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ABSTRAKT  

Diplomová práce je zaměřena na vědomosti všeobecných sester ohledně dietního 

a pitného režimu hemodialyzovaných pacientů. Práce je rozdělena na část teoretickou 

a praktickou. Teoretická část práce se zabývá stručně anatomií, fyziologií ledvin, selháním 

ledvin, edukací, psychosociální problematikou hemodialyzovaných pacientů, současnými 

možnostmi hemodialyzační léčby, dietním a pitným režimem hemodialyzovaných pacientů. 

Podklady pro zpracování teoretické části diplomové práce jsem čerpala z Národní lékařské 

knihovny. Zahraniční zdroje v elektronické formě byly vyhledávány především pomocí 

elektronických databází Medline, PubMed a Web of Science. 

Pro vypracování praktické části byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu formou 

dobrovolného, anonymního dotazníkového šetření pomocí uzavřených otázek. Bylo 

rozdáno 200 dotazníků, návratnost byla 162 a dvanáct dotazníků bylo pro neúplnost 

vyplnění vyřazeno. Respondenti byli všeobecné sestry z hemodialyzačních jednotek 

a jednotek intenzivní péče. Před statistickým zpracováním dotazníků jsem stanovila 

pět hypotéz, jejich výsledky hodnotím v diskusi. 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaká je úroveň znalostí všeobecných sester v oblasti 

dietního a pitného režimu hemodialyzovaných pacientů, posoudit možnosti získávání 

vědomostí o této problematice a také zjistit, kdo nejvíce edukuje hemodialyzované 

pacienty o dietním a pitném režimu na odděleních, kde respondenti pracují. 

Výsledky výzkumu jsou pozitivní: více než polovina respondentů má dostatečné znalosti 

o této problematice. Dále z výzkumu vyplynulo, že znalosti o této problematice 

jsou zásadně ovlivněny typem pracoviště, kde respondenti pracují , a že jsou závislé na 

dosaženém vzdělání a délce praxe (čím vyšší vzdělání a delší praxe, tím větší znalosti). 

Závěry tohoto výzkumného šetření jsem využila k vytvoření edukačního materiálu 

pro sestry o této problematice. 
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ABSTRACT  

This thesis focuses on general nurses' knowledge of dietary and fluid restrictions in 
haemodialysis patients. It consists of two parts – theoretical and practical. Theoretical part 
overviews the kidney anatomy, physiology, renal failure, education, psychosocial 
circumstances, current options of haemodialysis treatment, dietary and fluid restrictions in 
haemodialysis patients. The information in the theoretical part comes from the National 

Medical Library’s resources as well from the electronic sources obtained via Medline, 
PubMed and Web of Science. 

Quantitative research in the form of voluntary, anonymous questionnaire using polar 

questions was used for the elaboration of the practical part of the thesis. In tota l, 200 
questionnaires were distributed. 162 of them were returned and 12 of these were 

discarded for incompleteness. Respondents were recruited among general nurses from 
haemodialysis centres and intensive care units. Five hypotheses were stated prior to the 
statistical processing of the data and the results are evaluated in the discussion section.  

The aim of the thesis was to assess the level general nurses’ knowledge in the area of 
dietary and fluid restrictions in haemodialysis patients. The patients’ options for acquiring 
information on this topic as well as who is the most common provider of these information 
were further assessed. 

The outcome of the research is positive. More than a half of the respondents demonstrated 
sufficient knowledge of the topic of interest. This knowledge is however significantly 

influenced by respondents’ hospital department and also by the achieved level of 
education as well as the length of clinical experience (higher education level and the 
lengthy experience lead to the better knowledge). 

The outcomes of this research were used for the elaboration of the relevant educational 
materials for nurses. 
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1 Úvod 

Ledviny představují orgán, který plní několik pro život nezbytných funkcí, od odstraňování 

produktů dusíkatého metabolismu a toxických látek, přes udržení vodní, elektrolytové 

a acidobazické rovnováhy. Dále se ledviny podílí na regulaci krevního tlaku a významná 

je též jejich funkce hormonální. Jejich funkci lze v dnešní době, i když ne zcela dokonale, 

nahradit. Možnosti náhrady funkce ledvin jsou nazývány očišťovacími metodami krve a mají 

různé modifikace. Jednou z těchto metod je hemodialýza. 

Pacienti, u kterých došlo z různých důvodů k nezvratnému selhání ledvin a nemůžou 

podstoupit transplantaci ledviny, jsou na hemodialýzu odkázáni navždy. Tito pacienti žijí 

velmi abnormální život spjatý s  přístrojem. Touto náročnou léčbou se nikdo zcela nevyléčí, 

ale prodlouží jim to život v různé kvalitě. 

Během této léčby se pacienti musí vyrovnávat nejen s náročnou hemodialyzační 

procedurou, ale i s dodržováním specifického dietního a pitného režimu, který je velmi 

významnou součástí léčby. Nedodržování restrikčních opatření, které sebou tento dietní 

režim přináší, se může na zdravotním stavu pacienta projevit velmi negativně. Pro pacienta 

to znamená, že čelí četným stresům a množství zákazů a omezení ovlivňuje všechny další 

aspekty jeho života. 

Vzhledem k tomu, že jsou to především sestry, které tráví s pacienty během jejich léčby 

a za hospitalizace nejvíce času, je také nejvíce otázek ohledně léčebného režimu 

směřováno právě na ně. Dostatečné povědomí sester o restrikčních opatřeních vztahujících 

se k dietnímu a pitnému režimu hemodialyzovaných pacientů vede k efektivní edukaci 

těchto nemocných. Dobrá úroveň znalostí sester může výrazně přispět k tomu, aby 

nedocházelo k neplánovaným, akutním zahajováním dialyzační léčby mimo stanovený 

program právě z důvodu nedodržení dietního a pitného režimu. Stále se prohlubující  

znalosti sester, stálá a efektivní edukace mohou zlepšit nejen kvalitu života těchto pacientů, 

ale může jim pomoci při akceptaci všech změn, které jim tato náročná  léčba přináší. 

Problematiku dietního a pitného režimu hemodialyzovaných pacientů ve své diplomové 

práci jsem si zvolila proto, že sama pracuji na hemodialyzačním středisku mnoho let a ráda 

bych zjistila, jaká je úroveň znalostí všeobecných sester nejen na hemodialyzačních 

jednotkách ale i na ostatních pracovištích, kde mohou být tito pacienti hospitalizováni.  

Tato diplomová práce je zaměřena na znalosti sester o dietním a pitném režimu 

hemodialyzovaných pacientů. V teoretické části je popsána funkční anatomie ledvin, 

selhání ledvin, možnosti léčby, výživa u chronicky dialyzovaných pacientů, edukační činnost 

sestry a psychosociální problematika hemodialyzovaných pacientů. 

Druhá část je zaměřena na kvantitativní výzkum, který se zabývá znalostmi sester o této 

problematice.  
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2 Stav současného poznání 

Téma dietního, pitného režimu a restrikčních opatření u hemodialyzovaných pacientů není 

v současné medicíně novinkou a zabývá se jím poměrně velké množství zahraniční a české 

literatury. Většina informací o této problematice je přístupná především z pohledu lékařů. 

Tématem znalostí o této problematice z pohledu sester se zabývá poměrně menší množství 

dostupné literatury. 

Základní přehled o české a zahraniční literatuře k danému tématu jsem získala pomocí 

vypracované rešerše z Národní lékařské knihovny. Tato rešerše byla vypracována během 

prosince roku 2016 pomocí zadání klíčových slov: hemodialýza, dieta, znalosti všeobecných 

sester, pitný režim, edukace, hemodialyzovaný pacient. Byla použita literatura v českém 

a anglickém jazyce za posledních deset let. Vypracovaná  rešerše byla velmi obsáhlá. 

Ne všechny zdroje se však vztahovaly k tématu diplomové práce a větší část jich byla 

vyřazena. Další zdroje, monografie a odborné časopisy vztahující se k dané problematice 

byly vyhledávány pomocí klíčových slov především v katalogu Národní lékařské knihovny. 

Zahraniční zdroje v elektronické formě byly vyhledávány především pomocí elektronických 

databází Medline, PubMed a Web of Science. V diplomové práci byla použita citační norma 

ČSN ISO-690. 

2.1 Funkční anatomie ledvin 

Ledviny jsou párový orgán uložený v retroperitoneálním prostoru ve výši obratlů Th12-L2, 

někdy až do L3. Délka jedné ledviny je 10–12 cm, šířka 5–6 cm a tloušťka 3,5–4 cm, 

hmotnost ledviny je 120–170g. Ledvina má červenohnědé zbarvení, je kryta tenkým 

vazivovým pouzdrem. Na řezu ledvinou rozlišujeme dvě struktury: kůru a dřeň ledviny. Kůra 

je uspořádaná podél zevního obvodu ledviny, dřeň dosahuje až do hilu ledviny. Hilus 

ledviny je místo vstupu a výstupu cév a výstupu vývodných cest močových (Čihák, 2015, 

s. 266). V kůře jsou uloženy glomeruly a proximální a distální tubulus. Dřeň je tvořena 

ledvinnými pyramidami, které ústí do ledvinných kalichů, závěrečných úseků tubulárního 

systému sběracích kanálků. Ledvinné kalichy pak ústí do ledvinné pánvičky, která 

je začátkem vývodných cest močových. 

Minutový průtok krve ledvinou představuje 25 % klidového minutového srdečního výdeje, 

což činí asi 1250 mililitrů za minutu (dále jen ml/min). Z toho 90 % protéká kůrou a jen 10 % 

dření. Na očišťování krevní plazmy se nepodílí pouze průtok, ale i tlak krve ve tkáni, 

což je důležité pro filtraci a reabsorpci (Langmeier, 2009, s. 106). 

Ledviny jsou zásobeny renálními tepnami. Renální tepny se postupně větví na menší větve, 

až vznikají aferentní arterioly. Z aferentních arteriol odstupují uvnitř Bowmanova pouzdra 

kapilární kličky, které vytvářejí glomeruly. Všechna krev, která se dostává do ledvin, proteče 

glomeruly. Z kapilárních kliček se tvoří eferentní arterioly, které vystupují z glomerulů 

a rozpadají se na peritubulární kapiláry, obklopující renální tubuly (Tesař, Viklický, 2015, 

s. 12). 
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Inervace ledvin je zajišťována sympatickými vlákny vegetativního nervového systému, 

renální nervy regulují průtok krve ledvinou, inervují hladkou svalovinu cév a tím ovlivňují 

glomerulární filtraci i tubulární resorpci (Langmeier, 2009, s. 111). 

2.1.1 Základní funkce ledvin 

Základní funkcí ledvin je regulace vodní, elektrolytové, acidobazické rovnováhy. Ledviny 

se podílejí na regulaci krevního tlaku. Mezi další funkce ledvin patří odstraňování 

metabolitů, toxinů a tělu cizorodých látek. Ledviny produkují hormony spojené 

s erytropoézou a kalciovým metabolismem a významně se podílejí na glukoneogenezi  

(Tesař, Viklický, 2015, s. 11). V ledvinách se tvoří renin, který ovlivňuje krevní tlak, 

prostaglandiny, kallikrein – kininový systém. V ledvinách se nacházejí receptory 

pro antidiuretický hormon, který reguluje vylučování vody, a pro aldosteron, který zvyšuje 

sekreci draslíku, vodíkových iontů a vede k retenci sodíku (Lachmanová, 2008, s. 10). 

Základní funkční jednotkou ledvin je nefron. Každá ledvina se skládá 

z 800 000 až 1 200 000 funkčních jednotek. Nefron je složen z glomerulu a tubulárního 

aparátu. Máme dva druhy nefronů: korové a juxtamedulární. Korové nefrony jsou uloženy 

v kůře a jejich krátké Henleovy kličky dosahují pouze do zevní části dřeně. Glomeruly 

juxtamedulárních nefronů jsou uloženy na rozhraní kůry a dřeně ledvin a jejich Henleovy 

kličky zasahují hluboko do dřeně. Význam těchto nefronů je v protiproudovém systému, 

kterým ledviny koncentrují moč. Základními fyziologickými ději v nefronu, které vedou 

k tvorbě moči v ledvinách, jsou glomerulární filtrace, tubulární resorpce, metabolismus  

a tubulární sekrece (Tesař, Viklický, 2015, s. 11). V glomerulárních kapilárách dochází 

k filtraci krve a vzniká glomerulární filtrát, který obsahuje vodu, glukózu, ionty, ureu, 

kreatinin, aminokyseliny a jiné látky. Hlavní hnací silou glomerulární filtrace je filtrační tlak, 

který je dán rozdílem hydrostatického tlaku krve v glomerulech, onkotického tlaku 

a hydrostatického tlaku ve štěrbinách Bowmanova pouzdra (Tesař, Viklický, 2015, s. 12). 

Za fyziologických podmínek je objem glomerulárního filtrátu (neboli primární moči) 

180 litrů za den. Dále je filtrát zpracován tubuly, ve kterých dochází k reabsorpci látek 

důležitých pro organismus a také k vylučování látek, které organismus potřebuje vyloučit. 

Výsledkem je vznik jen 1–2 litrů definitivní moči (Lachmanová, 2008, s. 10). 

2.2 Selhání ledvin 

Selhání ledvin je stav, kdy ledviny neplní svou funkci a nejsou schopny ani za bazálních 

podmínek udržet stálost vnitřního prostředí a vyloučit produkty dusíkatého metabolismu. 

Tím dojde k hromadění urey, kreatininu, metabolické acidóze a minerálnímu rozvratu. 

Trvá-li selhání ledvin delší dobu, dochází k urémii, jak nazýváme klinický syndrom, který 

se projevuje mimo jiné příznaky neurologickými, gastrointestinálními, respiračními  

a hemoragickou diatézou. Doba, kdy může dojít k rozvoji uremických příznaků, je u každého 

pacienta individuální, většina případů se týká nemocných s chronickým selhání ledvin. 

U akutního selhání ledvin dochází k rozvoji uremických příznaků velmi zřídka (Lachmanová, 

2008, s. 11). 
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2.2.1 Akutní selhání ledvin 

Pokud dojde k náhlé ztrátě renální funkce, rozvine se akutní selhání ledvin (dále jen 

AKI – acute kidney injury). Z tohoto stádia se může po různě dlouhé době obnovit 

funkce ledvin i k normálním hodnotám glomerulární filtrace. Akutní selhání ledvin 

je definováno při splnění jedné z následujících podmínek: vzestup sérové hladiny urey 

více než 26,5 milimolu na litr (dále jen mmol/l) nebo více než 1,5násobný vzestup 

sérového kreatininu z výchozí hodnoty, která je známá nebo předpokládaná 

z předchozích 7 dní a diuréza menší než 0,5ml/kg/h po dobu šesti hodin. 

U hospitalizovaných pacientů se akutní selhání ledvin vyvine u 2–5 % nemocných, vysoký 

výskyt je na jednotkách intenzivní péče (30–70 %) a přibližně 5 % vyžaduje náhradu funkce 

ledvin (Tesař, Viklický, 2015, s. 336). 

Podle příčiny akutního renálního selhání rozlišujeme tři kategorie: prerenální, renální 

a postrenální. Prerenální vzniká v důsledku snížené glomerulární filtrace způsobené 

poklesem perfuze ledvin. Vzniká například při popáleninách, hemoragii, ztrátách 

z gastrointestinálního traktu, pankreatitidách. Mezi další prerenální příčiny selhání ledvin patří 

hypotenze a snížený srdeční výdej, podávání některých léků způsobujících pokles glomerulární 

filtrace (například nesteroidních antirevmatik či ACEI – inhibitorů angiotenzin konvertujícího 

enzymu), hepatorenální syndrom, renovaskulární obstrukce a kombinované prerenální příčiny 

jako sepse nebo kardiorenální syndrom. 

Druhá renální kategorie akutního renálního selhání zahrnuje nemoci postihující glomeruly, 

tubuly, vaskulaturu, interstícium. Hlavní příčiny jsou ischemické, cytotoxické a zánětlivé. 

Mezi tyto onemocnění patří systémové vaskulitidy, systémové choroby, 

glomerulonefritidy, intersticiální nefritidy (Tesař, Viklický, 2015, s. 335–336). Častou 

komplikací u hospitalizovaných i ambulantních pacientů představuje farmakoterapie, kdy 

dochází k podávání mnoha léků současně v terénu například srdečního selhání, 

dehydratace, infekce nebo selhání dalších orgánů a může dojít k poškození ledvin akutní 

tubulární nekrózou nebo rozvoji akutní alergické intersticiální nefritidy (Vachek, Tesař, 

2018, s. 25). Mezi další příčiny akutního selhání ledvin patří trombóza renální artérie nebo 

vény, cholesterová embolie, maligní hypertenze, diseminovaná intravaskulární koagulace.  

Do poslední kategorie postrenální řadíme nemoci způsobující obstrukci cest močových. 

Patří sem obstrukce konkrementem, krevní sraženinou, strikturou ureteru, hypertrofi í  

či malignitou prostaty, malignitou v pánvi (Tesař, 2015, s. 335).  

Dle doby trvání akutního selhání ledvin, rozlišujeme fázi oligoanurickou, která trvá dva 

až třicet dní, a s ohledem na komplikace, jakou je hyperkalémie nebo edém plic, často 

vyžaduje hemodialýzu. Druhá fáze se nazývá polyurická, kdy dochází k pozvolnému 

zvyšování diurézy a k reparaci ledvinných funkcí. V této fázi dochází k polyurii a je nutný 

dostatečný přísun tekutin a iontů. Poslední fází akutního renálního selhání nazýváme 

reparační, kdy se během několika týdnů nebo měsíců renální  funkce buď zcela normalizují  

anebo zůstanou na nižších hodnotách (Lachmanová, 2008, s. 13). Výskyt akutního selhání 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angiotenzin
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ledvin se stále zvyšuje a postihuje téměř každého druhého pacienta na jednotkách 

intenzivní péče. 

AKI většinou není samostatným problémem, ale je spojeno s jinými komplexními stavy, 

například sepsí. Pokud u těchto nemocných dojde k rozvoji AKI, riziko úmrtí těchto pacientů 

stoupá (Matějovič, 2013, s. 632) 

2.2.2 Chronické selhání ledvin 

Některá onemocnění ledvin často nemají klinické symptomy, což znesnadňuje diagnostiku 

pacientů se sníženou renální funkcí, která je dlouho nikterak neohrožuje. Až v pozdějších 

stádiích jsou detekována jako chronické onemocnění ledvin. Za nejlepší hodnotu 

vypovídající o funkci ledvin je považována glomerulární fi ltrace. Za sníženou funkci ledvin 

je považována hodnota glomerulární filtrace pod 60 ml/min/1,73 m2. O renálním selhání 

hovoříme při hodnotách glomerulární filtrace nižších než 15 ml/min/1,73m2 (Tesař, 

Viklický, 2015, s. 357). Při stavu, kdy je funkce ledvin natolik snížena, že ledviny nejsou 

schopny udržet správné složení vnitřního prostředí, za bazálních podmínek při speciálních 

dietních a medikamentózních opatřeních a při vyrovnané metabolické situaci organismu 

mluvíme o terminálním selhání ledvin, které je posledním stádiem nejrůznějších chorob 

vedoucích k zániku ledvinné tkáně (Ryšavá, 2011, s. 10). Jednou z nejčastějších příčin 

je nefroskleróza, vznikající vlivem dlouhotrvající hypertenze a diabetické nefropatie 

(Lachmanová, 2008. s. 3). Mezi další onemocnění způsobující destrukci ledvinného 

parenchymu patří polycystická choroba ledvin autosomálně dominantního typu, což 

je nejčastější dědičné onemocnění ledvin. U 50 % pacientů dochází k selhání ledvin v šesté 

dekádě života, což má velký ekonomický a sociální význam (Reiterová, 2017, s. 368). Dalším 

velmi rizikovým faktorem pro rozvoj onemocnění ledvin, které může vést až k jejich 

nevratnému selhání, je nadváha nebo obezita, kde dochází ke zvýšené hemodynamické 

zátěži ledvin. Lidé trpící nadváhou nebo obezitou mají až sedmkrát větší pravděpodobnost, 

že u nich dojde k chronickému nezvratnému selhání ve srovnání s lidmi, kteří mají normální 

hmotnost (Speváková, 2017, s. 12). V neposlední řadě se mezi další rizikové faktory řadí 

kouření, anamnéza kardiovaskulárních chorob a expozice nefrotoxickým lékům (Viklický, 

Rajnochová-Bloudíčková, 2013, s. 747). 

2.3 Léčba selhání ledvin 

Léčba selhání ledvin je prováděna na specializovaném pracovišti a odvíjí se vždy 

od vyvolávající příčiny a celkového stavu pacienta. Terminální selhání ledvin je léčeno 

některou z forem náhrady funkce ledvin (Ryšavá, 2011, s. 9–10). 

U akutního selhání ledvin je v některých oblastech léčba shodná s léčbou chronického 

renálního selhání, ale také se v mnoha prvcích liší a je nutno ji považovat za samostatnou 

část. U akutního selhání ledvin se nejedná pouze o náhradu funkce ledvin, ale snaha 

je i o podporu renálních funkcí za použití eliminačních metod (Teplan a kol., 2010, s. 377). 
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U chronického selhání ledvin je volbou léčby v zásadě náhrada funkce ledvin. K metodám, 

které se v současnosti využívají v léčbě renálního selhání, se řadí mimotělní eliminační 

metody: intermitentní hemodialýza (dále jen IHD), metody kontinuální náhrady funkce 

ledvin (continuous renal replacement therapy, dále jen CRRT) a sustained low-efficiency 

dialysis (dále jen SLED); dále peritoneální dialýza a transplantace ledviny. Pravidelná léčba 

pomocí eliminační mimotělní metody je v ekonomicky rozvinutých zemích dostupná všem 

nemocným, neobnoví však zcela komplexní renální funkci, proto se považuje za nejlepší 

terapeutickou modalitu při nutnosti náhrady funkce ledvin u terminálního selhání 

transplantace ledviny (Viklický, Rajnochová-Bloudíčková, 2013, s. 751). Neexistuje jediný 

léčebný postup pro každého pacienta. Výběr terapie by měl vždy zohlednit kvalitu života 

konkrétního postiženého pacienta (Paříková, 2015, s. 556–562). 

2.4. Mimotělní eliminační metody 

Extrakorporální (mimotělní) eliminační metody jsou léčebné postupy, kterých se využívá při  

odstraňování látek, které není schopen organismus vyloučit sám. Eliminace látek je vždy 

pouze částečná a mnohem menší než při fyziologickém vylučování ledvinami, ale postačuje 

k udržení života (Tesař, Viklický, 2015, s. 388). S výjimkou transplantace ledviny funkci 

ledvin nikdy zcela plnohodnotně tato léčba nenahradí a přináší celou řadu komplikací. 

Absolutní indikací k zahájení dialyzační léčby jak pro akutní, tak chronické selhání ledvin je 

hyperkalemie nad 6mmol/l, oligoanurie, metabolická acidóza, hyperhydratace se srdečním 

selháním, uremická perikarditida a encefalopatie (Teplan, 2013, s. 289–290). V současné 

době jsou dostupné velmi široké možnosti náhrady a podpory funkce ledvin. Mezi tyto 

možnosti řadíme IHD, metody kontinuální náhrady funkce ledvin CRRT (oboje viz níže) 

a SLED, což je hybridní metoda, která kombinuje výhody kontinuálních a intermitentních 

metod (Matějovič, 2012, s. 50). Využívá přístroj pro intermitentní hemodialýzu, 

kdy jednotlivé procedury trvají déle než běžná intermitentní dialýza (přibližně 8–12 hodin) 

a je snížen krevní průtok na (100–200 ml/min) a průtok dialyzačního roztoku (100 ml/min), 

což tuto metodu činí hemodynamicky méně zatěžující oproti běžné IHD. 

2.4.1 Hemodialýza 

Základní eliminační metodou je hemodialýza, jejímž hlavním principem je difuze. Difuze 

je charakterizována jako jev, při kterém dochází k transportu rozpuštěných molekul přes 

polopropustnou membránu po koncentračním spádu. Rychlost přestupu látek závisí 

na koncentračním gradientu, prostupnosti membrány a molekulové hmotnosti látek. Další 

důležitý mechanismus transportu přes membránu je filtrace. Pomocí filtrace se odstraňuje 

nejen voda, ale i látky v ní rozpuštěné. Rychlost přestupu látek touto cestou je závislý 

na rozdílu hydrostatických tlaků na membráně. 

K provedení hemodialýzy je potřeba dialyzační monitor, dialyzační sety, jehly, dialyzační 

roztok, který se připravuje na místě z dialyzačních koncentrátů a upravené vody pro dialýzu. 

Běžnou pitnou vodu pro dialýzu nelze použít, je nutno ji předem upravit v zařízeních, která  

mají všechna dialyzační střediska. Tyto zařízení zbaví vodu mechanických, chemických 
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a mikrobiologických příměsí. Úprava vody probíhá ve speciálním zařízení, tzv. reverzní 

osmóze. Klíčovou součástí mimotělního oběhu je dialyzátor, ve kterém probíhá vlastní 

očišťování. V současnosti jsou využívány kapilární dialyzátory, které jsou tvořeny velmi 

tenkými trubicemi, v nichž proudí krev. Dialyzační monitor pomocí krevní pumpy pohání 

krev pacienta v mimotělním oběhu a přivádí ji do dialyzátoru, kde současně v protiproudu 

protéká dialyzační roztok, a poté zpátky do pacientova krevního oběhu. Dále dialyzační 

monitor zajišťuje, aby celá procedura byla maximálně bezpečná a účinná (Tesař, Vikilický, 

2015, s. 387–393). Jako prevence srážení krve v mimotělním oběhu se nejčastěji podává 

heparin. Velikost dávky při jednotlivých procedurách je odvozena od měřených 

koagulačních faktorů. Při riziku krvácení se dává co nejnižší dávka nebo se provádí 

bezheparinová dialýza. Heparinizaci je možno provádět i regionálně, což znamená, že do 

krve, která je přiváděna do dialyzátoru, se podává heparin a do setu, kterým se navrací krev 

nemocnému, je přidáván protamin sulfát (Teplan, 2013, s. 296). 

Mezi akutní komplikace hemodialýzy patří anafylaxe, která vzniká jako projev 

nesnášenlivosti při kontaktu krve a umělého povrchu dialyzační membrány nebo 

dialyzačních setů. Ke vzduchové embolii, což je život ohrožující komplikace, může dojít 

při chybné manipulaci ošetřujícího personálu s dialyzačním monitorem. Technická závada, 

při které by došlo ke vzduchové embolii, je u současných dialyzačních přístrojů prakticky 

vyloučena. Závažnou komplikací je disekvilibrační syndrom, který se může rozvinout 

u pacientů se selháním ledvin při vysokých hladinách urey před dialýzou. Při dialýze dochází 

k rychlému poklesu urey v krvi, přičemž pokles v likvoru není stejný (z důvodu existence 

hematoencefalické bariéry) a pokud je pokles příliš velký, vzniklý koncentrační gradient 

může vést k nasávání tekutiny do mozkové tkáně a rozvoji mozkového edému. Během 

dialýzy či po ní se manifestují příznaky jako neklid, zmatenost, zvracení a bolesti hlavy, 

až ztráta vědomí. Této komplikaci se předchází zkrácením dialyzační procedury u rizikových 

pacientů. Mezi další komplikace se řadí pyretická reakce, kardiovaskulární, neurolog ické, 

hematologické a technické komplikace (Tesař, Viklický, 2015, s. 397–399). Kontraindikace 

hemodialýzy jsou hypotenze a čerstvé krvácení (Teplan, 2013, str. 297). 

2.4.2 Hemofiltrace 

Hemofiltrace je léčebnou metodou selhání ledvin a od hemodialýzy se liší tím, že využívá 

během ultrafiltrace přes dialyzační membránu pouze konvektivní transport solutů, nikoli 

difuzi. Při hemofiltraci se používá speciální hemofiltrační membrány, která je 

vysokopropustná (Tesař, Viklický, 2015, s. 388). 

2.4.3 Hemodiafiltrace 

V průběhu posledních let se stále více uplatňuje hemodiafiltrace  (dále jen HDF). Jedná 

se o léčebnou metodu selhání ledvin, která využívá vysokopropustné (high-flux) 

membrány, která umožňuje odstraňování širšího spektra molekul. Při hemodiafiltraci 

se využívá konvekce a difuze, ale vysokopropustná membrána výrazně zvyšuje konvektivní 

objem, který převyšuje potřebnou ultrafiltraci. Objem tekutin, který je odstraněn konvekcí, 
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vyžaduje substituci. Substituce je připravována ze sterilního, apyrogenního roztoku přímo 

z dialyzačního koncentrátu a ultračisté vody. Substituční roztok je aplikován buď před 

hemodialyzátor a metoda se nazývá prediluční hemodiafiltrace. Uspořádání, při němž je 

substituční roztok aplikován za hemodialyzátor se nazývá postdiluce jde o nejčastější volbu 

pro nejvyšší účinnost a technickou jednoduchost. Další možností zapojení subs titučního 

roztoku je middiluce a mixdiluce. Při middiluci je substituční roztok aplikován uprostřed 

a při mixdiluci se část substituce aplikuje před dialyzátor a část za dialyzátor (Sulková,  

Lopot, 2014, s. 43–45). Velké množství studií ukázalo, že HDF poskytuje znatelně vyšší 

očištění těla než vysoko-propustná HD jak pro malé či středně velké molekuly. Dochází 

k vyššímu odstraňování fosfátu a β2 – mikroglobulinu. Použití HDF s sebou nese 

také výrazné klinické výhody. Celkově se snižuje incidence hypotenzních epizod, nevolnost 

a také postdialyzační únava. Nedávné studie prokázaly, že HDF terapie přispívá k zachování 

reziduální renální funkce více než klasická hemodialýza  (Ronco, 2015, s. 9). 

2.4.4 Domácí hemodialýza 

Pacienti s chronickým selháním ledvin, kteří jsou léčeni některou z hemodialyzačních 

metod, jsou dialyzováni v dialyzačním středisku nejčastěji 3krát týdně po dobu 4–5 hodin. 

Další možností léčby jsou domácí hemodialýzy, které si pacient provádí doma. Mohou 

být prováděny jako denní krátké dialýzy po dobu 1,5 až 2,5 hodiny s frekvencí 5–7 týdně, 

nebo dlouhé noční hemodialýzy trvající 8 hodin s  frekvencí 5krát týdně. Obě tyto metody 

mají lepší výsledky z hlediska zvyšování adekvátnosti dialýzy, stavu hydratace, 

kardiovaskulární stability, u pacientů se zlepšuje psychický, nutriční, fyzický stav a mohou 

léčbu lépe přizpůsobit svému způsobu života (Bednářová, 2017, s. 435). Domácí 

hemodialýza je léčba zaměřená na pacienta a v neposlední řadě je finančně méně náročná. 

Má některé nesporné výhody pro pacienta, jako je zachování potenciálu zaměstnání, 

flexibilita, lepší přežití a kvalita života (Walker et.al., 2017, s. 149–161). 

2.4.5 Kontinuální eliminační metody 

U pacientů hemodynamicky nestabilních s  akutním oligoanurickým selháním ledvin 

je výhodnější použití kontinuálních metod CRRT, které probíhají nepřetržitě 24 až 48 hodin 

(někdy i déle) a spadají do kompetence intenzivní péče. Kontinuální metody se dělí podle 

principu transportu látek přes membránu a podle použitého cévního přístupu (Teplan 

a kol., 2010, s. 379). Využívá se dalších modifikací hemofiltrace, jako je pomalá kontinuální 

ultrafiltrace (slow continual ultrafiltration, dále jen SCUF), která umožňuje ultrafiltraci 

velkého množství tekutiny; kontinuální arteriovenozní hemofiltrace a kontinuální 

venovenózní hemofiltrace umožňují nejen odstraňování tekutiny, ale i uremických solutů. 

Další kontinuální eliminační metody jsou kontinuální venovenózní nebo arteriovenózní  

hemodialýza a kontinuální venovenózní nebo arteriovenózní hemodiafiltrace. Komplikace  

u hemofiltrace a hemodiafiltrace jsou shodné jako u hemodialýzy (Teplan a kol., 2010, 

s. 380). U některých akutních stavů v nefrologii se mohou využít ještě další eliminační 

metody jako je aferéza, hemoperfuze a plazmaferéza (Teplan a kol., 2010, s. 393). Stejně 
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jako u intermitentních dialyzačních metod je i u CRRT většinou nutné použití antikoagulace 

a musí se vždy zvážit bezpečnost, efektivita a praktičnost použití. K antikoagulaci 

u kontinuálních očišťovacích metod se nejčastěji používá nefrakcionovaný 

či nízkomolekulární heparin nebo regionální citrátová antikoagulace (Tesař, Viklický, 2015, 

s. 438). 

2.5 Peritoneální dialýza 

Peritoneální dialýza (dále jen PD) je další z léčebných metod chronického selhání ledvin. 

Na rozdíl od nemocných, kteří jsou léčeni hemodialýzou, poskytuje pacientům více volnosti 

a naopak méně závislosti na dialyzačním středisku a jeho personálu. Pacienti jsou 

podstatně méně omezeni při cestování a práci, odpadá bolestivé napichování 

arteriovenózních zkratů hemodialyzačními jehlami několikrát týdně a v neposlední řadě 

pacienti velmi oceňují menší omezení v dietním režimu, např. možnost příjmu ovoce 

a zeleniny a menší omezení v příjmu tekutin. Z hlediska medicínského, přináší PD podstatně 

větší hemodynamickou stabilitu, zbytková funkce ledvin je zachována déle než při léčbě 

hemodialýzou a nemusí se zakládat cévní přístup (Opatrná et al., 2017, s. 182). 

V České republice je touto metodou léčeno přibližně 8 % dialyzovaných pacientů (Tesař, 

Viklický, 2015, s. 439). PD je dobrou léčebnou metodou u nemocných vyššího věku, 

kteří mají dobré rodinné zázemí a spolupracují. Na rozdíl od hemodialýzy nedochází při  

peritoneální dialýze u těchto pacientů k častým kardiovaskulárním komplikacím 

a k městnání v plicním oběhu z nedodržení pitného režimu (Kubešová, 2017, s. 403). 

Principem PD je výměna látek mezi krví a peritoneálním dialyzačním roztokem, který 

je napuštěn do peritoneální dutiny. Dialyzační membránu mezi krevním oběhem 

a roztokem v peritoneální dutině tvoří pacientovo peritoneum, které pokrývá stěny dutiny 

břišní a všechny nitrobřišní orgány. Transport látek a vody přes vlastní peritoneum při PD 

se děje pomocí difuze a konvekce. Během difuze procházejí látky polopropustnou 

membránou, kde se odstraňuji především malé a střední molekuly po koncentračním 

spádu. Rychlost difuze závisí na koncentračním gradientu, velikosti molekul a rezistenci 

peritoneální membrány (Bednářová, Sulková, 2007, s. 15). Difuze trvá do doby, než 

se koncentrace na obou stranách polopropustné membrány vyrovnají a je jedním 

z nejdůležitějších dějů, které umožňují pohyb látek uvnitř a vně buněk (Rosina et al., 2013, 

s. 20). Konvekcí se při peritoneální dialýze odstraňuje především voda působením 

osmotických sil, proto musí peritoneální dialyzační roztok vždy obsahovat osmoticky aktivní 

látku, nejčastěji glukózu v různých koncentracích (Bednářová, Sulková, 2007, s. 15). 

K vypouštění a napouštění peritoneálního dialyzačního roztoku do peritoneální dutiny 

se využívá peritoneální dialyzační katétr, který pacientovi zavádí chirurg laparoskopicky 

v celkové anestezii. Jeden konec peritoneálního katétru je uložen na dno malé pánve 

a druhý konec je vyveden podkožním tunelem přes stěnu břišní navenek. Dalšími 

možnostmi implantace peritoneálního katétru je zavedení z malé laparotomie nebo 

metodou punkční. Nejběžněji se používá Tenckhoffův katétr. Pro specifické pacienty, 
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například obézní pacienty nebo malé děti, se používá presternální katétr (má dlouhý 

podkožní tunel a vyúsťuje nad hrudní kostí), případně pro snadnější údržbu tzv. swan-neck 

katétr (s kolénkovitým ohnutím v břišní části). Dutina břišní se nejčastěji začíná 

proplachovat 2. den a dále 1–2krát týdně. Samotnou PD je nejlepší začínat tři týdny 

po implantaci katétru, kdy bývá katétr již dobře vhojen (Tesař, Viklický, 2015, s. 439). 

Místo vyústění peritoneálního katetru je ideální udržovat suché. Je možno pouze 

se sprchovat, omývat vodou a mýdlem. Koupání v bazénech, ve vaně a koupacích nádržích 

je vyloučeno; jedinou výjimkou je koupání v moři. Další ošetření vyústění peritoneálního 

katétru se provádí pomocí dezinfekce a překrytí sterilním čtvercem.  

Léčba peritoneální dialýzou využívá různých režimů, nejrozšířenější je kontinuální 

ambulantní peritoneální dialýza (dále jen CAPD). V dutině břišní je trvale dialyzační roztok. 

Vlastní výměny provádí pacient nebo druhá proškolená osoba, většinou čtyřikrát denně, 

nebo individuálně dle ordinace lékaře. Roztok je v dutině břišní ponechán 4 až 8 hodin. Celý 

jeden cyklus výměny, tedy vypuštění dialyzátu a napuštění nového roztoku trvá přibližně 

třicet minut (Bednářová, 2017, s. 432). 

 Druhá nejrozšířenější metoda peritoneální dialýzy – automatizovaná peritoneální dialýza 

(dále jen APD) – probíhá přes noc v době, kdy pacient spí a výměny za něho provádí přístroj, 

tzv. cycler. Tuto metodu volí nejčastěji přes den zaměstnaní pacienti nebo děti (Kolářová,  

2013, s. 13). 

PD je metoda léčby selhání ledvin, která ve velké míře závisí na samotném nemocném, 

protože si výměny provádí sám. Edukace pacienta je při léčbě PD proto velmi důležitou 

součástí léčby. 

Výuka se provádí postupně, musí být vždy individuální. Učíme pacienta všem praktickým 

dovednostem, které potřebuje znát při provádění PD. Dále pacienta edukujeme 

o ošetřování místa výstupu peritoneálního katétru. Sestra i lékař také seznamují pacienta 

s teorií PD a možnými komplikacemi a jejich typickými příznaky. 

Při ambulantních návštěvách pacienta v peritoneální ambulanci nebo při návštěvách v bytě 

nemocného sestra vždy pacienta a popřípadě členy rodiny edukuje jak prakticky, 

tak teoreticky (Bednářová, Sulková, 2007, s. 94). 

2.6 Transplantace ledviny 

Transplantace ledviny je spojena s nejnižší morbiditou a mortalitou a s  nejlepší kvalitou 

života u nemocných, kteří potřebují náhradu funkce ledvin. Všem nemocným s  chronickým 

ledvinným onemocněním je potřeba podat kvalitní informace o možnostech léčby, a pokud 

je nemocný schopen podstoupit transplantaci ledviny, informovat ho, že ji může 

podstoupit ještě před zahájením dialyzační léčby. Tato možnost se nazývá preemptivní 

transplantace, přičemž nejlepších výsledků lze dosáhnout transplantací ledviny od žijícího 

dárce (Janoušek, Baláž a kol., 2008, s. 28). Tato metoda umožňuje správně naplánovat 

a načasovat výkon, poskytuje lepší přežívání pacientů i štěpů po transplantaci ledviny 
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a není nutné zakládat přístup k dialýze a vystavovat nemocného dalším rizikům, které 

dialyzační léčba přináší (Teplan a kol., 2015, s. 329). Pokud není v této době nalezen vhodný 

dárce ledviny a je nutné zahájit dialyzační léčbu, pacient je pečlivě vyšetřen a zařazen 

na čekací listinu jako příjemce ledviny od zemřelého dárce. 

2.7 Cévní přístupy pro hemodialýzu 

Nezbytnou podmínkou pro provedení mimotělních eliminačních metod je funkční cévní 

přístup. Pro vytvoření cévního přístupu u nemocných s  prognózou zařazení 

do hemodialyzačního programu má velký význam správné načasování a volba cévního 

přístupu (Viklický a kol., 2013, s. 195). Optimálním cévním přístupem pro potřeby 

hemodialýzy je arteriovenozní zkrat či shunt (dále jen AV shunt), což je chirurgicky 

vytvořena spojka mezi žilním a tepenným řečištěm. Tato spojka umožní zvýšení krevního 

průtoku v žíle. Dochází k arterializaci žilní stěny, která se tímto stává odolnější a je tak 

umožněno opakované napichování zkratu a připojení k dialyzačnímu přístroji. Pokud není 

možno vytvořit spojku z vlastních žil pacienta, je vytvořen protetický zkrat. Tyto cévní 

přístupy pro hemodialýzu se nazývají trvalé (Chytilová a kol., 2015, s. 14). Vyzrávání 

arteriovenózní spojky může trvat tři až šest měsíců, proto se doporučuje založit trvalý cévní 

přístup v době, kdy se předpokládá, že k zahájení léčby hemodialýzou dojde za dvanáct 

měsíců, nebo hodnota glomerulární filtrace klesne pod 0,3–0,5 ml/s (Janoušek, Baláž, 2008, 

s. 29).  

Další možností cévního přístupu pro potřeby dialyzačního léčení je zavedení centrálního 

žilního katétru. Centrální žilní katétry dělíme na akutní (netunelizované), které se vzhledem 

k riziku infekce používají dny až týdny, a trvalé centrální žilní katétry (tunelizované), které 

mohou být funkční měsíce až roky (Chytilová a kol., 2015, s. 82). Tunelizovaný katétr typu 

Permcath má podkožní prstenec, který umožňuje dlouhodobou fixaci a užití u pacientů 

chronicky hemodialyzovaných, u nichž nelze založit klasický cévní AV shunt (Teplan, 2013, 

s. 295). Pro potřeby dialýzy je ke kanylaci nejčastěji využívána vena jugularis interna vpravo 

(Chytilová a kol, 2015, s. 86–92). Zavedení katétru do veny femoralis je spojeno s větším 

výskytem infekčních komplikací. Dříve se k zajištění cévního přístupu využívala také vena 

subclavia, ale dnes by se měla katetrizovat zcela výjimečně pro velké riziko následné 

stenózy centrálního cévního řečiště. 

Komplikace cévního zkratu mohou být časné, navázané na chirurgický výkon. Nejčastěji 

do této skupiny patří krvácení, trombóza, otok, infekce, ischémie ruky. Tyto komplikace 

vyžadují vždy kontrolu cévního chirurga. Komplikace, které vznikají v delším časovém 

odstupu, jsou většinou způsobeny špatnou punkční technikou a patří mezi ně trombóza, 

hematom, otok končetiny, stenóza, infekce, aneurysma (Chytilová a kol., 2015, s. 33–38). 

2.7.1 Péče o centrální žilní katétr 

Péče o pacienta se zavedeným centrálním žilním katétrem má především preventivní 

charakter předcházení vzniku infekce. Infekce cévního přístupu je u dialyzovaných pacientů 
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vždy velmi závažný problém, který může vést k systémové infekci. Přitom vždy hrozí ztráta 

cévního přístupu. Proto, pokud je to možné, se má dialyzační katétr používat pouze pro 

potřeby hemodialýzy a dodržovat vždy přísně sterilní podmínky při zahajování a ukončování 

dialyzační procedury a při jakékoliv manipulaci s  katétrem během dialýzy. Péči o katétr má 

vždy provádět vyškolený personál (Tesař, Viklický, s. 423–424). Vždy při ošetřování 

je vyžadován aseptický přístup a sterilní krytí katétru. Výměna sterilního krytí je indikována 

dle potřeby a dle použitého sterilního materiálu ke krytí katétru každých 24–72 hodin. 

V případě folií, které jsou impregnovány chlorhexidinem, se krytí mění až po sedmi dnech. 

Převaz katétru se provádí pomocí sterilních pomůcek připravených na sterilní stolek nebo 

sterilní roušku. Pacient i sestra mají ústenku. Pacienta vyzveme, aby se díval na opačnou 

stranu. Odstraníme původní krytí, zkontrolujeme pohledem ústí i okolí katétru, provedeme 

dezinfekci místa vpichu a mechanickou očistu. Po zaschnutí dezinfekce přiložíme čisté 

sterilní krytí. Vše zaznamenáme do ošetřovatelské dokumentace (Vytejčková et al., 2015, 

s. 101). 

2.7.2 Péče o pacienta s arteriovenózní spojkou (zkratem) 

Bez kvalitního cévního přístupu by nemohla být prováděna řádná dialyzační léčba, proto je 

role arteriovenózní spojky u každého pacienta, který ji má založenou, životně důležitá. 

Pacient je opakovaně edukován ošetřujícím personálem o péči o svůj cévní přístup. 

Je nutno dodržovat některé zásady, aby nedošlo k poškození a zániku arteriovenózního 

zkratu. Na končetině, kde je zkrat založený, se nesmí odebírat krev a aplikovat léky, nesmí 

se nosit oděv, který by končetinu zaškrcoval a omezoval tak průtok krve. Tyto zásady se 

vztahují i na nošení hodinek či náramků. Dále je potřeba velmi pečlivě dbát, aby nedošlo 

ke zranění končetiny. Je potřeba se vyhnout takovým činnostem, u kterých by mohlo dojít 

k poranění a přetížení končetiny. Pacienti se učí kontrolovat průchodnost zkratu 

poslechem, pohmatem a zrakem. Pokud dochází k otoku, zarudnutí, bolestivosti, krvácení 

anebo jiným změnám na končetině, kde je arteriovenózní  spojka, je pacient edukován, 

aby neprodleně hlásil jakoukoli změnu na svém dialyzačním středisku (Bosáková, 2017, 

s. 19). Na končetině, kde dochází k punkcím zkratu při dialyzačních procedurách , 

se po ukončení dialýzy místa punkcí kryjí náplastí. Doporučená doba krytí je 24 hodin, poté 

je možno šetrně náplast odstranit a následně kůži osprchovat nebo omýt pod tekoucí 

vlažnou vodou. Nedoporučuje se strhávat stroupky kvůli riziku krvácení a zanesení infekce. 

Mezi další doporučení patří pravidelně končetinu promazávat kosmetickými přípravky, 

které nedráždí kůži. 

2.8 Výživa nemocných v chronickém dialyzačním léčení 

U nemocných, kteří jsou dlouhodobě léčeni hemodialýzou a hemodiafiltrací, dochází 

ke značným ztrátám živin do dialyzačního roztoku. U vysokého počtu nemocných dochází 

k proteino – energetické malnutrici, což vede ke zvýšené morbiditě a mortalitě (Teplan, 

Mengerová, 2010, s. 117–118). Malnutrice se dá charakterizovat jako nepoměr mezi 

nutričním příjmem a potřebou metabolismu s  následnými negativními důsledky na úrovni 
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tkání a orgánů (Rosenberger et al., 2014, s. 121). Dieta u pacientů v dialyzačním léčení musí 

na straně jedné respektovat restrikční opatření týkající se tekutin, fosforu a draslíku, a na 

druhé straně musí umožňovat nezbytně nutný vyšší příjem bílkovin a energie. Nemocný by 

měl přijímat kvalitní proteiny ve třech denních porcích doplněných dostatečným 

množstvím energie ve formě sacharidů a tuků (Teplan, Mengerová, 2010, s. 119). 

Plnohodnotnými bílkovinami rozumíme například libové maso či mléčné výrobky s nižším 

obsahem fosforu jako jsou bílé jogurty, kefír, lučina  (Dubcová, 2016, s. 10). Doporučení 

pro pacienty léčené dialýzou je nejméně 1,2g bílkovin/kg tělesné váhy/den. Potřeba 

energie je u dialyzovaných pacientů podstatně vyšší než u zdravého člověka nejenom 

z důvodu dialyzačních procedur, které jsou velmi energeticky náročné, ale rovněž vzhledem 

k polymorbiditě a výraznější náchylnosti k rozvoji infekce. Doporučené množství energie 

se pohybuje mezi 11 000–12 000kJ na den. K efektivnímu využití bílkovin dochází pouze  

pokud má organismus dostatek energie, jinak dochází k využití bílkovin jako zdroje energie 

a rozvoji katabolismu, což je u dialyzovaných pacientů nežádoucí mimo jiné  i z důvodu 

zvyšování hladiny kreatininu, kyseliny močové a močoviny (Teplan, Mengerová, 2010, 

s. 119). Nemalou měrou se na špatném nutričním stavu podílí také anorexie, která bývá 

způsobena restrikční dietou pro pacienta nechutnou a velkým množstvím užívaných léků. 

Dále mohou k malnutrici přispívat obstipace, nauzea, zvracení, infekce, bolest a stupeň 

stresu, nechutenství při dialýze i po ní (Lachmanová, 2008, s. 93–94). Pacienti v dialyzačním 

programu jsou často polymorbidní a neléčí se jen pro selhání ledvin, a proto je nutné vzít 

v úvahu i ostatní metabolické poruchy, například diabetes mellitus a jiné onemocnění 

a u každého pacienta jeho dietu individualizovat (Teplan, Mengerová, 2010, s. 120).  

2.8.1 Tekutiny 

Dosažení optimálního stavu hydratace je jedním ze zásadních cílů hemodialyzační léčby. 

Nastavení tzv. suché váhy, což je hmotnost po dialýze, kdy je pacient optimálně hydratován, 

je nedílnou součástí dialyzační praxe (Teplan, Mengerová, 2010, s. 119). Hyperhydratace 

souvisí s arteriální hypertenzí a s dalšími příznaky jako je kašel, plicní edém, periferní otoky, 

srdeční selhání, hypertrofie levé komory a dalšími kardiovaskulárními důsledky (Wizemann 

et. al., 2009). 

Příjem tekutin u hemodialyzovaného pacienta závisí na zbytkové diuréze za 24 hodin.  

k tomuto množství může pacient připočítat 500–700 ml a výsledkem je maximální 

doporučené množství tekutin za den. Je potřeba usilovat o takový pitný režim, který 

nepovede k mezidialyzačním váhovým přírůstkům větším, než je 5 % suché váhy pacienta. 

Do pitného režimu je nutné započítávat i množství vody, která je obsažena v potravinách, 

zelenině, šťavnatém ovoci, v polévkách, omáčkách. Dále je potřeba mít na paměti, 

že do potravin se dostává voda i při samotném vaření (Pokorová, 2013, s. 23). Pokud 

pacient nedodržuje pitný režim, může docházet k opakovanému zvyšování objemu krve 

a tím dochází k přetěžování srdečního svalu, nedostatečnému návratu krve z periferie 

a vytváří se otoky. Pokud pacient navíc ve stravě nepřijímá dostatečné množství 
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plnohodnotných bílkovin, které za normálních okolností vodu v cévách zadržují, riziko trvalé 

hyperhydratace se stále zvyšuje. 

Úkolem všeobecné sestry, lékaře a nutričního terapeuta je zajistit, aby byl pacient 

opakovaně edukován o nutnosti dodržovat restrikci tekutin, učit pacienta, jaké jsou 

nežádoucí účinky vysokého příjmu tekutin mezi jednotlivými dialýzami. Pacient by si měl 

vést záznam o příjmu tekutin a měl by vědět, jak i s minimálním příjmem tekutin dosáhne 

pocitu, že nemá žízeň. Neustálá kontrola příjmu tekutin je psychicky velmi náročná a cílem 

edukace není pacientovi vše zakazovat, ale naučit ho některé možnosti pro snížení pocitu 

žízně. Jako doporučení je vhodné vyplachovat si ústa vodou, zařadit do jídelníčku kyselé 

bonbóny, žvýkačky, naopak omezit slané potraviny. Tekutiny se doporučuje pít pomocí 

brčka či zamrazit je do ledových kostek, které se pak dají v delším časovém intervale 

rozpouštět v ústech. Z psychologického hlediska je dobré vyměnit za menší jak skleničky, 

tak hrnky a talíře (Matějková, 2013, s. 611). Vzhledem k tomu, že sestry mají častou 

a pravidelnou interakci s pacientem během léčby, je jednou ze silných stránek sesterské 

intervence aktivní zapojení pacienta do postupného procesu učení. Užitečné je stanovení 

domácích úkolů, jako je samostatné vyhodnocení situací, které vedou nemocného 

k nekontrolovatelnému příjmu tekutin. Jedná se především o sociální aktivity, jako je účast 

na večírku nebo návštěva restaurací s  přáteli; to jsou jedny z nejproblematičtějších situací 

při dodržování pitného režimu. Mezi další možnosti kontroly, kde se může pacient sám 

aktivně zapojit a které se ukázaly jako velmi přínosné při regulaci příjmu tekutin během 

dne, patří pravidelné měření konzumovaných tekutin a zapisování. Pravidelná kontrola 

hmotnosti i mimo dialyzační dny je zcela zásadní (Lindberg et al., 2011, s. 87–8). 

Při hospitalizaci pacienta se selháním ledvin je nutné především při aplikaci infuzí zjistit 

pacientovu zbytkovou diurézu, aby při podávání většího množství tekutin nedošlo k rozvoji  

hyperhydratace a plicního edému, který může pacienta ohrozit na životě. Pokud je potřeba 

podávat více tekutin, lze je odstranit intenzivnější a frekventnější dialýzou a ultrafiltrací 

(Vachek, Tesař, 2017, s. 423). 

2.8.2 Sodík 

Sodík je základní kation extracelulární tekutiny , jeho fyziologická koncentrace v séru 

je 135–146 mmol/l (Kazda et. al., 2012, s. 6). Mimo jiné hraje významnou roli  

v zadržování vody v organismu. Pacienti, kteří dochází na dialýzu, mohou v důsledku 

vysokého příjmu soli ve vyšší míře zadržovat tekutiny, což zhoršuje regulaci krevního 

tlaku a v neposlední řadě přispívá k obtížnému dodržování pitného režimu, v důsledku 

čehož se může rozvinout i plicní edém. Příjem sodíku se odvíjí od aktuálního pacientova 

stavu, zda nemá otoky, hypertenzi a jaká je jeho reziduální diuréza. Doporučený příjem 

sodíku bývá snížen až na polovinu v porovnání se zdravým člověkem, to je asi 3,5g 

kuchyňské soli denně (Hrubý, Mengerová, 2009, s. 23). Zdroji sodíku jsou například sýry, 

uzeniny, koření, potraviny ve slaném nálevu. 
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2.8.3 Draslík 

Draslík je intracelulární kation, fyziologická koncentrace v extracelulární tekutině 

je 3,8–5 mmol/l. Při snížené hladině draslíku neboli hypokalemii se zvyšuje riziko 

srdečních arytmií a těžká hypokalémie (méně než 2 mmol/l) může vést k rabdomyolýze 

nebo svalové paralýze (Kazda et al., 2012, s. 23). K hypokalémii nejčastěji dochází při léčbě 

diuretiky (Tesař, 2010, s. 574–577). Hypokalémie u dialyzovaných pacientů může také 

poukazovat na celkově zhoršený zdravotní stav a malnutrici (Opatrná, 2018, s. 18). Zvýšená 

hladina draslíku (hyperkalemie) často nastává při oligurickém a anurickém selhání ledvin 

a těžká hyperkalemie ohrožuje nemocné vznikem poruch srdečního rytmu, které můžou 

vést k srdeční zástavě (Tesař, 2010, s. 574–577). 

K méně častým příčinám, které můžou vést ke zvýšené hladině draslíku, patří metabolická 

acidóza, vystupňovaný katabolismus, krevní převody, krvácení do gastrointestinálního 

traktu (Opatrná, 2018, s. 18). Navzdory rozdílům v příjmu je koncentrace kalia různými 

mechanismy v těle udržována ve stálém rozmezí. V normálním stavu organismu se většina 

přijatého draslíku vyloučí močí. U chronické renální insuficience (chronic kidney disease, 

dále jen CKD) je kalémie relativně dobře udržována až do doby, než klesne glomerulární 

filtrace pod 15–10 ml/min (Antonello et al., 2014, s. 571). V současnosti se doporučuje 

denní dávka kalia u osob se zachovanou funkcí ledvin 4700 mg/den. Pacienti s  CKD by měli 

svůj příjem kalia zredukovat na méně než 1500 mg za den (Antonello et al., 2014, s. 576). 

Proto u pacientů se selháním ledvin, především u těch, kteří nemočí vůbec nebo 

je reziduální diuréza zachovaná pouze málo (tedy schopnost vyloučit draslík je omezená), 

musí být příjem draslíku omezován i v potravě. Nadměrný přísun kalia (především náhlý 

v době nabídky sezónního ovoce na začátku léta, například jahod či třešní nebo v době 

adventu a vánočních svátků, kdy je zvýšený přísun ořechů) může vést k hyperkalémii, kdy 

je pacient ohrožen na životě srdeční zástavou (Teplan, Mengerová, 2010, s. 119). 

K nejvydatnějším zdrojům draslíku patří, jak je uvedeno v textu výše, skoro všechny druhy 

ovoce. Dalšími významnými zdroji draslíku je zelenina, ořechy, luštěniny, čokoláda, sušené 

ovoce, houby, kompoty a konzervy. Nejméně draslíku pak obsahují jablka, hrušky, salátové 

okurky a hlávkový salát. 

Je několik možností, jak příjem draslíku snížit; až o polovinu hodnoty lze kalium snížit 

například při úpravě brambor jejich opakovaným louhováním ve vodě (s následným 

uvařením v nové vodě). Množství draslíku v zelenině se snižuje jejím vařením. Největší 

množství draslíku je obsaženo právě v ovoci a zelenině včetně výrobků z nich, proto 

se dialyzovaným pacientům doporučuje nosit si oblíbené čerstvé ovoce a zeleninu 

na dialýzu a konzumovat je v prvních hodinách dialýzy, kdy dochází k největšímu 

odstraňování draslíku během dialyzační procedury (Pokorová, 2013, s. 40–41). Na závěr 

je nutno dodat, že hyperkalemie signifikantně přispívá k vyšší mortalitě nemocných 

s terminálním renálním selháním (Antonello et al., 2014, s. 576). Redukce kalia je tedy 

u těchto pacientů nutná.  
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2.8.4 Fosfor 

Zánik funkční ledvinné tkáně u chronického selhání ledvin vede ke sníženému 

vylučování fosfátů a nedostatečné produkci kalcitriolu. Tím se rozvíjí sekundární 

hyperparathyroidismus a dochází k ukládání vápníku do měkkých tkání a cévních stěn 

(Kazda et al., 2012, s. 32). U pacientů s CKD se retence fosforu objevuje na podkladě 

nepoměru mezi absorpcí trávicím traktem a renální exkrecí či odstranění dialýzou 

(Alessandro et al., 2015, str. 1). 

Z tohoto důvodu je nutné v dietě snížit příjem fosforu. Vzhledem k tomu, že fosfor 

s vápníkem se hlavně podílejí na stavbě kostí a u těchto nemocných jsou často hladiny obou 

iontů nevyrovnané, tak aby nedocházelo k dalšímu výraznému zhoršení renální osteopatie, 

je nutno u řady dialyzovaných nemocných zvýšit příjem vápníku a doplnit též aktivním 

vitamínem D (Teplan, Mengerová, 2010, s. 120). Vzhledem k tomu, že se fosfor během 

dialýzy obtížně odstraňuje a jeho koncentraci lze jen částečně ovlivnit zvoleným 

dialyzátorem, délkou a typem dialyzačního ošetření, je potřeba se podílet na snížení hladiny 

fosfatémie vhodnou stravou se sníženým obsahem fosforu. Velké množství fosforu 

obsahují polotovary, luštěniny, mléko tvrdé a tavené sýry, vnitřnosti, uzeniny, kakao, 

čokoláda, Coca-Cola (Pokorová, 2013, s. 41–42). 

Za zmínku stojí také vláknina, která je často doporučována v rámci zdravého stravování. 

U pacientů, kteří jsou v pravidelném dialyzačním léčení, se nedoporučuje pro vysoký obsah 

vápníku a fosforu (Dubcová, 2016, s. 11). Vysloveně se nedoporučují instantní potraviny, 

polotovary a potraviny s konzervanty (Tesař, Viklický, 2015, s. 425). 

Naopak mezi potraviny s nízkým obsahem fosforu patří čerstvé sýry, smetana ke šlehání, 

měkký tvaroh, čerstvé ryby a další (Pokorová, 2013, s. 41–42). Pro přehlednost byla pro 

pacienty vyvinuta fosforová pyramida, která ukazuje množství fosforu v různých 

potravinách. Pyramida má šest pater, kde jsou pokrmy seřazeny na základě obsaženého 

množství fosforu a poměru mezi fosforem a proteiny. Každé patro má barevný okraj 

(od zelené k červené) který koresponduje s doporučeným příjmem. Ve spodní části 

pyramidy se nachází potraviny, jejichž konzumace není nijak riziková  a na vrcholu jsou 

potraviny, jimž je třeba se vyhýbat (Alessandro et al., 2015, s. 3–4). 

Z farmakoterapie se pacientům podávají vazače fosfátů. To jsou léky, které při správném 

užití (tj. s jídlem) na sebe ve střevě navážou fosfáty, ty se stolicí vyloučí a nedochází tak 

k jejich vstřebávání z potravy. V současnosti se nejvíce podávají u pacientů s  CKD nekalciové 

vazače fosfátů, nejčastější zástupce je sevelamer (Vachek, Tesař, 2017, s. 278–280). Závěrem 

je nutno zdůraznit, že restrikce fosforu je základní kámen nutriční léčby CKD. 

2.8.5 Vápník 

Vápník má nezastupitelnou roli ve správné činnosti svalů, kostí a práci srdečního svalu 

a je důležitý v procesu srážení krve. Hodnoty v séru jsou 2,15-2,51 mmol/l. U dialyzovaných 

pacientů vysoké hladiny vápníku vedou k rozvoji kostní nemoci a ukládání kalcia 
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v koronárních arteriích, srdečních chlopních, šlachách a ve spojivkách. K vysokým hladinám 

vápníku u těchto pacientů může dojít při nízkých hladinách parathormonu a po zátěži 

vápníkem v důsledku sníženého kostního obratu. Proto je nutná častá kontrola hladiny 

vápníku v krvi. Doporučená dávka je 1–2 g/den (Dubcová2016, s. 11). Mezi potraviny, 

ve kterých je obsažen vápník, patří mák, měkké, tvrdé, plísňové sýry, tvaroh. 

2.8.6 Hliník 

Hliník je obsažen hlavně u hotových pokrmů uložených v hliníkových obalech. U pacientů 

se selháním ledvin se nedoporučuje konzumace hotových pokrmů v těchto obalech ani pití 

nápojů z hliníkových obalů (Pokorová, 2016, s. 12). 

2.8.7 Vitamíny 

Z vitamínů je vhodné doplnit v potravě vitamín C a vitaminy skupiny B (Teplan, Mengerová, 

2010, s. 120). Hladiny vitamínu E a A mívají dialyzovaní pacienti často zvýšené, proto 

se nedoporučuje jejich podávání (Pokorová, 2016, s. 12). Při chronickém renálním selhání 

dochází k nedostatku aktivního vitamínu D, proto se substituuje (Hrubý, Mengerová, 2009, 

s. 25). 

2.8.8 Železo 

Železo je obsaženo hlavně v hemoglobinu, což je červené krevní barvivo. Hlavní příčinou 

anémie u chronického onemocnění ledvin je nedostatek hormonu erytropoetinu, který 

se vytváří ve zdravých ledvinách a stimuluje erytropoézu v kostní dřeni. 

Nicméně prakticky u všech dialyzovaných pozorujeme nedostatek železa, způsobený 

hlavně krevní ztrátou při jednotlivých dialýzách, což nelze pokrýt příjmem v potravě.  Železo 

se podává nejčastěji v injekční formě (Lachmanová, 2008. s. 90). 

2.9 Určení stavu výživy 

Při posuzování stavu výživy se využívá antropometrických vyšetření. Hodnotí se body mass 

index (dále jen BMI), tloušťka kožní řasy, měření obvodu svalstva paže (při hodnocení 

úbytku tukové a svalové hmoty se provádí na nedominantní končetině). Dále se využívá 

funkčních testů zaměřených na posouzení svalové síly nebo na práci dýchacích svalů. 

Z laboratorních vyšetření se sledují biochemické ukazatele, koncentrace albuminu, 

transferinu, prealbuminu a dalších krevních bílkovin. Dále se sleduje koncentrace 

močoviny, kreatininu, cholesterolu v krvi a eventuálně lze vyšetřit hladiny hormonů 

a cytokinů. Z ukazatelů hematologických se pro stanovení nutričního stavu využívá kontrola 

absolutního počtu lymfocytů a anémie. Důležitými zdroji  při posuzování stavu výživy 

je vedení jídelníčku a jeho rozbor. Dalším ukazatelem je pravidelné měření tělesné 

hmotnosti. Při kontrole tělesné váhy je u těchto pacientů potřeba mít vždy na paměti,  

že úbytek tělesné hmotnosti se nemusí na váze pacienta projevit, i když došlo k úbytku 
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svalové hmoty, protože může docházet k zadržování vody a otokům (Hrubý, Mengerová, 

2009, s. 16–19). 

Mezi hlavní faktory, které významně ovlivňují nutriční stav nemocných v dlouhodobém 

dialyzačním léčení, patří příčiny související s  dialyzační procedurou, jako je nízká dialyzační 

dávka (což znamená „poddialyzovanost“), biokompatibilita dialyzační membrány, ztráty 

aminokyselin a peptidů do dialyzátu. 

Mezi další příčiny patří metabolické jako acidóza, poruchy funkce štítné žlázy, nízký 

hematokrit, inzulinorezistence. 

V neposlední řadě se na zhoršování stavu výživy podílejí příčiny gastrointestinální, 

ekonomické a psychosociální. Za závažnou malnutrici u dialyzovaných pacientů se považuje 

pokles koncentrace albuminu pod 35 g/l. Dále se u těchto nemocných zjišťují nízké hladiny 

prealbuminu, transferinu, cholesterolu. Velký význam má také opakované zjištění nízkých 

predialyzačních hladin kreatininu, urey, kalia a fosforu u nemocných, kteří nemají 

zachovanou reziduální funkci ledvin (Teplan, Mengerová, 2010, s. 117–119). 

Hemodialyzovaní pacienti, kteří mají vyšší BMI způsobené vysokou tukovou a libovou 

(aktivní) hmotou, mají nižší riziko mortality. Redukce hmotnosti u těchto pacientů, pokud 

nejsou zařazeni na čekací listinu k transplantaci ledviny, není klinickou prioritou (Tesař, 

Viklický, 2015, s. 426). 

Nutriční stav je důležitým ukazatelem zdravotního stavu u pacientů léčených 

hemodialýzou. Pacienti mohou ztratit 1-3 kg aktivní hmoty ročně, což vede ke snížení 

fyzické výkonnosti, kvality života, dochází k častějším hospitalizacím a úmrtím. Jako jedna 

z účinných strategií se ukazuje konzumace jídla během dialyzační procedury, především 

bílkovin. Tímto přístupem se zlepšuje proteinová rovnováha během dialýzy a dochází 

ke zlepšení stavu výživy (Kistler, et al., 2015, str.81–87). Individuální a opakované 

konzultace zaměřené na cílenou nutriční podporu zlepšují nutriční stav těchto pacientů. 

Doplňková nutriční podpora ve formě sippingu se doporučuje u pacientů se spontánním 

příjmem energie a bílkovin (Tesař, Viklický, 2015, s. 425). Podávání sippingu během 

dialyzační procedury se nazývá intradialyzační enterální výživa a spočívá v podávání těchto 

preparátů během dialýzy; tento způsob se osvědčil především u těch pacientů, kteří  

by vlivem buď nepříznivého domácího prostředí nebo nechutenství sipping 

nezkonzumovali, jak uvádí autoři ve studii prováděné na Slovensku, která se jmenovala 

Nutričná suplementácia a prežívanie malnutričnej hemodialyzovanej populácie.  Tato studie 

si kladla za cíl snížit zvýšenou mortalitu malnutričních hemodialyzovaných pacientů pomocí 

podávání nutriční suplementace pomocí sippingu (Rosenberger et al., 2014, s. 122). Dále 

je možné podávat intradialyzační parenterální nutrici (dále jen IDPN), která je volena 

u pacientů se špatným perorálním příjmem (Tesař, Viklický, 2015, s. 425). Enterální 

a parenterální výživa jsou v případě dialyzovaných pacientů opět limitované restrikcí 

tekutin, proto je i výhodnější konzumace během dialýzy, kde tekutiny, které jsou v těchto 

preparátech obsaženy, mohou být započítány do ultrafiltrace a během dialýzy odstraněny.  
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2.10 Edukační činnost sestry 

Motivace pacienta a spolupráce s  ošetřujícím personálem u chronických onemocnění , 

kdy postupně dochází ke zvětšující se náročnosti terapeutických úkonů a prodlužování 

délky terapie, je vždy podstatně nižší, než u pacientů s  onemocněním akutním (Gurková,  

2017, s. 17). U chronických onemocnění je pro pacienta nejdůležitější, jak velkou změnu 

v dosavadním způsobu života mu konkrétní onemocnění přináší. Pacient se dostává 

do situace, se kterou nepočítal, která ho často nutí k velkým změnám ve způsobu života 

s mnoha omezeními, se kterými se těžko vyrovnává. Nemocný vnímá velmi negativně, 

že jeho život a aktivity, na které byl zvyklý, se zásadně změní. A proto i když jsme pacienta 

komplexně opakovaně edukovali, se setkáváme s rozhodnutími a postoji, která jsme 

neočekávali. Každý pacient vnímá své onemocnění subjektivně jinak, a to velmi ovlivňuje, 

jaký zaujme postoj a jak se bude se svým onemocněním a léčbou vyrovnávat a jak bude 

dodržovat léčebný režim. Tento pohled je velmi klíčový pro postoj pacienta k jeho zdraví. 

Edukace u chronických onemocnění je program, který poskytuje důležité informace 

o onemocnění a jeho léčbě. Je to soubor pravidel zaměřených na změnu chování ke svému 

zdraví a ovlivnění kvality života. Při edukaci pacienta je nutno informace postupně 

dávkovat. Velmi důležité u edukačních pohovorů je empatické naslouchání, podpora 

sebevědomí a vyhnutí se sporům s  pacientem (Gurková, 2017, s. 17–81). Při edukaci 

dochází k nácviku dovedností a předávaní informací. Smyslem edukace pacienta je jeho 

vedení při osvojování dovedností. Nezbytná je aktivní spoluúčast pacienta, při které 

se sestra soustředí především na to, aby dohromady s  pacientem připravila edukační 

program, který pacientovi umožní žít ve změněných životních podmínkách, k čemuž 

dochází u chronických onemocnění nebo při úrazech. Aby sestra mohla edukovat pacienty, 

musí mít znalosti z ošetřovatelství a medicíny na velmi dobré úrovni, měla by být empatická 

a ochotná. Při realizaci edukace je nutné respektovat individuální odlišnosti pacientů 

(Svěráková, 2012, s. 23–36). 

Velmi důležitým faktorem při léčbě pacientů s onemocněním ledvin je týmová práce. Pouze 

lékař není schopen obsáhnout celou problematiku a je potřeba zapojit především sestry 

edukátorky (Viklický, Rajnochová-Bloudíčková, 2013, s. 747–751). Při edukaci pacientů 

v chronickém dialyzačním programu o léčebném a dietním režimu se musí sestra připravit 

především na to, že bude zapotřebí pacienty a někdy i jejich rodinné příslušníky edukovat 

opakovaně. Je nutné se stále a opakovaně ujišťovat o tom, zda nám pacient porozuměl 

a ujistit se, jaký měla edukace význam. O efektivitě edukace se můžeme přesvědčit 

sledováním laboratorních nálezů nebo zpětnou vazbou. 

 Snaha o zapojení rodiny pacienta může mít velmi dobrý vliv na přizpůsobení se novým 

životním změnám, které s sebou tato náročná léčba přináší. V Itálii byla v roce 2012 

vypracována studie, která byla nazvána Vliv rodinných pečovatelů na dodržování dietního 

a pitného režimu u hemodialyzovaných pacientů. Data byla shromážděna v roce 2010. 

Studie vypovídá o tom, jaký vliv mají rodinní pečovatelé, pokud jsou zapojeni  do dodržování 
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dietního a léčebného režimu. Studie se účastnilo 72 pacientů, kteří byli rozděleni do dvou 

skupin podle toho, zda mají rodinného ošetřovatele či nikoliv. Pacienti byli sledováni čtyři  

měsíce. Během klinických kontrol byla sledována výše mezidialyzačního váhového přírůstku 

a sérové hladiny draslíku a fosfátu. Rozdíly, které byly zjištěny, byly statisticky vyhodnoceny 

pomocí Anova testu. Studie prokázala u účastníků ve skupině s rodinným pečovatelem 

výrazně nižší mezidialyzační přírůstky a nižší hladiny draslíku a fosfátu v séru ve srovnání  

se skupinou pacientů, která neměla rodinného ošetřovatele. Závěrem lze říci, že podpora 

některého člena nebo celé rodiny hraje významnou roli při léčbě těchto pacientů (Cicolini 

et al., 2012). 

Edukace v rámci dialyzační jednotky je důležitým faktorem v osobnostním a profesním 

rozvoji personálu. Efektivní edukace pacienta může zlepšit jeho kvalitu života a pomoci mu 

lépe se vyrovnat se změnami, ke kterým dochází v životě s chronickou chorobou jako 

je terminální renální selhání (end-stage kidney disease, dále jen ESKD) (Levy et al., 2009, 

s. 231). Edukovaní pacienti mají podstatně větší snahu podílet se na léčbě a dodržovat 

léčebný režim. Díky efektivní edukaci dochází také ke snižování akutních, neplánovaných 

zahájení dialyzační léčby (Paříková, 2015, s. 556–562). 

U pacientů v chronickém dialyzačním programu se často vyskytují depresivní příznaky, 

což bylo prokázáno s prevalencí vyšší než 30 %. Přibližně v 50 % mají nepříznivý vliv 

na dodržování dietního režimu. Je proto nutné včas rozpoznat symptomy deprese během 

pravidelných klinických návštěv a těmto pacientům doporučit návštěvu psychologa 

či psychiatra (Khalil, Frazier, 2010, s. 324–330). 

2.11 Psychosociální problematika hemodialyzovaných 

pacientů 

Pravidelné dialyzační léčení je trvalý léčebný proces, který zahrnuje samotnou dialýzu 

a další ošetřovatelské postupy zaměřené na potřeby pacientů, které vyplývají ze selhání 

ledvin a dalších komplikací, které toto onemocnění přináší (Tesař, Viklický, 2015, s. 409).  

Psychologický důsledek ESKD může být obrovský, jelikož ovlivňuje všechny aspekty lidského 

života, a to může být pro ošetřující personál zastrašující. Pacienti a jejich rodiny  

jsou vystaveni velkým změnám ve způsobu života na dobu neurčitou. Změny zahrnují dietní 

a pitný režim, pravidelné užívání léků, omezení v závislosti na přístroji, komplikace  

v průběhu jednotlivých dialyzačních procedur, schopnost stále chodit do zaměstnání, 

potenciální ztrátu příjmů a ztrátu sebevědomí a nezávislosti , zvláště pokud v rodině dojde 

ke změně rolí. Sestra si musí být vědoma úzkosti, která se u těchto pacientů často objevuje. 

Během tohoto období potřebuje pacient podporu a porozumění a musí mít naprostou 

důvěru v ošetřující personál. Sestra musí být citlivá vůči stresorům, způsobenými ESKD 

a poskytnout adekvátní vysvětlení zdravotního stavu, všech možných komplikací 

a možností léčby pacientovi a jeho rodině. Vztah mezi sestrou a pacientem na dialýze 

je výjimečný tím, že se prohlubuje spolu s každou další návštěvou. Nejdůležitějším 

aspektem pro udržení důvěry mezi sestrou a pacientem je rozvíjení partnerství v péči. 



 

29 

 

Sestra musí být schopna pacientovi vysvětlit všechny aspekty hemodialyzační léčby, musí 

respektovat pacientova práva, kulturní rozdíly, aby podnítila jejich rozhodování ohledně 

jejich zdravotního stavu. Měla by pacienta a rodinu podporovat, aby jim pomohla sžít 

se s nemocí a léčbou a pomohla jim lépe se vyrovnat se všemi úskalími, které náročná léčba 

pomocí hemodialýzy přináší. Bez toho pacienti mohou zažít ztrátu kontroly a zvýšenou 

závislost na ošetřujícím personálu (Levy et al., 2009, s. 229). 

Práce setry na hemodialyzačním středisku je velmi psychicky náročná, velmi dobře 

si uvědomuje, že se nikdo úplně nevyléčí, jen se život prodlouží, a to o různé kvalitě a délce 

života. Pro některé pacienty připadá v úvahu možnost transplantace, která pomůže vyřešit 

některé komplikace související s  dialýzou a umožní pacientům vést podstatně kvalitnější 

život. Pacienti, kteří z různých důvodů nemohou podstoupit transplantaci, 

jsou na hemodialýzu odkázáni navždy a kvalita jejich života se postupně zhoršuje. Toho 

si je sestra vědoma podstatně dříve než pacient. Protože sestra na dialýze tráví s  pacienty 

velmi mnoho času, dochází k vytváření různě intenzivních vazeb mezi sestrami 

a nemocnými. Proto sestra na dialýze musí nejen ovládat dialyzační techniku, ale musí být 

také lidská, empatická a postupovat tak, aby cesta pro pacienty byla co nejméně trnitá  

(Lachmanová, 2008, s. 99–100).  
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3 Použité metody 

3.1 Cíle a hypotézy výzkumu 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit znalosti všeobecných sester o dietním a pitném 

režimu hemodialyzovaných pacientů. Informovanost o restrikčních opatřeních jsem 

vyhodnocovala pomocí dotazníků vlastní konstrukce, které obsahovaly 19 otázek 

zaměřených na znalosti o režimu těchto pacientů a 7 otázek obecných, zaměřených 

na edukaci pacienta, možnosti vzdělání a subjektivního zhodnocení úrovně svých znalostí 

všeobecných sester o této problematice. Výsledkem bylo zjištění znalostí všeobecných 

sester z pěti dialyzačních středisek v Praze a okolí a ze šesti jednotek intenzivní péče 

ze dvou velkých fakultních nemocnic v Praze. Výstupem diplomové práce je sestavení 

edukačního materiálu pro všeobecné sestry, u kterých bude na oddělení hospitalizován 

hemodialyzovaný pacient. 

Hypotézy 

Hypotéza H1 

Předpokládám, že existuje závislost mezi vzděláním sester a jejich znalostmi o této 

problematice. 

Hypotéza H2  

Předpokládám, že znalosti sester ovlivňuje délka praxe. 

Hypotéza H3 

Předpokládám, že sestry na dialyzačních jednotkách mají vyšší znalosti o této problematice 

než sestry na odděleních intenzivní péče. 

Hypotéza H4 

Předpokládám, že sestry mají dost informací o této problematice a jsou si vědomy rizik, 

které mohou nastat při nedodržování dietního a pitného režimu u těchto nemocných. 

Hypotéza H5 

Předpokládám, že jsou to všeobecné sestry, které nejvíce informují pacienty o dietním 

a pitném režimu. 

3.1 Užitá metoda výzkumného šetření 

Pro zjištění úrovně vědomostí všeobecných sester o problematice dietního a pitného 

režimu hemodialyzovaného pacienta jsem použila metodu kvantitativního výzkumu 

formou dotazníkového šetření, uskutečněnou pomocí dotazníku vlastní konstrukce. 

Dotazník byl vytvořen na základě prostudování odborné literatury vztahující se k tématu 

diplomové práce. Dotazník obsahoval 26 uzavřených otázek. Na uzavřené otázky je dána 

respondentovi možnost zvolit odpověď z předem daných variant. Pokud respondent 
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nesouhlasil s nabízenými možnostmi, mohl odpovídat pomocí alternativy „nevím“ (Hendl 

a kol., 2014, s. 23). Dotazník se skládal v první části z otázek č. 1–19 vědomostních 

a ve druhé části z otázek č. 20–26 obecných.  

Po získání souhlasu od jednotlivých náměstkyň pro nelékařská zdravotnická povolání, 

manažerů ošetřovatelské péče a vedení klinik jednotlivých pracovišť byly dotazníky 

distribuovány na jednotlivá pracoviště. Dotazníky byly vždy osobně předány staniční sestře 

daného oddělení v uzavřené schránce. Vzhledem k tomu, že dotazník obsahoval především 

otázky vědomostního charakteru, požádala jsem staniční sestry, u kterých výzkum probíhal, 

aby dotazníky byly vyplňovány jednotlivě. Pokud dotazník nevyplňuje respondent sám, 

ale jedná se o týmovou práci, neodráží se ve výsledcích skutečné znalosti samotných 

respondentů, ale možnosti odpovědí, jak vyplnili ostatní respondenti dotazníky před ním. 

Po domluvě se staniční sestrou pracoviště jsem si vždy vyplněné dotazníky vyzvedla 

osobně. 

3.2 Použité metody zpracování získaných dat 

Získaná data byla vyhodnocena pomocí programu Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft 

Office Word 2007 a dále zpracovány pomocí statistického programu R version 

3.5.0 (2018–04–23). Ke každé otázce z dotazníku je vytvořena přehledná tabulka, kde jsou 

uvedené absolutní a relativní četnosti. Absolutní četností je myšlen soubor všech objektů, 

které patří do množiny, relativní četnost je četnost dělená počtem všech jednotek 

v souboru (Budíková et. al, 2010, s. 14). Ke každé tabulce je přiřazen koláčový neboli 

výsečový graf, který znázorňuje pomocí kruhových výsečí hodnoty množiny údajů, jejichž 

velikosti odpovídají části z celku. Dohromady všechny výseče tvoří kruh (Hendl a kol., 2014, 

s. 43). 

Pro grafické znázornění hypotéz byl použit krabicový diagram (BoxPlot). Tento typ grafu 

dokáže posoudit rozložení dat dle velikosti pomocí kvartilů, čímž se poukazuje na možnou 

asymetrii. Tento graf vyznačuje i odlehlé hodnoty a dá se pomocí něho posoudit 

i proměnlivost (Budíková et.al, 2010, s. 148). V diplomové práci byly testovány stanovené 

hypotézy. Test statistické hypotézy je postup, který umožňuje vyhodnotit, zda získaná data 

vyhovují rozhodnutí, které jsme před testováním udělali. Při testu statistické hypotézy 

se rozlišuje nulová hypotéza, označuje se H0 a je to hypotéza, o níž má test rozhodnout, 

zda se zamítne či nikoliv. Alternativní hypotéza se označuje H1. Pokud při testování 

hypotézy, zamítneme nulovou hypotézu, přijmeme alternativní hypotézu (Budíková et.al, 

2010, s. 134). Dalším krokem je zvolení hladiny významnosti, která se nazývá α. Hodnota 

hladiny významnosti je α=0,05. P hodnota udává nejnižší možnou hladinu významnosti, kdy 

zamítáme nulovou hypotézu. Tím rozumíme, že pokud je p hodnota ≤ α, nulovou hypotézu 

zamítáme a hovoříme o statistické významnosti, pokud je p hodnota ≥ α, pak nulovou 

hypotézu na hladině významnosti α nezamítáme (Budíková et. al, 2010, s. 138). 

V diplomové práci byl při testování hypotéz použit test analýzy rozptylu (ANOVA). Analýza 

rozptylu (ANOVA) je matematická statistická metoda, které zkoumá závislost intervalové 
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nebo poměrové proměnné X na nominální proměnné A, je tedy založena na porovnání 

dvou variant a umožňuje ověřit statisticky významný rozdíl u obou skupin X a A (Budíková 

et.al, 2010, s. 181). Dále byl použit neparametrický Wilcoxonův a post-hoc Tukeyův test. 

Neparametrický Wilcoxonův test je testem o mediánu (medián je prostřední hodnota 

znaku). Princip tohoto testu je založen na předpokladu, že hodnoty souboru kolísají 

napravo a nalevo od mediánu stejně. Test hodnotí, zda polovina hodnot je menších než 

předpokládaná hodnota a přibližně polovina hodnot větších (Budíková et.al, 2010, s. 198). 

Post-hoc Tukeyova testu se využívá tam, kde všechny výběry mají stejný rozsah (Budíková 

et.al, 2010, s. 185). 

3.3 Výběr a charakteristika respondentů 

Výzkumu se zúčastnilo 150 respondentů, 70 (47 %) z pěti dialyzačních středisek 

ze soukromých i státních pracovišť a 80 (53 %) respondentů ze šesti jednotek intenzivní 

péče ze dvou pražských nemocnic (jak je vidět z grafu č. 1). Výzkum probíhal od počátku 

listopadu 2017 do konce prosince 2017. Výsledky jsou zpracovány v následujících tabulkách 

a grafech. 

3.4 Etické aspekty výzkumu 

Výzkum byl proveden pomocí anonymního, dobrovolného dotazníkového šetření. Před 

distribucí dotazníků na jednotlivá pracoviště byl získán souhlas od jednotlivých náměstkyň 

pro nelékařská zdravotnická povolání, manažerů ošetřovatelské péče a vedení jednotlivých 

klinik a hemodialyzačních středisek. Formuláře vztahující se k povolení výzkumného šetření 

jsou uloženy v mém soukromém trezoru. V diplomové práci nejsou uvedeny žádné názvy 

středisek a nemocnic, kde výzkum probíhal. Po celou dobu výzkumu jsem nepracovala 

s identifikačními údaji typu jména, příjmení, rodného čísla. V žádném případě nebylo 

možno zneužít žádné identifikační údaje respondentů.  
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4 Výsledky výzkumu 

4.1 Popisná statistika 

Otázka č. 21: Na jakém oddělení pracujete? 

Tabulka č. 1 Pracoviště respondentů. 

Pracoviště Absolutní četnost Relativní četnost 

Hemodialyzační středisko 70 47 % 

Jednotka intenzivní péče 80 53 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 1 Počet respondentů dle pracoviště. 

 

Komentář: 

Tabulka č. 1 a graf č. 1 nás informují o počtu respondentů a jejich místa působení.  Výzkumu 

se zúčastnilo 150 respondentů, 70 (47 %) z pěti dialyzačních středisek ze soukromých 

i státních pracovišť a 80 (53 %) respondentů z jednotek intenzivní péče ze dvou pražských 

nemocnic.  

A
47%
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53%

Otázka 21
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Otázka č. 22: Jaká je Vaše délka praxe? 

Tabulka č. 2 Délka praxe. 

Délka praxe Absolutní četnost Relativní četnost 

0–1 rok 11 7 % 

2–5 let 13 9 % 

6–10 let 24 16 % 

11–20 let 41 27 % 

více jak 20 let 61 41 % 

Celkový součet 150 100,00 % 

 

Graf č. 2 Délka praxe respondentů.  

 

Komentář: 

Z tabulky č. 2 a grafu č. 2 vyplývá, že nejpočetnější skupina jsou respondenti s  délkou praxe 

více jak 20 let (41 %). Druhá nejpočetnější skupina jsou respondenti s praxí od 11–20 let 

(27 %), 24 respondentů tvoří skupinu s  délkou praxe 6–10 let (16 %) a dvě nejméně 

zastoupené skupiny jsou respondenti s  délkou praxe 2–5 let (9 %) a 0–1 rok (7 %). 
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Otázka č. 20: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Tabulka č. 3 Nejvyšší dosažené vzdělání. 

Dosažené vzdělání Absolutní počet Relativní počet 

SZŠ 29 19 % 

SZŠ + specializace 80 54 % 

Bakalářské 23 15 % 

Magisterské 12 8 % 

Jiné 6 4 % 

Celkový počet 150 100,00 % 

 

Graf. č. 3 Nejvyšší dosažené vzdělání. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 3 a grafu č. 3 je uvedený nejvyšší stupeň vzdělání dotazovaných respondentů. 

Nejčastěji uvedený typ vzdělání je dosažen na Střední zdravotnické škole + specializace 

což činí 80 (54 %), dále následuje Střední zdravotnická škola (dále jen SZŠ) u 29 dotázaných 

v (19 %). Vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně uvedlo 23 (15 %) respondentů, 

vysokoškolské magisterské vzdělání má 12 (8 %) dotázaných. Šest (4 %) respondentů uvedlo 

jiný typ vzdělání.  

  

A
19%

B
54%

C
15%

D
8%

E
4%

Otázka 20



 

36 

 

Otázka č. 1: Čeho se týkají restrikční opatření v dietě u hemodialyzovaných pacientů? 

Tabulka č. 4 Čeho se týkají restrikční opatření v dietě u hemodialyzovaných pacientů. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 10 7 % 

B 22 14 % 

C 118 79 % 

 

Graf č. 4 Čeho se týkají restrikční opatření v dietě u hemodialyzovaných pacientů. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 4 a grafu č. 4 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 1. Správná 

odpověď je varianta C. Celkem 118 (79 %) respondentů odpovědělo správně, že restrikční 

opatření v dietě u chronicky hemodialyzovaných pacientů se týkají omezení fosforu, 

draslíku, soli a tekutin, 22 (14 %) respondentů odpovědělo, že restrikce se týká draslíku, 

bílkovin, soli a fosforu a jen 10 dotázaných (7 %) si myslí, že restrikční opatření se týkají 

bílkovin, vody, soli a kávy. 

  

A
7%

B
14%

C
79%

Otázka 1



 

37 

 

Otázka č. 2: Jak je důležitý příjem bílkovin u pacientů v dialyzačním programu? 

Tabulka č. 5 Jak je důležitý příjem bílkovin u pacientů v dialyzačním programu. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 47 31 % 

B 2 1 % 

C 95 64 % 

D 6 4 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf. č. 5 Jak je důležitý příjem bílkovin u pacientů v dialyzačním programu. 

 

 

Komentář: 

Tabulka č. 5 a graf č. 5 nás informuje, že celkem 95 (64 %) respondentů volí správnou 

odpověď C, že bílkoviny je nutné neomezovat, jejich příjem je nutné navýšit, 47 (31 %) 

dotázaných odpovědělo, že důležitou součástí léčebného režimu je omezení bílkovin, dva 

dotázaní to je (1 %) odpovědělo, že příjem bílkovin nemá zásadní význam a 6 (4 %) 

respondentů označilo odpověď nevím. 
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Otázka č. 3: Je u dialyzovaných pacientů nutná restrikce fosforu? 

Tabulka č. 6 Je u dialyzovaných pacientů nutná restrikce fosforu. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 0 0 % 

B 3 
 

2 % 

C 139 93 % 

D 8 8 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 6. Je u dialyzovaných pacientů nutná restrikce fosforu. 

 

 

Komentář: 

V tabulce č. 6 a grafu č. 6 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 3. Správná 

odpověď je možnost C. Správně odpovídá 139 (93 %) respondentů, jen 3 (2 %) respondentů 

odpovědělo, že se fosfor v dietě omezovat nemusí a 8 (5 %) odpovědělo nevím. 
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Otázka č. 4: K čemu vede nadměrný příjem soli? 

Tabulka č. 7 K čemu vede nadměrný příjem soli. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 11 7 % 

B 139 93 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf. č. 7 K čemu vede nadměrný příjem soli. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 7 a grafu č. 7 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 4. Správná 

odpověď je B. Jak vidíme z grafu a tabulky č.7, 139 (93 %) respondentů volí správnou 

odpověď, že nadměrný příjem soli vede k vysokému krevnímu tlaku, zadržování vody, žízni 

a otokům, 11 (7 %) dotázaných odpovídá, že nadměrný příjem soli způsobuje vysoký krevní 

tlak sucho v ústech a otoky. 
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Otázka č. 5: Čím je bezprostředně ohrožen anurický pacient se selháním ledvin během 

hospitalizace? 

Tabulka č. 8 Čím je bezprostředně ohrožen anurický pacient se selháním ledvin během 

hospitalizace. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 3 2 % 

B 2 1 % 

C 19 13 % 

D 125 83 % 

E 1 1 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf. č. 8 Čím je bezprostředně ohrožen anurický pacient se selháním ledvin během 

hospitalizace 

 

 

Komentář: 

V tabulce č. 8 a grafu č. 8 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 5. Správná 

odpověď je varianta D. Většina 125 (83 %) respondentů odpovídá správně hyperkalemií, 

hyperhydratací, 19 (13 %) odpovídá hyponatremií, hyperkalcemií, hyperfosfatemií, 3 (2 %) 

odpovídá slabostí, křečemi, kašlem, dva respondenti (1 %) odpovídají hypokalemií, 

hypokalcemií, hypernatrémií a jen jeden respondent zvolil odpověď nevím. 
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Otázka č. 6: Jaké jsou projevy hyperkalémie? 

Tabulka č. 9 Jaké jsou projevy hyperkalémie. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 3 2 % 

B 35 23 % 

C 109 73 % 

D 3 2 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 9 Jaké jsou projevy hyperkalemie. 

 

 

Komentář: 

V tabulce č. 9 a grafu č. 9 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 6. Správná 

odpověď je C. Z grafu a tabulky vyplývá a je pozitivní, že nejvíce oslovených 109 (73 %) volí 

správnou odpověď, 35 (23 %) respondentů volí odpověď B, 3 (2 %) respondentů odpovídá 

odpovědí A a pouze 3 (2 %) volí odpověď nevím. 
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Otázka č. 7: Jaké jsou projevy hypokalémie? 

Tabulka č. 10 Jaké jsou projevy hypokalémie. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 123 82 % 

B 13 9 % 

C 11 7 % 

D 3 2 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 10 Jaké jsou projevy hypokalémie. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 10 a grafu č. 10 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 7. Správná 

odpověď je A. Z grafu a tabulky je patrné, že většina 123 (82 %)respondentů volí možnost 

odpovědi A, 13 (9 %) respondentů volí možnost B, 11 (7 %) dotazovaných odpovídá C a 3 (2 

%) respondentů odpovídá nevím. 
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Otázka č. 8: Jaké potraviny obsahují velké množství draslíku? 

Tabulka č. 11 Jaké potraviny obsahují velké množství draslíku. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 3 2 % 

C 146 97 % 

E 1 1 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 11 Jaké potraviny obsahují velké množství draslíku. 

 

 

Komentář: 

V tabulce č. 11 a grafu č. 11 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 8. Správná 

odpověď je C. Vidíme, že 146 (96 %) respondentů, tedy výrazná většina, zvolilo správnou 

odpověď C, pouze jeden respondent označil odpověď nevím a 2 (2 %) označili odpověď A. 
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Otázka č. 9: Ve kterých potravinách je obsaženo nejvíce fosforu? 

Tabulka č. 12 Ve kterých potravinách je obsaženo nejvíce fosforu. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 7 5 % 

B 22 14 % 

C 118 79 % 

D 3 2 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 12 Ve kterých potravinách je obsaženo nejvíce fosforu. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 12 a grafu č. 12 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 9. Správná 

odpověď je C. Na tuto otázku volí 118 (79 %) respondentů správnou odpověď C, 22 (14 %) 

respondentů odpovídá variantou B, 7 (5 %) respondentů odpovídá možností A a 3 (2 %) 

respondentů odpovídá nevím.  
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Otázka č. 10: Čím jsou dány hmotnostní přírůstky u hemodialyzovaných pacientů mezi 

jednotlivými dialýzami? 

Tabulka č. 13 Čím jsou dány hmotnostní přírůstky u hemodialyzovaných pacientů mezi 

jednotlivými dialýzami. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

B 148 99 % 

C 2 1 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 13 Čím jsou dány hmotnostní přírůstky u hemodialyzovaných pacientů 

mezi jednotlivými dialýzami. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 13 a grafu č. 13 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 10. Správná 

odpověď je B. Jak je vidět z tabulky a grafu většina respondentů 148 (99 %) odpovídá 

správnou variantou B a dva respondenti (1 %) volí odpověď nevím. 
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Otázka č. 11: K jaké komplikaci může dojít u hemodialyzovaných pacientů při nedodržení 

restrikce tekutin? 

Tabulka č. 14 K jaké komplikaci může dojít u hemodialyzovaných pacientů při nedodržení 

restrikce tekutin. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 141 94 % 

C 4 3 % 

D 5 3 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 14 K jaké komplikaci může dojít u hemodialyzovaných pacientů při nedodržení 

restrikce tekutin. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 14 a grafu č. 14 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 11. Správná 

odpověď je A. Většina 141 (94 %) respondentů na tuto otázku odpovídá možností A. Pouze 

4 (3 %) respondenti si myslí, že odpověď na tuto otázku je možnost C a jen 5 (3 %) 

dotázaných odpovídá nevím. 
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Otázka č. 12: Co vše se počítá do pitného režimu během hospitalizace? 

Tabulka č. 15 Co vše se počítá do pitného režimu během hospitalizace. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

B 37 25 % 

C 111 74 % 

D 2 1 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 15 Co vše se počítá do pitného režimu během hospitalizace.  

 

Komentář: 

V tabulce č. 15 a grafu č. 15 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 12. Správná 

odpověď je C. Z grafu a tabulky č. 15 je vidět, že 111 (74 %) volí možnost C, 37 (25 %) 

respondentů odpovídá variantou B. Jen jedno procento, to je dva respondenti, odpovídá  

nevím. 
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Otázka č. 13: Čemu se říká suchá váha? 

Tabulka č. 16 Čemu se říká suchá váha. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 50 34 % 

B 89 59 % 

D 11 7 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 16 Čemu se říká suchá váha. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 16 a grafu č. 16 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 13. Správná 

odpověď je B. Z tabulky a grafu č. 16 je vidět, že 89 (59 %) odpovídá správnou možností  

B a 50 (34 %) respondentů odpovídá variantou A a 11 (7 %) respondentů odpovídá nevím. 
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Otázka č. 14: Jaký by měl být váhový přírůstek mezi jednotlivými dialýzami? 

Tabulka č. 17 Jaký by měl být váhový přírůstek mezi jednotlivými dialýzami . 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 95 63 % 

B 30 20 % 

C 3 2 % 

D 22 15 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 17 Jaký by měl být váhový přírůstek mezi jednotlivými dialýzami. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 17 a grafu č. 17 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 14. Správná 

odpověď je A. Z tabulky a grafu č. 17 vidíme, že 95 (63 %) respondentů odpovídá do pěti 

procent tělesné váhy což je správná odpověď, 30 (20 %) respondentů si myslí 5–7 % tělesné 

hmotnosti pacienta, 3 (2 %) respondentů odpovídá 6–8 % tělesné hmotnosti, 22 (15 %) 

respondentů odpovídá nevím.  
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Otázka č. 15: Kolik by měl přijmout hemodialyzovaný pacient tekutin za den? 

Tabulka č. 18 Kolik by měl přijmout hemodialyzovaný pacient tekutin za den. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 14 9 % 

B 94 63 % 

C 1 1 % 

D 36 24 % 

E 5 3 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 18 Kolik by měl přijmout hemodialyzovaný pacient tekutin za den. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 18 a grafu č. 18 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 15. Správná 

odpověď je B. Z tabulky a grafu č. 18 jsou vidět odpovědi respondentů. V 63 % to je 

94 respondentů odpovídá možností B, 14 (9 %) respondentů odpovídá možností A, jedno 

procento respondentů volí odpověď C, 36 (24 %) odpovídá možností D a 5 respondentů  

(3 %) odpovídá nevím. 
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Otázka č. 16: Jaké nápoje byste doporučil(a) u hemodialyzovaného pacienta? 

Tabulka č. 19 Jaké nápoje byste doporučil(a) u hemodialyzovaného pacienta. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 1 1 % 

C 2 1 % 

D 147 97 % 

E 1 1 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 19 Jaké nápoje byste doporučil(a) u hemodialyzovaného pacienta. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 19 a grafu č. 19 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 16. Správná 

odpověď je D. Z grafu a tabulky č. 19 vidíme, že většina respondentů 146 (97 %) odpovídá 

možností D. Pouze 1 % respondentů odpovídá, že neví a celkem 3 (2 %) volí jako odpověď 

možnosti C a A. 
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Otázka č. 17: Čím je ohrožen anurický hemodialyzovaný pacient při podávání transfuzí? 

Tabulka č. 20 Čím je ohrožen anurický hemodialyzovaný pacient při podávání transfuzí. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 7 5 % 

B 1 1 % 

C 110 73 % 

D 17 11 % 

E 15 10 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 20 Čím je ohrožen anurický hemodialyzovaný pacient při podávání transfuzí. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 20 a grafu č. 20 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č.  17. Správná 

odpověď je C. Na otázku č. 17. odpovídá 110 (73 %) respondentů variantou C, 7 (5 %) 

respondentů volí možnost A, 17 (11 %) respondentů odpovídá možností D, 15 (10 %) 

respondentů neví a jen 1 (1 %) volí možnost B. 
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Otázka č. 18: Které z uvedených potravin jsou pro hemodialyzovaného pacienta  nejméně 

vhodné (eventuálně by je měl konzumovat nejlépe při dialýze)? 

Tabulka č. 21 Které z uvedených potravin jsou pro hemodialyzovaného pacienta nejméně 

vhodné (eventuálně by je měl konzumovat nejlépe při dialýze). 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 117 78 % 

B 14 9 % 

C 1 1 % 

D 11 7 % 

E 7 5 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 21 Které z uvedených potravin jsou pro hemodialyzovaného pacienta nejméně 

vhodné (eventuálně by je měl konzumovat nejlépe při dialýze). 

 

Komentář: 

V tabulce č. 21 a grafu č. 21 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 18 správná 

odpověď je A. Většina 117 (78 %) respondentů volí správnou variantu odpovědi A, 26 (17 %) 

respondentů volí odpovědi B, C, D. Jen 7 (5 %) respondentů odpovídá nevím. 
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Otázka č. 19: Koncentrace kterého iontu v krvi se mezi hemodialýzami mění nejvíce? 

Tabulka č. 22 Koncentrace kterého iontu v krvi se mezi hemodialýzami mění nejvíce. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 12 8 % 

B 120 80 % 

C 6 4 % 

D 9 6 % 

E 3 2 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 22 Koncentrace kterého iontu v krvi se mezi hemodialýzami mění nejvíce. 

 

 

Komentář: 

V tabulce č. 22 a grafu č. 22 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 19. Správná 

odpověď je B. V tabulce a grafu č. 22. vidíme, že 120 (80 %) respondentů volí možnost B, 

27 (18 %) volí variantu A, C, D a 3 (2 %) respondentů neví. 
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Otázka č. 23: Kdo u Vás na oddělení edukuje pacienty ohledně pitného a dietního režimu? 

Tabulka č. 23 Kdo u Vás na oddělení edukuje pacienty ohledně pitného a dietního režimu. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 4 2 % 

D 39 26 % 

E 6 4 % 

F 9 6 % 

G 90 60 % 

H 1 1 % 

I 1 1 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 23 Kdo u Vás na oddělení edukuje pacienty ohledně pitného a dietního režimu. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 23 a grafu č. 23 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 23. Na otázku 

č. 23 odpovídá 90 (60 %) respondentů takto: Edukaci na oddělení, kde pracují, provádí 

všeobecná sestra, lékař, nutriční terapeut. Všeobecná sestra a lékař edukuje pacienty 

u 39 (26 %) respondentů. Dva respondenti uvádí odpověď nevím nebo pacienty o této 

problematice needukujeme. Všeobecná sestra a nutriční terapeut edukují pacienty 

u 9 (6 %) respondentů, pouze lékař a všeobecná sestra uvádí 6 (4 %) respondentů. 
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Otázka č. 24: Jak sledujete, jaký měla edukace význam? 

Tabulka č. 24 Jak sledujete, jaký měla edukace význam. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 50 33 % 

B 63 42 % 

C 28 19 % 

D 6 4 % 

E 3 2 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 24 Jak sledujete, jaký měla edukace význam. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 24 a grafu č. 24 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 24. Na otázku 

č. 24 odpovídá 63 (42 %) respondentů dle laboratorních nálezů, 50 (33 %) respondentů 

odpovídá, že to, jaký měla edukace význam, sledují pomocí pohovoru s pacientem, 

28 (19 %) sledují význam edukace pacienta dle váhových přírůstků, 6 (4 %) respondentů 

uvádí, že význam edukace pacientů sledují jinak, než je uvedeno v možnostech odpovědí 

a 3 (2 %) respondentů nesledují význam edukace. 
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Otázka č. 25: Jak získáváte vědomosti o problematice dietního a pitného režimu 

u hemodialyzovaných pacientů? 

Tabulka č. 25 Jak získáváte vědomosti o problematice dietního a pitného režimu 

u hemodialyzovaných pacientů. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 11 7 % 

B 18 12 % 

C 58 39 % 

D 16 11 % 

F 2 1 % 

G 38 25 % 

H 7 5 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 25 Jak získáváte vědomosti o problematice dietního a pitného režimu 

u hemodialyzovaných pacientů. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 25 a grafu č. 25 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 25. Jak vidíme 

v tabulce a grafu č. 25, nejvíce respondentů 58 (39 %) uvádí, že své vědomosti o této 

problematice získali pomocí praxe v oboru, 38 (25 %) respondentů získalo své znalosti 

na vzdělávacích akcích pro sestry, 18 (12 %) respondentů uvádí jako zdroj svých vědomostí 

samostudium odborné literatury, 16 (11 %) respondentů získává vědomosti pomocí výměny 

informací, 11 (7 %) uvádí jako zdroj vědomostí studium na vysoké škole, 7 (5 %) uvádí, 

že vědomosti nezískávají a 2 (1 %) uvádí jako zdroj e-learning.  
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Otázka č. 26: Jak byste hodnotil(a) své vědomosti o znalosti dietního a pitného režimu 

hemodialyzovaných pacientů? 

Tabulka č. 26 Jak byste hodnotil(a) své vědomosti o znalosti dietního a pitného režimu 

hemodialyzovaných pacientů. 

Možnosti Absolutní počet Relativní počet 

A 77 51 % 

B 64 43 % 

C 9 6 % 

Celkový součet 150 100 % 

 

Graf č. 26 Jak byste hodnotil(a) své vědomosti o znalosti dietního a pitného režimu 

hemodialyzovaných pacientů. 

 

Komentář: 

V tabulce č. 26 a grafu č. 26 jsou graficky znázorněny odpovědi na otázku č. 26. Své znalosti 

77 (51 %) respondentů hodnotí jako dostatečné, 64 (43 %) respondentů ví o této 

problematice velmi málo, 9 (6 %) respondentů uvádí, že o této problematice neví nic.  
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4.2 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza H1: Předpokládám, že existuje závislost mezi vzděláním sester a jejich znalostmi 

o této problematice. 

H0: Znalosti o této problematice jsou u všeobecných sester s různým vzděláním stejné. 

H1: Znalosti nejsou o této problematice u všeobecných sester s různým vzděláním stejné. 

Graf č. 27 Závislost mezi vzděláním sester a jejich znalostmi o této problematice.  

 

 

Komentář: 

Testování hypotézy 1 jsem provedla pomocí analýzy rozptylu (ANOVA). Na hladině 

významnosti α = 0,05 zamítáme nulovou hypotézu. Výsledek hodnoty p je 0,0194, je menší 

než hodnota 0,05 a jedná se o statisticky významný výsledek. Prokázali jsme tedy,  

že znalosti sester jsou závislé na dosaženém vzdělání. Z grafu je i vidět, že s rostoucím 

vzděláním roste počet správných odpovědí. 
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Hypotéza H2: Předpokládám, že znalosti sester ovlivňuje délka praxe. 

H0: Znalosti jsou u všeobecných sester s různou délkou praxe stejné. 

H1: Znalosti nejsou u všeobecných sester s různou délkou praxe stejné. 

 

Graf č. 28 Znalosti sester ovlivňuje délka praxe. 

 

Komentář: 

Testování hypotézy 2 jsem provedla pomocí analýzy rozptylu (ANOVA). Na hladině 

významnosti α = 0,05 zamítáme nulovou hypotézu. Výsledek hodnoty p–je 0,00238. 

Prokázali jsme tedy, že znalosti nejsou u sester s různou délkou praxe stejné. Dále pomocí 

post-hoc Tukeyova testu jsme našli statisticky významný rozdíl mezi skupinami 

A (všeobecné sestry s praxí do jednoho roku) a D (všeobecné sestry s  praxí 11–20 let), 

výsledek p-hodnoty je 0,031 a mezi skupinami A a E (všeobecné sestry s praxí více jak 

20 let), výsledek p-hodnoty je 0,006. Tedy sestry s praxí do jednoho roku mají statisticky 

významně nižší znalosti, než sestry s praxí 11 let a více. 
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Hypotéza H3: Předpokládám, že všeobecné sestry na dialyzačních jednotkách mají vyšší 

znalosti o této problematice než všeobecné sestry na odděleních intenzivní péče.  

H0: Všeobecné sestry na dialyzačních jednotkách mají stejné znalosti o této problematice 

jako sestry na odděleních intenzivní péče. 

H1: Všeobecné sestry na dialyzačních jednotkách mají vyšší znalosti o této problematice než 

sestry na odděleních intenzivní péče. 

 

Graf č. 29 Všeobecné sestry na dialyzačních jednotkách mají vyšší znalosti o této 

problematice než všeobecné sestry na odděleních intenzivní péče. 

 

Komentář: 

Testování hypotézy 3 jsem provedla pomocí neparametrického Wilcoxonova testu. Na 

hladině významnosti α = 0,05 zamítáme nulovou hypotézu, výsledek p-hodnoty je <0,001. 

Prokázali jsme tedy, že sestry na dialyzačních jednotkách mají vyšší znalosti o této 

problematice než sestry na odděleních intenzivní péče. 
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Hypotéza H4: Předpokládám, že všeobecné sestry mají dost informací o této problematice 

a jsou si vědomy rizik, které mohou nastat při nedodržování dietního, pitného režimu 

u těchto nemocných. 

 

Graf č. 30 Všeobecné sestry mají dost informací o této problematice a jsou si vědomy rizik, 

které mohou nastat při nedodržování dietního, pitného režimu u těchto nemocných. 

 

Komentář: 

Statistické vyhodnocení k hypotéze H4. 98 sester dosáhlo ve znalostech alespoň 15 bodů 

(75 %), 52 sester dosáhlo méně než 15 bodů. Lze tedy říci, že pouze třetina sester nemá 

dost informací o této problematice. Z  grafu č. 30 je patrné, že více než polovina sester 

má dostatečné znalosti o této problematice, a tím se potvrdila hypotéza 4.   
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Hypotéza H5: Předpokládám, že to jsou všeobecné sestry, které nejvíce informují pacienty 

o dietním a pitném režimu. 

 

Graf č. 31 Předpokládám, že všeobecné sestry nejvíce informují pacienty o dietním 

a pitném režimu. 

 

Komentář:  

Statistické vyhodnocení k hypotéze H5. Nejvíce sester (90) odpovědělo, že edukuje 

všeobecná sestra, lékař, nutriční terapeut, dále 39 sester odpovědělo, že edukuje pouze 

lékař. Tedy 129 všeobecných sester uvedlo, že edukuje lékař. Nepotvrdila se tedy hypotéza 

5, že všeobecné sestry edukují pacienty nejvíce. 
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5 Diskuze 

Cílem diplomové práce bylo zjistit úroveň znalostí všeobecných sester o dietním a pitném 

režimu hemodialyzovaných pacientů. Dalšími cíli bylo zjistit možnosti v oblasti vzdělávání 

všeobecných sester a získávání informací o této problematice a kdo nejvíce edukuje 

hemodialyzované pacienty o dietním a pitném režimu na odděleních, kde respondenti 

pracují. Bylo vytvořeno 5 hypotéz vztahujících se k dané problematice. Ve druhé části 

diplomové práce bylo cílem vytvořit doporučení pro praxi pro všeobecné sestry, které 

na svých odděleních ošetřují hemodialyzované pacienty. 

Výstupem práce je vytvoření edukačního materiálu pro všeobecné sestry týkající 

se problematiky dietního a pitného režimu hemodialyzovaného pacienta. 

Data byla získávána formou kvantitativního výzkumu, pomocí anonymního, dobrovolného 

dotazníkového šetření. Po obdržení souhlasu jednotlivých náměstkyň nelékařských 

zdravotnických povolaní, manažerů ošetřovatelské péče a vedení jednotlivých pracovišť byl 

dotazník distribuován na jednotlivá pracoviště. Výzkum byl realizován na pěti 

hemodialyzačních střediscích státního i soukromého charakteru a ve dvou velkých 

pražských nemocnicích na šesti jednotkách intenzivní péče. Celkem bylo rozdáno 

200 (100 %) dotazníků. Návratnost byla 162 (81 %) a 12 (6 %) dotazníků bylo vyřazeno pro 

neúplnost vyplnění. Celkem bylo ve výzkumu využito 150 (75 %) dotazníků. 

Výzkumu se zúčastnilo 150 respondentů, 70 (47 %) z pěti dialyzačních středisek 

ze soukromých i státních pracovišť a 80 (53 %) respondentů ze šesti jednotek intenzivní 

péče. Nejpočetnější skupina jsou respondenti s  délkou praxe více jak 20let (41 %). Druhou 

nejpočetnější skupinou jsou respondenti s  praxí od 11–20 let (27 %) 24 respondentů tvoří 

skupinu s délkou praxe 6–10 let (16 %) a dvě nejméně zastoupené skupiny jsou respondenti 

s délkou praxe 2–5 let (9 %) a 0–1 rok (7 %). Nejčastěji uvedený typ vzdělání je SZŠ+ 

specializace to je 80 (54 %) dále následuje SZŠ u 29 dotázaných v (19 %). Bakalářské vzdělání 

uvedlo 23 (15 %) respondentů, magisterské vzdělání má 12 (8 %) dotázaných. Šest (4 %) 

respondentů uvedlo jiný typ vzdělání. 

Dotazník obsahoval v první části 19 otázek vědomostních, a to otázky č. 1–19 zaměřené 

na problematiku dietního a pitného režimu hemodialyzovaných pacientů. Zbývajících 7 otázek 

č. 20–26 bylo obecného charakteru. Otázky č. 20–22 byly zaměřeny na získání dat, týkajících 

se informací vzdělání, délky praxe a pracoviště respondentů. Otázky č. 23–24 se týkají edukace 

pacientů a otázky č. 25–26 možnosti vzdělávání v této problematice a subjektivního 

hodnocení úrovně znalostí všeobecných sester o dietním a pitném režimu 

hemodialyzovaných pacientů. Všechny otázky č. 1–26 jsou zpracovány v kapitole výsledky 

v přehledných tabulkách a grafech. Výsledkům, jak respondenti odpovídali na jednotlivé 

vědomostní otázky č. 1–19 se věnuji v další části diskuze. V diplomové práci bylo stanoveno 

pět hypotéz, jejichž výsledkům se věnuji také v diskuzi. 

Výsledky výzkumu mohly být zkresleny několika faktory při vyplňování dotazníků. Například 

při vyplňování dotazníků nemusel vyplňovat dotazník sám respondent, ale  jednalo 
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se o týmovou práci a poté se neodráží ve výsledcích skutečné znalosti samotných 

respondentů, ale možnosti odpovědí jak vyplnili ostatní respondenti dotazníky před ním. 

Další faktor mohl být i nedostatek času při vyplňování dotazníků. 

Otázka č. 1 zjišťovala znalosti respondentů o restrikčních opatřeních v dietě 

u hemodialyzovaných pacientů. Celkem 118 (79 %) respondentů odpovědělo správně, 

že restrikční opatření v dietě u hemodialyzovaných pacientů se týkají omezení fosforu, 

draslíku, soli a tekutin, 22 (14 %) respondentů odpovědělo, že restrikce se týká draslíku, 

bílkovin, soli a fosforu a jen 10 dotázaných (7 %) si myslí, že restrikční opatření se týkají 

bílkovin, vody, soli a kávy. 

Otázka č. 2 zjišťovala znalost respondentů o tom, jak je důležitý příjem bílkovin u pacientů  

v dialyzačním programu. Správná odpověď je, že příjem bílkovin je nutno neomezovat, 

naopak je nutné ho zvýšit. Celkem 95 (64 %) respondentů odpovědělo správně, 47 (31 %) 

dotázaných odpovědělo, že důležitou součástí léčebného režimu je omezení bílkovin, dva 

dotázaní to je (1 %) odpovědělo, že příjem bílkovin nemá zásadní význam a  6 (4 %) 

respondentů označilo odpověď nevím. 

Otázka č. 3 zjišťovala znalost respondentů, zda je u hemodialyzovaných pacientů nutná 

restrikce fosforu. Celkem 139 (93 %) dotázaných odpovědělo správně, jen 3 (2 %) 

respondentů odpovědělo, že se fosfor v dietě omezovat nemusí a 8 (5 %) odpovědělo 

nevím. 

Otázka č. 4 zjišťovala, zda respondenti vědí, k čemu vede nadměrný příjem soli 

u hemodialyzovaných pacientů. 139 (93 %) respondentů volí správnou odpověď, 

že nadměrný příjem soli vede k vysokému krevnímu tlaku, zadržování vody, žízni a otokům, 

11 (7 %) dotázaných odpovídá špatně. 

Otázka č. 5 zjišťovala povědomí respondentů o tom, čím je bezprostředně ohrožen anurický 

pacient se selháním ledvin během hospitalizace. Správně odpovídá 125 (83 %) respondentů 

hyperkalemií a hyperhydratací, 19 (13 %) odpovídá hyponátremií, hyperkalcemií 

hyperfosfatemií, 3 (2 %) odpovídá slabostí, křečemi, kašlem, dva respondenti (1 %) 

odpovídá hypokalemií, hypokalcemií, hypernatrémií a jen jeden respondent zvolil odpověď 

nevím. 

Otázka č. 6 zjišťovala, zda respondenti vědí, jaké jsou projevy hyperkalémie. Je pozitivní, že 

nejvíce oslovených 109 (73%) volí správnou odpověď, 35 (23 %) respondentů a 3 (2 %) 

respondentů odpovídá nesprávně a pouze 3 (2 %) volí odpověď nevím. 

Otázka č. 7 zjišťuje, zda respondenti vědí, jaké jsou projevy hypokalémie. Většina 

123 (82 %) respondentů odpovídá správně, volí možnost odpovědi A což je únava, svalová 

slabost, zácpa, křeče, arytmie, 13 (9 %) volí variantu B a 11 (7 %) dotazovaných volí možnost 

C, což jsou nesprávné odpovědi a 3 (2 %) respondentů odpovídá nevím. 

Otázka č. 8 zjišťuje, zda respondenti vědí, v jakých potravinách je obsaženo velké množství 

draslíku. Většina 146 (96 %) respondentů odpovídá, že velké množství draslíku je obsaženo 
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v ovoci, ořeších, banánech, meruňkách, syrových bramborách, sušeném ovoci v houbách 

a čokoládě, a to je správná odpověď. Pouze jeden respondent označil odpověď nevím 

a 2 (2 %) označilo nesprávnou variantu. 

Otázka č. 9 se ptá, zda respondenti mají povědomí, ve kterých potravinách je obsaženo 

nejvíce fosforu. Nejvíce fosforu je obsaženo v Coca-Cole, eidamu, taveném sýru, tvrdém 

sýru v polotovarech v rybách s jedlými kostmi a v čokoládě správnou odpověď volí většina 

118 (79 %) respondentů, 29 (19 %) respondentů odpovídá nesprávně a jen 3 (2 %) 

respondentů odpovídá nevím.  

Otázka č. 10 se ptá, čím jsou dány hmotnostní přírůstky u hemodialyzovaných pacientů 

mezi jednotlivými dialýzami. Většina těchto pacientů není schopná vyloučit sůl a vodu 

a stálá edukace o restrikčním režimu ohledně příjmu tekutin je velmi podstatnou částí 

práce sestry. Většina respondentů 148 (99%) odpovídá správně, pouze dva respondenti 

to je (1 %) odpovídá, že neví. 

Otázka č. 11 zjišťuje, zda jsou si respondenti vědomi, k jaké komplikaci může dojít 

u hemodialyzovaných pacientů při nedodržení restrikce tekutin. Pacient je ohrožen 

dušností, plicním edémem, hypertenzí a v neposlední řadě srdečním selháním. 

Respondenti na tuto otázku odpovídají v 94 % správně. Pouze 4 (3 %) respondentů 

odpovídá, že při nedodržení restrikce tekutin je pacient ohrožen otoky, hypotenzí 

a celkovou slabostí a jen 5 (3 %) dotázaných odpovídá nevím. 

Otázka č. 12 se ptá respondentů, co vše se počítá do pitného režimu během hospitalizace. 

Do příjmu tekutin se musí započítat nejen jídlo, pití ale i enterální, parenterální výživa 

a krevní deriváty. Většina respondentů 111 (74%) volí správnou odpověď, 37 respondentů 

si myslí, že do pitného režimu se počítá pouze pití, enterální a parenterální výživa. Jen jedno 

procento to je dva respondenti odpovídá nevím. 

Otázka č. 13 zjišťuje, zda respondenti vědí, čemu se říká suchá váha. Suchou váhou 

rozumíme váhu pacienta po dialýze, kdy je optimálně hydratován. Na tuto otázku 89 (59 %) 

respondentů odpovědělo správně a 50 (34 %) respondentů si myslí, že suchá váha je váha 

pacienta po dialýze, kterou stanovil lékař a 11 (7 %) respondentů odpovídá nevím. 

Otázka č. 14 se respondentů ptá, jaký by měl být váhový přírůstek mezi jednotlivými 

hemodialýzami. Váhový přírůstek mezi jednotlivými hemodialyzačními procedurami 

by neměl být vyšší než 5 % tělesné hmotnosti pacienta. Při větším váhovém přírůstku, musí 

být zvolena vyšší ultrafiltrace. Ultrafiltrací odstraňujeme tekutiny z pacientova organismu, 

abychom dosáhli optimální váhy po hemodialýze. Čím vyšší hodinová ultrafiltrace, tím 

se zvyšuje riziko komplikací během hemodialýzy. Mezi tyto komplikace patří především 

hypotenze, nauzea, křeče. Při opakovaných přírůstcích, které přesahují hodnoty 5 %, 

se zvyšuje riziko plicního edému a srdečního selhání. Na tuto otázku 95 (63 %) respondentů 

odpovídá správně do pěti procent tělesné váhy, 30 (20 %) respondentů si myslí 5–7 % 

tělesné hmotnosti pacienta, 3 (2 %) respondentů odpovídá 6–8 % tělesné hmotnosti, 

22 (15 %) respondentů odpovídá nevím.  
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Otázka č. 15 se ptá respondentů, zda vědí, kolik tekutin by měl přijmout hemodialyzovaný 

pacient za den. Pokud má hemodialyzovaný pacient zachovanou diurézu, je nutné, 

aby si v pravidelných intervalech měřil množství moče za 24 hodin. Dle toho se stanovuje 

možné množství přijímaných tekutin za 24 hodin. V praxi to znamená, že hemodialyzovaný 

pacient může přijmout takové množství tekutin, co vymočí  za 24 hodin a k tomu 

se připočítá 500–700ml/24hodin. Například pokud pacient vymočí 1000ml moče 

za 24 hodin a přidá 700ml, tak může přijmout 1700ml tekutin za den. Z toho vyplývá, 

že největší omezení tekutin pociťují pacienti, kteří již nemají zachovanou reziduální diurézu. 

Při edukaci se všeobecná sestra musí zaměřit nejen na vysvětlení, kolik tekutin má pacient 

přijmout a jak si má množství přijatých tekutin počítat, ale především pacienty upozornit 

na potraviny, které jsou tvořeny hlavně vodou a mohou tak velmi ovlivnit celkové množství 

přijatých tekutin. V 63 % to je 94 respondentů odpovídá správně, 14 (9 %) respondentů 

si myslí, že příjem tekutin u hemodialyzovaného pacienta se rovná tomu, co vymočí, 

za 24 hodin jen jedno procento respondentů volí odpověď 2 litry denně, 36 (24 %) si myslí 

půl litru za 24 hodin a 5 respondentů (3 %) odpovídá nevím. 

Otázka č. 16 se ptá jaké nápoje, by respondenti doporučili u hemodialyzovaného pacienta. 

Vzhledem k tomu, že hemodialyzovaný pacient musí v různé míře dodržovat restrikci 

tekutin, je nejlépe, pokud je příjem tekutin pokrýván pitnou vodou nebo přírodní 

pramenitou vodou. Nedoporučují se minerální vody, džusy, zeleninové šťávy, mléčné 

koktejly, Coca-Cola, čokoláda. Na tuto otázku většina respondentů 146 (97 %) odpovídá 

správně. Pouze 1 % respondentů odpovídá, že neví a celkem 3 (2 %) respondenti doporučují  

u hemodialyzovaného pacienta nevhodné nápoje. 

Otázka č. 17 se ptá respondentů, zda vědí, čím je ohrožen anurický hemodialyzovaný 

pacient při podávání transfuzí. Anurický hemodialyzovaný pacient, kterému jsou podávány 

transfuze je ohrožen vysokou hladinou draslíku. Při vysoké hladině draslíku je pacient 

ohrožen srdeční zástavou. Na otázku č. 17. odpovídá 110 (73 %) respondentů správně, 

7 (5 %) respondentů volí možnost A, 17 (11 %) respondentů odpovídá, že pacient 

je nejvíce ohrožen nízkou hladinou draslíku a hyperhydratací, 15 (10 %) respondentů neví 

a jen 1 (1 %) volí jako odpověď nízkou hladinu sodíku. 

Otázka č. 18 zjišťuje, zda respondenti vědí, které z uvedených potravin jsou pro 

hemodialyzovaného pacienta nejméně vhodné (ev. by je měl konzumovat nejlépe při 

dialýze). Pro pacienty podstupující pravidelnou hemodialyzační léčbu je dodržování 

režimových opatření v dietě a pitném režimu stejně důležité jako léčba hemodialýzou. 

Jahody, banány, ořechy, bramborová kaše, minerálka, čerstvá ovocná šťáva jsou potraviny, 

které obsahují velké množství draslíku a vody, a proto jejich konzumaci doporučujeme 

během dialýzy, nejlépe v prvních dvou hodinách, aby došlo k odstranění draslíku a vody 

během hemodialýzy. Uvedené potraviny nedoporučujeme konzumovat ve zvýšeném 

množství mimo dialyzační dny, aby nedošlo k hyperhydrataci a vysoké hladině draslíku. 

Většina 117 (78 %) respondentů odpovídá správně, 26 (17 %) respondentů volí nesprávnou 

odpověď. Jen 7(5 %) respondentů odpovídá nevím. 
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Otázka č. 19 se ptá respondentů, koncentrace kterého iontu v krvi se mezi hemodialýzami 

mění nejvíce. Během jednotlivých hemodialýz se mění nejvíce koncentrace draslíku. 

Správně odpovídá 120 (80 %) respondentů, 27 (18 %) volí nesprávnou odpověď a 3 (2 %) 

respondentů neví. 

V hypotéze č. 1 jsem předpokládala, že existuje závislost mezi vzděláním sester a jejich 

znalostmi o této problematice. Tato hypotéza se potvrdila. Prokázali jsme, že znalosti sester 

jsou závislé na dosaženém vzdělání. Z grafu č. 27 je vidět (a to je velmi pozitivní výsledek), 

že s rostoucím vzděláním roste počet správných odpovědí. 

V hypotéze č. 2 jsem předpokládala, že znalosti všeobecných sester ovlivňuje délka praxe. 

Tato hypotéza se prokázala. Znalosti nejsou u sester s různou délkou praxe stejné. 

Při testování této hypotézy se projevil statisticky významný rozdíl mezi skupinami 

A (všeobecné sestry s praxí do jednoho roku) a D (všeobecné sestry s  praxí 11–20 let) 

a výsledek mezi skupinami A a E (všeobecné sestry s praxí více jak 20 let). Tedy sestry s  praxí 

do jednoho roku mají statisticky významně nižší znalosti, než sestry s praxí 11 let a více. 

Výsledek testování této hypotézy je znázorněn na grafu č. 28. K výsledkům znalostí 

všeobecných sester se vztahují vědomostní otázky č. 1–19 uvedené v dotazníku. Délka 

praxe je zjišťována v otázce č. 22 a uvedena v grafu a tabulce č. 2. 

V hypotéze č. 3 jsem předpokládala, že všeobecné sestry na dialyzačních jednotkách mají 

vyšší znalosti o této problematice než všeobecné sestry na  odděleních intenzivní péče. 

Tato hypotéza se potvrdila a její znázornění je vidět na grafu č. 29. Je tedy vidět, že znalosti 

o této problematice jsou zásadně ovlivněny typem pracoviště, na kterém respondenti 

pracují. 

V hypotéze č. 4 jsem předpokládala, že všeobecné sestry mají dost informací o této 

problematice a jsou si vědomy rizik, které mohou nastat při nedodržování dietního, pitného 

režimu u těchto nemocných. U této hypotézy jsem testovala správné odpovědi 

z vědomostních otázek č. 1–19 z dotazníku. Za správné jsem považovala, pokud všeobecné 

sestry odpověděly v 75 % otázek správně. Je velmi pozitivní, že 98 sester dosáhlo 

ve znalostech alespoň 15 bodů, tedy 75 % správně zodpovězených otázek, 52 sester 

dosáhlo méně než 15 bodů. Lze tedy říci, že pouze třetina sester nemá dost informací o této 

problematice. Z grafu č. 30 je patrné, že více než polovina sester má dostatečné znalosti 

o této problematice, a tím se potvrdila hypotéza 4. K této hypotéze se nepřímo vztahuje  

otázka č. 26, kde subjektivně hodnotí své znalosti 77 (51 %) respondentů jako dostatečné, 

64 (43 %) respondentů se domnívá, že ví o této problematice velmi málo, 9 (6 %) 

respondentů uvádí, že o této problematice neví nic. 

 

K hypotéze č. 5 se vztahuje z dotazníku otázka č. 23. Na otázku č. 23 odpovídá 90 (60 %) 

respondentů takto: Edukaci o dietním a pitném režimu provádí na oddělení, kde pracuji, 

všeobecná sestra, lékař, nutriční terapeut. Všeobecná sestra a lékař edukuje pacienty 

u 39 (26 %) respondentů. Dva respondenti uvádí odpověď nevím nebo pacienty o této 
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problematice needukujeme. Tedy 129 všeobecných sester uvedlo, že edukuje lékař. U této 

hypotézy jsem předpokládala, že jsou to především všeobecné sestry, kdo edukuje pacienty 

o dietním a pitném režimu. Domnívala jsem se tak, protože jsou to především sestry, 

kdo stráví s pacientem během hospitalizace nejvíce času a nejvíce dotazů pacientů 

je směřovaných právě na sestry. Nepotvrdila se tedy hypotéza 5, že všeobecné sestry 

nejvíce informují pacienty. 

V závěru diskuze lze říci, že jsme prokázali potvrzení hypotézy č. 1, že znalosti všeobecných 

sester jsou závislé na dosaženém vzdělání. S rostoucím vzděláním roste počet správných 

odpovědí. Prokázali jsme potvrzení hypotézy č. 2, že znalosti sester ovlivňuje délka praxe, 

čím delší praxe, tím větší znalosti. Prokázali jsme potvrzení hypotézy č.  3, že všeobecné 

sestry na dialyzačních jednotkách mají vyšší znalosti o této problematice než všeobecné 

sestry na odděleních intenzivní péče a znalosti o této problematice jsou zásadně ovlivněny 

typem pracoviště, kde respondenti pracují. Dále jsme prokázali potvrzení hypotézy č.  4, kde 

je výsledek velmi pozitivní a můžeme říci, že pouze třetina sester nemá dost informací 

o této problematice a že více než polovina sester má dostatečné znalosti o dietním a pitném 

režimu hemodialyzovaných pacientů. Nepotvrdila se pouze hypotéza č. 5, tedy že nejvíce 

edukují o dietním a pitném režimu pacienty všeobecné sestry. Nejvíce dotázaných (129) 

uvedlo, že pacienty edukuje lékař. 

V závěru této části jsem vytvořila doporučení pro všeobecné sestry týkající se dietního 

a pitného režimu hemodialyzovaných pacientů, které jsem vypracovala po prostudování 

odborné literatury a dle vlastních zkušeností z praxe. Toto doporučení jsem dále zpracovala 

ve formě edukačního letáku. 

Doporučení pro všeobecné sestry při ošetřování hemodialyzovaného pacienta vztahující 

se k dietnímu a pitnému režimu. 

Restrikční opatření v pitném režimu u hemodialyzovaných pacientů. 

Pokud má hemodialyzovaný pacient zachovanou diurézu, je nutné, 

aby se v pravidelných intervalech měřilo množství moče za 24 hodin. Dle toho 

se stanovuje možné množství přijímaných tekutin za 24 hodin. V praxi to znamená, 

že hemodialyzovaný pacient může přijmout takové množství tekutin, co vymočí 

za 24 hodin a k tomu se připočítá 500–700ml/24 hodin. Například pokud pacient 

vymočí 1000ml moče za 24 hodin a přidá 700ml, tak může maximálně přijmout 1700ml 

tekutin za den. Z toho vyplývá, že největší omezení tekutin mají hemodialyzova ní 

pacienti, kteří již nemají zachovanou reziduální diurézu. Váhový přírůstek mezi 

jednotlivými hemodialyzačními procedurami by neměl být vyšší než 5 % suché váhy 

pacienta. Do příjmu tekutin se musí započítat nejen jídlo, pití ale i množství vody, která 

je obsažena v potravinách, zelenině, šťavnatém ovoci, v polévkách, omáčkách,  dále 

enterální, parenterální výživa a krevní deriváty. Za hospitalizace pacienta se selháním ledvin 

je nutné především při aplikaci infuzí zjistit pacientovu zbytkovou diurézu, aby při podávání 
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většího množství tekutin nedošlo k rozvoji hyperhydratace a plicního edému, který může 

pacienta ohrozit na životě. 

Je nejlépe, pokud je perorální příjem tekutin pokrýván pitnou vodou nebo přírodní  

pramenitou vodou. Nedoporučují se minerální vody, džusy, zeleninové šťávy, mléčné 

koktejly, Coca-Cola, čokoláda. Jako doporučení je vhodné vyplachovat si ústa vodou, zařadit 

do jídelníčku kyselé bonbóny, žvýkačky. Omezit slané potraviny. Tekutiny se doporučuje pít 

pomocí brčka, dávat přednost chladným nápojům nebo je zamrazit do ledových kostek, 

které se pak dají v delším časovém intervale rozpouštět v ústech. Z  praxe vím, že je potřeba 

upozornit pacienty, aby v případě konzumace ledových kostek si před zamražením, změřili  

množství zmražené tekutiny, aby věděli, kolik tekutin opravdu přijmuli. 

Restrikční opatření týkající se kalia. 

Zvýšená hladina draslíku často nastává při oligurickém a anurickém selhání ledvin a těžká 

hyperkalémie ohrožuje nemocné vznikem poruch srdečního rytmu. 

Mezi potraviny, v nichž je obsaženo velké množství kalia, patří především banány, meruňky, 

všechny druhy ořechů, sušené ovoce, datle, švestky, brambory, čokoláda, houby, zelenina.  

Nadměrný přísun kalia, především náhlý, může dialyzovaného pacienta ohrozit na životě. 

Pacienti léčení hemodialýzou a zvláště ti, kteří nemočí, se nemusí však zcela vzdávat výše 

uvedených potravin. Všechny tyto potraviny můžou hemodialyzovaní pacienti konzumovat 

během hemodialyzační procedury v prvních hodinách dialýzy. Během hemodialýzy dojde 

k odstranění kalia obsaženého v těchto potravinách. 

Anurický hemodialyzovaný pacient, kterému jsou podávány transfuze, je  rovněž ohrožen 

vysokou hladinou draslíku.  

Restrikční opatření týkající se soli. 

Pacienti, kteří dochází na dialýzu, mohou v důsledku vysokého příjmu soli ve vyšší míře 

zadržovat tekutiny, což zhoršuje regulaci krevního tlaku a v neposlední řadě přispívá 

k obtížnému dodržování pitného režimu, v důsledku čehož může dojít i k plicnímu edému.  

Doporučený příjem sodíku bývá snížen až na polovinu v porovnání se zdravým člověkem, 

tj. asi 3,5g kuchyňské soli denně. Zdroje sodíku jsou například sýry, uzeniny, koření, 

potraviny ve slaném nálevu. 

Restrikční opatření týkající se fosforu 

Zánik funkční ledvinné tkáně u chronického selhání ledvin vede ke sníženému vylučování 

fosfátů a nedostatečné produkci kalcitriolu. Proto je nutné v dietě snížit denní dávku 

fosforu. 

Velké množství fosforu obsahují polotovary, luštěniny, mléko, tvrdé a tavené sýry, 

vnitřnosti, uzeniny, kakao, čokoláda, Coca-Cola. Vysloveně se nedoporučují instantní 

potraviny. Naopak mezi potraviny s nízkým obsahem fosforu patří čerstvé sýry, smetana ke 

šlehání, měkký tvaroh, čerstvé ryby. 
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Dieta u pacientů v dialyzačním léčení musí na straně jedné respektovat restrikční opatření 

týkající se tekutin, fosforu, soli a draslíku a na druhé straně musí umožňovat nezbytně nutný 

větší příjem bílkovin a energie. Plnohodnotnými bílkovinami rozumíme například libové 

maso, mléčné výrobky s nižším obsahem fosforu jako jsou bílé jogurty, kefír, lučina. 
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6 Závěr 

Diplomová práce se zabývá „Znalostmi sester o dietním a pitném režimu 

u hemodialyzovaných pacientů“. 

Onemocnění ledvin, které vede k jejich nezvratnému selhání, ovlivňuje prakticky všechny 

oblasti života těchto pacientů. Hemodialyzovaní pacienti musí  nejen podstupovat náročnou 

dialyzační léčbu, ale musí dodržovat velmi striktní dietní a pitný režim, který 

je neodmyslitelnou součástí jejich léčby. Nedodržování tohoto režimu vede k celé řadě 

komplikací, které mohou tyto pacienty ohrozit i na životě. 

Díky technickému pokroku a stále novým poznatkům v medicíně dochází stále 

ke zkvalitňování hemodialyzační léčby. Tito pacienti se často neléčí jen se selháním ledvin, 

ale mají i velké množství přidružených komplikací, díky kterým bývají často hospitalizováni 

na jednotkách intenzivní péče. Incidence pacientů zařazovaných do hemodialyzačního  

programu stále stoupá a sestry se budou s  takto léčenými pacienty setkávat na svých 

odděleních stále častěji. Ve statistické ročence dialyzační léčby, uváděné na stránkách 

České nefrologické společnosti, bylo v České republice ke dni 31.12.2016 v pravidelném 

dialyzačním léčení celkem 6739 pacientů (tj. 674 pacientů na milion obyvatel). Proto mě  

zaujalo zjistit, jaká je úroveň znalostí všeobecných sester o problematice dietního a pitného 

režimu u hemodialyzovaných pacientů, což bylo cílem této diplomové práce.  

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části 

se jednotlivé kapitoly zabývají současným stavem poznání, anatomií a fyziologií ledvin, 

selháním ledvin, současnými možnostmi léčby selhání ledvin, restrikčními opatřeními 

a stavem výživy u hemodialyzovaných pacientů, edukací a psychosociální problematikou. 

Praktická část diplomové práce se zabývá výzkumem zaměřeným na zjištění znalostí této 

problematiky u sester pracujících na hemodialyzačních jednotkách a na jednotkách 

intenzivní péče. Ke zmapování znalostí byly použity otázky z dotazníku č. 1–19. 

Ke zjištění délky praxe, pracoviště respondentů a vzdělání se vztahovaly otázky č. 20, 21, 22 

a vztahovaly se k nim stanovené hypotézy č. 1, 2, 3 a 4, které byly potvrzeny. Otázka 

č. 23 a 24. se vztahovala k hypotéze č. 5, která se nepotvrdila. Možnost získávání vědomostí 

o této problematice byla řešena v otázce č. 25. 

Na závěr lze tedy říci, že více než polovina sester má dostatečné znalosti v této oblasti 

a pouze třetina sester nemá dostatek informací o této problematice, což je z mého pohledu 

velmi pozitivní výsledek. Celkové výsledky výzkumu lze považovat za uspokojivé. 

Význam této práce spočívá v prohlubování znalostí o problematice dietního a pitného 

režimu hemodialyzovaných pacientů, a tím redukci komplikací, které nedodržení těchto 

omezení přináší. Toto vše vede ke zkvalitnění péče a tím i k výraznému ovlivnění kvality 

života těchto pacientů (a v neposlední řadě k omezení čerpání prostředků veřejného 

zdravotního pojištění). Výstupem diplomové práce je vytvoření edukačního letáku 

pro všeobecné sestry o problematice dietního a pitného režimu u hemodialyzovaných 

pacientů. 
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Seznam zkratek 

APD – automatizovaná peritoneální dialýza, (automated peritoneal dialysis)  

AKI – akutní poškození ledvin, (akute kidney injuri) 

AV shunt – arteriovenózní shunt 

BMI – index tělesné hmotnosti, (body mass index) 

CKD – chronické onemocnění ledvin, (chronic kidney disease)  

CRRT – kontinuální mimotělní metoda nahrazující funkci ledvin, (continuous renal 

replacement therapy) 

ESKD – konečné stadium onemocnění ledvin, (end-stage kidney disease) 

IDPN – parenterální intradialyzační nutrice 

HDF – hemodiafiltrace 

IHD – intermitentní hemodialýza 

ml/min – mililitr za minutu 

mmol/l – milimol na litr 

PD – peritoneální dialýza 

SCUF – pomalá kontinuální ultrafiltrace, (slow continuous ultrafiltration)  

SLED – prodloužená dialýza s nízkou účinností, (sustained low-efficiency dialysis) 

SZŠ – Střední zdravotnická škola 
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Příloha č. 1: Dotazník 

Dotazník v rámci diplomové práce 

Vážené zdravotní sestřičky. 

Jsem studentkou navazujícího magisterského studia na 1. Lékařské fakultě Univerzity 

Karlovy, obor Intenzivní péče. V rámci své diplomové práce s názvem „Znalosti sester 

o dietním a pitném režimu hemodialyzovaných pacientů“, provádím výzkum zaměřený 

na vědomosti sester o této problematice.  

Věnujte prosím pár minut svého času na vyplnění dotazníku, který se skládá v první části 

z otázek vědomostních a ve druhé části z otázek obecných. Při vyplňování dotazníku 

vyberte prosím pouze jednu odpověď. Dotazník je zcela anonymní a obsahuje pouze otázky, 

které jsou zcela nezbytné pro výzkum. Informace které poskytnete, nebudou žádným 

způsobem zneužity.  

V případě dotazů mne můžete kontaktovat zde: argu@seznam.cz 

Děkuji za vaši účast na výzkumu. 

Kateřina Mitevová  

1. Čeho se týkají restrikční opatření v dietě u hemodialyzovaných pacientů? 

a) restrikce bílkovin, vody, soli, kávy, 

b) restrikce draslíku, bílkovin, soli a fosforu 

c) restrikce fosforu, draslíku, soli, tekutin 

d) nevím 

2. Jak důležitý je příjem bílkovin u pacientů v  dialyzačním programu? 

a) velmi důležitou součástí léčebného režimu je omezení bílkovin 

b) příjem bílkovin nemá zásadní význam 

c) bílkoviny je nutné neomezovat, jejich příjem je naopak nutné zvýšit 

d) nevím 

3. Je u dialyzovaných pacientů nutná restrikce fosforu? 

a) omezení fosforu nemá u hemodialyzovaných pacientů žádný význam 

b) fosfor se nevylučuje ledvinami a proto se omezovat nemusí  

c) ano při poškození ledvin dochází k retenci fosforu a to se může podílet na onemocnění 

kostí a vápenatění cév 

d) nevím 

4. K čemu vede nadměrný příjem soli? 

a) vysoký krevní tlak, sucho v ústech, otoky 

b) vysoký krevní tlak, zadržování vody, žízeň, otoky 

c) nízký krevní tlak, křeče, žízeň 

d) nevím 
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5. Čím je bezprostředně ohrožen anurický pacient se selháním ledvin během 

hospitalizace?  

a) slabostí, křečemi, kašlem 

b) hypokalémií, hypokalcemií, hypernatremií 

c) hyponatremií, hyperkalcemií, hyperfosfatemií  

d) hyperkalemií, hyperhydratací 

e) nevím 

6. Jaké jsou projevy hyperkalémie? 

a) bolest v žilách v bedrech, křeče, bolesti hlavy, horko 

b) tachykardie, zvracení, hypertenze, zimnice, nauzea  

c) bradykardie, svalová slabost, trnutí kolem úst, brnění jazyka  

d) nevím 

7. Jaké jsou projevy hypokalémie? 

a) únava, svalová slabost, zácpa, křeče, arytmie 

b) žízeň, pocit horka, nauzea, zvracení, tachykardie 

c) bradykardie, zimnice, úzkost, neklid 

d) nevím 

8. Jaké potraviny obsahují velké množství draslíku? 

a) maso, česnek, med, cukr, vařené brambory, okurky, bílé pečivo, sýry, uzeniny 

b) vaječný bílek, pomeranč, nektarinky, grapefruit, jablka, chleba, ryby, omáčky 

c) ovoce, ořechy, banány, meruňky, syrové brambory, sušené ovoce, houby, čokoláda  

d) jogurty, tvaroh, máslo, vánočka, smetana, šlehačka  

e) nevím 

9. Ve kterých potravinách je obsaženo nejvíce fosforu? 

a) cottage, tvaroh, lučina, maso, banány, pomeranče 

b) tuňák, filé, smetena, chleba, bílé pečivo, čerstvý sýr 

c) Coca-Cola, eidam, tavený sýr, tvrdý sýr, polotovary, ryby s  jedlými kostmi, čokoláda 

d) nevím 

10. Čím jsou dány hmotnostní přírůstky u hemodialyzovaných pacientů mezi jednotlivý mi 

dialýzami? 

a) pacient tloustne 

b) jeho organismus není schopen vyloučit sůl a vodu 

c) nevím 
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11. K jaké komplikaci může dojít u hemodialyzovaných pacientů při nedodržení restrikce 

tekutin? 

a) dušnost, plicní edém, hypertenze, srdeční selhání  

b) hypertenze, nauzea, svalová slabost 

c) otoky, hypotenze, celková nevolnost 

d) nevím 

12. Co vše se počítá do pitného režimu během hospitalizace? 

a) jídlo, pití, transfuze 

b) pití, enterální a parenterální výživa 

c) jídlo, pití, enterální, parenterální výživa, krevní deriváty 

d) nevím 

13. Čemu se říká suchá váha? 

a) váha pacienta, kterou dle stanovení lékaře má mít pacient po dialýze  

b) váha pacienta po dialýze, kdy je pacient optimálně hydratován 

c) váha, které se podaří dosáhnout po dialýze, dle přání pacienta  

d) nevím 

14. Jaký by měl být váhový přírůstek mezi jednotlivými dialýzami? 

a) do 5 % tělesné hmotnosti 

b) 5–7 % tělesné hmotnosti 

c) 6–8 % tělesné hmotnosti 

d) nevím 

15. Kolik by měl přijmout hemodialyzovaný pacient tekutin za den? 

a) tolik, kolik vymočí za 24 hodin 

b) tolik kolik vymočí plus 500–700 ml/24 hodin 

c) dva litry denně 

d) do půl litru za 24/hodin 

e) nevím 

16. Jaké nápoje byste doporučil(a) u hemodialyzovaného pacienta? 

a) neředěné džusy a čerstvé ovocné šťávy 

b) minerálky, Coca-Cola, voda 

c) turecká káva, čokoláda 

d) pitná voda, přírodní pramenitá voda 

e) nevím 
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17. Čím je ohrožen anurický hemodialyzovaný pacient při podávání transfuzí? 

a) vysoká hladina sodíku 

b) nízká hladina sodíku 

c) vysoká hladina draslíku 

d) nízká hladina draslíku, hyperhydratace 

e) nevím 

18. Které z níže uvedených potravin jsou pro hemodialyzovaného pacienta nejméně 

vhodné (ev. by je měl konzumovat nejlépe při dialýze)?  

a) jahody, banány, ořechy, bramborová kaše, minerálka, čerstvá ovocná šťáva 

b) smažený řízek s knedlíky, voda, citrony, jablka 

c) kuřecí nudličky s  rýží, hrušky, hlávkový salát 

d) bábovka, šlehačka, smetana, tvaroh  

e) nevím 

19. Koncentrace, kterého iontu v krvi se mezi hemodialýzami mění nejvíce?  

a) sodík 

b) draslík 

c) vápník 

d) fosfor  

e) nevím 

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) SZŠ 

b) SZŠ + specializace 

c) Bakalářské 

d) Magisterské  

e) Jiné 

21. Na jakém oddělení pracujete? 

a) Hemodialyzační středisko 

b) Oddělení intenzivní péče 

22. Délka praxe? 

a) 0–1 rok 

b) 2–5 let 

c) 6–10 let 

d) 11–20 let 

e) více jak 20 let 
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23. Kdo u vás na oddělení edukuje pacienty ohledně pitného a dietního režimu? 

a) pouze sestra 

b) pouze lékař 

c) pouze nutriční terapeut 

d) sestra a lékař 

e) lékař a nutriční terapeut 

f) sestra a nutriční terapeut 

g) setra, lékař, nutriční terapeut 

h) pacienty o této problematice needukujeme 

i) nevím 

24. Jak sledujete, jaký měla edukace význam? 

a) pohovor s pacientem 

b) dle laboratorních nálezů 

c) dle váhových přírůstků 

d) jinak 

e) nijak 

25. Jak získáváte vědomosti o problematice dietního a pitného režimu 

u hemodialyzovaných pacientů? 

a) studium na vysoké škole 

b) samostudium odborné literatury 

c) praxe  

d) výměna informací 

e) studium na zdravotní škole 

f) e-learning 

g) vzdělávací akce pro sestry 

h) nijak 

26. Jak byste hodnotil(a) své vědomosti o znalosti dietního a pitného režimu 

hemodialyzovaných pacientů? 

a) mé vědomosti o této problematice jsou dostatečné 

b) o této problematice toho vím velmi málo 

c) o této problematice nevím nic  
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Příloha č. 2 – Edukační materiál 

Edukační materiál pro všeobecné sestry 

při hospitalizaci hemodialyzovaného pacienta 

vztahující se k dietnímu a pitnému režimu 

 Základní informace 

Pacienti léčení hemodialýzou musí dodržovat 

velmi přísný dietní režim, který se týká především 

omezení přísunu draslíku a fosforu, zvýšeného 

příjmu bílkovin a energie a v neposlední 

řadě restrikce tekutin. Dodržování těchto 

opatření je pro tyto pacienty stejně důležité 

jako samotná dialyzační léčba. U nemocných, 

kteří jsou dlouhodobě léčeni hemodialýzou,  

dochází ke značným ztrátám živin do dialyzačního 

roztoku a u vysokého počtu nemocných dochází 

k proteino–energetické malnutrici, což vede 

ke zvýšené morbiditě a mortalitě.  

 Příjem tekutin 

Příjem tekutin u hemodialyzovaného pacienta závisí na zbytkové diuréze za 24 hodin; 

k tomuto množství může pacient připočítat 500–700 ml a výsledkem je maximální 

doporučené množství tekutin za den.  

 Příjem tekutin během hospitalizace 

Při hospitalizaci pacienta se selháním ledvin je nutné především při aplikaci infuzí zjistit 

pacientovu zbytkovou diurézu, aby při podávání větší nálože tekutin nedošlo k rozvoji  

hyperhydratace a plicního edému, který může pacienta ohrozit na životě. Pokud je potřeba 

podávat více tekutin, lze je odstranit intenzivnější a frekventnější dialýzou a ultrafiltrací. 

 Doporučení pro praxi 

Do příjmu tekutin se musí započítat nejen jídlo, pití  ale i množství 

vody, která je obsažena v potravinách, zelenině, šťavnatém ovoci, 

v polévkách, omáčkách, dále enterální, parenterální výživa a krevní 

deriváty. Je nejlépe, pokud je perorální příjem tekutin pokrýván 

pitnou vodou nebo přírodní pramenitou vodou. Nedoporučují  

se minerální vody, džusy, zeleninové šťávy, mléčné koktejly, 

Coca-Cola, čokoláda. Zvládnout žízeň je vhodné vyplachováním úst 

vodou, cucáním kyselých bonbónů nebo pomocí žvýkačky 

a omezením slaných potravin. Tekutiny se doporučuje pít pomocí 

brčka, dávat přednost chladným nápojům nebo je zamrazit 
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do ledových kostek, které se pak dají v delším časovém intervale cucat. V případě 

konzumace ledových kostek je před zamražením potřeba změřit množství tekutiny, 

abychom věděli, kolik pacient opravdu přijal. 

 Sodík 

Pacienti, kteří dochází na dialýzu, mohou v důsledku vysokého příjmu soli ve vyšší míře 

zadržovat tekutiny, což zhoršuje regulaci krevního tlaku a v neposlední řadě přispívá 

k obtížnému dodržování pitného režimu, v důsledku čehož může dojít i k plicnímu edému. 

Příjem sodíku se odvíjí od aktuálního pacientova stavu, zda nemá otoky, hypertenzi a jaká 

je jeho reziduální diuréza. Doporučený příjem sodíku bývá snížen až na polovinu 

v porovnání se zdravým člověkem to je asi 3,5g kuchyňské soli denně.  

 Doporučení 

Omezit zdroje sodíku jako jsou například sýry, uzeniny, koření, potraviny ve slaném nálevu.  

 

 Draslík  

Zvýšená hladina draslíku často nastává při oligurickém a anurickém selhání ledvin a těžká 

hyperkalémie ohrožuje nemocné vznikem poruch srdečního rytmu. Nadměrný přísun kalia, 

především náhlý, může dialyzovaného pacienta ohrozit na životě. Anurický 

hemodialyzovaný pacient, kterému jsou podávány transfuze, je také ohrožen vysokou 

hladinou draslíku.  

 Doporučení 

Velké množství kalia obsahují především banány, meruňky, 

všechny druhy ořechů, sušené ovoce, datle, švestky, brambory, 

čokoláda, houby, zelenina. Všechny tyto potraviny můžou 

hemodialyzovaní pacienti konzumovat ideálně během 

hemodialyzační procedury v prvních hodinách dialýzy, kdy dojde 

k odstranění kalia obsaženého v těchto potravinách. Nejméně 

draslíku pak obsahují jablka, hrušky, salátové okurky a hlávkový 

salát.  

 

 Fosfor 

Fosfor se během dialýzy odstraňuje obtížně a jeho koncentraci lze jen částečně ovlivnit 

zvoleným dialyzátorem, délkou a typem dialyzačního ošetření, proto je potřeba se podílet 

na snížení hladiny fosfatémie vhodnou stravou se sníženým obsahem fosforu.  

 Doporučení  

Nekonzumovat potraviny s vysokým obsahem fosforu. Velké množství fosforu obsahují 

polotovary, luštěniny, mléko tvrdé a tavené sýry, vnitřnosti, uzeniny, kakao, čokoláda, 
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Coca-Cola, instantní potraviny a potraviny 

s konzervanty. Za zmínku stojí také 

vláknina, která je často doporučována 

v rámci zdravého stravování, no u pacientů, 

kteří jsou v pravidelném dialyzačním léčení 

se nedoporučuje pro vysoký obsah vápníku 

a fosforu. Naopak mezi potraviny s nízkým 

obsahem fosforu patří čerstvé sýry, 

smetana ke šlehání, měkký tvaroh, čerstvé 

ryby. K lepší orientaci ohledně vhodných 

potravin může pomoci obrázek fosforové 

pyramidy. Ve spodní části pyramidy 

se nachází potraviny, jejichž konzumace 

není nijak riziková a na vrcholu jsou znázorněny potraviny, jimž je potřeba se vyhýbat.  

 

 

 Bílkoviny 

Dieta u hemodialyzovaných pacientů musí umožňovat nezbytně nutný vyšší příjem bílkovin 

a energie. Nemocný by měl přijímat kvalitní proteiny ve třech denních porcích doplněných 

dostatečným množstvím energie ve formě sacharidů a tuků. 

 

 

 Doporučení 

Plnohodnotnými bílkovinami rozumíme například libové maso, mléčné výrobky s  nižším 

obsahem fosforu jako jsou bílé jogurty, kefír, lučina. 
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Hyperkalémie 

Hyperhydratace 

Plicní edém 
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Jaké nejzávažnější komplikace mohou 

nastat při nedodržení restriktivních 

opatření u chronicky hemodialyzovaných 

pacientů? 

 

Nejčastější příznaky nejzávažnějších 

komplikací: otoky, dušnost, kašel, 

bradykardie, svalová slabost, trnutí 

kolem úst, brnění jazyka  
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