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Úvod
Téma, které jsem si pro svou bakalářskou práci zvolila zní: „Ošetřovatelská péče o pacienta po amputaci dolní končetiny“. Toto téma jsem si zvolila
z důvodu toho, že v dnešní době se jedná o velmi častou problematiku. Cílem této
práce je seznámit čtenáře s problematikou amputace dolních končetin,
s indikacemi vedoucími k amputaci. Dále o typech amputací dolních končetin a
následných komplikací, které mohou nastat. A také s důležitou oblastí psychologické podpory pacientů před výkonem a po výkonu.

Amputace dolní končetiny je velkou změnou pro člověka. Snesením
končetiny pacient přichází o důležitou část svého těla. Amputace patří mnohdy do
významného a život zachraňujícího operačního výkonu. Nesmíme však
opomenout, že je to velký zásah do života pacienta, proto musíme dbát na pocity,
emoce a pohled pacienta. V dnešní době se amputace končetin provádí z cévních
příčin a to nejčastěji u pacientů, kteří jsou již ve vyšším věku. Je tomu z důvodu
častého výskytu civilizačních nemocí. Příčina jejich vzniku není doposud zcela
objasněna, avšak přispívá k nim mnoho rizikových faktorů, které se týkají
nezdravého životního stylu a také dědičné predispozice. Další příčinou amputace
může být i úraz pacienta, při kterém mu bude končetina amputována. Dále také
tumory, infekce, vrozené anomálie. Každoročně se jich u nás provede na několik
tisíc a pokud s nimi sami nemáme alespoň zprostředkovanou zkušenost, ani si
neuvědomujeme, kolik lidí postižených tímto neštěstím se v našem okolí
pohybuje. Vrátit se do běžného života jim pomáhají protézy, externě aplikované
pomůcky, které nahrazují funkci chybějících dolních končetin.

V teoretické části mé práce se věnuji příčinám vzniku amputací, dělení
amputací, protézování a rehabilitační léčbě. V praktické části se zabývám kazuistikou pacientky, průběhem hospitalizace a ošetřovatelskými problémy. U pacientky jsem zvolila ošetřovatelské problémy – Fantomové bolesti, riziko pádu. U
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nemocné byla provedena vysoká amputace levé dolní končetiny nad kolenním
kloubem, z důvodu liposarkomu na vnitřní straně stehna. V závěru mé práce se,
věnuji diskuzi o fantomové bolesti a riziku pádu.
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1 Amputace
Amputací rozumíme snesení periferní části těla a to nejčastěji končetiny.
Při exartikulaci jde o snesení končetiny v místě kloubu. Chirurgické snesení končetiny nebo její části může mít někdy charakter život zachraňující operace, např.
při rozdrcení končetiny, těžké ischemii nebo infekci se sepsí, kterou nelze zvládnout konzervativní léčbou. (ZEMAN, a další, 2011)

Dále k amputaci řadíme i odstranění krytu měkkých tkání, s přerušením
skeletu, které vede k funkční nebo kosmetické změně. Z časového hlediska a dle
naléhavosti výkonu je rozdělujme na amputace primární (nutno je provést co
nejdříve), sekundární (provádí se po vyčerpání jiných léčebných metod) a terciální
(za cíl je zlepšení funkce nebo kosmetické důvody). (JANÍKOVÁ, a další, 2013)

1.1

Indikace k amputaci

• Diabetická noha – pokročilý stav
• Trauma – dříve často, dnes díky mikrochirurgii méně
• Infekce – dlouhodobé lokální procesy či naopak akutní sepse z lokálního
infektu
• Nekróza – popáleniny, omrzliny, cévní uzávěry
• Tumory, afunkce, defekty měkkých tkání
• U závažných a komplikovaných zlomenin - zda zachraňovat či provést
amputaci nám říká orientačně MESS score. Toto schéma posuzuje trauma
dle energie úrazového mechanismu, tlakové stability, ischemického
postižení a věku. (BENEŠ, 2018)
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1.1.1

Syndrom diabetické nohy
Rybka ve své literatuře uvádí „Diabetická noha patří k nejzávažnějším

pozdním komplikacím diabetu, která velmi podstatně ovlivňuje morbiditu a mortalitu. V řadě studií se prokázalo, že 40-70% amputací dolních končetin bylo provedeno diabetikům a počet amputací je u diabetiků 15x vyšší než u pacientů bez
diabetu. Proto, jak důležitá je problematika diabetické nohy, svědčí i fakt, že syndrom diabetické nohy je nejčastější příčinou hospitalizace diabetiků. Téměř polovina hospitalizovaných diabetiků je hospitalizována pro syndrom diabetické nohy.
Amputacím předcházejí defekty a gangrény na dolních končetinách, jejichž léčba
vyžaduje nejen velké finanční náklady a dlouhodobou hospitalizaci, ale také mortalita těchto pacientů je vysoká“. (RYBKA, 2007)

Syndrom diabetické nohy je dle WHO a mezinárodní pracovní skupiny pro
diabetickou nohu definován jako ulcerace či destrukce tkáně nohy u pacienta
s diabetem spojená s neuropatií, různým stupněm ischémie a častou přítomností
infekce. Jedná se o závažnou chronickou komplikaci diabetu. Klinicky se
manifestuje nejběžněji vředem na plosce nohy či gangrénou prstů. (SVĚCENÝ, a
další, 2015)

1.1.2

Klasifikace diabetické nohy podle Wagnera

• Stupeň 1: povrchová ulcerace (v dermis)
• Stupeň 2: hlubší ulcerace (penetrující do subkutánní tkáně), většinou není
významná infekce
• Stupeň 3: hluboká ulcerace (pod plantární fascií, penetrující do kosti a
kloubů) nebo závažná infekce
• Stupeň 4: lokalizovaná gangréna
• Stupeň 5: gangréna celé nohy (JIRKOVSKÁ, 2011)
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Obrázek 1: Klasifikace syndromu diabetické nohy dle Wagnera. Zdroj: (JIRKOVSKÁ, 2011)

1.1.3

Ischémická choroba dolních končetin
Ischémická choroba dolních končetin je onemocnění tepen, u kterého do-

chází k zúžení průsvitu tepen a postupně může docházet k úplnému uzávěru. Důsledkem tohoto procesu, je ischemie neboli nedokrevnost. Jinak řečeno:
končetina, nad kterou se nachází tepenný uzávěr, přestává být správně okysličená.

Rybka uvádí „Příčinou ischémické choroby dolních končetin je v 90-95 %
případů ateroskleróza. Pacienti s ischemickou chorobou dolních končetin mají
vysoké riziko ischémické choroby srdeční a cévních mozkových příhod. Mezi rizikové faktory patří: kouření, věk, vysoký krevní tlak, diabetes mellitus a rodinná
anamnéza ischémické choroby srdeční, ischémické choroby dolních končetin a
cévních mozkových příhod.“ (RYBKA, 2006)

U pacientů s ICHDK se často objevují klaudikační bolesti. Klaudikace
neboli kulhání, chrakterizuje bolest (ekvivalentem může být křeč, napětí nebo
slabost), která se objevuje ve svalech končetin v návaznosti na fyzickou aktivitu.
Typickým místem pociťování jsou lýtka, méně často hýždě a stehna. Bolest si
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vynutí kulhání či zastavení a po odpočinku vymizí do několika minut. (LUKÁŠ,
a další, 2011)

1.1.4

Akutní uzávěr tepen dolních končetin
Jde o náhlé vzniklé poruchy prokrvení dolních končetin, které jsou způso-

beny buď trombózou tepny nebo častěji embolií do periferní tepny. Termínem
periferní tepny rozumíme v angiologii tepny distálně od břišní aorty, nejde tedy
pouze o tepny dolních končetin. (VOJÁČEK, a další, 2004)

Pacienti velmi často pociťují náhle vzniklou krutou bolest postižené
končetiny, bledostí končetiny. Kromě toho, postižená končetina je chladná, bledá
v místě uzávěru. Lékař nemusí na periferích najít hmatatelný pulz.

1.1.5

Chronický uzávěr tepen dolních končetin
Kožní příznaky jsou zpravidla přítomny při pokročilejším uzávěru tepen.

Klinická stádia chronické ischémické choroby dolních končetin jsou čtyři:
• Stádium I. - Kolaterální krevní oběh je dostatečný i při tělesné aktivitě,
proto je onemocnění asymptomatické.
• Stádium II. - Jsou přítomny intermitentní klaudikace.
• Stádium III. - Dostavují se klidové bolesti, zejména při poloze v leže.
• Stádium IV. - Dochází ke vzniku vředů, nekróz a gangrén. (CETKOVSKÁ,
2010)

1.1.6

Další příčiny amputace
Mezi další indikace k amputaci dolních končetin řadíme:
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• Trauma – trauma patří mezi častou indikaci k amputace. Je naštěstí často
vytlačována možnostmi mikrochirurgie a cévní chirurgie. V dnešní době
zůstává prakticky jedinou absolutní indikací k amputaci ireverzibilní ischémie z traumatické či jiné etiologie. Další amputace dolních končetin
způsobené traumatem, mezi ně řadíme např.: úrazy způsobené dopravními
nehodami, pracovní úrazy a v některých případech může hrát velkou roli i
alkohol a drogy.
• Infekt – tyto výkony zůstávají vyhrazeny pro dlouhodobé lokální procesy
či naopak pro nezvladatelnou akutní sepsi způsobenou lokálním infektem.
V této indikaci se jedná o život zachraňující operaci.
• Tumory – nejčastěji u pokročilých či recidivujících maligních afekcí. Nejčastější poškození tumorem bývá osteosarkom, nebo metastatické poškození kosti.
• Nekrózy – velice často způsobené nekrózy fyzikálními vlivy, jako jsou
např.: omrzliny, popáleniny, nebo poranění elektrickým proudem.
(DUNGL, 2014)

1.2

Operační techniky amputace

Typy amputací lze rozdělit do dvou skupin, na lalokovou a gilotinovou.
V následujících dvou podkapitolách tyto skupiny stručně popisuji.

1.2.1

Laloková amputace
Podle Kubeše „Laloková amputace je standardním operačním výkonem,

který také prodělal určitý vývoj. Může být prováděna jako zavřená nebo jako otevřená amputace. Umístění laloků měkkých tkání musí být předem naplánováno
tak, aby mohla být odstraněna veškerá patologická tkáň a skelet přerušen
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v plánované výši i po retrakci měkkých tkání. Vhodné je také umístit jizvu mimo
nášlapnou plochu pahýlu“. (KUBEŠ, 2005)

1.2.2

Gilotinová (cirkulární) amputace
Gilotinové amputace jsou vždy prováděny jako otevřené. V první řadě se

cirkulárně přeruší kůže, po její resekci se v její úrovni přeruší svaly (s podvazem
cév a ošetřením nervů) a po jejich retrakci se v této další a nejproximálnější linii
přeruší skelet. Jako další krok je náplasťová kožní trakce, kdy při její správné
aplikaci někdy ani nebývá nutná revize a sutura pahýlu. Než se rána uzavře, je
nutná konečná úprava pahýlu pro umožnění dobrého oprotézování. (DUNGL,
2005)

1.2.3

Úrovně prováděných amputace
Amputace lze rozdělit podle oblasti, kde došlo k oddělení končetiny. Dle

W. Kaphingsta rozlišujeme následující výšky amputací od distální části dolní
končetiny:
• „Amputace chodidla: amputace přednoží, dle Lisfranca, Choparta,
Symeho a Pirogova

• Amputace bérce, transtibiální: amputace v distální třetině holenní kosti,
ve střední třetině holenní kosti a proximální třetině holenní kosti

• Exartikulace: odstranění v kolenním kloubu
• Stehenní amputace, transfemorální: amputace v distální třetině stehna a
ve střední třetině stehna

• Exartikulace: Odstranění v kyčelním kloubu
• Vyšší úrovně amputace: amputace v polovině pánve (hemipelvektomie),
amputace v polovině trupu (hemikorporektomie)“. (KAPHINGST, 2002)
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O rozhodnutí amputace dolní končetiny, hraje roli kromě rozsahu postižení
také stav jednotlivých tkání:
1. Kožní kryt – v dnešní době jej lze řešit pomocí laloků, tkáňových expandérů a štěpů ve spolupráci s plastickými chirurgy.
2. Svaly – tvoří měkkotkáňový obal skeletu, musíme dbát na zachování vitálních svalů, o čemž se perioperační přesvědčíme podle zásad 4C (z angl.
Contractility, color, capilary bleeding, consistency). Skelet musí být přerušen v takové výši, aby byl zachován dostatečný kryt měkkých tkání a naopak.
3. Nervová tkáň – specifickou zůstává otázka řešení stavů na neurologickém
podkladě – např. neurotrofických defektů.
4. Cévní zásobení – patřilo k historicky nejčastější indikací – jednak
v důsledku arteriálního (akutní či chronická ischémie na různém podkladu)
či venózního postižení (chronická žilní insuficience) nebo kombinací
obou.
5. Možnost optimálního protetického vybavení – je vhodné předem délku pahýlu konzultovat s protetikem, jinak obecně pro chůzi platí, že čím delší
pahýl, tím nižší energetické nároky při chůzi. To je také nutno vzít v potaz,
zejména u starších pacientů. (DUNGL, 2014)

1.2.4

Hemikorporektomie
Zcela krajní a výjimečné řešení v případě odstranění celého pánevního ple-

tence včetně kosti křížové. Při tomto typu operace je samozřejmě nutné stomické
řešení GIT a vylučovacího traktu, k umožnění sedu pacienta je třeba protetická
objímka, která kromě mechanické ochrany orgánů dutiny břišní při chybění pánevního pletence má i vyvažovací funkci. (DUNGL, 2005)
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1.2.5

Hemipelvektomie
Jedná se o extrémní amputační výkon, který spočívá v odstranění celé dol-

ní končetiny s přilehlou oblastí pánevních kostí. Při standartní hemipelvektomii je
vlastně provedena, exartikulace v SI skloubení a symfýze, ke krytí se využívá
gluteální lalok. (DUNGL, 2005)

1.2.6

Exartikulace v kyčelním kloubu
Operace je zahajována preparací arteria femoralis, kterou se podvazuje.

Poté se preparuje kyčelní kloub. Po odstranění celé dolní končetiny se doporučuje
snést chrupavku acetabula (hrozí sekvestrace) a dutinu acetabula vyplnit svaly.
Krytí je buď klasicky gluteálním, nebo předem preparovaným adduktorovým lalokem. (DUNGL, 2005)
Nejčastějším důvodem tohoto zákroku jsou maligní nádory, rozsáhlá
traumata, infekce nebo gangréna. (MARSHALL, 2010)

1.2.7

Femorální amputace
Amputace v oblasti femuru představuje standardní výkon. V případě vyso-

ké amputace je nutno mít na mysli problematické oprotézování, ale také tendenci
k flexní kontraktuře krátkého pahýlu. V případě amputace v oblasti femuru, je
nutno myslet na délku mechaniky protetického kolenního kloubu (8-10cm)
k zajištění stejné výšky osy ohybu obou kolenních kloubů po vybavení pacienta
protézou. (DUNGL, 2014)

1.2.8

Exartikulace v kolenním kloubu
Exartikulace je provedení amputace přímo v kloubu. Indikací je trauma

(úraz), infekce, nekróza, tumory apod. Tento výkon přináší tyto výhody:
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• Poskytuje velmi kvalitní zátěžový pahýl.
• Zůstává zachována dlouhá páka stehenních svalů s jejich dobrou funkcí,
čímž je plně zachována švihová fáze chůze.
• Pahýl poskytuje pevné a kvalitní držení stehenní objímky protézy.
• Dostatečně dlouhý pahýl usnadňuje sezení i vstávání a pomáhá
k snadnějšímu udržení rovnováhy. (DUNGL, 2014)

1.2.9

Bércová amputace
Pokud se provádí amputace v oblasti bérce, je bezpodmínečně nutné rese-

kovat fibulu vždy proximálněji než tibii a srazit přední hranu tibie v místě resekce.
To umožní správné zformování pahýlu a zároveň je prevencí lokálních kožních
otlaků o tyto kostní prominence. Spojení fibuly s tibií kostním můstkem nebo periostálním rukávem k zabránění vzájemného pohybu těchto kostí. V případě amputace u neischemické končetiny využíváme předního a zadního kožního laloku,
které mají délku stejnou jako průměr končetiny v místě amputace. U amputace
z ischémické indikace má převahu zadní lalok nebo lze použít stejně velkých laloků mediálního a laterálního, neboť nejlepší cévní zásobení je v zadní a mediální
části lýtka. (DUNGL, 2014)

1.2.10 Amputace v oblasti nohy
Dungl uvádí „Amputace v oblasti hlezna musí kromě vytvoření nášlapného
pahýlu ponechat i prostor pro kloub protetické náhrady nohy. Oba nároky skvěle
splňuje amputace podle Symeho. Symeho amputace je modifikací exartikulace
v hlezenním kloubu – při tomto výkonu je nutné resekovat tibii i fibulu kolmo
k rovině nášlapu a těsně nad chrupavkou tibie, dále je nutná subperiostální resekce patního laloku, který musí být pevně fixován do přihojení“. (DUNGL, 2014)
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Mezi další klasické amputace v distálnější oblasti jsou amputace podle Pirogova či modernější podle Boyda. Obě operace jsou velmi podobné, jde o astragalektomie a kalkaneotibiální artrodézu, jde ovšem o výkony, které jsou
technicky komplikované s nutností další fixace, proto nejsou příliš doporučovány.
Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že u amputace podle Pirogova se patní kost po
resekci rotuje o 90° do vertikálního postavení, ve kterém se dále fixuje např. zavedenými silnými K dráty. (DUNGL, 2014)

Amputace podle Choparta probíhá ve stejnojmenné kloubní linii. Jde o
kalkaneokuboidní a talonavikulární exartikulace. Ve své původní formě není doporučována a snad ani prováděna vzhledem k riziku rozvoje ekvinózní deformity.
Amputace podle Lisfranca probíhá opět ve stejnojmenné kloubní linii, jde tedy o
tarzometatarzální exartikulaci. Má stejné nevýhody jako Chopartova operace, a
proto není příliš doporučována a ani užívána. (DUNGL, 2014)

1.3

Komplikace amputací

Po amputaci dolní končetiny mohou nastat následující komplikace:
• Hematom – je vážným problémem, který může vést k infekci, nekróze, bolestem. Prevence je správná drenáž rány.
• Nekróza – pokud je nekróza menšího charakteru, můžeme ji ponechat ke
granulaci. Pokud je ale nekróza větší, je velmi důležitá operační revize,
nekrektomie a resutura.
• Dehiscence v ráně – Je indikována revize, toaleta a resutura.
• Gangréna – je vznik lokální ischemií, která může mít řadu příčin. Nevhodná výška amputace, arteriální uzávěr.
• Edém – je nejčastěji způsoben špatným obvazem, nebo je obvaz příliš utažený.
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• Kloubní kontraktura pahýlu – důležité je správné časné polohování a cvičení pahýlu.
• Fantomové obtíže – které jsou v zásadě dvojího typu:
1. fantomové pocity – jsou tak časté, že už je považujeme za normální
stav po amputaci, pacient má stále pocit přítomnosti končetiny,
2. fantomové bolesti – o jejich ústup se snažíme medikamentózní terapií,
aplikací fyzikálních procedur, někdy je nutná i neurochirurgická revize
nervového pahýlu. (DUNGL, 2014)

Obecně můžeme říci, že nejlepší prevencí těchto komplikací je šetrná a
rychlá operační technika při správné indikaci výše amputace. Velmi často je ale
také potřeba psychiatrická či psychologická konzultace. Každopádně je nutné, aby
ošetřující lékař pacienta seznámil s možností následného protetického vybavení a
z něj plynoucího funkčního omezení, a i s časovým horizontem tohoto postupu.
(DUNGL, 2014)

1.3.1

Fantomová bolest
Fantomová bolest je popsána jako bolestivý vjem v amputované části nebo

ochrnuté oblasti těla (paraparéza nebo vytržení nervového kořene). Její intenzitu,
frekvenci, trvání, charakter, stejně jako predisponující faktory nelze předvídat. Za
příčiny jsou označovány předoperační bolest a stres. Předpokládá se, že se vytvoří
jakési paměťové stopy senzorické kvality předamputační bolesti, které jsou posílené jednorázovými nebo opakovanými ději. V tomto smyslu je příčinou fantomových bolestí amputační trauma. (SCHULER, a další, 2010)

Dále ale také můžeme Fantomové bolesti popsat jako bolest, vnímanou
v amputovaných částech těla, jejiž podstatou jsou fixované projekce v centrálních
strukturách. Důkazem toho může být bolest končetin pociťována i u dětí, které se
narodily bez nich (amelie). Fantomova bolest je tedy centrálního původu a vzniká
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při reorganizaci centrálních struktur a zvýšené excitabilitě na periferních
receptorech. (ROKYTA, a další, 2015)

1.4

Specifika ošetřovatelské péče
v předoperačním období

Amputační výkon je vždy nutné pečlivě zvážit a uvědomit si důsledky,
které bude mít pro další život pacienta. Vzhledem k příčině jsou lépe snášeny amputace sekundární, kterým předchází období s bolestí a strachem, na rozdíl od
akutně provedenými např. po úrazu. V těchto případech může toto radikální řešení
přinést v konečném důsledku zvýšení kvality života pacienta. Ale i přes to je amputace výkonem stresujícím a znamenajícím změnu v životě. Proto je potřeba
myslet na psychický stav pacienta a poskytnout mu čas a podporu při rozhodování. (JANÍKOVÁ, 2013)

Do takovéto péče je potřeba zahrnout i psychologa. Nesmíme opomenout
na sociální podmínky, ve kterých pacient žije – jaké má vybavení bytu, rodinné
zázemí, zda žije v domě či bytě, kde je výtah. Velmi často jde o výkon, který je
indikovaný, takže mu předchází standartní předoperační příprava.

V rámci předoperační přípravy s přihlédnutím k danému přidruženému
onemocnění, diabetu a jeho možným komplikacím. Vzhledem k tomu, že diabetici
jsou více ohroženi perioperačními komplikacemi (2-4 x vyšší riziko perioperační
ischémie), které jsou dané povahou tohoto onemocnění, je cílem předoperační
přípravy toto riziko eliminovat. Je velmi důležitá těsná spolupráce diabetologa
s ostatními odborníky léčebného týmu. Cílem přípravy je kompenzace diabetu,
tzn. Udržení glykémie v rozmezí cca 6-10 mmol/l. Vzhledem k časté hypertenzi u
DM II.typu. je součástí přípravy i kardiologické vyšetření (spolu s pravidelným
monitorováním VF, EKG apod.). Pozornost je potřeba věnovat jaterním a renálním funkcím. Součástí by měla být i rehabilitace se zaměřením na posílení svalů
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druhé dolní končetiny, nácvik sebeobsluhy a chůzi o berlích, příp. jízdu na vozíku.
Důležité jsou také cviky na podporu rovnováhy a obratnosti, dechová gymnastika
apod. (JANÍKOVÁ, 2013)

Toto vše přispívá s další předoperační přípravou k dobré psychické pohodě, která je velice pro pacienta důležitá. Velice zásadní je zapojení rodiny, ale také
setkání třeba s dalšími pacienty, kteří prodělali podobný typ operace.

Pokud se zabýváme krátkodobou přípravou, je standartní jako u většiny
operací. Pouze pravidelně kontrolujeme laboratorní hodnoty glykémie. Při bezprostřední přípravě, je označena strana a výška amputace (zakreslením), aplikovaná infuzní terapie (většinou glukóza 10 % s přidaným inzulinem dle aktuální
hodnoty krevního cukru. U tohoto typu operací se bandáže nepřikládají, vynechává se užití PAD. Je-li to možné, zařadíme pacienta s diabetem mellitem na přední
místo v operačním programu. Nezbytností je také kontrola dokumentace (výsledky průběžných vyšetření, informovaných souhlasů, bezpečnostní protokol – kontrola identifikace a stranová kontrola. (JANÍKOVÁ, 2013)

1.5

Rehabilitační péče před operačním
výkonem

Pokud je amputační výkon plánován a je možno se na něj fyzicky
připravit, doporučujeme uvedené cviky provádět ještě před výkonem. I nácvik
chůze na francouzských berlích před operací může velmi urychlit rehabilitaci a
samotné protézování.

Hlavním cílem rehabilitace lidí po amputaci je obnovit, nebo zlepšit jejich
fungování, včetně jejich návratu do práce. Lidé po amputaci dolní nebo horní
končetiny mají problémy s návratem do práce a samotným začleněním. Díky
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rozdílným funkcím našich dolních a horních končetin, se problémy v fungování
liší mezi oběma skupinami. (MURRAY, 2009)

Dále je ale velice nutné posilovat svalstvo dolních končetin. Pahýl musí
být dostatečně svalově připraven. Při nácviku musíme klást velký důraz na to, aby
pacient pochopil styl a správnost prováděných cviků a poté může pacient cvičit
sám v domácím prostředí.

1.6

Specifika ošetřovatelské péče
v pooperačním období

Většinou se pacient po operaci umístí na JIP či standardní oddělení. To vše
se ale odvíjí od jeho aktuálního stavu a výšky amputace. Např. v případě
amputace ve femuru by měl měl být pacient umístěn na JIP či ARO vzhledem
k možným komplikacím tohoto výkonu. V případě odnětí prstu v místní anestezii
je možný návrat zpět na standardní oddělení, kde je veden šokový záznam či
akutní karta (dle zvyklosti oddělení a ordinace lékaře). Bezprostředně po operaci
sestra monitoruje základní fyziologické funkce (TK, P, TT, D), saturaci, vědomí
v předepsaných intervalech. Bolest je nejdříve tlumena anestetiky. S postupným
odezníváním jejich účinku sledujeme intenzitu bolesti, lokalizaci, charakter a
aplikujeme analgetika dle ordinace lékaře. A však u pacienta můžeme zpozorovat
fantomové bolestí, které většinou doprovázejí všechny amputační výkony
(nejčastěji na dolních končetinách). Mezi další medikaci patří infuzní terapie,
která je ponechána až do obnovení perorálního příjmu. Do té doby je pacient stále
na injekční aplikaci inzulinu (pokud byl takto nastaven v době předoperační).
Monitorování hodnot glykemie by mělo být intenzivní, min.4x denně, a současně
jsou

sledovány

i

projevy

dekompenzace

diabetu

(projevy

hypo-

či

hyperglykemie). Pacient je ukládán do polohy na zádech, pahýl je bez podložení,
příp. v mírné elevaci. Musíme sledovat zda krycí vrstva neprosakuje.
(JANÍKOVÁ, 2013)
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1.6.1

Péče o operační ránu, pahýl a invazivní vstupy
Cílem ošetřovatelské péče je vytvoření „funkčního“ amputačního pahýlu,

což je podmínkou pro pozdější použití protetických pomůcek. Krátce po operaci
má pacient pahýl oteklý, bolestivý, z operační rány je vyveden Redonův drén.
Pokud krytí neprosakuje a nejsou patrné žádné další známky příp. komplikací,
provádíme první převaz 2.-3. den a dále pak pravidelně min. 1x denně s vizuální
kontrolou rány. Dle sekrece drén vytahujeme cca 2.-3. pooperační den, stehy pak
mezi 12.-21. dnem (dle ordinace lékaře, většinou ve dvou fázích – ob jeden steh).
Pahýl bandážujeme do mírně konického tvaru nad blízký kloub (u bércové amputace nad koleno, u amputace ve stehně fixujeme obvaz v ideálním případě otočkou
kolem pasu). (JANÍKOVÁ, 2013)

1.6.2

Správná bandáž pahýlu
Správné bandážování pahýlu se řídí následujícími zásady:

• Správnou bandáž pahýlu provádíme vhodně širokým obinadlem.
• Bandáž je přiložena 24 hodin denně (kromě amputací v důsledku cévních
onemocnění).
• Bandáž musí být pevná, s rovnoměrně působícím tlakem, nesmí sklouzávat.
• Používáme osmičkové (klasové) otočky (ne kruhové – mohou omezovat
proudění krve).
• Vetší tlak vždy vyvíjíme na konci pahýlu (tvarujeme pahýl do konického
tvaru).
• Zachováváme pohyb kloubu nad amputací.
• Zabraňujeme vzniku otoků.
• Předchází jí masáž pahýlu.
• Končetina nesmí pulzovat a bolet. (JANÍKOVÁ, a další, 2013)
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1.6.3

Péče o aktivitu pacienta
V rámci pooperační péče je velký důraz kladen na mobilizaci, tj. aktivizaci

pacienta. Většina pacientů po amputaci dolní končetiny může po správně vedeném zácviku zvládnout stoj, chůzi, přesuny do polohy vsedě, do dřepu i do kleku.
Je velmi nutné, aby rehabilitační program řešil všechny prvky a okolnosti tak, aby
protéza nebyla pouze pomůckou, ale stala se funkční náhradou končetiny.
(PEJŠKOVÁ, a další, 2010)

Do rehabilitačního programu při pobytu na protetickém lůžkovém oddělení
patří škola chůze s použitím protézy dolní končetiny jak v interiéru tak
v exteriéru, po schodech a na nerovném terénu. Dále se program zabývá péčí p
pahýl a jizvu, tzn. Správné bandážování pahýlu, tlakové masáže a uvolňování
jizvy. Do důležité oblasti patří prevence a polohování pahýlu, aby nevznikaly
flekční kontraktury velkých kloubů. Program zahrnuje také seznámení s protézou
a nácvik navlékání protézy, zvládnutí jízdy na vozíku v interiéru a exteriéry, nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti v aktivitách denních činností.
(PEJŠKOVÁ, a další, 2010)

1.7

Plánování propuštění, edukace pacienta

Po zhojení operační rány a nácviku základní sebeobsluhy může být pacient
propuštěn či přeložen na rehabilitační oddělení. Již před propuštěním by mělo
dojít k setkání s protetikem, který by měl zajistit vytvoření nejvhodnější protetické
pomůcky s ohledem na tvar, délku, obvod, jizvu a trofiku měkkých tkání. Nejdříve jsou to pomůcky primární a po cca jednom roku pomůcky finální. V rámci další ošetřovatelské péče je potřeba edukovat pacienta o správné péči o zbylou DK a
pahýl samotný, seznámit jej s možnými komplikacemi výkonu (jejich příznaky),
podpořit jeho aktivitu a samostatnost se zdůrazněním bezpečnosti a prevence poranění. (JANÍKOVÁ, 2013)
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1.8

Protetika

Nedílnou součástí komplexní péče o nemocné na pohybovém ústrojí je
protetická péče. Ortopedická protetika je technický medicinský obor, který vybavuje nemocné a zraněné pomůckami a prostředky, jež mají nahradit nebo udržet
postiženou funkci tělesné části nebo upravit tělesnou vadu funkčně a kosmeticky.
Protetika se skládá z těchto oborů:
• Vlastní protetika – jež vybavuje amputované protézami.
• Ortotika – vybavuje nemocné korzety, aparáty.
• Epiletiky – vyrábí kosmetické náhrady ztracených částí.
• Kalceotiky – vyrábí ortopedickou a speciální obuv.
• Adjuvatiky – vybavuje nemocné vložkami, korektory, peroneálními páskami, sportovními bandážemi.
• Protetometrie – zkoumá vhodné materiály a postupy výroby v protetice,
ověřuje výrobky a koná také technickou informační službu. (MÜLLER,
1993)

1.8.1

Primární vybavení protézou
Primární vybavení je protetické vybavení, kterým je pacient vybavován po

provedené amputaci. Metodika je analogní jak na horní, tak na dolní končetině. Po
amputaci se amputační pahýl tvarově mění, zejména v závislosti na kvalitě ošetřovatelské péče a kvalitě pooperační rehabilitace. Po amputaci dochází
k fyziologické atrofii měkkých tkání amputačního pahýlu a ten se poté tvarově
mění. Snažíme se aby k atrofii docházelo co nejrychleji společně s otužováním
pahýlu. Otužováním amputačního pahýlu rozumíme zvyšování tuhosti a pevnosti
atrofujících měkkých tkání současně se zvyšující se schopností pahýlu. Bezprostředně po operaci proto začínáme s bandážováním amputačního pahýlu.
(DUNGL, 2014)
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Protetické vybavení pro pacienta indikuje lékař a ten je také zodpovědný
za jeho funkční správnost. Indikující lékař zhodnotí typ amputace, charakter základního onemocnění, charakter přidružených onemocnění, mentální schopnosti
pacienta a jeho schopnost spolupráce při rehabilitaci, celkovou dynamiku pacienta, životní styl pacienta, jeho zaměstnání, koníčky atd. Na základě celkového souhrnu navrhne typ protetického vybavení. Protetické pracoviště navrhne na základě
indikačních kritérií lékaře technické řešení, za které posléze i zodpovídá. Indikující lékař je zodpovědný za správnost funkčního návrhu. (DUNGL, 2014)

1.8.2

Kontraindikace k protézování
Dočasnou kontraindikací zhotovení nebo používání protézy jsou defekty

pahýlu, defekty nohy zbylé končetiny, dále ale také dekompenzace přidružených
onemocnění zejména kardiovaskulárních včetně hypertenze a diabetes mellitus.
Dále do kontraindikací patří kachexie pacienta, reverzibilní změny amputačního
pahýlu (defekt kožního krytu, edém, nezhojená jizva, neurom, přítomnost
osteofytů. (PEJŠKOVÁ, a další, 2010)

1.9

Psychologická péče o nemocného po
amputaci

S psychologickou podporou pacienta, bychom měli začít pokud možno
v dostatečném předstihu před vlastní operací. Pakliže se budeme snažit
s pacientem hovořit předem a připravíme ho na nadcházející situaci, můžeme
předejít nežádoucím psychickým následkům. Elisabeth Kübler-Ross ve svém
modelu popisuje pět fází vyrovnávání se s těžkou životní situací. První fáze je
fáze šoku, tato fáze nastává v okamžiku, kdy se pacienta dozví o své diagnóze a
léčbě. V první fázi pacient odmítá a popírá fakta, která mu jsou sdělena. Druhá
fáze je agrese, kdy pacient cítí zlobu a hněv. Pacient si uvědomuje náročnost
situace a vyčítá si, že je za situaci zodpovědný. Další fází je smlouvání, kdy je
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pacient ochotný udělat cokoliv, aby situaci změnil či odstranil. Pacient stále
odmítá připustit, že se něco takového stalo právě jemu. Smutek je předposlední
fází vyrovnávání, kdy se pacient lituje a cítí zoufalství. Pátá fáze je klíčová. V této
fázi se pacient smiřuje se svou situací a vnímá, že je dobré se postavit situaci
čelem. (HEŘMANOVÁ, 2012)

Každé onemocnění působí na člověka nepříznivě a ovlivňuje jeho chování
či reakce, emoce, některé rysy osobnosti. Během nemoci člověk bývá náladový,
mrzutý, plačtivý, jsou přítomny poruchy spánky a neklid. Jinak prožívá různé situace dospělý člověk a jinak zase dítě či jeho rodina. (ZACHAROVÁ, a další,
2007)

Amputace na dolní končetině představuje rozsáhlý výkon, který
významným způsobem ovlivní život člověka. Staví před člověka řadu nových
problémů a bariér, které bude muset překonávat. Psychické zvládnutí amputace je
obvykle velmi náročné a vyžaduje psychologickou podpůrnou péči. Pro pacienta
je důležité, aby si o svých problémech promluvil s ošetřujícím lékařem,
fyzioterapeutem nebo psychologem. Pomůže mu to přijmout jeho stav.
Psychologická léčba by se měla týkat nejen amputovaného, ale i rodiny pacienta.
Je zapotřebí vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém může pacient otevřeně a bez
strachu hovořit o svých pocitech. Člověku po amputaci může povzbudit a
pozitivně ovlivnit setkání s osobou, která také podstoupila amputaci, samozřejmě
v přiměřeném věku. Člověk má poté možnost si vyslechnout příběh a rady druhé
osoby. Hlavním cílem je návrat pacienta do původní role v životě a k jeho profesi,
pokud to není možné, je třeba najít pro něj nové role, které mu dají pocit
užitečnosti a prospěšnosti pro společnost. (SMUTNÝ, 2009)

Smutný ve své knize uvádí 5 fází pacientovi reakce na amputaci:
„1. Fáze šoku – pacient je otřesen, zmaten, snaží se vše popřít a ignorovat
přítomné postižení.
2. Fáze reaktivní – pacient pociťuje zklamání, úzkost, může reagovat
agresivně nebo naopak odmítavě.
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3. Fáze adaptace – pacient již začíná přijímat postižení jako realitu, snaží
se získávat informace.
4. Fáze reorientace – v této fázi pacient vyhledává pomoc, někdy dochází k
rozpadu rodiny.
5. Fáze překonání krize – pacient se adaptuje na nový režim, učí se žít v
nových upravených poměrech.“ (SMUTNÝ, 2009)
V rámci psychické podpory pacienta po amputaci můžeme použít
motivační rozhovor, který by měl vést pacienta k tomu, aby se více zapojil do
péče a našel „svůj hnací motor“ pro budoucí životní změnu. Cílem motivačního
rozhovoru je, aby pacient našel v sobě sílu a vůli pokračovat v léčbě a věděl, že
jeho aktivita přináší výsledky. Motivovaný pacient touží po pomoci druhé osoby,
aby mohl zvládnout danou situaci. Předpokladem takového jednání a chování je
akceptace své diagnózy a naděje na „neztracenou“ budoucnost. (RADIMECKÝ,
2009)
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2 Kazuistika
Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila model dle Marjory Gordonové
– Model fungujícího zdraví. Z mého pohledu, tento model zcela vystihuje ty nejdůležitější oblasti, kterými je nutno se zaobírat při poskytování naší ošetřovatelské
péče. Podle tohoto modelu, může sestra zhodnotit zdravotní stav jak zdravého, tak
i nemocného člověka.

Při použití tohoto modelu, může sestra získat komplexní a užitečné informace k sestavení ošetřovatelské anamnézy a pak stanovit aktuální a potencionální
ošetřovatelské diagnózy, poté co nejlépe naplánovat a zrealizovat svou péči o pacienta.

Funkční vzorce zdraví nám představují způsob chování člověka
v jeho průběhu života. Každá část zahrnuje způsoby chování, jež jsou ovlivněny
životním stylem jednotlivce, rodiny, komunity. Svou vizi a rozvojem jedenácti
funkčních typů zdraví se stala mezinárodně uznávanou osobností. Majory Gordonová navrhla strukturu funkčních vzorců zdraví pro vytvoření komplexní ošetřovatelské databáze. Těchto 11 oblastí umožňuje systematický přístup ke sběru dat a
umožňuje sestrám určit následující aspekty zdraví a funkcí lidského organizmu.
(MASTILIAKOVÁ, 2014)

Tento model se zaměřuje na níže jmenované oblasti:
1. Vnímání zdraví – aktivity k udržení zdraví. Tato oblast je zaměřená na data
získaná v oblasti vnímání stavu zdraví, pohody a způsob jakým si své
zdraví udržuje. Jsou zde posuzovány návyky, které mohou být škodlivé
pro zdraví, včetně kouření užívání alkoholu nebo drog. Mohou být rozpoznány aktuální nebo potencionální problémy související s bezpečím a aktivitami k udržení zdraví.
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2. Výživa – metabolizmus. Tato oblast se zaměřuje na příjem tekutin a stravy.
Dále také na aktuální či potencionální problémy s příjmem a výdejem tekutin, tkáňovou integritou a trávicím systémem.
3. Vylučování. V této části je zahrnuto vylučování (vylučování střev, močového měchýře, kůže). Hodnoceny jsou obtíže při vylučování jako např. inkontinence, obstipace, průjem a retence moči.
4. Aktivita – cvičení. Oblast aktivity a cvičení se zaměřuje na každodenní aktivity pacienta jako je pohyb a cvičení. Posuzuje se schopnost pohybu, péče o sebe sama, kondiční cvičení a aktivity, které pacient ve svém volném
čase vykonává. Tyto činnosti klienta souvisejí s jeho stavem dýchacího,
kardiovaskulárního či pohybového aparátu.
5. Spánek – odpočinek. Zde hodnotíme spánek, odpočinek a relaxaci pacienta. Při hodnocení ale identifikujeme i problémy, které souvisejí
s poruchami spánku, únavou.
6. Vnímání – poznávání. Zde se zaměřujeme na smyslové funkce jako je vědomí, zrak, sluch, schopnost rozumět či chápat informace. Posuzování je
dále zaměřeno na vnímání bolesti a poruchy smyslového vnímání.
7. Sebepojetí – sebeúcta. Tato oblast hodnotí jak pacient vnímá sebe samého,
svou identitu, jeho tělesný vzhled a vlastní hodnotu. Jsou zde posuzovány
problémy jako je osobní úroveň sebeúcty a sebepojetí.
8. Plnění rolí – mezilidské vztahy. Oblast zabývající osobními rolemi v životě
pacienta a v jeho mezilidskými vztahy. Identifikuje problémy jako je plnění rolí jako uspokojení či dysfunkční vztahy.
9. Sexualita – reprodukční schopnost. Zde jsou popisovány informace jako je
např. nespokojenost pacienta s vlastní sexualitou a funkcemi reprodukčních orgánů.
10. Stres – zvládání, tolerance. V této oblasti můžeme od pacienta zjistit jak
vnímá stres, jako zvládá stres. Je zde identifikována opora nejbližších
osob, příznaky stresu či efektivita a zvládání stresu.
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11. Víra – životní hodnoty. Jsou zde posuzovány životní hodnoty pacienta a
jeho duchovní hodnoty, životní cíle. (MASTILIAKOVÁ, 2014)

2.1
2.1.1

Anamnéza
Lékařská anamnéza

74 letá pacientka byla přijata dne 18.4 na III. Chirurgickou kliniku
v Motole pro plánovanou amputaci levé dolní končetiny. Pacientka byla odeslána
z nemocnice Chomutov pro suspektní liposarkom na levé dolní končetině
v oblasti stehna. Tumor velikosti vajíčka pozorovala už v roce 2013. Byla odeslána na ortopedii bez další terapie. Posledních 6 měsíců výrazná velikostní progrese.
RA: matka CA ledviny a CA kolorektální (již po smrti), otce nezná
OA: hypertenze a již 3x prodělala operaci pupeční kýly
AA: Augmentin
FA: Rhefluin 1-0-0 (Rhefluin je lékem patřícím do skupiny antikaliuretik draslík šetřících léků)
NO: Pacientka odeslána z nemocnice v Chomutově pro suspektní liposarkom na levé dolní končetině
Celkový stav:
Pacientka při vědomí, orientovaná časem i místem, aktivně spolupracuje,
verbální kontakt je přiměřený, bez psychické alterace. Poloha těla je aktivní, výživa přiměřená, kůže anikterická.
Hlava: Poklepově nebolestivá, uši a nos bez výtoku, inervace n.VII orientačně v normě, bulby ve středním postavení, skléry bíle, izokorie, fotoreakce
správná, spojivky růžové, jazyk vlhký bez povlaku, hrdlo klidné.
Krk: Volný, symetrický, náplň jugulárních žil přiměřená, pulzace a.carotis
hmatně symetrická, štítná žláza nezvětšená, lymfatické uzliny nezvětšeny.
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Hrudník: Souměrný, dýchání poslechově sklípkové a čisté, AS pravidelná
bez vedlejších fenomenů.
Břicho: palpačně břicho měkké, volně prohmatné a nebolestivé, bez hmatné rezistence, játra v oblouku, poslechově klidná nepřekážková peristaltika.
Dolní končetiny: bez otoků, bez varixů, bez trofických změn kůže, puls na
periferii hmatný. (Chorobopis, 2018)

Diagnostický závěr:
• Primární hypertenze
• Kámen ledviny s kamenem močovodu
• Žilní městky dolních končetin bez vředů nebo zánětu
• Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií
• Liposarkom I.stehna
• Vysoká amputace levé dolní končetiny nad kolenním kloubem. U pacientky již amputace proběhla (Chorobopis, 2018)

2.1.2

Ošetřovatelská anamnéza
Informace jsem získala rozhovorem s pacientkou dne 23.4.2018 v 14:30,

ve FN Motol na III. chirurgické klinice. K tomuto dni je pacientka hospitalizovaná
6.den a 4.den po operaci. Amputace levé dolní končetiny byla provedena dne
19.4.2018.

1. Vnímání zdraví

Před hospitalizací se pacientka cítila celkově dobře. Během chůze pacientku obtěžovala boule v oblasti vnitřní strany stehna. Boule byla velikosti 10 cm a
tvaru vajíčka. Při dlouhodobějším chození, se třely pacientce stehna o sebe, a to
vyvolávalo menší bolest.
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Svou obezitu si pacientka uvědomovala už před hospitalizací a snažila se
redukovat váhu. Před hospitalizací jí rodina velmi podporovala, proto je pacientka
ve velmi dobrém psychickém stavu.

Pacientka se momentálně cítí dobře. Udává Fantomové bolesti v oblasti
prstů amputované končetiny, tento pocit má nejvíce v oblasti palce a malíčku, kdy
popisuje nepříjemný pocit, jakoby jí “okousávali myšky a mravenci“. Operační
rána jí bolí již jen minimálně, vždy po podání analgetik bolest odezní a někdy i
nepříjemné Fantomové bolesti. Pacientka se většinou snaží při nepříjemných
pocitech pahýl hladit a masírovat. Z dalších onemocnění má pacientka obezitu.
Sama si uvědomuje riziko a také momentální situaci, že musí zhubnout, protože jí
jedna noha neunese.

Nekouří, alkohol pije jen příležitostně. Pacientka svou momentální situaci
vnímá celkem s nadhledem. Má prý velmi dobré zázemí a její rodina ji velmi pomáhá v této těžké životní situaci.

2. Výživa a metabolismus

Před hospitalizací měla pacientka okolo 108 kilogramů. Doma se pacientka stravovala nezdravým způsobem. Jedla velké množství tučných a smažených
potravin. Až poslední týdny před operací se snažila o zdravější stravování, jedla
menší porce a netučné potraviny, přestala jíst smažené pokrmy.

Pacientka trpí nadváhou, její BMI je 40. Má dietu 3 racionální. Snaží se
jíst poloviční porce. Většinou vypije okolo 2 litrů tekutin a to čaj, nebo vodu. Od
operace zredukovala svou váhu o 10 kg a to z velké části kvůli amputaci. Pacientka jinak žádné potíže při jídle neudává. Chrup má zachován. Žádné alergie na
potraviny neudává.

3. Vylučování
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V domácím prostředí pacientka neměla žádné obtíže s vyprazdňováním,
udává pravidelnou stolici. Pacientku obtěžuje nadměrné pocení, které už pociťovala doma.

Za normálních okolností má pacientka stolici pravidelnou, jednou až dvakrát za den. Po operaci jí trápila obstipace, proto musela žádat o podání laktulózy,
která pacientce po pár hodinách umožnila vyprázdnění.

V den operace, byl pacientce zaveden permanentní močový katetr Ch 14.,
který je průchodný a odvádí čirou moč.

4. Aktivita a cvičení

Před operací pacientka byla velmi aktivní, chodila do lesa, do města,
s přáteli na procházky. Většinu času pracovala na své zahradě. Poslední dobou jí
omezovala velká rezistence na levém vnitřním stehně, která jí po delší chůzi obtěžovala a bolela.

Nemocná si samostatně oblékne košili, při oblékání spodního prádla a ponožek už potřebuje dopomoc. Hygienu provádí na koupacím lůžku s dopomocí
sestry, horní polovinu těla a genitál si pacientka umyje sama. Při mytí zad a dolní
končetiny potřebuje dopomoc. Za pacientkou každý den před obědem dochází
fyzioterapeut. Společně nacvičují vertikalizaci a chůzi ve vysokém chodítku. Už
se těší až dostane invalidní vozík a bude se moci pohybovat sama. Barthelův test u
pacientky vyšel na 50 bodů, což znamená že má závislost středního stupně. Konkrétně v oblasti oblékání, hygieny, vyprazdňování a chůze. Oblast rizika pádu
jsem zhodnotila na 10 bodů, což je střední riziko pádu.

5. Spánek a odpočinek
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Doma pacientka usíná kolem 22 – 23 hod, podle toho kolik má práce okolo
domu. V domácím prostředí usínala bez problému.

Pacientka většinou v nemocnici usíná okolo 22 hod. Udává časté Fantomové bolesti, a to většinou během noci. Někdy jsou tak nepříjemné, že jí i probudí. Během dne si pustí malé rádio, které jí přinesla rodina a na chvíli zavře oči a
odpočívá. Žádné léky na spaní neužívá.

6. Vnímání – poznávání

Pacientka je orientovaná místem, časem i osobou. Nosí brýle na čtení.
Momentálně využívá chodítko a bude mít invalidní vozík. Se sluchem potíže
neudává. Pacientka udává dobrou orientaci a paměť. Zajímá se hodně o výtvarnictví, design, výstavy obrazů a kreseb.

Při sběru anamnézy pacientka pociťuje pouze lehkou bolest v oblasti pahýlu, dle VAS na stupnici od 0 do 10 má 3. Je dostatečně poučena, že pokud by se
vyskytla větší bolest, musí informovat zdravotnický personál.

7. Sebepojetí – sebeúcta

Pacientka je v důchodu, ale stále se aktivně podílí na psaní a grafické
úpravě brožurek pro oblast Chomutov. Před operací měla pacienta strach
z budoucnosti. Jelikož je velice aktivní žena, která má ráda zábavu a výlety, uvažovala jak to bude vše do budoucna probíhat. Rodina a přátelé jí podporovali
v těžké situaci, když se dozvěděla tuto diagnózu.

Je vdaná a žije se svým manželem v rodinném domě. Díky své rodině má
dobré zázemí a oporu.

8. Role – vztahy
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Pacientka je vdaná a má dvě dospělé děti s rodinou. Všichni žijí v jednom
domě. Má kolem sebe mnoho přátel, kteří jí velice podporují a myslí na ni.
Pocitem osamělosti netrpí. Do nemocnice za pacientkou chodí rodina, ale i její
přátelé.

9. Sexualita

Paní má za sebou 2 porody a žádné potraty. Dále se k této otázce nechtěla
vyjadřovat.

10. Stres

Pacientka celkově vykazuje běžné reakce na stresové situace. Rodina byla
z diagnózy v šoku, ale poté přijala situaci a byla jí oporou.

Stresová situace za poslední dobu byla pro klientku především proběhlá
amputace. Stresovou situaci díky rodině zvládá dobře, myslí na ni a velmi jí podporují. Má nad lůžkem pověšené talismany, které jí donesla rodina a přátelé.

11. Životní hodnoty a víra

Pacientka nevyznává žádné náboženství.

2.2

Průběh hospitalizace

Den: 18.4.2018 – 1.den hospitalizace
Pacientka byla dne 18.4.2018 v 10:30 přijata na III.chirurgickou kliniku
v Motole na plánovaný výkon - amputaci levé dolní končetiny, z důvodu liposarkomu na vnitřní straně stehna. Byla odeslána z nemocnice v Chomutově, kde byla
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indikována k operaci. Pacientka byla při příjmu soběstačná, orientovaná, spolupracující.

Den: 19.4.2018 – 2.den hospitalizace
Dne 19.4.2018 v 9:10 byla pacientka odvezena na sál. Před odjezdem byla
pacientce provedena vysoká bandáž pravé dolní končetiny. Na sále jí byl zaveden
permanentní močový katetr Ch 14. a periferní žilní katetr do pravého předloktí.
Dále byl pacientce zaveden Redonův dren, který byl funkční a odvedl cca okolo
100ml krve za 24hod. Po operaci byla uložena na chirurgickou jednotku intenzivní péče. Pacientka byla při příjezdu na JIP připojena a monitor a její fyziologické
funkce byly: TK – 130/95mmHg, SpO2 – 96% , P – 96´, TT – 36,9 °C, dech –
16/min. Pacienta již na operačním sále dostala Sufentu 5 mikrogramů + Bupivacain 20 ml 0,5 % do 10ml FR, s cílem udržet VAS v rozmezí 0-2/10. Dále byl pacientce podáván Paracetamol KABI , 1g do 100ml FR. Při bolestech a Dalacin
600mg i.v do 20 ml FR po 12hod. Pacientka byla 19.4 – 23.4.2018 na jednotce
intenzivní péče.
V následující dny pacientka prováděla řádnou rehabilitaci, podávaly se jí
analgetika dle ordinace lékaře a v neposlední řadě probíhala péče o pahýl, která
zahrnovala bandážování pahýlu do kónického tvaru. Plán péče je pohybová RHB,
analgezie, péče o pahýl. Na JIPu měla pacientka pohybový režim: posazování,
vertikalizaci dle jejího stavu. Pacientka se na JIPu cítila ještě velmi slabá, proto se
začala samostatně posazovat až na chirurgickém oddělení.

Den: 21.4.2018 – 4.den hospitalizace
Pacientka se cítí dobře, je při vědomí, bolesti se pohybují okolo 2-3/10. Je
jí podáván Paracetamol KABI 1g do 100ml FR, i.v po 6hodinách. Rána je bez
sekrece a začervenání. Pomalu se snaží posazovat na lůžku. Dnes jí byly provedeny kontrolní odběry krevního obrazu a biochemické vyšetření krve. Kontroluje se
bilance tekutin za 24hod. Pacientka měla příjem 1800ml tekutin/24hod a výdej
1400ml/24hod. Permanentní močový katetr má 3.den Ch 14, je průchodný a od-
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vádí čirou moč. PŽK má 3.den. bez známky flebitidy. Pahýl je klidný, bez sekrece. Do dnešního dne Redonův drén odvedl 120ml sekretu. Byl proveden převaz
pahýlu. Rána byla propláchnuta pomocí 10ml stříkačky Prontosanem a poté byl
přiložen Betadinový obklad pomocí sterilních čtverečku. Pahýl byl sterilně kryt a
obvázán obinadlem.
Den: 23.4.2018 – 6.den hospitalizace
Dnes byla pacientka přeložena z jednotky intenzivní péče zpět na chirurgické oddělení. Při překladu je při vědomí, soběstačná v rámci lůžka (Barthelův
test byl vyhodnocen 25bodů). Pacientka vykazuje deficit v oblasti oblékání, hygieny a v rámci pohybu mimo lůžko, invaze jsou bez známek infekce. Bolesti se u
ní pohybují okolo 2-3/10. Při dopomoci se pacientka posadí v lůžku, sed jí nevadí.
Pahýl je klidný, obvaz neprosakuje. Redonův drén je funkční a množství sekretu
se nezvýšilo. Stále se sleduje bilance tekutin, příjem – 2200 ml/24hod, výdej –
1900ml/24hod. Permanentní močový katetr má pacientka zaveden 5.den, je průchozí a odvádí čirou moč. Periferní žilní kanyla byla pacientce odstraněna a následně zavedena do levé horní končetiny v oblasti předloktí. Tudíž má PŽK 1.den,
bez známek začervenání.

Den: 24.4.2018 – 7.den hospitalizace
Paní M.S. se již cítí lépe, je 5.den po operaci. Na stupnici VAS od 0 do 10,
pacientka udává bolest na čísle 2., dále udává Fantomové obtíže, není to prý bolest ale spíše nepříjemné štípání na v palci a malíčku, jakoby jí „okousávali myšky
nebo mravenci“. V rámci lůžka je soběstačná, snaží se s fyzioterapeutem rehabilitovat ve vysokém chodítku.
Pacientce se sleduje bilance tekutin P – 2400, V – 1800. Dnes byl proveden převaz pahýlu. Rána byla propláchnuta pomocí 10ml stříkačky Prontosanem a
poté byl přiložen Betadinový obklad pomocí sterilních čtverečku. Pahýl byl sterilně kryt a obvázán obinadlem. PMK má 6.den Ch 14, je průchodný a odvádí čirou
moč. PŽK 2.den, je průchodný, bez známek infekce. Pacientce byl odstraněn Redonův drén, rána byla odezinfikována a sterilně kryta čtverečkem.
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Dne 24.4.2018 byla naplánována dechová a pohybová rehabilitace dle kineziologického rozboru. Cílem rehabilitace – zlepšení pohybových stereotypů,
nácvik vertikalizace, chůze, nácvik péče o pahýl. Za pacientkou 2x denně dochází
fyzioterapeut, který s ní provádí dechovou rehabilitaci a vertikalizace, nácvik
chůze ve vysokém chodítku. Dále je v plánu pacientce provést CT plic na vyloučení metastáz.
S pacientkou se momentálně vyřizuje invalidní vozík. Po návratu pacientky z nemocnice, je v plánu předělat část domu, kdy se bude provádět bezbariérový
přístup. Pacientky dcera zajistí bezbariérový přístup v podobě výtahu do všech
pater v domě. Po propuštění z nemocnice pojede pacientka do rehabilitačního zařízení.
29.4.2018 – 12.den hospitalizace
Cítí se dobře, bolesti hodnotí číslem VAS 1/10. Fantomové obtíže přetrvávají a to zejména v oblasti lýtka a kotníku. Antibiotickou léčbu má již 9.den a to
Dalacin 600mg tbl. p.o po 8 hodinách. Má permanentní močový katetr 11.den, je
funkční a odvádí čirou moč. Periferní žilní kanylu pacienta již nemá. Pahýl je bez
sekrece. Byl proveden převaz rány, která byla propláchla 10ml stříkačkou
s Prontosanem, dále sterilně krytá a byla provedena bandáž pahýlu. Pacientka již
s dopomocí na vozíku přejede na WC a do koupelny na hygienu (Barthel test – 50
bodů). Tento den bylo pacientce provedeno CT hrudníku, z důvodu vyloučení
metastáz. Bohužel nález byl pozitivní a byly zjištěny metastázy do plic a jater.
Pacientka se bude dne 9.5.2018 překládat do rehabilitačního centra
9.5.2018 – 22.den hospitalizace
Dne 9.5.2018 v 9:50, byla pacientka přeložena do Odborného rehabilitačního ústavu. Převoz byl zajištěn sanitou. Pacientce bude přivezen její objednaný
invalidní vozík do rehabilitačního centra. 29.5.2018 má pacientka naplánované
CT v Ústí nad Labem a poté 6.6.2018 kontrolu ve FN Motol na chirurgické ambulanci. Po zhojení rány, bude pacientce provedeno měření pahýlu na zhotovení protézy. Pacientka dostala nazpět svou chronickou medikaci, plus Fraxiparine 0,6 ml
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s.c ve 22:00 na 10 dní. Byla poučena o dávkování, účincích a rizicích předepsaných léků.
Od 9.5.2018 je M.S. v rehabilitačním zařízení, kde je velice spokojená.
Každý den rehabilituje, provádí nácvik lokomoce a mobility. Pacientka dochází
v centru pravidelně na léčebnou tělesnou výchovu v bazénu, vodoléčbu a na psychologické terapie. S paní M.S. udržujeme telefonický kontakt.

2.3

Ošetřovatelské problémy

Dne 23.4.2018 jsem u své pacientky stanovila aktuální a potencionální
ošetřovatelské problémy na základě ošetřovatelské anamnézy. Mezi aktuální jsem
zařadila fantomové bolesti a riziko pádu z důvodu amputace dolní končetiny, které zde podrobně popíši. Mezi potencionální jsem zařadila riziko infekce z důvodu
operační rány a riziko vzniku tromboembolické nemoci z důvodu klidového režimu na lůžku.

2.3.1

Fantomová bolest
Bolest je nepříjemný subjektivní vjem, který můžeme velmi často pociťo-

vat jako reakci na děje spojené s poškozením orgánů a tkání. Méně často se stává,
že jde o poškození nervu (bolest neuropatická). (MARTÍNKOVÁ, 2007)

Abychom mohli pacienta zbavit bolesti, je zapotřebí důkladné vyšetření
bolesti. Bolest není pouze ovlivněna tělesnou patologií, ale také sociálními faktory
dále náladou člověka, pocitem kontroly a v neposlední řadě i věkem či pohlavím.
Každý člověk má odlišný prach bolesti a toleranci k ní. (CAPLIN, a další, 2006)

Bolest rozdělujeme do tří skupin a to: bolest akutní, subakutní, chronická.
Akutní bolest vzniká náhle z plného zdraví. Trvání má krátkodobé, několik hodin
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či dnů. Maximálně ale trvá tři až šest měsíců. Je nečekaná a nemá varovné
příznaky. Projevuje se zvýšeným krevním tlakem, zrychlením pulsu a dýchání.
Lze i zahrnovat pocení či rozšíření zornic. Subakutní bolest je braná něco mezi
akutní a chronickou bolestí, která trvá kolem tří měsíců. Chronická bolest se sama
stává nemocí. Její trvání je dlouhodobé, více jak tři až šest měsíců. Velmi často je
spojována s psychickými změnami, depresemi, poruchami spánku, nechutenstvím.

Bolest hodnotíme pomocí nástrojů na hodnocení bolesti. Při přijetí se
pacienta vždy ptáme na momentální bolesti, nebo zda má dlouhodobě problém
s bolestí. V nemocničním zařízení využíváme škály k hodnocení bolesti, které
nám určují intenzitu bolesti. Tyto škály nám často přináší několik výhod. Jsou
jednoduché k použití, zaberou málo času, odhalí problémy které potřebujeme
pečlivěji vyšetřit a pokud se nám podaří před a po intervenci snížit bolest, mohou
pomoci zjistit, zda byla intervence účinná. Při výberu vhodné škály zvažujeme
zrak pacienta, věk, schopnost číst a zda rozumí škále. Bolest můžeme zhodnotit
neverbálním způsobem a to třeba nejčastěji u dětí od 3 let, ale také u dospělých.
Škála hodnocení bolestí je sestavena z šesti různých obličejů, kdy jako první je
obličej se spokojeným a usměvavým výrazem, až po smutný či plačtivý obličej.
Pokud využíváme zrovna tuhle škálu, informujeme pacienta o tom, že každý
obličej stupňující se bolest. Poprosíme ho, aby vybral obličej, který nejlépe
vystihuje jak se momentálně cítít. Mezi další hodnotící škálu bolesti patří vizuální
analogová škála (VAS). Je to horizontální přímka, která mšří cca 10 cm. Na každé
straně má popisky, buď žádná bolest a nebo nejhorší možná bolest. Pacient poté
udělá čáru nebo značku, která určuje intenzitu bolesti. Jako další škála je číselná
hodnotící škála (NRS). Je to nejčastější používané hodnocení bolesti. Jednoduše
se zeptáme pacienta, jak by na dané úsečce ohodnotil svou bolest od 0 do 10.
Nula znamená žádná bolest a deset znamená nejhorší možná bolest. V neposlední
řadě může pacient svou bolest zhodnotit pomocí slovně popisné škály, kde
používá přídavná jména jako např. žádná, protivná či nepříjemná bolest.
(CAPLIN, a další, 2006)

Chrakteristické projevy bolesti:
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• Slovní projevy a popis pocitů
• Je přítomno charakteristické obranné chování pacienta
• Člověk má zúžené vnímání okolí – změna vnímání času, uzavření se do
sebe
• Pacient je neklidný – sténá, pláče
• Má bolestivý výraz v obličeji – „zbitý pohled“, strnulý nebo roztěkaný pohyb, grimasy v obličeji
• Ochablosti po tuhost svalů
• Je přítomno pocení, změna krevního tlaku a pulsu, zvýšená nebo snížená
frekvence dýchání
• Úzkost a strach (ČERVINKOVÁ, 2003)

Skoro všichni pacienti po amputaci mají nějakou formu fantómových pocitů. To znamená, že mají pocit, jako kdyby amputovaná končetina byla přítomná.
Téměř 85 % také pociťuje bolesti amputované končetiny, zejména pokud byla
bolest přítomna již před amputací. Fantómové pocity mohou po čase zvolna vymizet, pacientovi se často zdá, že se končetina zasouvá a zkracuje. U většiny pacientů však fantómové pocity přetrvávají. Fantomová bolest končetiny je obvykle
popisována jako drtivá nebo trhavá. Někteří pacienti ale pociťují pálení, křeče a
šokující nebo vystřelující bolest. (MUNDED, 2003)

Mechanismy bolesti:
1. Vzruchu je veden periferním nocicepčním neuronem, který je aktivován
bolestivými podněty z periferních tkání.
2. Centrální mechanismus, který na základě dostředivého vedení vzruchu
nervovými drahami zprostředkovává vnímání bolesti. (MARTÍNKOVÁ,
2007)

Fantomová bolest pochází již z končetiny, která už neexistuje. Po amputaci
pacient cítí končetinu, cítí jako by byla stále přítomna. Vnímá v ní všechny pocity
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jako je: teplo, chlad, dotek, pohyby a bolesti. Může se vyskytovat nejen po amputaci končetin ale také hrudníku, viscerálních orgánů či očí. (ROKYTA, 2000)

Fantomová bolest řadíme do kategorie, kterou tvoří neuropatická
deaferentační bolest. Ta může vzniknout při částečném nebo úplném přetětí
centrálních nebo periferních aferentních drah. Fantomova bolest byla nazývána
nejzáhadnější bolestí v lidské patologii, neboť chybějící část těla bolí. Spekuluje
se, že má multifaktoriální příčiny, amputačním neuromem počínaje, přes nervové
dráhy až po mozkovou kůrou. Dalším spoušťovým mechanismem mohou být i
nejrůznější emoce. (KÁLAJ, 2006)

Syndrom Fantomové končetiny je důsledkem každé amputace a
nepředstavuje vždy léčebný problém. Zahrnuje v sobě i jiné senzorické vjemy,
než je jenom bolest. Z popisného a klinického hlediska je výhodné rozlišovat:
Fantomové pocity (senzace) – jde o nebolestivé vnímání a uvědomování
si již neexistující končetiny.
Fantomová bolest - bolestivé pocity, které jsou vztaženy k amputované
části končetiny.
Pahýlová bolest – bolest v místě vlastního amputačního pahýlu.
(LEJČKO, 2005)

Klinická symptomatologie
Je zapotřebí rozlišovat fantomové pocity, fantomovou bolest a pahýlovou
bolest. Fantomové pocity jsou velmi běžnou halucinací u nemocných po
chirurgické nebo traumatické amputaci. Bývají velmi silné po amputacích nad
loktem a nejslabší po amputaci pod kolenem. Vyskytují se téměř u 100 %
nemocných po amputaci.
Rozlišujeme tři kategorie:
1. Jednoduché pocity – dotyk, teplo, chlad, svrbění, tlak.
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2. Komplexní pocity – pozice, délka a objem končetiny.
3. Pocity pohybu končetiny – volní, spontánní pohyby.
Časem může u pacienta dojít k deformaci fantomu (zmenšení jeho
velikosti a délky) a teleskopickému efektu (kdy po amputaci nad loktem ruka
může časem jakoby nasedat na rameno). (LEJČKO, 2005)
Fantomová bolest se začíná objevovat u pacientů v prvním týdnu po
operaci. Její nástup může být opožděn o měsíce a roky. Na fantomové končetině
býva bolest často lokalizována vzdáleně. Nemocní nejčastěji popisují bolest jako
pálivou, palčivou, štípavou, někdy jako křečovitou, mačkavou, svíravou. Zdá se,
že fantomové bolesti jsou častější tam, kde pacient měl předamputační bolest. Pak
mívá podobný charakter a lokalizaci. Kvalita, intenzita a frekvence fantomové
bolesti je modulována a triggerována řadou vnitřních a zevních faktorů jako třeba
fyzikální a emoční vlivy, defekace, sexuální aktivity.
Pahýlová bolest bývá spojena, ale ne vždy, s lokálním patologickým
nálezem (neurom, jizva, ischémie). Je lokalizována do pahýlu po amputaci, často
poblíž jizvy. Je popisována jako zvýšenámístí bolestivost, někdy má bodavý
charakter, nebo charakter elektrizující bolesti. Prevence fantomové bolesti spočívá
v ovlivňování bolesti již od počátečního vzniku – tzv. ne až po amputaci, ale při
vzniku léze, která k amputaci vedla. Např. spočívá v intenzivní léčbě bolesti při
diabetické polyneuropatii, nebo při léčbě ischémické bolesti (chirurgická léčba,
analgetická léčba). (LEJČKO, 2005)

Léčba fantomové bolesti je nutná v těžších případech, kdy nějak nedochází
k samovolnému vymizení potíží. Velmi úspěšné je podání antidepresiv, ale užít
lze léky i proti bolesti. Významnou úlevu od obtíží mohou přinést i fyzikální
metody jako např. masáže či elektrostimulace. Podíl na obtíží má samozřejmě i
psychika pacienta, kterou je možné řešit pomocí psychoterapie. Po amputaci dolní
končetiny má na fantomové bolesti pozitivní vliv časná a správná rehabilitace a
chůze s optimálně vytvořenou protézou. (ŠTEFÁNEK, 2011)
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Mezi nefarmakologické postupy patří: transkutánní elektrická nervová
stimulace, což je stimulace pochrchu těla elektrodami. Fyzikální léčba: ultrazvuk,
aplikace tepla a chladu, masáže. Musíme dbát individualizovaný přístup při léčbě.
Aplikace chladu většinou zhoršuje pálivou a palčivou bolest korespondující
s redukcí perfúze amputačního pahýlu. Dále je často využívána metoda
akupunktury, kterou by měl provádt zkušený odborník. V neposlední řadě
psychologická péče. Má podstatný význam pro pacienta a jeho léčbu. První
psychologická intervence by měla přicházet již v období před amputací a její
součástí je podrobná informovanost pacienta o problématice fantomové bolesti a
možnostech její léčby. Nemocní často zažívají deprese, jsou emočně nestabilní,
mají obavy z budoucnosti. Mohou často zamlčovat svoje skutečné fantomové
prožitky a obavy, aby nebyli označeni jako duševně nemocní. Invazivní léčba
zahrnuje chirurgickou léčbu (revizi pahýlu, neurektomii). (LEJČKO, 2005)

2.3.2

Profylaktická opatření
Z anamnézy, inspekce a palpace pahýlu nám vyplyne, zda se jedná o bolest

pahýlu nebo fantomovou bolest. Nejúčinnější je vést protokol výskytu bolestí před
a po léčbě, protože se často setkáváme s výkyvy v rámci spontánního průběhu.
Účinná léčba je profylaxe. Mezi profylaktické opatření řadíme žádnou předoperační léčbu bolesti, abychom zamezili jejímu zakotvení v CNS. Amputace by měla být pokud možno prováděná ve spinální anestezii, abychom zabránili spuštění
bolesti v důsledku intraoperačních bolestivých podnětů. (SCHULER, a další,
2010)

Po technické stránce je při operaci třeba dbát na následující: Na správné
uložení nervových zakončení hluboko do měkkých tkání tak, aby byla lokalizována mimo tlakově zatěžované oblasti. Dále je zapotřebí svaly pahýlu adaptovat na
fyziologické napětí, aby se na jedné straně bránilo tukové degeneraci a na druhé
straně mohla probíhat co nejvíce fyziologická aference do CNS, protože jak bylo
prokázáno, vzniku fantomových bolestí se účastní celý senzomotorický systém.
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Amputace

musí

být

provedena

zkušeným

profesionálním

operatérem.

(SCHULER, a další, 2010)

2.3.3

Pooperační opatření
Záhy po operaci by měl pacient začít používat funkční a přiléhavou proté-

zu. Při hygieně, ale i mimo ni provádět fyzikální léčbu (masáž kartáčkem, koupele). U řídce vyskytujících se atak je vhodná transkutánní elektrická nervová
stimulace, protože nemá žádné vedlejší účinky. Při bolestech, které jsou dlouhodobějšího charakteru jsou přítomny vedlejší účinky jako např. riziko zvýšení nitroočního tlaku, retence moči či sucho v ústech. V rámci pooperační léčby se
doporučuje podávat kalcitonin i.v. Bohužel to může mít své nežádoucí účinky
jako je nevolnost, nával horka – závislé na dávkování a rychlosti infuze. Proto by
se měla nejprve zahájit nízká dávka a rychlost by měla být pomalejší, postupem
dalších dnů zvyšovat. Čím dříve léčbu zahájíme, tím je léčba dříve úspěšnější.
Dále je možný pokus s opiáty, není-li výše uvedená léčba úspěšná. S dalších možností může být úspěšná blokáda sympatiku. (SCHULER, a další, 2010)

Pacientku nejvíce trápily fantomové pocity, které popisuje jako nepříjemné
svědění, někdy bolest, někdy také jakoby jí „okusovaly myšky“. Na tyto obtíže se
pacientce podávala analgetika a prováděla se masáž pahýlu. Pacientka poté
pociťovala výrazné zlepšení.

2.3.4

Riziko pádu
Jako další ošetřovatelský problém u pacientky jsem si vybrala riziko pádu.

Toto riziko je u pacientky velmi vysoké a to z důvodu mnoha faktorů. Jeden
z nejdůležitějších je právě amputace dolní končetiny, kterou pacientka podstoupila
a z tohoto důvodu je chůze narušená. Dále také vyšší věk pacientky, přidružená
diagnóza, použití vysokého chodítka k chůzi a intravenózní terapie.
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Pády a úrazy ve zdravotnickém zařízení patří mezi závažnou situaci. Nejčastěji se při pádu jedná o zlomeniny, a to souvisí s dlouhodobou nemocností.
Závažné jsou ale také popáleniny, které vznikají často při pádech, ale také drobné
poranění např. o nábytek.

Pády u starších osob jsou velmi častým problémem pro řadu nemocnic, sociálních zařízení, či domácích prostředí. Příčiny pádů jsou často multifaktoriální,
ale preventivními kroky můžeme jejich počet snížit. Prevence pádu vychází
z předpokladů, zjištění rizikových faktorů a poté nápravě faktorů, kterou vedou
k pádu. Problematika pádu je jeden ze základních zájmů, které nemocnice při pokusech o zlepšení musí vzít v úvahu. Dle statistik jsou pády nejvýznamnějšími
událostmi v nemocnicích. Vedle vzniklých úrazů z důvodu pádu, působí pády také
dlouhodobě na hybnost, fyzické i duševní zdraví, soběstačnost a kvalitu života.
V mnoha ohledech mohou pády prodloužit hospitalizaci a zvýšit riziko dalších
pádů. Obecně nebyla položena žádná definice pádů, proto pády zůstávají definovány a také hlášeny různými způsoby. Přesto je ale velmi důležité, aby každé zařízení mělo svou definici pádu. (VYHNÁLEK, 2007)
Posuzování rizika pádu či pádu v anamnéze zjišťujeme běžným
rozhovorem s nemocným a nebo s jeho rodinou. Poté pátráme po známkách
zranění (podlitiny, zlomeniny apod.). Důležitou součástí je orientační hodnocení
mobility nemocného a informace o využívání kompenzačních pomůcek (hole,
berle, chodítko). (POKORNÁ, 2013)

Zde jsou některé z definic:
• Pacienti neplánovaně klesnou k podlaze.
• Pád je nezamýšlená událost, kdy se člověk či pacient ocitne na zemi, nebo
nižším povrchu kde je přítomen svědek, nebo takovouto událost oznámí
aniž by byl přítomen svědek. Pád není způsoben žádným záměrným pohybem nebo jinou příčinou, jako je cévní mozková příhoda, mdloba, epileptický záchvat.
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• Pád popisujeme jako událost, která vyústí v nezamýšlené sesunutí pacienta, nebo části jeho těla na zemi nebo jiné podložce, která je níže než pacient.
• Pád je mimořádná událost vyúsťující v nezamýšlené spočinutí pacienta na
zemi nebo jiném, níže položeném povrchu. (VYHNÁLEK, 2007)

2.3.5

Rozdělení pádů

a. Endogenní – tento typ pádů je způsobený vnitřními podmínkami, jako je
úroveň rozvoje pohybových schopností a dovedností, psychickou
odolností, únavou, nemocí.
b. Exogenní – tento typ je způsobený vnějšími podmínkami jako je např.
náčiní nebo nářadí, pády způsobené jinou osobou, klimatickými
podmínkami, povrchem, osvětlením či špatnou obuví.

(PAVELKA, a

další, 2017)
Dále můžeme rozdělit pády dle příčiny na:
a. Náhodné - těmto náhodným příčinám pádu se dá těžko předejít a jsou
zapříčiněny vnějšími podmínkami. Mezi ně patří např. uklouznutí po
kluzké podlaze, nebo klopýtnutí o překážku.
b. Vlastní - této příčině pádu dáváme impuls my sami a úmyslně (je to
například vrhnutí se k zemi při sportovních aktivitách).
c. Vnější - cizí zavinění, ke kterému většinou dojde při sražení v
každodenním životě nebo při sportovních hrách. (PAVELKA, a další,
2017)
Dle pohybu těžiště se pády dělí na:
a. Pády vpřed – pohyb směřuje dopředu.
b. Pády vzad – pohyb směřuje dozadu.
c. Pády stranou – pohyb směřuje stranou vpravo nebo vlevo.
d. Volné pády – na tělo působí zemská gravitace, tělo padá kolmo směrem
k zemi. (PAVELKA, a další, 2017)
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Pády můžeme ale také rozdělit podle typického obrazu:
a. Pády které jsou způsobené zhroucením. Jsou následkem ztráty svalového
tonu při chůzi, např. u ortostatické hypotenze nebo TIA.
b. Pády způsobené skácením jsou charakteristické tím, že pacient padá bez
reflexních obranných pohybů. Tento typ pádu je typický u

léze

mezencefalu, putamen nebo thalamu.
c. Pády způsobené zakopnutím o překážku, kterou se nepodařilo překročit,
např. u Parkinsonovy nemoci.
d. Při pádech zamrznutím zůstává noha přilepená v podlaze a tělo pokračuje
v pohybu dopředu. (BIELAKOVÁ, 2014)

2.3.6

Exogenní příčiny pádů
Velmi časté pády jsou způsobené nevhodnou obuví. U pacientů, kteří mají

problém s nestabilitou, je velmi důležité pevná, bezpečná obuv s pevnou patou.
Pro ženy je nevhodná chůze na vyšších podpatcích, s rozvázanými tkaničkami,
bez pevné paty či s jejím sešlápnutím. Správné nazutí bezpečných bot patří u těchto pacientů k základním ošetřovatelským úkonům. Další exogenní příčinou je nebezpečný povrch, který může být především kluzký a to např. vana, koupelna,
kluzké podlahové dlaždičky, náledí a nebo shrnovací koberečky, rohožky
v koupelně či chodbě. Vhodné jsou protiskluzové úpravy (např. podlážky do vany
a sprchového koutu) či celoplošné koberce „od zdi ke zdi“. V bytech mají lidé
většinou velké množství překážek. Tyto překážky tvoří především prahy a kabely
elektrických spotřebičů, mimo byt schody a obrubníky. Samozřejmostí by měla
být bezbariérová úprava prostředí, v němž se nestabilní staří lidé pohybují. Léky a
alkohol jsou častou příčinou úrazů a pádů. Jedná se jak o chronický alkoholismus
tak o akutní ebrietu. Z léků to jsou často antihypertenziva a léky navozující útlum.
U cizího zavinění jde o dopravní nehody, pády v dopravních prostředcích a také o
syndrom týrání. (KALVACH, a další, 2011)
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Pacienti, kteří mají nějakou organickou poruchu mají zvýšené riziko pádu.
Souvisí to tedy s narušením kognitivních funkcí a tím pádem dojde ke snížené
koordinaci pohybů, dále také k ubývání svalové síly. Z tohoto důvodu, řada
nemocnic či zařízení vytváří bezpečnostní programy pro snížení výskytu pádů.
(VENGLÁŘOVÁ, 2007)

Obsah programu zdravotnických zařízení:
• Způsob zaznamenávání pádů.
• Vypracování principů bezpečnosti v zařízení.
• Možnost vzdělávání v oblasti prevence pádů pro zaměstnance.
• Multidisciplinární přístup, pády se netýkají jen ošetřovatelské péče, ale i
vybavení prostorů (VENGLÁŘOVÁ, 2007)

Nejčastější poruchy, které zvyšují riziko pádu:
Velmi často to bývají právě organické poruchy s příznaky poruch kognitivních funkcí. U starších osob to je narušená hybnost ať už z různých příčin. Postižení chůze nebo poruchy rovnováhy a koordinace pohybu. Inkontinence moči
nebo stolice. Léčba s dopadem na rovnováhu, může ovlivňovat centrální nervový
systém, nebo kardiovaskulární systém či svalové funkce. A v neposlední řadě
vyšší věk pacienta.

Pokud dojde k pádu pacienta, je zapotřebí vše důkladně

zdokumentovat a následně vyhodnotit situaci. Prioritou je ošetření pacienta a
zajistit bezpečí a následnou péči. (VENGLÁŘOVÁ, 2007)

2.3.7

Prevence zranění a pádů v závislosti na prostředí
Prevence pádu je jeden z hlavních úkolů pro ošetřující personál

v nemocničním zařízení, nebo v zařízení sociálních služeb. Problematika pádu se
nevztahuje jenom na pacienty kteří jsou pohybliví či klienta sociálního pobytového zařízení. Nejedná se pouze o pády, které vznikají za chůze s pomůckami jako
jsou berle, hole, chodítko, ale i bez těch pomůcek. Pádu z lůžka bývají často velkou komplikací v ošetřovatelské péči. Personál v jakémkoli zařízení je povinen

52

zajistit bezpečné prostředí pro pacienta. Proto tedy musí personál zajistit opatření
jako jsou volně průchozí prostory a cesty, stabilně rozestavěný nábytek. Pacient
by měl mít dobře dostupné své věcí a denní potřeby. Je důležité aby v místnosti
ale i na chodbách bylo vhodné a přiměřené osvětlení. Podlahy by měly být
v dobrém stavu a vzorně udržované. Nemocný by měl mít pečlivě ošetřené nohy a
samozřejmě vhodnou a bezpečnou obuv, která není nějak porušená. V nemocnici i
v jakémkoli zařízení sociální péče je z hlediska bezpečnosti pacientů a klientů
zapotřebí zajistit dobrý přístup k lůžku a to nejlépe ze 3 stran (pokud je to možné).
Velkou výhodou pro pacienta je, pokud je kolem lůžka dostatek místa (aby se
mohl pacient pohybovat s berlemi, chodítkem). K lepší orientaci slouží taktéž barva stěn, vždy je potřeba označit poslední schod. Podlaha by měla být z kvalitního
materiálu s protiskluzovou úpravou. V případě, že probíhá úklid, je vhodné aby
byla půlka chodby suchá pro bezpečný průchod, také musí být řádně po dobu
úklidu označena. (VYTEJČKOVÁ, 2011)

Kvalitní osvětlení na chodbách a pokojích je další podmínkou bezpečného
rozpoznání překážek. Pokud chceme zabránit pádu, je důležité, aby měl pacient
polohovatelné a výškově nastavitelné lůžko, které je vybavené zábranami. Aby
pacient mohl bezpečně uspokojovat své potřeby, musí mít např. močovou láhev,
podložní mísu umístěnou tak, aby k ní měl snadný přístup a mohl na ně dosáhnout. (VYTEJČKOVÁ, 2011)

2.3.8

Důsledky pádů
Opakované pády a dlouhodobá instabilita mají závažné následky. Pacien-

tům hrozí především poranění jako jsou např. zlomeniny (nejčastěji jsou zlomeniny krčku stehenní kosti, Collesova zlomenina předloktí, kompresivní zlomeniny
obratlů), dále také popáleniny či opařeniny a velmi obávané intrakraniální hematomy. Kontuze měkkých tkání či kostrče je pro pacienta velmi bolestivá a někdy
může být i příčinou ztráty soběstačnosti. Při nemožnosti vstát hrozí člověku
podchlazení, popř. rabdomyolýza, pokud zůstane postižený ležet delší dobu
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v zaklíněné poloze bez možnosti pohybu. Vstávání je náročné na svalovou sílu i
pohybovou koordinaci, nevýhodou je obezita. Při opakovaných pádech, začne
nemocný omezovat své aktivity z důvodu strach a obav z pádu a následném dlouhém ležení na podlaze. To začne u pacientů vyvolávat úzkost a deprese. Ztráta
soběstačnosti a autonomie. (KALVACH, a další, 2011)

2.3.9

Postup při přijetí pacienta
Pokud přijímáme pacienta do zařízení, seznámíme ho s prostorovým uspo-

řádáním oddělení. Ukážeme mu kde má WC, koupelnu, jídelnu a jeho pokoj. Seznámíme jo se signalizačním zařízením a jeho fungováním, které mu umožní
kdykoli zavolat ošetřovatelský personál. V neposlední řadě musíme pacienta seznámit s rizikovými místy a překážky, které ho mohou v cestě překvapit.

Zhodnotíme riziko pádu u pacienta a to nejpozději do 8 hodin od přijetí.
Stanovíme u něj všechna preventivní opatření a zajistíme bezpečí pacienta. Musíme pacienta řádně informovat o všech způsobech a prevenci opatření, které snižují riziko pádu. (SVOBODOVÁ, 2007)

2.3.10 Postup při identifikaci pacienta
Při přijetí pacienta do zdravotnického zařízení sestra vytiskne identifikační
štítek s jeho údaji: jméno, příjmení, datum narození, název zdravotnického pracoviště (kliniky) a nalepí jej na plastový identifikační náramek bílé barvy. Pokud ale
přijmeme pacienta s rizikem pádu, štítek lepíme na náramek červené barvy. Sestra
náramek umístí pacientovi na horní končetinu tak, aby ho bylo možné stáhnout.
Pokud nelze náramek umístit na zápěstí, umístí jej na pravý nebo levý kotník. Pokud má pacient riziko vzniku dekubitů, dáme mu náramek zelené barvy.
V případě obou rizik, jak riziko pádu, tak riziko vzniku dekubitů, použije sestra
červený náramek a nalepí na štítek zelenou značku („puntík“). (Motol, 2007)
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2.3.11 Postup v průběhu hospitalizace
Podle zvyklostí oddělení se označuje lůžko, či pacient příslušným označením a to nejčastěji cedulkou na postel a nebo barevným „puntíkem“ na náramku.
Pokud jedna sestra přijímá pacienta, který má riziko pádu, je potřeba aby sestra o
něm informovala celý tým. Sestra musí organizovat péči tak, aby byl u takového
pacienta zajištěn zvýšený dohled. Musíme pacienta poučit o lécích, které má naordinované od lékaře, že mohou mít nežádoucí účinky (ortostatickou hypotenzi,
ospalost a závratě). U pacientů zajišťujeme zvýšený dohled a v případě potřeby,
použijeme omezující pomůcky k zabránění pádu. Po celou dobu hospitalizace
hodnotíme riziko pádu a to vždy, pokud dojde ke zhoršení stavu pacienta. Pravidelně zajišťujeme realizaci preventivních opatření, a to především u dezorientovaných pacientů, aby se co nejdříve orientovali ve svém okolí. Stále dohlížíme na
to, aby měl klient v dosahu signalizační zařízení a opakovaně ho informujeme o
jeho použití. Zjistíme řádné noční osvětlení na pokojích a chodbách. Provedeme
odstranění překážek na pokoji, které by mohli pacientům nějak zavazet. Dáváme
pacientovi jeho osobní věci tak, aby je měl vždy v dosahu ruky. Doporučíme pacientovi s ortostatickou hypotenzí pomalou změnu polohy pokud vstává z lůžka,
nebo křesla. Pomáháme pacientovi na toaletu a nebo mu aktivně nabízíme vždy za
1-2 hodiny podložní mísu. (SVOBODOVÁ, 2007)

2.3.12 Hodnocení rizika pádu
Jeden ze základních testů pro určení rovnováhy a prevence pádu je Gaitův
funkční test. Tento test je velmi jednoduchý a časově nenáročný, určuje rovnováhu pacienta. Pokud sestra vyhodnotí test jako pozitivní, musí provést standardizovaná opatření, která riziko pádu sníží, nebo úplně vyloučí. Test probíhá tak, že se
pacient posadí na židli na 60 vteřin. Poté ho požádáme, aby se postavil a stál na
místě 30 vteřin, pak pořádáme aby přešel napříč místnost a aby se otočil. Pacient
se vrátí ke své židli a opět se na ní posadí. Je-li pacient schopen provést všechny
čtyři úkony, aniž by ztratil rovnováhu nebo se nějak potácel, či upadl, sestra vyhodnotí test jako negativní. Jestliže pacient nedokáže test dokončit, nebo má uve-
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dené problémy, je nutné, aby sestra iniciovala protokol pro prevenci pádu. Během
ošetřovatelské anamnézy lze vyhodnotit riziko pádu pomocí screeningového testu
dle Conleyové. Je to nástroj, který nám určí riziko pádu u pacienta. Během příjmového vyhodnocení posuzujeme pacienta podle následujících kritérií. Jestliže
bude skóre vyšší než 3, řídíme se protokolem, který vyžaduje umístění výstražného oznámení nad lůžko pacienta. (ŠKRLOVÁ, a další, 2008)

2.3.13 Postup při pádu pacienta
Pokud dojde k pádu nebo zranění pacienta, sestra je vždy povinná tuto
událost nahlásit a řádně jí zaznamenat. Pokud dojde k pádu pacienta, voláme vždy
lékaře a poté provedeme hodnocení pádu detailním popisem. Používáme otevřené
otázky typu: „Můžete mi teď říci co se vlastně stalo?“, „Pamatujete si, proč jste
spadl?“. Musíme si všímat symptomů jako je ztráta vědomí, stížnost na únavu
nebo slabost. Z ošetřovatelského hlediska nás zajímá zda pacient seděl, ležel, či
stál. A zda k pádu došlo z důvodu vnějších podnětů: nedostatečné osvětlení,
kluzká podlaha, nevhodná obuv. Velkou pozornost soustředíme na vyšetření zdravotního stavu, snažíme se rozpoznat nálezy, které jsou léčitelné a to včetně nízkého tlaku, ortostatické hypotenze, bradykardie či poruchy chůze a rovnováhy. Po
pádu pacienta, sestra vyplňuje formulář neboli „Protokol o pádu pacienta nebo
Nežádoucí událost“, poté se formulář odesílá na vedení nemocnice. (NEJEDLÁ,
2004)

2.3.14 Popádový syndrom
Popádový syndrom neboli post-fall syndrom vzniká u pacientů v důsledku
pádu. Tento syndrom zahrnuje řadu symptomů: závislost, ztráta autonomie, pacient je zmatený, z důvodu opakovaných pádů začne člověk omezovat svou aktivitu, což následně vede k imobilizačnímu syndromu.

U pacienta se začnou

objevovat deprese, úzkosti a další omezení. (ZELENÍKOVÁ, 2016)
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Post-fall syndrom je kombinací strachu z opakovaného pádu a ze strach
ztráty nezávislosti. Bohužel, tato kombinace může vést k tomu, že pacient se začne zdržovat fyzické aktivity, což má za následek probíhající cyklus rostoucí
křehkosti a neúmyslně zvyšuje riziko. Omezení činnosti z důvodu strachu z pádu
je důvodem k postupnému zhoršení zdravotního stavu. Je důležité používat
systematický přístup k identifikaci rizika pádu u pacienta. (CIFU, a další, 2018)
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3 Diskuze
Amputace dolní končetiny patří mezi životně náročnou situaci, která
ovlivní zbytek pacientova života. Je to onemocnění, které provází i psychické obtíže a vyrovnání se s touto situací. Je zcela pochopitelné, že se s touto situaci velmi špatně vyrovnává. Na druhou stranu, je potřeba brát v potaz, že rozhodnutí
lékaře pro takový to zákrok může znamenat i záchranu života. V těchto chvílích je
asi nejdůležitější postoj člověka, je potřeba chtít, mít energii a chuť, chtít být
soběstačný a chtít zase chodit.

V této části diskuse porovnáme počty amputací dolních končetin v České
republice v roce 2005 a 2006. Velké, vysoké amputace tvořily 55 % všech amputací a bylo jich 24 na 100 000 osob. Amputaci v roce 2005 v oblasti nohy podstoupilo 1932 pacientů, z toho amputaci jednoho prstu nebo metatarzu
podstoupilo 987 pacientů. Amputaci dlouhé kosti v roce 2005 podstoupilo 2314
pacientů, tudíž celkoví počet amputací v roce 2005 činil 4246 amputací. V roce
2006 podstoupilo amputaci v oblasti nohy 2138 pacientů, z toho amputaci jednoho
prstu nebo metatarzu podstoupilo 1091 pacientů. Amputaci dlouhé kosti podstoupilo 2604, celkově tedy v roce 2006 podstoupilo amputaci 4742 lidí. Počet amputací v oblasti nohy v průběhu uvedených let stoupal. Počty amputací jednoho prstu
také stoupaly a tvořily 51 % amputací v oblasti nohy a 23 % všech amputací.
(SPÁČIL, 2008)

Během roku 2010 bylo v České republice registrováno okolo 806 tisíc lidí
s onemocněním diabetes mellitus a jejich počet neustále každoročně narůstá. Ve
tentýž roce mělo v České republice přes 45 tisíc diabetiků syndrom diabetické
nohy, z toho 8,5 tisíce lidí podstoupilo některý amputační výkon. Syndrom
diabetické nohy se objeví u 15-25 % diabetiků. Asi u 4-10 % diabetiků se vyvine
gangréna a u 0,5-1 % diabetiků je nutná amputace dolní končetiny. Pokud dojde
k tomu, že je amputace nezbytná, je zásadní se rozhodnout o výši amputace, dále
je-li možné provést nekrektomii či akrální amputaci. Lékař při rozhodování
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posuzujeme tyto faktory: 1. celkový stav pacienta, 2. lokální nález, 3.
angiografický nález s možností endovaskulární intervence či cévní rekontrukce. 4.
prognóza do budoucna, kvalita života pacienta, 5. preference pacienta.
(JALŮVKA, 2014)

V literatuře je popisována řada faktorů, které vedou k vysokým
amputacím. Mezi tyto faktory patří: diabetická neuropatie, ICHDK, infekce,
deformity

dolních

končetin,

Charcotova

neuroosteoartropatie,

trauma,

dekompenzace diabetu, věk. Podiatrické ambulance redukují počty vysokých
amputací, jelikož tito lidé mají špatnou životní prognózu. Pacienti po vysoké
amputaci jsou často v sociální izolaci, vysoké amputace mají dopad na
psychosociální stav, a co je důležité z ekonomického hlediska extrémně zvyšují
náklady na léčbu. (FEJFAROVÁ, 2016)

Úrazy které vznikly z důvodu pádu jsou nejčastější zranění a mají velice
časté následky. To se projeví v tom, že ekonomické náklady na zmírnění nebo
odstranění následků pádů jsou vysoké. Každý posun z pozitivního hlediska
souvisí se zmenšením počtu pádů a se snížením jejich závažnosti. Proto snížení
závažnosti je velmi důležité, nejen pro osobu postiženou pádem, ale v konečném
důsledku pro celou společnost. Pády se vyskytují u všech věkových skupin lidí,
avšak jejich největší počet je opakovaně zaznamenáván u starších populace.
(BIZOVSKÁ, a další, 2017)

Pokud se zaměříme na pády mimo Českou republiku a to například USA,
zde jsou pády hlavní příčinou návštěv úrazových ambulancí. Pády a úrazy se
podílí nevyšší měrou na hospitalizacích, z důvodu traumatu a také jsou častým
faktorem smrti. 12% populace v USA jsou nejstarší občané, jejich vysoká četnost
pádu způsobuje vyšší počet morbidity. Ve Spojených státech byla vydaná Národní
statistika – centra pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC – Centers for Disease
Control and Prevetion). Tato statistika popisuje pády starších občanů za závažný
problém veřejného zdraví. V nemocničních zařízení jsou pády pacientů na první
místě v žebříčku ohlašovaných událostí. Pokud se zaměříme na domy
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ošetřovatelské péče ve Spojených státech, dojde každým rokem okolo 1800
závažných pádů a okolo 15% z nich způsobí těžké poranění. Podle centra pro
prevenci a kontrolu nemocí mohou právě pády vyústit ve sníženou tělesnou
schopnost, invaliditu člověka a sníženou kvalitu života. Pokud dojde u pacienta
k pádu, může to mít za následek významnou ztrátu jistoty, strach z pádu, post-fall
syndrom a další funční ztráty. V neposlední řadě to může u člověka vyvolat
deprese, pocit bezmocnosti a sociální izolaci.(VYHNÁLEK, 2007)

Vzhledem ke skutečnosti, je nutné určit potencionální rizika pádu, jejich
výskyt může významně ovlivnit pravděpodobnost, druh či závažnost poranění.
Rubenstein se zabýval příčinami pádu v porovnání dvanácti různých studií. Z jeho
výsledku vyplynulo, že mezi studiemi jsou značné rozdíly, což může být
způsobeno rozporem v definování jednotlivých faktorů. Po vypočítání průměrů
z hodnocených studií byla nejčastěji uváděná příčina pádu z důvodu neočekávané
události a vnějších faktorů (což činilo 31%). Jako dalším faktorem byla porucha
rovnováhy a chůze (výsledek byl 17%), závratě (okolo 13%) a různé poruchy
svalstva. Mezi další faktory, které se bohužel negativně podílejí na chůzi patři:
dysfunkce nervového, svalového, kosterního, oběhového či respiračního systémy.
V České republice tuto problématiku formuje přehledová studie kterou se zabývají
např. PhDr. Renáta Zeleníková, Ph.D či Kozáková. Zeleníková ve své literatuře
uvádí, že v prevenci pádů hospitalizovaných pacientů jsou efektivnější
multifaktoriální programy. Pokud se během programu zaměřujeme pouze na jednu
oblast, výsledky jsou potom horší a zanedbatelný. (BIZOVSKÁ, a další, 2017)

Česká asociace sester se v České republice významně zasloužila o monitorování a prevenci pádů. Pády jsou součástí hlášení nežádoucích událostí, z toho
vyplývá že ČAS má určitá data o počtech pádů. Preventivní opatření pomohl zavést právě tento nástroj. Česká asociace sester tak vyvrací mýty o tom, že pokud
pacient přijde do nemocnice jen na dva dny, tak u něj není potřeba posuzovat riziko pádu. V dnešní době je už automatické ve všech typech zařízení v rámci péče o
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pacienty vždy identifikovat riziko pádu, zavést potřebné opatření a pravidelně
přehodnocovat riziko pádu u pacienta. Dnes máme všechny informace o nežádoucích událostech zaznamenávány v rámci Národního systému hlášení nežádoucích
událostí. Do tohoto systému bylo za první čtvrtletí tohoto roku nahlášeno ze všech
zdravotnických zařízení okolo 11 500 nežádoucích událostí.

Např. v pražské

Všeobecné fakultní nemocnici bylo v letech 2004 až 2012 zaznamenáno okolo 62
tisíc pádů a z toho 35% došlo k lehkému poranění a v 9% k těžkým poraněním.
(KOUBOVÁ, 2015)

V další

části

diskuze

budu

rozebírat

Fantomové

bolesti.

Tyto

postamputační bolesti vznikají v souvislosti odstranění určité části těla. Tento
pojem Fantomova bolest se velmi často vztahuje k amputované končetině a to
zejména dolní končetině. Samozřejmě je i možné, že se FB bude vyskytovat
v jiných oblastech lidského těla. Potíže se mohou vyskytovat po ablaci prsu,
penisu, ale i po amputaci rekta.

Fantomova bolest byla popsána už v roce 1551. Bolest se objevuje až u
70% pacientů po už v prvním týdnu po amputaci končetiny. Nejčastější popis
fantomových bolestí spočívá v určité teorii, že odstraněná část těla má stále
v mozku svou reprezentaci, která se stále ukazuje být aktivní. O této teorii se dá
ale spekulovat, protože FB se objevují i u lidí, kteří mají vrozenou absenci
končetiny. Přesto nebyla doposud nějak nedinována patofyziologie ani
mechanismu těchto obtíží. Bylo navrželo několik lečebných postupů, které často
nepřekračují efektivitu placeba. (KUČERA, 2013)

Amputace končetin se provádí z mnoha příčin, ať to jsou různá onemocnění: periferní vaskulární onemocnění, nádory a těžké diabetické trofické ulcerace.
Po provedené amputaci, je vysoké riziko vzniku Fantomových bolestí. Je to přirozený důsledek každé amputace. FB zahrnuje i jiné senzorické vjemy, než je bolest.
Z klinického hlediska rozeznáváme fantomové pocity (senzace), které se mohou
projevovat jako nebolestivé vnímání neexistující končetiny. Fantomové bolesti,
což jsou bolestivé pocity, které jsou vztaženy k amputované končetině. Také roze-
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znáváme bolest v místě vlastního amputačního pahýlu, tu nazýváme jako pahýlovou bolest. Často je spojována s lokálními patologickými vlivy-ischémie, jizva a
neurom. Musíme si uvědomit, že tyto jednotky mohou existovat společně a je
problematické je oddělovat. (VRBA, 2003)

Fantomové bolesti se zpravidla postupem let snižují, u některých osob
mohou 1-2 roků zcela vymizet. Všeobecně se věří, že fantomové bolesti se
postupně opravdu ztrácejí. Údaje o délce trvání bolestí zjistili Sherman a další ve
své studii. Více než čtvrtina lidí má fantomové bolesti více než patnáct hodin
denně a pouze jedna pětina méně než jednu hodinu denně. Taktéž více než dvacet
dní v měsící trpí FB víc jak čtvrtina amputovaných. Avšak co se týče intenzity
fantomových bolestí, jsou názory a studie rozporné. Někteří lidé tvrdí, že nemocní
trpí pouze slabšími či středními bolestmi. Mezitim jiné studie tvrdí, že až 40 %
lidí trpí krutými fantomovými bolestmi. Také se zdá, že fantomové bolesti mají
častěji lidé, kteří měli již před operací předamputační bolesti. (VRBA, 2003)

Osobně mě nejvíce zaujal výzkum, který se zajímal o fantomové bolesti
skrze virtuální realitu. Tým výzkumníku vybavil skupinu pacientů brýlemi pro
virtuální realitu, kterými živě přenášel záznam umělých nohou. Probíhalo to pod
umístěnou kamerou, která simulovala úhel pohledu pacienta. Následně byla
vytvořena iluze, že tato noha skutečně patří pacientovi. V zápětí, co pracovník
poklepal současně na umélou končetinu a na oblast nad míšní lézí pacienta, pocit
neuropatické bolesti se ve skutečnosti snížil. K vytvoří této luze stačí zhruba
minuta soubežného poklepávání. (SANCTUARY, 2017)

Matthew Longo z Londýnské univerzity provedl výzkum, k němuž využil
jako dobrovolnici 38 letou ženu. Tato žena se narodila bez levé ruky a pravidelně
cítí fantomové pocity (vjemy). Nejprve ji Matthew požádal aby dala pod
neprůhlednou desku svou pravou ruku a odhadla kam dosahují její prsty, kde má
klouby. Poté to sam éprovedla s levou rukou kde má Fantomové vjemy. Jak se již
dalo čekat, žena odhadovala délku prstů na pravé ruce se zmíněným
podhodnocováním délek. Co bylo ale velice zajímavé, úplně stejným způsobem,
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nejméně u palce a nejvíce u malíčku. Podhodnocovala délku prstů i u fantomové
ruky. Svou virtuální ruku žena pociťovala jako o něco širší, s kratšími prsty, než u
své reálné ruky. Z tohoto výzkumu je tedy vidět, že žena pociťuje svou
Fantomovu končetinu stejně jako svou reálnou ruku. (MIHULKA, 2012)
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4 Závěr
Amputace dolní končetiny je závažný stav, který znamená pro nemocného
změny biologické, psychické a sociální. S amputací dolní končetiny se můžeme
setkat po stavech jako je např. diabetes mellitus, ICHDK, při dopravních nehodách, nebo také v rámci nějakého sportu. Pro tuto práci jsem si vybrala pacientku,
které byla amputace dolní končetiny provedena z důvodu suspektního liposarkomu na levé dolní končetině v oblasti vnitřního stehna.

V teoretické části popisuji indikace vedoucí k amputaci, samotné dělení
amputací dolních končetin. Důležitou část také tvoří komplikace po amputaci,
Fantomové bolesti, specifika ošetřovatelské péče v předoperačním období a také
péči v pooperačním období. Dále ale také popisují v mé práci možné vedlejší
účinky používání protézy a velmi důležitou psychologickou péči o nemocného po
amputaci.

V praktické části jsem popsala přijetí pacientky a její obtíže, které měla
před operací. Dále její průběh hospitalizace. Zhodnotila jsem stav pacientky dle
Marjory Gordon a stanovila dva ošetřovatelské problémy. U pacientky se jednalo
o Fantomové bolesti, které pacientka popisovala jako nepříjemné štípání, mravenčení a „okusování malých myšek“. Další ošetřovatelský problém u pacientky jsem
stanovila riziko pádu, a to z důvodu chybějící končetiny. V diskuzi se věnuji popisu Fantomových bolestí, samotné patofyziologii a výzkumům, které byli na toto
téma provedeny. Dále se také zabývám rizikem pádu. V této části popisuji počet
pádu v České republice za uplynulé roky, také popisuje faktory, které pády způsobily.
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Seznam použitých zkratek
AS – Akce srdeční
BMI – Bode mass index
CA - Karcinom
CNS – Centrální nervový systém
CT – Počítačová tomografie
DK – Dolní končetina
DM – Diabetes mellitus
EKG - Elektrokardiograf
FBK - Fantomova bolest končetiny
GIT – Gastrointerstinální trakt
ICHDK – Ischémická choroba dolních končetin
KCL – Chlorid draselný
NLZP - Nelékařská zdravotnická povolání
NMDA - N-methyl-D-asparagová kyselina
OP – Ošetřovatelský proces
PAD - Perorální antidiabetika
PMK – Permanentní močový katetr
PŽK – Periferní žilní kanyla
RHB - Rehabilitace
SI - Sakroiliakální skloubení
TENS - Transkutánní elektrická nervová stimulace
TIA - Transitorní ischemická ataka
VAS – Vizuální analogová škála bolesti
VF – Vitální funkce
WHO – World Health Organization
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