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1. ÚVOD
Cílem mé práce je zpracování případové studie ošetřovatelské péče
o 78 - letého muže, který byl hospitalizován na koronární jednotku
intenzivní péče po prodělaném infarktu myokardu.
V klinické části jsem stručně popsala anatomii srdce, do které jsem
zahrnula i poznámky z patofyziologie. V této části se zabývám stavbou
srdce, jeho cévním zásobením, činností srdce, převodním systémem
srdečním, mechanickou činností srdce a principem, na jakém je činnost
srdce řízena.
Dále jsem infarkt myokardu blíže charakterizovala, tedy i diagnózu,
která byla u nemocného důvodem hospitalizace. V dnešní době se při terapii
tohoto onemocnění během hospitalizace dává přednost perkutánní
transluminální koronární angioplastice (PTCA), která byla použita i u
nemocného. V práci jsem popsala způsob monitorování nemocného, které
bylo nezbytné vzhledem k potřebě intenzivní péče.
V ošetřovatelské části jsem stručně popsala ošetřovatelský proces
a jeho charakteristiku. Při péči o nemocného jsem postupovala podle
modelu

Marjory

Gordonové,

protože

nejlépe

vystihoval

potřeby

nemocného. V rámci ošetřovatelského procesu jsem si stanovila šest
ošetřovatelských diagnóz, které byly nezbytné pro zlepšení celkového
zdraví nemocného. V dalších částech práce jsem se zabývala psychickou
stránkou nemocného a jeho edukací o následné rehabilitaci a o úpravě
životního stylu.
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2. KLINICKÁ ČÁST
2. 1. ANATOMIE SRDCE
Srdce je dutý svalový orgán, který zajišťuje cirkulaci krve. Je
uloženo v dutině hrudní v osrdečníku (perikardu). Srdce má kuželovitý tvar.
Jeho široká základna, místo, kde největší cévy do srdce vstupují a z něj
vystupují, je obrácena doprava nahoru a dozadu. Srdeční hrot naopak
směřuje vlevo dolů a dopředu. Spodní plocha srdce naléhá na bránici.
Hmotnost srdce je 230- 340 g.

2. 1. 1. Stavba srdce
2. 1. 1. 1. Stěna srdce
Vnitřní výstelku srdečních dutin tvoří nitroblána srdeční (endokard).
Endokard vytváří mezi předsíněmi a komorami cípaté chlopně, které při
stahu (kontrakci) komor brání zpětnému toku krve z komor do síní.
Střední vrstva srdeční stěny je tvořena příčně pruhovanou srdeční
svalovinou (myokardem). Svalovina komor je silnější než svalovina síní.
Nejsilnější svalovou vrstvu má levá komora, která vypuzuje krev do velkého
krevního oběhu proti značnému odporu.
Na povrchu je srdce pokryto vazivovou blanou (epikardem), který
v místech ústí velkých cév přechází v perikard. Ve štěrbině mezi epikardem
a perikardem se nachází malé množství tekutiny, která usnadňuje hladký a
klouzavý pohyb obou listů.

2. 1. 1. 2. Srdeční dutiny
Srdce má čtyři srdeční dutiny - dvě předsíně (atrium cordis dextrum,
atrium cordis sinistrum) a dvě komory (ventriculus cordis dexter,
ventriculus cordis sinister).
Podélnou přepážkou je srdce rozděleno na pravou a levou polovinu.
Průběh této přepážky je vidět na povrchu mezi komorami jako
mezikomorový žlábek (sulcus interventricularis). Pravá i levá předsíň
8

vybíhají vpřed v malá ouška (auricula dextra, auricula sinistra). Obě ouška
jsou využívána jako místo operačního přístupu do srdečních dutin.

2. 1. 1. 3. Srdeční chlopně
Srdeční chlopně (valvae cordis) dělíme na cípaté a poloměsíčité.
Mezi pravou předsíní a pravou komorou je chlopeň trojcípá (valva
tricuspidalis), mezi levou předsíní a levou komorou chlopeň dvojcípá (valva
bicuspidalis seu mitralis). Obě chlopně se uzavírají při stahu komor
(systole).
Na začátku plicní tepny (vychází z pravé komory) a aorty (z levé
komory) jsou chlopně poloměsíčité (valva trunci pulmonalis, valva aortae).
Tyto chlopně se uzavírají zpětným nárazem krve při ochabnutí komor
(diastole)

/5/

2. 1. 2. Cévní zásobení srdce
Srdce je zásobeno zpravidla třemi hlavními tepnami, přičemž
z kořene aorty odstupují dva arteriální kmeny – levá a pravá věnčitá tepna.
Levá věnčitá tepna se větví na dvě hlavní. Obvyklý odstup koronárních
tepen je lokalizován nad levým a pravým cípem aortální chlopně.

Kmen levé koronární artérie
Probíhá mezi ouškem levé síně a výtokovým traktem pravé komory
k přednímu mezikomorovému žlábku, kde se větví na dvě hlavní tepny:
ramus interventricularis anterior a ramus cirkumflexus.

Ramus interventricularis anterior (RIA)
Probíhá předním mezikomorovým žlábkem k srdečnímu hrotu nebo
přesahuje přes srdeční hrot na hrotovou oblast spodní stěny. Odstupují z něj
větve zásobující svalovinu přední a částečně boční stěny levé komory.
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Z RIA odstupují do septa větve prokrvující struktury mezikomorové
přepážky.

Ramus circumflexus
Ramus circumflexus je druhá hlavní větev věnčité tepny. Po odstupu
přední sestupné větve probíhá síňokomorovým žlábkem mezi ouškem levé
předsíně a levou komorou, ohýbá se dolů a dozadu v tomto žlábku a vydává
jednu nebo více marginálních větví. Zadní sestupná větev je nejčastěji
tvořena pravou věnčitou tepnou.

Pravá koronární artérie
Probíhá dopředu a doprava v pravém síňokomorovém žlábku, brzy
se ohýbá směrem dolů, kde obvykle odstupuje jedna či více větví pro pravou
komoru (rami vetriculares). Po dalším ohybu , kde často odstupuje pravá
marginální větev, pravá věnčitá tepna probíhá dozadu a poněkud vlevo po
bráničním povrchu srdce. Ve většině případů se pravá věnčitá tepna větví na
úrovni zadního mezikomorového žlábku, který probíhá zadní sestupná
větev. Druhá koncová větev (ramus posterolateralis dexter) probíhá dále
dozadu a doleva, brzy se ohýbá a probíhá zhruba rovnoběžně se zadní
sestupnou větví pod spodní stěnou levé komory.

V povodí hlavních věnčitých tepen jsou spojky zvané kolaterály,
které propojují jejich větve. Mají význam u postupně s uzavírajících
věnčitých tepen., kdy dochází následkem tlakového gradientu u chronické
ischémie určité oblasti k rozšíření spojek, které mohou zabránit rozvoji
nekrózy myokardu při úplném uzávěru tepny zásobením krví z průchodné
tepny. Při náhlém uzávěru tepny bez kolaterál nejsou nedostatečně vyvinuté
spojky schopny nekróze zabránit, vzniká srdeční infarkt.
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2. 1. 3. Činnost srdce
Pravá a levá polovina srdce pracují jako dvě čerpadla, která vypuzují
krev do malého a velkého krevního oběhu.
Podkladem mechanické činnosti srdce jsou bioelektrické děje
(změny membránových potenciálů) navozené činností převodního systému
srdečního. Hlavními zdroji energie pro tuto činnost jsou glukóza a mastné
kyseliny.

/5/

2. 1. 4. Převodní sytém srdeční
Základní funkcí převodního systému srdečního je tvorba vzruchů a
jejich převod v srdci. má několik částí:
1. Uzel sinusový (nodus sinuatrialis) se nachází v místě ústí
horní duté žíly do pravé předsíně. Je hlavním místem tvorby
vzruchů.
2. Uzel síňokomorový (nodus atrioventricularis) je uložen na
rozhraní pravé předsíně a komory.
3. Hisův svazek zažíná v síňokomorovém uzlu, prochází
mezikomorovou přepážkou a dělí se na dvě Tatarova
raménka (pravé a levé)
4. Purkyňova vlákna jsou konečným větvením obou ramének a
vedou vzruchy celou svalovinou komor.

Tvorba vzruchů
Vzruchy se nejrychleji tvoří v sinusovém uzlu – 70 – 80/ minutu.
Vznik vzruchů je dán pravidelnou spontánní depolarizací buněčných
membrán vyvolanou uzavíráním a otevíráním iontových kanálů. Sodík a
vápník vstupují iontovými kanály do buňky, draslík z buňky vystupuje.
Vzruch (akční potenciál) se díky dráždivosti a vodivosti myokardu šíří po
celém srdci a je podkladem mechanické činnosti srdce.
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Vzruchy se mohou tvořit i v jiných částech převodního systému
srdečního, ale rychlost jejich tvorby je pomalejší než v sinusovém uzlu,
a jejich činnost se proto projeví pouze při jeho poškození.

/5/

2. 1. 5. Mechanická činnost srdce
Mechanická činnost srdce je dána pravidelným střídáním kontrakce a
relaxace srdečního svalu. Jeden cyklus kontrakce srdce a relaxace nazýváme
srdeční revoluce.

Fáze srdeční revoluce
Systola komor
Při zahájení kontrakce myokardu komor jsou poloměsíčité chlopně
zavřené. Zvýšením tlaku na začátku systoly má krev tendenci vracet se do
síní, což vede k uzavření cípatých chlopní. Krev je v komorách uzavřena a
s pokračující kontrakcí svaloviny stoupá tlak krve. V okamžiku, kdy tento
systolický tlak převýší tlak v aortě a v tepně plicní, se otevřou poloměsíčité
chlopně a krev je stahem srdce vypuzena do velkého a malého krevního
oběhu – ejekční fáze. Vypuzením krve z komor klesá tlak v komorách až na
hodnoty nižší než jsou v aortě a v plicní tepně. Krev má tendenci téci
z místa vyššího tlaku do místa, kde je tlak nižší, proto se proud krve ve
velkých tepnách na okamžik obrací, což vede k uzavření poloměsíčitých
chlopní. Ochabnutím svaloviny komor dále klesá tlak krve v komorách –
nastává diastola komor. Jakmile tlak krve v komorách poklesne na hodnoty
nižší, než jsou hodnoty tlaku v síních, otevírají se chlopně cípaté a začíná
plnící fáze.

Plnící fáze
Tato fáze je zahájena v okamžiku, kdy je tlak v obou komorách
nejnižší (diastolický tlak krve v komorách je roven tlaku atmosférickému).
Otevřenými cípatými chlopněmi proudí krev z pravé a levé síně do komor
na základě tlakového gradientu. Plnící fáze je ukončena systolou síní. Ta má
12

v klidových podmínkách pro plnění komor pouze malý význam.. Je
významná při zvýšení frekvence srdce, kdy se zkracuje fáze diastoly. Po
systole síní následuje diastola síní, síně se plní krví z velkého krevního
oběhu (pravá síň) a z malého krevního oběhu (levá síň) a celý cyklus se
opakuje.

Tepový objem srdeční
Množství krve, které se přečerpá během jedné systoly do krevního
oběhu nazýváme tepový (systolický) tepový objem. Za klidových podmínek
činí 70 ml krve. Zvýšení systolického objemu až na 200 ml při zvýšené
fyzické činnosti je možné využitím reziduálního objemu krve a zvýšením
objemu krve v srdci během plnící fáze.

Minutový objem srdeční
Minutový objem srdeční je množství krve, které komora přečerpá za
jednu minutu do krevního oběhu. Je dán systolickým objemem a srdeční
frekvencí 70 tepů/ minutu je minutový objem srdeční pravé i levé komory
stejný – okolo 5 litrů. Při zvýšené fyzické námaze se může zvýšit až na 30
litrů.

/5/

2. 1. 6. Řízení činnosti srdce
1. Autoregulace – spočívá ve schopnosti komor přizpůsobit
sílu kontrakce množství krve, která do komor přiteče. Tato
vlastnost je založena na Frankově - Starlingově principu: síla
stahu svalového vlákna je přímo úměrná stupni jeho
předchozího protažení. Čím více se srdce plní krví, tím více
krve je přečerpáváno do krevního oběhu.
2. Nervová regulace – je zprostředkována vlivy vegetativního
nervového systému na tvorbu vzruchů a sílu srdeční
kontrakce. Parasympatická regulace činnosti srdce je
zprostředkována

nervem
13

bloudivým

(nervus

vagus).

Za zakončení nervu bloudivého v místě uložení sinusového
uzlu se uvolňuje mediátor acetylcholin, který tvorbu vzruchů
zpomaluje.

Naopak

sympatická

nervová

vlákna

prostřednictvím noradrenalinu zvyšují tvorbu vzruchů i sílu
srdeční kontrakce.
3. Humorální vliv - je zprostředkován hormonem adrenalinem,
který se krevního oběhu vyplavuje z dřeně nadledvin. Na
činnost srdce má stejný vliv jako sympatikus.

14

/5/

2. 2. CHARAKTERISTIKA AKUTNÍHO INFARKTU
MYOKARDU
2. 2. 1. Definice
Akutní infarkt myokardu je akutní ložisková ischemická nekróza
srdečního svalu vzniklá z porušení průtoku krve věnčitou tepnou
do příslušné oblasti.

/5/

2. 2. 2. Patogeneze
Akutní

infarkt

myokardu

je

komplikací

pokročilého

aterosklerotického onemocnění věnčitých tepen. Nejčastější příčinou
se jedná o uzávěr věnčité tepny trombem nasedajícím na plát.

/5/

2. 2. 3. Vznik a vývoj akutního infarktu myokardu
v časném období
Po přerušení přítoku krve k myokardu přežívají svalové buňky
hypoxii prvních 20 minut. Obnoví – li se v této době přísun kyslíku, buňky
jsou schopny úplné regenerace. Po tomto období propadnou buňky nejvíce
postižené ischémií nekróze. Celý proces přechodu ischémie v nekrózu
obvykle končí za 4 – 6 hodin po uzávěru tepny.

Faktory ovlivňující rozsah infarktu myokardu
1. Průsvit tepny v místě uzávěru. Infarkt je rozsáhlejší, čím
blíže je uzávěr věnčité tepny k jejímu odstupu z aorty.
2. Stav kolaterální cirkulace. Funkčně účinná kolaterální
cirkulace omezuje rozsah infarktu. Opačně je tomu při
současném

pokročilém

aterosklerotickém

procesu

na neinfarktových tepnách, neboť kolaterální oběh je
nedostatečný.
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3. Spazmus

věnčitých

tepen.

Znesnadní

náhradní

oběh

kolaterálami.
4. Rychlost uzávěru. Při náhlém infarktu myokardu je nekróza
větší. Funkčně účinný kolaterální oběh se vyvíjí pomaleji,
souběžně s postupujícím uzávíráním tepny.
5. Srdeční funkce. Srdeční nedostatečnost snižuje průtok
věnčitým řečištěm a nekróza myokardu se rychle zvětšuje.
6. Vysoká hladina katecholaminů (adrenalinu, noradrenalinu),
zvyšuje potřebu kyslíku v myokardu, a tím rozsah ischemické
oblasti.

/5/

2. 2. 4. Lokalizace infarktu myokardu
Infarkt myokardu nejčastěji postihuje přední plochu levé srdeční
komory a přední polovinu mezikomorové přepážky. Vzniká při uzávěru
RIA v místě odstupu a současných pokročilých změnách na ramus
cirkumflexus (RC), kdy dojde k rozsáhlému infarktu přední a boční stěny.
K němu též dochází při postižení obou těchto větví v opačném pořadí, nebo
při uzávěru kmene levé věnčité tepny.
Uzávěr hlavní větví levé věnčité tepny je prognosticky obvykle
závažnější než uzávěr pravé věnčité tepny. Podobnou prognózu může mít
i trombotický uzávěr jedné ze dvou hlavních větví levé věnčité tepny,
jestliže druhá je kriticky zúžena nebo uzavřena po předchozím infarktu.
Přední infarkty myokardu bývají zpravidla rozsáhlejší než spodní
infarkty, s častějšími komplikacemi z poruchy přečerpávací funkce levé
komory. Nemocní bývají ohroženi arytmiemi komor, rupturou volné stěny
levé komory, mezikomorové přepážky nebo papilárního svalu. Jelikož
nekróza u předních infarktů často současně postihuje také mezikomorovou
přepážku, může dojít k morfologickému poškození Tatarových ramének
a vzniknout trvalá subnodální blokáda.
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Porucha systolické funkce levé komory
Přerušení přítoku krve do myokardu vede již po několika sekundách
k omezení stažlivosti postižené oblasti levé komory. Podle závažnosti
poruchy stažlivosti se rozlišuje:
1. hypokineza (snížení stažlivosti)
2. akineza (vymizení stažlivosti)
3. dyskineza (postižená oblast stěny levé komory se v době
systoly vyklenuje)
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2. 2. 5. Diagnostika akutního infarktu myokardu
Klinický obraz
Anginózní bolest
Typická anginózní bolest je lokalizovaná retrosternálně a vyzařuje
na přední plochu hrudníku, do krku, popřípadě do dolní čelisti a tváří, do
ramen, do zad a do paží, častěji do paže levé. Mívá charakter pálení, svírání,
řezání a bodání. Typická infarktová bolest obvykle přetrvává hodiny a
neustupuje v klidu ani po nitrátech.

Známky levostranné srdeční nedostatečnosti
Dušnost bývá při AIM individuálně vyjádřena a nemusí vždy
odpovídat stupni plicního městnání. Někteří nemocní nebývají dušní ani při
pokročilém plicním městnání.

Známky poruchy neurovegetativní rovnováhy
Zvýšený tonus sympatiku bývá přítomný u většiny nemocných
s AIM. Příčinou je stres, navozený bolestí a srdečním selháním.
Sympatikotonie bývá nejvíce patrná u nemocných se šokem (bledá, chladná,
opocená pokožka, tachykardie)
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Zvýšený tonus parasympatiku bývá u nemocných se spodním
infarktem myokardu, při němž vlivem ischémie spodní stěny dochází
k dráždění parasympatické pleteně v pravé síni. Projevuje se bradykardií,
eventuelně se současnou hypotenzí, nauzeou, zvracením, slabostí a
pocením.

Laboratorní nálezy
Kardiospecifické enzymy
Enzymy přítomné v buňkách myokardu se uvolní z buněk pouze při
jejich rozpadu, tedy při nekrče. Jsou odplaveny do krve a lze je prokázat
v plazmě.
Kreatinkikáza (CK)
Tento enzym je obsažen nejen v myokardu, ale také v kosterním
svalstvu a mozku. Aktivita CK stoupá za 6 - 8 hodin po vzniku AIM,
dosahuje vrcholu do 24 hodin a snižuje se k normálu v průběhu 3 - 4 dnů.
Izoenzymy kreatinkinázy
•

svalová frakce (CK - MM)

•

srdeční frakce (CK - MB)

•

mozková frakce (CK - BB)

Apartát- aminotransferáza (AST)
Tento enzym je přítomný v buňkách jater, myokardu a kosterního
svalstva. Při AIM se jeho hladina zvyšuje za 4 - 10 hodin, maximální
hladiny dosahuje za 24 - 36 hodin a k výchozí hodnotě poklesá do 4. dne.

Laktátdehydrogenáza (LD)
Je přítomna v buňkách myokardu, kosterního svalstva, v buňkách
jater a ledvin a v červených i bílých krvinkách. U AIM se hladina zvyšuje za
24 hodin po vzniku, maximální hodnoty dosahuje za 60 hodin a zvýšení
obvykle přetrvává 5 - 6 dnů.
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Myoglobin
Je to protein obsažený v srdečním a kosterním svalstvu. Zvíšení jeho
koncentrace nastává již po dvou hodinách, hodnoty dosahují vrcholu za 4- 6
hodin a k normálu se navrací mezi 12- 24 hodinami.

Troponin
Troponin T je proteinový komplex, přítomný v kosterním a srdečním
svalu. Po vzniku AIM se hladina troponinu T v krvi zvyšuje již za 3 - 4
hodiny a zvýšení přetrvává 8 - 12 dnů.

Další laboratorní nálezy
Leukocytóza bývá u nemocných s AIM pravidelným nálezem. Ke
zvýšení dochází již za 2 hodiny po začátku bolesti a vrcholu dosahuje
za 2 - 4 dny a k normální hodnotě se vrací do týdne.
Sedimentace erytrocytů (FW) se zvyšuje po 4 - 5 dnech a zvýšení
může přetrvávat i několik týdnů.
Hematokrit bývá také často v prvních dnech zvýšený.

Elektrokardiografická diagnostika infarktu myokardu
Je založena na třech hlavních kritériích:
1. Na charakteristických změnách komplexu QRS, úseku S - T
a vlny T
2. Na dynamickém vývoji těchto změn (prohloubení kmitu Q,
ústup elevace S - T, vznik negativního T)
3. Na určení místa infarktu podle svodů, v nichž se uvedené
změny objeví
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Vývojové EKG změny u infarktu myokardu
První změnou, která odpovídá uzávěru tepny, jsou vysoké hrotnaté
T. Druhou změnou, objevující se již po dvou minutách od uzávěru tepny, je
elevace úseku S - T, odpovídající ischemii myokardu. Odumírání buněk se
projeví postupným snižováním až vymizením kmitu R, vznikem obrazu qR,
Qr a nakonec obrazu QS. Vývoj kmitu Q je u transmurálního infarktu
ukončen za 6 - 12 hodin od vzniku. V následujícím období se mění vlna T.
V této době současně vymizí elevace úseku S - T. Úsek S - T se navrací
k izoelektrické rovině v průběhu 24 hodin, ale může přetrvávat i několik
dnů. Negativita vln T bývá patrná ještě několik týdnů, ale nakonec se
normalizuje. Kmit Q však zůstává obvykle po celý život.

Další vyšetřovací metody u infarktu myokardu
Rentgenové vyšetření
Tímto vyšetřením se prokazují známky a stupeň srdečního selhání,
eventuálně zvětšení srdečního stínu.

Echokardiografické vyšetření
Je přínosné nejen pro nemocné u kterých EKG neumožňuje stanovit
diagnózu, ale i pro hodnocení srdeční funkce, rozsah poruchy srdeční
kontraktility a včasné poznání komplikací.
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2. 2. 6. Léčba akutního infarktu myokardu
Léčebný postup u AIM je zaměřen na obnovení průtoku v uzavřené
tepně v co nejkratší době. Intenzivní léčba v kritickém období 6 hodin po
začátku AIM může významně zmenšit rozsah infarktu a zásadně ovlivnit
časnou i pozdní prognózu nemocného.
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Léčba AIM v předhospitalizačním období
1. Co

nejrychlejší

k provedení

doprava

reperfuzní

nemocného
terapie

do

nemocnice

(PTCA,

eventuelně

trombolýza).
2. Tlumit anginózní bolest opiáty, sedativy a nitráty.
3. Při bradykardii podat atropin.
4. Při hypertenzi, tachykardii a při vážných komorových
arytmiích podat betablokátory.
5. Při srdečním selhání podat diuretika a vazodilatancia.
6. Při srdeční zástavě zahájit kardiopulmonální resuscitaci.

Standardní léčba AIM v nemocnici
Snaha o nejčasnější reperfuzní terapii (zprůchodnění uzavřené cévy).
1. PTCA - perkutánní transluminální koronární angioplastikou
nejčastěji s následnou implantací koronárního stentu.

2. Trombolýza – výrazně méně účinná metoda k provedení úspešné
reperfuze.

V případě

nemožnosti

provedení

PTCA

(nemocnice

neprovádějící toto ošetření). V České Republice se trombolýza u AIM
provádí dnes již vzácně vzhledem k dobré rozšířenosti metody PTCA.

3. Tlumení anginózní bolesti (nejlépe opiáty- např. Morphin)
většinou však bolest ustává po PTCA s úspěšným obnovením průtoku
uzavřenou cévou.
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Kontraindikace léčby streptokinázou
1.

Krvácivé stavy.

2.

Podezření na aortální disekci.

3.

Léčba streptokinázou v posledních 6 měsících.

4.

Nekorigovaná hypertenze se závažnými změnami na očním pozadí.

5.

Závažné alergie, renální a hepatální insuficience, gravidita.

Trombolýza se provádí léky označovanými jako trombolytika. Patří
mezi ně streptokináza, urokináza, nebo tkáňový aktivátor plazminogenu.
Nejlepší léčbou zaměřenou na omezení rozsahu infarktového ložiska
a minimalizace komplikací AIM - je nejčasnější reperfuze.

Perkutánní transluminální angioplastika (PTCA)
Podstatou této léčby je mechanické rozrušení uzávěru věnčité tepny
vodičem a následná angioplastika, popřípadě implantace stentu.

Antikoagulační a antiagregační léčba
Antikoagulancia zpomalí narůstání trombu a zabrání jeho vzniku
v jiné oblasti koronárního řečiště.
Herparin se podává současně s provedením PTCA k zabránění
natrůstání trombu. Současně s heparinem se podává také kyselina
acetylsalicylová (antiagregační léčba).
Antikoagulační léčba Warfarinem nebo Pelentanem je indikována
v návaznosti na antikoagulaci heparinem u nemocných trombózou v dutině
levé

komory,

s rozsáhlým

předním

infarktem,

s akinézii

nebo

aneurysmatem, zvláště při zjištění trombu v této oblasti. Warfarin nebo
Pelentan se podává nejméně po dobu 3 měsíců. Po skončení antikoagulační
léčby se pokračuje v léčbě antiagregační.
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Oxygenoterapie
Kyslíková léčba se doporučuje u všech nemocných se známkami
levostranné srdeční nedostatečnosti.

Betablokátory
Podávání betablokátorů snižuje spotřebu

kyslíku v myokardu

vlivem zpomalení srdeční frekvence, poklesu krevního tlaku a snížení
srdeční stažlivosti. Kontraindikacemi podávání betablokátorů je AIM
provázený hypotenzí, srdečním selháním, bradykardiemi a s obstrukční
chorobou plic.

Další léčebné postupy
Inhibitory konvertujícího angiotenzin (ACE)
Prokazatelně zlepšují prognózu nemocných v akutním stavu infarktu
myokardu i v období pozdějším. Zabraňují nepříznivému přetvarování levé
komory po infarktu myokardu, čímž zlepší srdeční funkci.
Léčba inhibitory ACE by se měla zahájit co nejdříve po stabilizaci
pacienta v akutním období infarktu, obvykle od 3. dne onemocnění.

Nitráty
Podstatou příznivého účinku nitrátů u AIM je jejich relaxační vliv na
hladké svalstvo cév. Výsledkem je zmenšení srdeční práce, snížení napětí
srdeční stěny a zlepšení prokrvení ischemické subendokardiální oblasti.
Nitráty také snižují viskozitu plazmy a krve, čímž se zlepšuje průtok krve
kapilárami. Podávají se v kontinuální nitrožilní infuzi po dobu 24 - 48
hodin.
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2. 2. 7. Komplikace u akutního infarktu myokardu
Poruchy srdečního rytmu u AIM
Poruchy srdečního rytmu se zjišťují u 90 % nemocných v prvních
hodinách infarktu myokardu a bývají příčinou smrti u 40 - 75 %
nemocných. Nejčastější příčinou smrti v časném období infarktu je primární
fibrilace komor.
První a nejčastější příčinou vzniku arytmií u AIM je elektrická
srdeční nestabilita, která bývá nejvyšší v prvních hodinách infarktu, kdy
také obvykle vznikají abnormální vzruchy nebo rytmy mimo sinusový uzel.
Tyto rytmy se nazývají ektopické.
Druhou příčinou arytmií u AIM je srdeční selhání. Při něm mohou
vznikat síňové arytmie, nejčastěji fibrilace a flutter síní.
Třetí příčinou arytmií u AIM je funkční nebo anatomické postižení
převodního systému. Funkční poruchy vzniká ze zvýšené aktivity
parasympatiku. Anatomické poškození převodní tkáně vzniká u rozsáhlých
infarktů a postižení bývá obvykle trvalé.

Srdeční selhání u AIM
Srdeční selhání je stav, kdy srdce není schopno dostatečně
přečerpávat krev a zajistit metabolické potřeby tkání. Srdeční selhání u AIM
vzniká pravidelně z poruchy funkce levé komory, vzácně také i ze
současného poškození funkce pravé komory.

Ruptura volné stěny levé komory
Klinicky se ruptura projevuje srdeční zástavou, vyvolanou
elektromechanickou disociací působenou akutní srdeční tamponádou.
Většina nemocných umírá náhle bez jakýchkoliv předchozích známek
blížící se srdeční zástavy.
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Ruptura komorového septa
Projeví se náhlým dramatickým zhoršením klinického stavu, v jehož
popředí převažují známky selhání pravé komory a šok vlivem jejího
přetížení při náhle vzniklé zkratové cirkulaci z levé komory do pravé.

Ruptura papilárního svalu
Bývá zpravidla smrtelnou komplikací. Úplné odtržení papilárního
svalu se projeví náhlou mitrální regurgitací s rychle narůstajícím edémem
plic, šokem a neodvratnou smrtí. Částečné odtržení papilárního svalu
nemívá tak dramatický průběh a umožňuje urgentní operaci, při níž se
provede náhrada mitrální chlopně.

Dysfunkce papilárního svalu
Vzniká z postižení papilárního svalu nebo přiléhající volné stěny
levé komory nekrózou nebo ischemií. Prognóza nemocných závisí na
rozsahu poškození. Dysfunkce se projeví různým stupněm mitrální
nedomykavosti.

Elektromechanická disociace
Bývá vzácná, většinou k ní dochází v konečné fázi srdečního selhání,
zejména u šoku při rozsáhlé ischémii myokardu, nebo mechanicky při
srdeční tamponádě.
Podstatou elektromechanické disociace je srdeční zástava, způsobená
primárním selháním srdeční stažlivosti. Příčinou zástavy není arytmie,
vzruch se tvoří normálně a vede obvyklou cestou, chybí však mechanická
odpověď na podnět.

Trombóza v dutině levé komory
Vyskytuje se častěji u předních než zadních infarktů, zejména u
nemocných s akinézou nebo dyskinézou srdeční stěny. V časném období
25

AIM dochází k trombóze vzácně. V pozdějším období infarktu se tromby
vyskytují častěji a ohrožují nemocného embolizací nejčastěji do mozku.
Prevencí trombózy v srdeční dutině je podávání antikoagulancií.

Perikarditida
Perikarditida bývá častější u nemocných s předním infarktem,
zvláště komplikovaným srdečním selháním. Příčinou je rozšíření zánětlivé
reakce po infarktu do dutiny perikardiální. Zpravidla se tvoří výpotek
v perikardu, který většinou spontánně vymizí v několika dnech.

Žilní trombóza
Hluboká tromba žil se vyskytuje u nemocných s AIM dlouhodobě
upoutaných na lůžko. Bývá častější u nemocných obézních, s varixy a se
srdečním selháním. Její výskyt se snížil po zavedení časné mobilizace
nemocných s AIM a po preventivním podávání malých dávek heparinu
u nemocných vyžadujících dlouhodobý klidový režim na lůžku. Hlavní
nebezpečí žilní trombózy je v možnosti vzniku plicní embolie.
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2. 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NEMOCNÉM
2. 3. 1. Identifikační údaje
•

Jméno – XY

•

Věk – 78 let

•

Pohlaví – muž

•

Pojišťovna - VZP

•

Národnost – česká

•

Stav – ženatý

•

Vyznání – bez vyznání

•

Povolní – důchodce

•

Bydliště – Praha

•

Kontaktní osoba – manželka

•

Datum přijetí- 23. 1. 2007

•

Důvod přijetí – infarkt myokardu

2. 3. 2. Důvod přijetí k nemocničnímu ošetření
Nemocný byl přijat k nemocničnímu ošetření pro subakutní infarkt
myokardu přední a bočné stěny. Na katetrizačním sále byla provedena
selektivní koronarografie a levostranná ventrikulografie. Uzavřený ramus
interventrikularis anterior byl znovu zprůchodněn a do místa uzávěru byl
implantován stent, jako prevence opětovného zúžení. Po výkonu byl
nemocný hospitalizován na koronární jednotku intenzivní péče.
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2. 3. 3. Lékařská anamnéza
Rodinná anamnéza
Matka nemocného zemřela v 75 letech na rakovinu tlustého střeva.
Otec zemřel v 65 ti letech na rakovinu plic.

Osobní anamnéza
Nemocný prodělal běžné dětské nemoci. V mládí byl zdráv, vážněji
nestonal. Operace nepodstoupil žádné.
V současné době se léčí pro Parkinsonovu chorobu.

Pracovní anamnéza
Nyní je již v důchodu. Dříve pracoval jako vedoucí zásobování
keramického závodu v Rakovníku.

Sociální anamnéza
Bydlí se svou manželkou v panelovém domě s výtahem.

Farmakologická anamnéza
Akineton 1 – 0 – 1
Apo – seleg 1 – 0 – 0

Abusus
Nikotinismus (až 40 cigaret denně)
Alkohol pouze příležitostně.

Alergologická anamnéza
Bez alergie.
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Nynější onemocnění
Tři dny nemocný pociťoval svíravé bolesti na hrudníku, které byly
provázené dušností. Zpočátku se domníval, že jsou pouze z nachlazení.
První den od vzniklé bolesti nemocný vyhledal služeb pohotovosti, kde
lékař konstatoval jako diagnózu vertebrogenní algický syndrom. Třetí den,
tedy i den hospitalizace byl nemocný znovu vyšetřen praktickým lékařem,
který diagnostikoval subakutní infarkt myokardu přední a bočné stěny
s přetrvávajícími elevacemi. Následně byl zavezen rychlou záchrannou
k nemocničnímu ošetření.

2. 3. 4 Lékařské diagnózy
Základní diagnózy
•

Subakutní infarkt myokardu přední a bočné stěny

•

Atrioventrikulární blokáda I. stupně

Vedlejší diagnóza
•

Parkinsonova choroba
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2. 4. PŘIJETÍ NEMOCNÉHO NA KORONÁRNÍ
JEDNOTKU INTENZIVNÍ PÉČE
Nemocný byl na koronární jednotku intenzivní péče přijat
z katetrizačního sálu, kde mu byla provedena perkutánní transluminální
koronární angioplastika s implantací stentu do místa uzávěru. Bylo nezbytné
nemocného edukovat o důvodu klidového režimu (několik hodin) na lůžku
po tomto výkonu vzhledem k nutnosti zacelení tepenného přístupu do
cévního řečiště (zpravidla cestou arteria femoralis).

2. 4. 1. Monitorování nemocného
U pana XY se kontinuálně monitorovala elektrická aktivita srdce,
srdeční frekvence, oxygenace krve pomocí pulzní oxymetrie a vědomí.
Monitorování krevního tlaku se provádělo po jedné hodině a po
dvanácti hodinách se monitorovala tělesná teplota.

2. 4. 1. 1. Monitorování elektrické aktivity srdce
Monitorování EKG je jedna z nejčastějších metod sledování
krevního oběhu. Elektrokardiografie snímá a zapisuje biopotencionály
srdečních vláken vznikající při jejich činnosti. U pana XY se kontinuálně
snímaly tyto biopotencionály z pěti elektrod monitorního pacientského
kabelu. Tímto způsobem se snímaly standardní bipolární svody a hrudní
svod V1. Srdeční rytmus byl sinusový, vyskytovala se převodní porucha (AV
blok I. st), bez arytmií a s postupným ústupem známek ischémie. Pomocí
EKG bylo možné přesně monitorovat srdeční frekvenci.

2. 4. 1. 2. Monitorování srdeční frekvence
Monitorování periferního pulzu se prováděla pomocí pulzní
oxymetrie. Jde o metodu, kdy je kůže prstu či ucha prosvěcována slabým
zdrojem světla. Intenzita procházejícího světla, která kolísá v závislosti na
kapilární perfuzi, je detekována fotobuňkou, která přenáší signál do počítače
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nebo na osciloskop. Tvar pulzové vlny zhruba odpovídá perfuzi. Srdeční
frekvence se s přesností monitorovala pomocí EKG, kdy se sčítaly kmity R.
Rychlost srdeční frekvence se průběžně sledovala a dokumentovala po
hodině.
Výsledky monitorování srdeční frekvence byly ve fyziologických
hodnotách.

2. 4. 1. 3. Monitorování krevního tlaku
Jedná se o arteriální tlak, který vyvíjí krev na stěnu tepny. U pana
XY se krevní tlak monitoroval automaticky pomocí nafukovací manžety
každou hodinu. Jednohodinový interval měření, měl však negativní vliv na
kvalitu spánku nemocného.
Hodnoty

krevního

tlaku

se

u

nemocného

pohybovaly

ve fyziologických hodnotách.

2. 4. 1. 4. Monitorování oxygenace krve
Pulzní oxymetrie odráží dodávku kyslíku (O2) nemocnému, příjem
O2 plícemi a stav cirkulace. Tudíž při snížené hodnotě pulzní oxymetrie se
může jednat o poruchu ventilace i perfuze. Metoda pulzní oxymetrie je
založena

na

principu

rozdílné

absorpce

infračerveného

záření

hemoglobinem a oxyhemoglobinem při průchodu tohoto záření tkání.
Přístroj rozlišuje složku arteriální krve od krve venózní a kapilární a od
ostatní tkáně. Veličina, která poskytuje směrodatnou informaci o oxygenaci
krve, je parciální tlak kyslíku v arteriální krvi. Saturací se určuje množství
O2 navázaného na hemoglobin.
Panu XY byl podáván kyslík pomocí kyslíkových brýlí, rychlostí
4 l/minutu. Hodnoty saturace hemoglobinu kyslíkem byly fyziologické.
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2. 4. 1. 5. Monitorování tělesné teploty
Tělesná teplota je řízena prostřednictvím hypotalamu, který integruje
nejvíce informací o tělesné tkáni. Přibližně 90 % těchto informací je
odvozeno z tzv. teploty tělesného jádra, která činí při normotermii přibližně
37°C +/- 0, 2°C. Hypotalamus koordinuje zvýšení tepelné produkce
(netřesová termogeneze nebo třesavka), odvod tepla (pocení, vazodilatace)
nebo zabraňuje ztrátě tepla (vazokostrikce).
U pana XY se tělesná teplota monitorovala po dvanácti hodinách
periferně nad arteria axillaris pomocí digitálního teploměru. Tělesná teplota
se pohybovala ve fyziologických hodnotách.
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2. 4. 1. 6. Monitorování vědomí
Úroveň vědomí byla zjišťována pomocí stupnice Glasgow Coma
Scale (GCS). Tato metoda je standardní v intenzivní a anesteziologicko –
resuscitační péči. Nemocný měl vždy plných 15 bodů.

Tabulka č. 1 - Glasgow Coma Scale
Odpověď
A: Otevření očí

B: Slovní odpověď

C: Motorická odpověď

Podnět

Počet bodů

Spontánní

4 body

Na oslovení

3 body

Na bolestivý podnět

2 body

Nemocný nereaguje

1 bod

Orientován

5 bodů

Zmatená

4 body

Nepřiměřená

3 body

Nesrozumitelná

2 body

Bez odpovědi

1 bod

Vyhoví výzvě

6 bodů

Adekvátní na bolestivý podnět

5 bodů

Účelné obranné pohyby

4 body

Flexe na bolestivý podnět

3 body

Extenze na bolestivý podnět

2 body

Bez odpovědi

1 bod
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2. 4. 2. Invazivní vstupy
Periferní žilní kanylace
Periferní žilní kanyla se zavádí všude tam, kde je třeba, aby lék
účinkoval co nejrychleji, zvláště, hrozí- li nebezpečí z prodlení. Účinek lze
očekávat do 1 minuty. Intravenózně se také podávají takové léky, které při
jiném způsobu podání by silně dráždily tkáně nebo by se staly neúčinnými.
Nitrožilní cesta také slouží ke vpravení většího množství tekutiny do
organizmu. V těchto případech se jedná o léčbu infuzní.
Periferní kanyla byla nemocnému zavedena již při převozu rychlou
záchrannou službou do nemocnice na předloktí pravé horní končetiny.

Zásady ošetřování
Převaz periferní kanyly byl prováděn jedno za tři dny. Místo vpichu
se nejprve očistilo 3 % peroxidem vodíku a okolí znečistěné od původní
náplasti benzínem. Zkontrolovalo se místo vpichu, zda není začervenalé a
bolestivé a poté bylo odezinfikováno Betadinem. K přelepení byla
používána průhledná náplast pro možnost kontroly, která mohla být dle
výrobce přiložena až tři dny. Proplach kanyly byl prováděn čistým
fyziologickým roztokem.

/6/
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2. 4. 3. Vyšetřovací metody v průběhu hospitalizace
2. 4. 3. 1. Invazivní vyšetřovací metody
Selektivní koronarografie
Koronarografie je invazivní, katetrizační vyšetřovací metoda
věnčitých tepen, při které jsou věnčité tepny zobrazovány rentgenologicky
po selektivním nástřiku kontrastní látky do jejich odstupu z aorty.

Ramus interventrikularis anterior
Byla zjištěna stenóza na přechodu proximálního a středního úseku,
za kterým byla tepna uzavřena.
Pomocí perkutánní transluminální koronární angioplastiky (PTCA)
se uzavřená tepna znovu zprůchodnila a do místa uzávěru byl implantován
stent. Poté byla ještě provedena dilatace stenózy nad implantovaným
stentem.

Arteria koronaria dextra
Na této tepně byly zjištěny aterosklerotické změny. Za odstupem
ramus marginális dexter byl zjištěn dlouhý uzávěr. V této oblasti je srdce
zásobováno z postupně vytvořeného kolaterálního oběhu v důsledku
uzávěru.

Levostranná ventrikulografie
Jedná se o roentgenzobrazovací metodu při které se najednou
aplikuje (cca 50ml) kontrastní látky do dutiny komory. Vyšetřením lze
zjišťovat ejekční frakci levé i pravé komory, poruchy stažlivosti srdeční
stěny, přítomnost výdutě (aneurysmatu) a nedomykavost chlopně.
U nemocného byla zjištěna akinesa hrotu a dykinesa přední stěny
levé komory. Ejekční frakce činila 35 – 40 %. Byla diagnostikována
systolická dysfunkce levé komory.
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2. 4. 3. 2. Neinvazivní vyšetřovací metody
Elektrokardiografie
Vlna P
Odpovídá za normálních okolností rozptylu elektrického podráždění
(depolarizace) ze sinusového uzlu po svalovině pravé a levé síně.
Fyziologicky netrvá déle než 0, 11 sekund a nebývá větší než 2, 5 mm.

Interval P – Q
Měří se od začátku vlny P k začátku kmitu Q nebo R, není – li Q
vytvořeno. Je dobou od vzniku depolarizace v síních k nástupu depolarizace
komor a fyziologicky není kratší než 0, 12 sekund a delší než 0, 20 sekund.
U nemocného byl interval P – Q prodloužen na 0, 24 sekund (AV
blokáda I. stupně)

Komplex QRS
Vzniká postupnou depolarizací obou srdečních komor. Kmit Q je
prvním negativním kmitem, prvním pozitivním kmitem je R a další
negativní kmit po R značíme jako kmit S. Fyziologicky netrvá déle než
0, 10 sekund.

Interval S – T
Představuje fázi mezi koncem úplné depolarizace komor a mezi
nástupem jejich rychlé depolarizace. Průběh tohoto úseku je fyziologicky
shodný s tzv. izoelektrickou rovinou. Za patologické je hodnoceno,
odchýlí– li se záznam úseku S – T od izoelektrické roviny směrem vzhůru
(elevace) nebo dolů (deprese) nejméně o 1 mm v končetinových a nejméně
o 2 mm v hrudních svodech.
U nemocného byl interval S – T v elevaci z důvodu ischémie
myokardu. Terminální negativita patrná ve svodech V2 – V6 byla
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způsobena lokalizací infarktu myokardu nad laterální oblastí levé srdeční
komory.
Vlna T
Provází ústup elektrického podráždění komorové svaloviny, tedy
jejich repolarizaci. Negativní vlnu T nalezneme u zdravých vždy ve svodu
aVR.
U nemocného byla vlna T negativní ve svodech II. , III. , a v aVF
vlivem prodloužené depolarizace a repolarizace buněk v periferní oblasti
kolem zóny ischémie.

Vlna U
Objevuje se na křivce za vlnou T. Její původ není zcela vysvětlen.

Interval Q - T
Trvání intervalu Q - T se mění s rychlostí činnosti srdce, při
pomalejší se prodlužuje a při rychlejší zkracuje.
U nemocného byl tento interval zkrácen z důvodu srdeční frekvence
90/ minutu.
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2. 4. 3. 3. Laboratorní vyšetřovací metody
Z důvodu přehlednosti o výsledcích laboratorních vyšetřeních, jsem
v následujících tabulkách uvedla pouze patologické hodnoty daného
ukazatele. Fyziologická hodnota je uvedena pouze u výsledku vyšetření
APTT z prvního dne hospitalizace, která byla důležitá pro možnost
odstranění sheatu z pravého třísla po předchozí katetrizaci.

Tabulka č. 2 – Biochemické vyšetření krve
Datum vyšetření
Sledovaný

23. 1. 2007

24. 1. 2007

Výsledné hodnoty

Výsledné hodnoty

ukazatel

AST

3, 20 ukat/l ↑

LDH

16, 40 ukat/l ↑

CK

13, 73 ukat/l ↑

CK - MB

1, 032 ukat/l ↑

glukóza

6, 44 mmol/l ↑

osmolalita

17, 25 ukat/l ↑

8, 82 mmol/l ↑
306, 00 mosmol/l ↑

troponin I

15, 140 ug/l ↑

29, 790 ug/l ↑

CRP

48, 80 mg/l ↑

53, 25 mg/l ↑

laktát

4, 57 mmol/l ↑
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Tabulka č. 3 – Hematologické vyšetření krve
Datum vyšetření
Sledovaný
ukazatel

23.1.2007

24.1.2007

Výsledné hodnoty
10, 5 x 10 9/l↑

leukocyty
hemoglobin

176, 0 g/l ↑

178, 0 g/l ↑

obsah hemoglobinu v erytrocytu

33, 8 pg/l ↑

33, 7 pg/l ↑

INR

1, 27 arb. jed ↑

APTT (čas pacienta)

19: 10 hod.
147, 8 sekund ↑
23: 35 hod.
27, 1 sekund

Tabulka č. 4 – Chemické vyšetření moče
Datum vyšetření
Sledovaný

24. 1. 2007

ukazatel
Výsledné hodnoty
protein

1, 0 arb. jed ↑

ketolátky

2, 0 arb. jed↑ ↑

přítomnost krve

3, 0 arb. jed ↑
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Tabulka č. 5 – Vyšetření močového sedimentu
Datum vyšetření
Sledovaný
ukazatel

24. 1. 2007
Výsledné hodnoty

erytrocyty

8926, 4 ul ↑

leukocyty

904, 4 ul ↑

epitelie

37, 5 ul ↑

bakterie

8170, 4 ul ↑
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2. 4. 4. Terapie nemocného
Oxygenoterapie
Kyslík byl nemocnému podáván rychlostí 2 – 10 l/min kyslíkovými
brýlemi dle potřeby. Kontrola saturace hemoglobinu kyslíkem byla
monitorována pomocí pulzní oxymetrie.

Perorální terapie
Tabulka č. 6 – Přehled užívaných perorálních léku
Název léku

Frekvence

Síla léku

Indikační skupina

Betaloc tbl.

25 mg

antihypertenzivum

1–0-0

Anopyrin tbl.

100 mg

antiagregancium

0–1-0

Plavix tbl.

75 mg

antiagregancium

0–1-0

Tritace tbl.

1, 25 mg

antihypertenzivum

0–0-1

Sortis tbl.

20 mg

hypolipidemikum

0–0-1

Helicid tbl.

20 mg

antiulcerózum

1–0-0

Akineton tbl.

2 mg

antiparkinsonikum

1–0-1

a forma léku

Apo – seleg
tbl.

5 mg

antiparkinsonikum

užívání léku

1–0-0
dle potřeby

Novalgin tbl.

500 mg

analgetikum,
antipyretikum

( maximum
3 x denně)
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Subkutánní injekční terapie
Tabulka č. 7 - Přehled užívaných subkutánních léků
Název léku
Síla léku

Indikační skupina

0, 4 ml

antikoagulancium

a forma léku
Clexane inj.
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Frekvence
užívání léku
0–1-0

3. OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST
3.

1.

OŠETŘOVATELSKÝ

PROCES

A

JEHO

CHARAKTERISTIKA
Ošetřovatelský proces je základním metodickým rámcem pro
realizaci cílů ošetřovatelství. Umožňuje systematický specifický způsob
individualizovaného

přístupu

k ošetřování

každého

nemocného

v nemocniční i terénní péči.

Uskutečňuje se v pěti fázích
•

Zhodnocení nemocného (zjišťování informací).

•

Stanovení ošetřovatelské diagnózy.

•

Plánování ošetřovatelské péče.

•

Provedení navržených opatření.

•

Hodnocení efektu poskytnuté péče.

Jednotlivé fáze se vzájemně prolínají a opakují. Sestra musí nejprve
nemocného poznat, zjistit jeho základní problémy z ošetřovatelského
hlediska, rozhodnout se ve spolupráci s nemocným, případně jeho rodinou
pro správnou strategii jeho ošetřování (individuální plán ošetřovatelské
péče) a na závěr zhodnotit efekt poskytované péče.
Ošetřovatelský proces je série vzájemně propojených činností, které
se provádějí ve prospěch nemocného, případně za jeho spolupráce při
individualizované ošetřovatelské péči.
Ošetřovatelský proces se především odráží v aktivních činnostech
sestry, ke kterým se rozhodne na základě hlubšího poznání nemocného,
zejména takového, který své potřeby dostatečně nesignalizuje buď proto, že
toho není schopen pro svůj zdravotní stav, nebo proto, že je signalizovat
neumí nebo z různých důvodů nemůže či nechce. Ošetřovatelský proces
poskytuje sestrám profesionální model ošetřovatelské péče.
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3. 2. FÁZE OŠETŘOVATELSKÉHO PROCESU
Fáze 1 - zhodnocení nemocného
Než se sestra rozhodne pro nejvhodnější způsob ošetřování, měla by
být o nemocném dobře informována a to nejen z hlediska jeho aktuálního
stavu, ale i z hlediska jeho předchozího vývoje včetně sociální situace a
charakteristiky jeho osobnosti ve vztahu k jeho zdraví i nemoci.
Hodnocení nemocného má 2 části. Sestra snímá ošetřovatelskou
anamnézu z oblasti zdravotní, psychologické i sociální zjišťující běžný
způsob života pacienta a dále provádí zhodnocení současného stavu
nemocného. Nejprve sestra zjistí identifikační údaje, které ji umožní ihned
navázat osobní kontakt s nemocným a současný zdravotní stav, který
ovlivňuje naléhavost další ošetřovatelské péče.

Fáze 2 - ošetřovatelská diagnóza
Ošetřovatelská diagnóza je výsledkem zpracování informací
o nemocném. Vztahuje se k potřebám a problémům nemocného, které
mohou být uspokojeny samostatnou ošetřovatelskou intervencí. Cílem této
fáze je společně s nemocným najít, co ho trápí, čím je ohrožen a stanovit
významnost těchto problémů pro ošetřovatelskou péči z hlediska sestry i
nemocného. Při stanovení ošetřovatelské diagnózy bere vždy v úvahu vedle
svých odborných znalostí rovněž hledisko nemocného.

Fáze 3 - ošetřovatelský plán
V této fázi sestra společně s nemocným hledá , jakou roli sehraje
každý z nich při jeho ošetřování. Plánování ošetřovatelské péče se týká dvou
oblastí. Nejprve je třeba stanovit cíle a očekávané výsledky ošetřovatelské
péče. Poté sestra vypracuje individuální plán ošetřovatelské péče, kdy
navrhne sesterské intervence, kterými lze stanovených cílů dosáhnout.
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Fáze 4 - realizace plánu
V průběhu této fáze plní každý z účastníků svoji příslušnou roli a
úkoly dané ošetřovatelským plánem.V této vysoce profesionální a
samostatné

ošetřovatelské

péči

moderního

ošetřovatelství

a

se

odrážejí

specifiky

obecné

ošetřovatelství

charakteristiky
v příslušném

lékařském oboru aplikované v individuální situaci konkrétního nemocného
Současně sestra zajišťuje diagnosticko- terapeutické činnosti, ordinované
ošetřujícím lékařem.

Fáze 5 - zhodnocení efektu poskytované péče
Zhodnocení účinnosti poskytnuté péče se týká zjištění, zda bylo
dosaženo stanoveného cíle, dále změření úspěchu poskytnuté péče
(například stupně vývoje soběstačnosti, bolesti) a získání dalších informací
o nemocném s případnou úpravou plánu další péče.
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3. 3. CHARAKTERISTIKA MODELU MARJORY
GORDONOVÉ
,,Model fungujícího zdraví“ podle Marjory Gordonové je z hlediska
holistické filozofie to nejkomplexnější pojetí člověka v ošetřovatelství, které
bylo zatím vytvořeno. Podle tohoto modelu, může sestra kvalifikovaně
zhodnotit zdravotní stav jak zdravého, tak i nemocného člověka.
Zdravotní stav nemocného může být funkční nebo dysfunkční a při
použití tohoto modelu sestra získá komplexní informace k sestavení
ošetřovatelské anamnézy, pak stanoví aktuální i potenciální ošetřovatelské
diagnózy a může pak efektivně naplánovat i realizovat svoji péči.
,,Funkční typy zdraví“ nemocných jsou obecně odvozeny z interakce
člověka a prostředí. Zdravotní stav člověka je vyjádřením bio- psychosociální integrace (poruchy v jedné oblasti narušují rovnováhu / zdraví
celého organizmu).
Funkční typy zdraví jsou ovlivněny biologickými, vývojovými,
kulturními, sociálními a spirituálními faktory.
Pro dysfunkční typ zdraví je charakteristické, že sestra stanoví
ošetřovatelské

diagnózy

podle

priorit

a

vytvoří

adekvátní

plán

ošetřovatelské péče nejen u konkrétních chorobných stavů, ale i relativně
zdravých jednotlivců, kdy v případě neposkytnutí adekvátní ošetřovatelské
péče (primární prevence) dojde k závažnému narušení zdraví a vzniku
choroby.
Základní strukturu tohoto modelu tvoří celkem dvanáct oblastí,
z nichž každá představuje funkční nebo dysfunkční součást zdravotního
stavu člověka.
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Dvanáct vzorců zdraví Marjory Gordonové obsahuje
1. vnímání zdraví - udržení zdraví, obsahuje vnímání zdraví a
pohody jedincem a způsoby jakým se stará o vlastní zdraví,
2. výživa - metabolismus zahrnuje způsob přijímání potravy a
tekutin ve vztahu k metabolické potřebě organizmu,
3. vylučování -

zahrnuje exkreční funkci střev, močového

měchýře a kůže,
4. aktivita - cvičení obsahuje způsoby udržování tělesné kondice
cvičením nebo jinými aktivitami, zahrnuje aktivity denního
života, volného času a relaxační aktivity,
5. spánek - odpočinek zahrnuje způsob spánku, oddechu,
relaxace,
6. vnímání - poznávání obsahuje schopnost smyslového
vnímání a poznávání, včetně bolesti, a poznávací schopnosti
jedince,
7. sebepojetí - sebeúcta vyjadřuje, jak jedinec vnímá sám sebe,
jakou má o sobě představu,
8. role - vztahy - obsahuje přijetí a plnění životních rolí a
úroveň interpersonálních vztahů,
9. reprodukce - sexualita zahrnuje reprodukční období a
sexualitu, včetně spokojenosti, změn,
10. stres, zátěžové situace - jejich zvládání, tolerance obsahuje
celkový způsob tolerance a zvládání stresových nebo
zátěžových situací,
11. víra - životní hodnoty obsahuje individuální vnímání
životních

hodnot,

cílů

a

přesvědčení,

včetně

víry

a transcendentna, které jedince ovlivňují,
12. jiné.

/7, 10/
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3.

4.

OŠETŘOVATELSKÁ

ANAMNÉZA

A HODNOCENÍ NEMOCNÉHO
Anamnestická data byla získávána podle metodiky Marjory
Gordonové. Tento model jsem si vybrala, protože velmi komplexně
vystihuje potřeby nemocného, o kterého jsem pečovala.
Jednalo se o muže vyššího věku. I přes to, že byl zaskočen náhle
vzniklou situací, snažil se aktivně účastnit léčebného procesu. Údaje jsem
získala především rozhovorem s nemocným, jeho pozorováním, dále
z ošetřovatelské dokumentace a od zdravotnických pracovníků.

3. 4. 1. Vnímání zdravotního stavu, aktivity k udržení
zdraví
Pan XY si jen z části připouštěl, že jeho vzniklé zdravotní obtíže
mají souvislost s mnohaletým kouřením cigaret. S kouřením začal již ve
svých patnácti letech. Počet cigaret se postupně zvyšoval až na 40/ den,
někdy i více. Příčinu vzniku změny zdravotního stavu přikládal spíše osudu,
než nevhodnému životnímu stylu.
Pan XY byla hospitalizován a ošetřen až třetí den po vzniku obtíží.
Pociťoval svíravé bolesti na hrudníku, které provázela dušnost. Z důvodu
nedostatečných znalostí týkajících se příznaků vniklého akutního infarktu
myokardu se domníval, že tyto příznaky jsou projevem pouhého nachlazení.
Vzniklé potíže se pokusil vyřešit Paralenem a sníženou fyzickou aktivitou.
Protože byla v době vzniku je obtíží neděle a obtíže stále přetrvávaly,
vyhledal tentýž den odbornou pomoc u pohotovostní služby v místě svého
bydliště. Zde byl místo akutního infarktu myokardu mylně diagnostikován
vertebrogenní algický syndrom.
K nemocničnímu ošetření byl indikován až svým praktickým
lékařem, ke kterému se dostavil za dva dny po ošetření na pohotovosti,
jelikož uvedené obtíže nadále přetrvávaly. Protože byly jasně patrné změny
na elektrokardiografickém vyšetření, byla přivolána rychlá záchranná služba
a pan XY byl neprodleně dopraven k nemocničnímu ošetření.
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Z pohybových aktivit, které měli jistě dobrý vliv na fyzickou i
duševní kondici hrával v mládí rekreačně fotbal a hokej. Dnes si občas
s manželkou zajezdí na kole, nebo si spolu udělají krátkou procházku
v parku před domem.

3. 4. 2. Výživa a metabolismus
Hodnota BMI u nemocného byla v době hospitalizace 29. Dietu měl
č. 4. (dieta s omezením tuků).
Zubní protéza horní i dolní. Žádné problémy s ní spojené nevnímal.
Pan XY je zvyklý jíst přibližně čtyřikrát za den. Chuť k jídlu má
dobrou. Zatím nikdy se v příjmu či výběru potravin nijak neomezoval. Mezi
potraviny které nemá rád patří špenát a brokolice. Mezi teplá jídla které má
rád patří především ty s masem a omáčkou. V poslední době se jeho
hmotnost výrazně neměnila. O stravě, která by obsahovala menší množství
tuků ke snížení hmotnosti zatím neuvažoval.
Denní příjem tekutin u nemocného byl doma i v době hospitalizace
okolo 2 litrů. Příjem a výdej tekutin byl dle ordinace lékaře hodnocen jen
orientačně.

3. 4. 3. Vylučování
S vylučováním stolice nemocný potíže nemívá. Defekační reflex se
u pana XY dostavuje každý den v ranních hodinách. V průběhu
hospitalizace byla defekace o dva dny opožděna z důvodu klidového režimu
na lůžku.
S vylučováním moče potíže nemá. V době hospitalizace používal
močovou láhev. Byla umístěna na lůžku tak, aby byla v případě potřeby pro
nemocného snadno dostupná. Tento pro nemocného jistě nepříjemný způsob
vylučování moče byl usnadněn relativním soukromím, které měl při
umístění na samostatném boxu.
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3. 4. 4. Aktivita, cvičení
Před vznikem akutního infarktu myokardu neměl s běžnou aktivitou
v průběhu dne žádné obtíže. Nepociťoval bezdůvodnou únavu, nebyl slabý
ani dušný. V mládí hrával rekreačně fotbal a hokej. Jednou za měsíc si
zajezdí s manželkou na kole, nebo spolu chodí na krátké procházky se svým
psem. Jelikož je pan XY v důchodu, má spoustu volného času. Většinu
volného času tráví s rodinou. Rád čte a luští křížovky.¨
Až do hospitalizace byl pan XY zcela nezávislý na pomoci druhých.
Vzniklým onemocněním se situace změnila. Od začátku hospitalizace byl
závislý na pomoci sestry z důvodu klidového režimu na lůžku. Klidový
režim byl nutný z důvodu základního onemocnění a provedené srdeční
katetrizace, po které bylo místo vpichu na 6 hodin kompresivně stlačeno
s přiloženým válečkem. Po této diagnosticko- terapeutické metodě měl pan
XY z katetrizačního sálu zaveden v pravém třísle vodící katétr (tzv. sheat).
Jeho odstranění se mohlo provést až po kontrole vyšetření APTT, které
muselo mít hodnotu nižší než 45 sekund. Jelikož hodnota vyšetření z odběru
krve ve 23:00 hod. byla již ve fyziologickém rozmezí, bylo možné provést
odstranění sheatu. Po jeho odstranění byla nemocnému zhotovena bandáž,
která byla odstraněna po dvanácti hodinách. Od doby ukončení srdeční
katetrizace až do doby odstranění válečku musel nemocný ležet pouze na
zádech a končetinu přes kterou byla prováděna katetrizace nesměl zvedat
ani pokrčovat.
Rehabilitace nemocného spočívala dechovém a cévním cvičení a
fyzioterapii hrudníku.
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3. 4. 5. Spánek, odpočinek
Pan XY před hospitalizací problémy se spánkem neměl. Usínal bez
problému a během noci se neprobouzel. Ráno se cítil odpočatý. Během dne
si rád zdřímne po obědě. Ke kvalitnímu spánku potřebuje alespoň 8 hodin.
Během hospitalizace měl problémy s usínáním i s probouzením se
během noci. Rušily ho občasné zvukové alarmy na monitoru a pravidelné
nafukování manžety k měření krevního tlaku po jedné hodině. Vliv na
spánek měla i poloha na zádech s nataženou pravou dolní končetinou po
srdeční katetrizaci. Tuto polohu bylo nutné dodržovat 6 hodin po odstranění
válečku Druhý den ráno se cítil unavený a nevyspalý.

3. 4. 6. Vnímání, poznávání
Pan XY nosí brýle na blízko. V nemocnici je s sebou měl. Poslední
kontrola zraku byla provedena před třemi měsíci. Na otázky, které jsem mu
pokládala adekvátně odpovídal. Poté, co byl edukován o charakteristice
vzniklého onemocnění, důvodu hospitalizace a léčebného režimu, plně
spolupracoval a spolupodílel se na plánování a realizaci péče.
Bolest na hrudníku po provedené srdeční katetrizaci už nepociťoval.
Jinou bolest ani po opakovaném dotazování neudával.
Výrazné nepohodlí vnímal po provedené srdeční katetrizaci, kdy
musel udržovat stále stejnou polohu na zádech s nataženou pravou dolní
končetinou.

3. 4. 7. Sebepojetí, sebeúcta
Pan XY sám sebe hodnotí jako člověka optimistického, klidného a se
smyslem pro humor. Náhle vzniklá změna zdravotního stavu po akutním
infarktu myokardu byla příčinou strachu ze ztráty soběstačnosti a závislosti
na okolí.
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3. 4. 8. Plnění rolí, mezilidské vztahy
V současné době žije se svou manželkou v panelovém domě
s výtahem ve čtvrtém patře. Před dvěmi lety se od nich odstěhovala jejich
jediná dcera. Změnu rodinného soužití zvládal dobře. Rodinný život je
podle jeho slov harmonický, i když s občasnými neshodami v oblasti
politiky.
Během hospitalizace nemocného pravidelně navštěvovala manželka
s dcerou. Má dva bratry, které už asi 5 let neviděl. Ví o nich jen to, že žijí
v Americe. V kontaktu spolu nejsou.
Se zdravotnickým personálem ochotně spolupracoval. Pan XY byl
velmi milý a sympatický muž. V průběhu komunikace byly verbální projevy
v souladu s neverbálními.

3. 4. 9. Sexualita, reprodukční schopnost
Pan XY je založen heterosexuálně. S manželkou má jednu již
dospělou dceru. Na podrobnější informace z této oblasti jsem se neptala.
Další otázky, které by byly položené k upřesnění této oblasti považuji za
velice osobní.

3. 4. 10. Stres, zátěžové situace, jejich zvládání,
tolerance
Před dvěmi lety se od manželů odstěhovala jejich jediná dcera. Říká,
že tuto situaci zvládal dobře, i když se mu občas zastesklo. Jakékoli
problémy co se naskytnou, řeší společně s manželkou. Je mu velkou oporou
a on zase jí.
Jestliže je ve stresu, počet vykouřených cigaret se zvyšuje. Větší
množství alkoholu pije pouze příležitostně (například oslava narozenin).
Každý den po obědě vypije jedno pivo.
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3. 4. 11. Víra, přesvědčení, životní hodnoty
Do budoucna by si přál s manželkou prožít klidné stáří. Za uspořené
peníze by chtěli jet k moři.
Chce si užívat vnoučat a klidného rodinného života.
Pokud jde o víru, je pan XY nevěřící. Je ovšem tolerantní k těm,
kteří nějakou víru vyznávají.
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3.

5.

STANOVENÍ

OŠETŘOVATELSKÝCH

DIAGNÓZ
Ošetřovatelské diagnózy jsem stanovila na základě rozhovoru
s nemocným, informací získaných studováním zdravotnické dokumentace
a od zdravotnických pracovníků. Během tohoto procesu jsem přihlížela na
medicínské priority. Diagnózy jsem stanovila k prvnímu dne hospitalizace
na koronární jednotce intenzivní péče. Jsou seřazeny podle závažnosti
v následujícím pořadí.

Aktuální ošetřovatelské diagnózy
a) Strach z důvodu ztráty soběstačnosti.
b) Deficit sebepéče z důvodu klidového režimu na lůžku.
c) Porucha spánku z důvodu změny prostředí a zdravotního stavu.

Potencionální ošetřovatelské diagnózy
d) Nebezpečí vzniku krvácení po katetrizačním výkonu.
e) Riziko vzniku imobilizačního syndromu v důsledku omezené
hybnosti.
f) Riziko vzniku infekce z důvodu zavedeného periferního žilního
katetru.
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Strach z důvodu ztráty soběstačnosti
Cíl: Odstranění, zmírnění strachu. Nemocný bude spolupracovat.

Plán:
-

naslouchat nemocnému a hovořit s ním o jeho pocitech

-

navázat s nemocným vztah založený na důvěře

-

zajistit průběžnou informovanost nemocného o péči, která
mu bude poskytována

-

edukovat nemocného o nutnosti spolupráce a podílení se
na léčebném režimu

-

edukovat nemocného o významu aktivní rehabilitace
během klidového režimu na lůžku a prováděných
technikách

-

zajistit rozhovor lékaře s nemocným dle potřeby

Realizace:
Během hospitalizace byly zjišťovány pacientovi potřeby. Jak
metodou rozhovoru, tak i pozorováním. Pan XY byl průběžně informován
o péči, která se bude u něho provádět. Důvěra byla získána průběžným
dotazováním se na jeho potřeby a pocity. Dále nasloucháním s případným
řešením potřeb nemocného. Pan XY ne příliš dobře snášel klidový režim na
lůžku, který byl příčinou jeho závislosti na zdravotnickém personálu.
Vždycky byl zvyklý se o sebe postarat sám a nepotřeboval pomoc druhého.
Byl poučen o důvodu klidového režimu na lůžku, danou situaci chápal.
Nemocnému bylo umožněno aby byl s ohledem ke zdravotnímu stavu co
nejvíce

soběstačný.

Byl

poučen

o

době

klidového

režimu

a o rehabilitaci na standardním oddělení a doma. Během hospitalizace
prováděl dechovou rehabilitaci a cviky dolních končetin.
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Hodnocení:
Strach nemocného byl zmírněn. Věděl, že jeho nesoběstačnost
a závislost na zdravotnickém personálu je pouze dočasná. Spolupracoval
a podílel se na léčebném režimu.
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Deficit sebepéče z důvodu klidového režimu na lůžku
Cíl: Rozpoznání a uspokojení potřeb nemocného. Co největší možná
soběstačnost s ohledem ke zdravotnímu stavu nemocného.

Plán:
-

zajistit edukaci nemocného o nutnosti klidového režimu
na lůžku

-

zajistit

signalizační

zařízení

k lůžku

nemocného

a edukovat o jeho používání
-

udržovat lůžko čisté a upravené

-

vybudovat s nemocným vztah založený na důvěře

-

podporovat účast nemocného při společném hledání
individuálních potřeb

-

přizpůsobit realizaci uspokojování potřeb individuálním
zvyklostem nemocného

Realizace:
Nemocný byl závislý na pomoci druhých z důvodu klidového režimu
na lůžku. Byl edukován o důležitosti a důvodu jeho dodržování. Poté co mu
bylo vše vysvětleno ochotně spolupracoval a režim na lůžku dodržoval.
Signalizační zařízení pro přivolání sestry bylo umístěno na stolku u lůžka
a pan XY byl edukován o jeho používání. Příjem potravy byl u nemocného
zajištěn na lůžku. Potrava byla nemocnému podávána na pojízdný jídelní
stolek. Tekutiny a potřebné osobní věci měl vždy na dosah. Hygienická péče
byla prováděna taktéž na lůžku za pomoci sestry. Lůžko nemocného bylo
udržováno v čistotě a upravené. Vylučování moče bylo zajištěno do močové
láhve, která byla připevněna k lůžku vždy tak, aby byla snadno na dosah.
Intimita nemocného byla zajištěna boxovým systémem, kde byl nemocný
sám a klepáním zdravotnického personálu před vstupem na box.
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Hodnocení:
Potřeby nemocného byly zajištěny. Nemocného chodívala pravidelně
navštěvovat jeho manželka, která mu byla velkou oporou.
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Porucha spánku z důvodu změny prostředí a zdravotního stavu
Cíl: Nemocný bude ráno vyspalý a odpočatý.

Plán:
-

zajistit upravené, čisté a suché lůžko

-

respektovat zvyklosti nemocného před spánkem

-

zajistit vyvětraný pokoj

-

omezit rušení nemocného během spánku, vyrušení
nemocného ze spánku jen v nezbytných případech

-

respektovat dobu usínání a dobu probouzení nemocného
dle možností organizace péče na oddělení

-

zajistit informovanost nemocného ohledně zdravotního
stavu a zajistit odpovědi na případné otázky

Realizace:
Lůžko nemocného bylo udržováno v čistotě, suchu a bylo vždy
náležitě upravené. Dbalo se na to, aby byl box před spánkem ve kterém
pobýval vždy čerstvě vyvětrán. Nemocný neměl zvláštní zvyklosti před
usínáním. Rád se ale každý večer díval na televizi. To mu bohužel během
hospitalizace nebylo umožněno. Během dne byl zvyklý si zdřímnout na
hodinu vždy po obědě. Během hospitalizace se respektovala obvyklá doba
usínání ale doba probouzení byla vzhledem ke zvyklostem oddělení dřívější
než byl nemocný zvyklý. Nemocnému byly zodpovězeny jeho veškeré
dotazy a byl informován o péči která bude u něho následovat.

Hodnocení:
Nemocný se po první noci hospitalizace necítil vyspalý a odpočatý.
Nemohl zaujmout pohodlnou polohu z důvodu předchozí katetrizace, kdy
musel končetinu, přes kterou byla katetrizace prováděna držet nataženou
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a nesměl s ní jakkoliv pohybovat. Navíc byl jeho spánek narušen
nafukováním

manžety

přiložené

na

pravou

horní

končetinu

pro

monitorování krevního tlaku po jedné hodině a zvukovými alarmy během
monitorace.

60

Nebezpečí vzniku krvácení po katetrizačním výkonu
Cíl: Nevznikne krvácení po katetrizačním výkonu.

Plán:
-

sledovat průběžně místo vpichu v pravém třísle

-

sledovat

výsledky

krevní

srážlivosti

(APTT)

o výsledných hodnotách informovat lékaře
-

kontrolovat místo vpichu po odstranění sheatu z pravého
třísla tlakovým válečkem šest hodin a po šesti hodinách
zhotovit nemocnému bandáž na dalších 12 hodin

-

edukovat nemocného, že po odstranění sheatu nesmí
s končetinou 6 hodin pohybovat

-

umístit signalizační zařízení na dosah nemocného
a edukovat o jeho používání

-

edukovat nemocného, že za dvě hodiny po výkonu může
začít již pít, sdělit mu konkrétní čas, kdy může začít
přijímat tekutiny

Realizace:
Po zjištění fyziologických hodnot vyšetření krevní srážlivosti, byl
sheat z třísla odstraněn. Následovalo stlačení místa vpichu válečkem po
dobu šesti hodin. Průběžně se kontrolovalo komprimované místo, zda je
stlačení účinné. Po odstranění válečku,byla nemocnému zhotovena bandáž
na dobu dvanácti hodin. Nemocný byl edukován, že po odstranění sheatu
nesmí s končetinou 6 hodin pohybovat proto, že by mohlo dojít ke krvácení.
Signalizační zařízení pro přivolání sestry měl pan XY na dosah a byl poučen
o jeho používání. Dále byl edukován, že 2 hodiny po výkonu může již
přijímat tekutiny a po uplynutí této doby mu možnost přijímaní tekutin byla
připomenuta.
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Hodnocení:
Ke krvácení z místa vpichu po prováděné katetrizaci nedošlo. Sheat
byl odstraněn až po zjištění fyziologických hodnot krevní srážlivosti.
Komprese místa vpich byla účinná. Nemocný spolupracoval a podílel se na
léčebném režimu.
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Riziko vzniku imobilizačního syndromu v důsledku omezení
hybnosti
Cíl: Zabránit vzniku komplikací z imobilizace.

Plán:
Péče o kůži
-

zabezpečit dostatečný příjem potravy a tekutin

-

kontrolovat stav kůže, především nad kostními výčnělky

-

pečovat o kůži dvakrát denně a dle potřeby

-

používat pomůcky ke zmírnění tlaku

Péče o vyprazdňování
-

zabezpečit dostatečný příjem potravy a tekutin

-

dohlížet na prováděnou rehabilitaci na lůžku, spolupráce
s fyzioterapeutem

-

sledovat diurézu a charakter moče

-

sledovat frekvenci vyprazdňování stolice

Péče o dýchací systém
-

edukovat nemocného o důležitosti a způsobu provádění
dechové rehabilitace, spolupráce s fyzioterapeutem

-

sledovat poslechový nález na plicích a charakter
případných bronchiálních sekretů

-

dotazovat se nemocného na případné potíže s dýcháním

-

aplikace kyslíku dle ordinace lékaře

-

sledovat hodnoty pulzní oxymetrie

Péče o oběhový systém
-

sledovat cyanózu a psychické změny jako důsledek
zhoršené oxygenace
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-

sledovat změny teploty, barvy, citlivosti a pohyblivosti
částí těla

-

sledovat

hodnoty

krevního

tlaku

a

kontinuálně

monitorovaného EKG
-

sledovat hodnoty pulzní oxymetrie

-

provádět cviky dolních končetin

-

zajistit podávání antikoagulancií dle ordinace lékaře

Péče o pohybový systém
-

provádět rehabilitaci na lůžku s ohledem ke zdravotnímu
stavu nemocného

-

zajistit časnou mobilizace nemocného a pokračování
v rehabilitaci

Realizace
Pan XY měl k prevenci dekubitů lůžko vybavené antidekubitární
matrací. V první šesti hodinách po katetrizačním výkonu musel nemocný
zaujímat polohu pouze na zádech s nataženou končetinou, přes kterou se
katetrizace prováděla. Po uplynutí této doby zaujímal nemocný polohu,
která mu vyhovovala. Celková hygiena se u nemocného prováděla dvakrát
denně, vždy na lůžku. Během hygieny se sledoval výskyt případných změn
na kůži, především v oblasti kostních výčnělků. Záda byla masírována
mentolovým přípravkem proti dekubitům, které si velmi chválil. Nemocný
byl uložen vždy v čistém, suchém a upraveném lůžku.
S vyprazdňováním moče a stolice nemocný potíže neměl. Stolici měl
třetí den hospitalizace, kdy byl již vozíkem zavezen na toaletu. Bilance
tekutin se sledovala pouze orientačně. Pan XY nevykazoval známky
nedostatku tekutin a diuréza byla dostatečná. Výživa byla zajištěna dietou
číslo 4. V rámci rehabilitace byli prováděny cviky dolních končetin
a rehabilitace dechová.

64

Nemocný byl poučen o důvodu a způsobu provádění dechové
rehabilitace. Vedlejší dechové fenomény při dýchání nebyly patrné.
Nemocnému byl dle ordinace lékaře aplikován zvlhčený kyslík nosními
brýlemi rychlostí 4 l/ min. Problémy s dýcháním nepociťoval. Kontinuálně
sledované hodnoty pulzní oxymetrie byly ve fyziologických rozmezích.
Jako prevence tromboembolických komplikací byla nemocnému
podávána antikoagulancia dle ordinace lékaře. Byla sledována teplota,
barva, citlivost a pohyblivost především končetiny, přes kterou byla
prováděna katetrizace. Průběžně se sledovaly hodnoty naměřeného krevního
tlaku, pulzu, pulzní oxymetrie a kontinuálně se monitorovalo EKG. V rámci
rehabilitace nemocný prováděl cviky dolních končetin, které měly pozitivní
vliv na jejich krevní průtok.
I přes prováděnou rehabilitaci pod vedením fyzioterapeuta je vždy
snaha o časnou mobilizaci. Klidový režim na lůžku měl nemocný ještě třetí
den hospitalizace, z důvodu kontinuálního monitorování EKG.

Hodnocení:
U nemocného se nevyskytly komplikace v důsledku nutné
imobilizace ani v jednom z uvedených systémů.
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Riziko vzniku infekce z důvodu zavedeného periferního žilního
katetru
Cíl: Nevznikne infekce v místě vstupu zavedeného periferního
žilního katetru.

Plán:
-

sledovat případné místní známky vzniku infekce v místě
vstupu invaze

-

provádět pečlivé mytí rukou

-

zajistit aseptické ošetřování místa vstupu a okolí
periferního žilního kateru

-

udržovat okolí periferního žilního katetru v čistotě

-

zajistit převaz invaze dle druhu používané náplasti a dle
potřeby

-

sledovat bolest či pálení v místě vpichu a jeho okolí

-

zajistit průchodnost periferního žilního katetru

-

sledovat tělesnou teploty

Realizace:
Místo vstupu a okolí periferního žilního katetru se mohlo průběžně
kontrolovat díky používané průhledné náplasti. Převaz byl prováděn za
aseptických podmínek a po předchozím pečlivém umytí rukou. Bolest,
pálení, ani jiné nepříjemné pocity ohledně jeho zavedení nemocný neudával.
Po dvanácti hodinách se dle standardu prováděl proplach periferního žilního
katetru 5 ml fyziologického roztoku. Tělesná teplota se monitorovala
každých dvanáct hodin.
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Hodnocení:
V místě vstupu periferního žilního katetru infekce nevznikla. Místa
zavedení nebylo bolestivé ani zarudlé. Tělesná teplota zvýšena nebyla.
Katetr byl udržován průchodný.
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3. 6. PSYCHOLOGIE NEMOCNÉHO
Adaptace a reakce na nemoc
Každý jedinec může situaci nemoci vnímat jako náročnou
a ohrožující, a má proto i nárok na nejrůznější změny v prožívání a chování.
Ne každý člověk je schopen reagovat přiměřenými formami chování, které
vedou k přizpůsobení se nově vzniklé situaci. Při adaptaci na nemoc proto
využívají někteří lidé tzv. kompenzační mechanismy.
Pan XY je člověk optimistický se smyslem pro humor. Náhlou
změnou zdravotního stavu byl zaskočen. Doposud neměl nikdy závažnější
zdravotní potíže, které by měly vliv na jeho běžný způsob života. Závažnost
vzniklého onemocnění si plně uvědomoval. S kouřením ale z počátku
přestat nechtěl. Uváděl, že mnoho lidí co zná kouří a žádné problémy
nemají. Dále argumentoval tím, že i kuřáci se dožívají vyššího věku než
někteří nekuřáci. Tuto reakci na nemoc bych zařadila do mechanismu
projekce. Projekce je obraný mechanismus, smyslem kterého je zbavit
jedince úzkosti a dalších nepříjemných pocitů, které by prožíval, kdyby si
připustil své nežádoucí a sociálně neschvalované motivy, postoje, názory či
vlastnosti. Jednou z forem je hledání chyb, které máme sami a nemůžeme se
jich zbavit, u druhých.
Během hospitalizace pan XY plně spolupracoval a podílel se na
plánování a realizaci péče. Úzkost prožíval z důvodu nesoběstačnosti během
hospitalizace, kdy měl klidový režim na lůžku. Velkou oporou ve zvládání
nemoci mu byla jeho manželka, která ho navštěvovala každý den společně
s dcerou.
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4. EDUKACE NEMOCNÉHO
Nemocný byl edukován o následné rehabilitaci, o možnosti
rehabilitace v lázních a o nutnosti změny životního stylu.

Rehabilitace po infarktu myokardu se rozděluje do čtyřech fází.
2. fáze – nemocniční rehabilitace
3. fáze – časná posthospitalizační rehabilitace
4. fáze – stabilizační
5. fáze – udržovací

1. fáze – nemocniční rehabilitace – 5 stupňů
Cílem je zabránit dekondici a prevence tromboembolie, připravit
nemocného k běžným aktivitám. Počátek rehabilitace určuje vždy ošetřující
lékař.
0. stupeň – 1 den hospitalizace
Klid na lůžku, dechová cvičení.

1. stupeň – 2 – 3 den hospitalizace
1. cvičební jednotka – dechová gymnastika, aktivní cvičení dolních
končetin (plantární a dorsální flexe 5 – 10 minut), samostatně opakovat
každou hodinu

2. cvičební jednotka – posazení a obraty na lůžku, cvičení v sedě se
svěšenými dolními končetinami, mytí a jídlo v sedě na lůžku, sledování
krevního tlaku a tepové frekvence
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2. stupeň – 4. – 5. den hospitalizace
Cvičení 3 – 4x denně, délka cvičení 5 – 10 minut, předchozí cviky
z 1. stupně, postavení u lůžka, krátká chůze kolem lůžka 3 – 5 minut
s doprovodem, sledování krevního tlaku a tepové frekvence.

3. stupeň – 6. - 8. den hospitalizace
Cvičební jednotka 10 – 15 minut, pomalá chůze s doprovodem,
na konci tohoto období již možná chůze po schodech.

4. stupeň – 8. – 13. den hospitalizace
Cvičení 4 – 6 x denně, 2 x denně pod dohledem fyzioterapeuta,
chůze po rovině 100 metrů a po schodech 2 patra, edukace o měření tepové
frekvence a o indikacích k přerušení zátěže, dosažení soběstačnosti

2. fáze – časná posthospitalizační rehabilitace
Od propuštění trvá tři měsíce. Pacient je ambulantně sledován
kardiologem.
Tato fáze rehabilitace obsahuje 4 funkční třídy, které se liší podle
výsledků ergometrie, ejekční frakce levé srdeční komory a klinické
symptomatologie.

1. funkční třída
-

ejekční frakce je více jak 45 %, zátěž více jak 90 W

-

stejně jako druhá třída

-

od 4. – 6. týdne rekreační sport (kolo, plavání, golf,
bruslení, rekreační běh na lyžích)

-

nedoporučuje se sprint a silové disciplíny, do doby
stabilizace

doprovod,

vhodné

tréninkové

pohotovostní medikace (nitroglycerin)
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hodinky,

2. funkční třída
-

ejekční frakce je 35 – 45 %, zátěž 51 – 91 W

-

cvičební jednotka má 3 fáze – zahřívací 20 minut

-

aerobní trénink 30 minut (pravidelně monitorovat srdeční
frekvenci)

-

relaxační 10 minut (do pěti minut dosáhnout požadované
tepové frekvence)

-

činky, theraband, rotoped, stepper

3. funkční třída
-

ejekční frakce je 30 – 35 %, zátěž do 50 W

-

lehká práce v sedě

-

organizace léčebného tělocviku pro kardiaky 2 – 3x
týdně, ostatní dny cvičí doma

-

cvičební jednotka 10 – 20 minut, pomalé tempo,
přestávka na 2 – 3 minuty, lehké míče a žebřiny

-

dbát na stereotyp dýchání, nevhodné je izometrické
cvičení

4.funkční třída
-

klidová dušnost, ejekční frakce menší než 30 %, zátěž do
25 W

-

sebeobsluha

-

ekonomizace běžných denních činností

-

nemocný se neobejde bez dopomoci
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3. fáze – 3 měsíce po infarktu myokardu
-

stabilizace fyzické výkonnosti

-

cvičební jednotka- zahřívací fáze 20 minut, dynamická
fáze 30 minut, relaxační fáze 10 – 15 minut

-

sekundární prevence

-

vyvarovat

se

náhlým

změnám

hemodynamických

parametrů
-

individuální trénink (nikoliv ve velkém teple či chladu)

-

návrat do zaměstnání individuální

-

spánek alespoň 6 hodin

4. fáze– 6 měsíců po infarktu myokardu
-

udržovací fáze, celoživotní, kluby kardiaků, individuální
trénink 3 – 5 x týdně 20 – 30 minut

-

pravidelné kontroly kardiologem

Nemocný byl edukován o vhodné stravě, pohybové aktivitě
a zanechání kouření. Edukace se zúčastnila i manželka nemocného, když ho
byla navštívit.
Panu XY byla zdůrazněna vhodnost pestré stravy, konzumovat jídlo
v pravidelných a malých dávkách 5 – 6 za den. Doporučilo se konzumování
ovoce a zeleniny, oříšků, celozrnných výrobků, k přípravě jídel používání
olivového a řepkového oleje, upřednostňovat rostlinné tuky místo
živočišných, drůbežího masa a ryb, luštěnin, nízkotučných mléčných
výrobků a dostatečného množství tekutin. Byly uvedeny i nevhodné
potraviny, mezi které patří živočišné tuky, tučná masa, uzeniny, vnitřnosti,
vejce, dále tučné a smetanové mléčné výrobky, sladkosti, výrobky z bílé
mouky, alkoholické nápoje konzumovat umírněně.
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Byl edukován o prospěšnosti pohybové aktivity. O tom, že by bylo
vhodné aby si zvolil takový pohyb, který mu prospívá s ohledem na jeho
věk, zdravotní stav, trénovanost a který mu dělá radost. Byl informován o
tom, že konkrétnější informace ohledně pohybové aktivity dostane na
standardním oddělení podle výsledků tam prováděné rehabilitace.
Pan XY je silný kuřák. Bylo mu zdůrazněno, že kouření poškozuje
srdce a cévy. Pro odvykání kouření byla doporučena specializovaná centra,
poradny a ve všední dny telefonní linka pro odvykání kouření: Podle jeho
slov se s kouřením bude snažit přestat.
•

www. dokurte.cz (kontakty na centra)

•

www. prestantekourit.cz (poradna)

•

telefonní číslo: 844 600 500 (linka pro odvykání kouření)
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5. PRŮBĚH HOSPITALIZACE
Nemocný byl na koronární jednotku intenzivní péče přijat
z katetrizačního sálu, kde mu byla provedena perkutánní transluminální
koronární angioplastika s implantací stentu do místa uzávěru. Bylo nezbytné
nemocného edukovat o důvodu klidového režimu (několik hodin) na lůžku
po tomto výkonu vzhledem k nutnosti zacelení tepenného přístupu do
cévního řečiště (zpravidla cestou arteria femoralis). Vzhledem k důležitosti
kontinuálního sledování EKG a dalších monitorovaných parametrů měl
nemocný klidový režim na lůžku i po zacelení tepenného přístupu do
cévního řečiště.
V této době nebyl nemocný soběstačný, proto veškeré potřeby
nemocného bylo nutno zajistit. Jelikož měl nemocný z katetrizačního sálu
ještě zavedený sheat, kontrolovalo se vyšetření krevní srážlivosti, aby mohl
být tento zavaděč co nejdříve odstraněn. Po jeho odstranění bylo místo po
zavedeném sheatu šest hodin komprimováno a poté byla nemocnému na
dané končetině zhotovena bandáž na dobu dvanácti hodin. Kontrolovalo se
místo vpichu pro riziko krvácení a asepticky se ošetřovalo.
U nemocného se kontinuálně monitorovalo EKG, saturace krve
kyslíkem, vitální funkce (vědomí, krevní oběh, dýchání). Krevní tlak byl
měřen v jednohodinových intervalech a tělesná teplota po dvanácti
hodinách.
O nemocného jsem pečovala od prvního dne hospitalizace. Po tuto
dobu se cítil dobře a žádné komplikace související se vzniklým onemocnění
a následnou hospitalizací se neobjevily. Po celou dobu hospitalizace
spolupracoval a aktivně se podílel na léčebném režimu. Každý den ho
navštěvovala manželka, která mu byla velkou oporou a vzniklou situaci mu
pomáhala zvládat.
Třetí den hospitalizace se plánovalo přeložení nemocného na
standardní ošetřovací jednotku v téže nemocnici.
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6. ZÁVĚR A PROGNÓZA
Svou bakalářskou práci s název Ošetřovatelská péče o nemocného
s diagnózou akutní infarkt myokardu jsem měla možnost zpracovat na
koronární jednotce intenzivní péče.
Základem mé práce bylo zabývání se a problematika ošetřování
nemocného s diagnózou akutního infarktu myokardu. Při zpracování práce
jsem čerpala z jedenácti odborných publikací. Práce obsahuje sedm tabulek
a k ilustraci byla použita jedna příloha.
Akutní infarkt myokardu je v poslední době vlivem nevhodného
životního stylu často stanovovanou diagnózou. Po překonání akutního
období infarktu myokardu je velmi důležitá rehabilitace nemocného. U pana
XY se plánovalo třetí den hospitalizace přeložení na standardní oddělení
téže nemocnice, kde se péče zaměřuje především na prováděnou
rehabilitaci.
Prognózu nemocného nebylo možno s přesností určit, jelikož byla
závislá na výsledcích později prováděné rehabilitace na standardním
oddělení a na spolupráci při omezování rizikových faktorů pro ischemickou
chorobu srdeční, o kterých byl nemocný edukován.
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Příloha č. 1
Koronární tepny a srdeční žíly
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