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ABSTRAKT (v ČJ) 

Pro svojí diplomovou práci jsem si zvolila téma Ošetřovatelská péče o pacienty s 

komplikovanou peritonitis, protože péče o tyto pacienty musí být komplexní a často 

vyžaduje dlouhodobější pobyt na anesteziologicko resuscitačním oddělení. Tito pacienti 

vyžadují orgánové podpory, podstupují opakované operační revize a nakonec pokud 

překonají toto kritické období se učí velmi často znovu sebepéči, chůzi a musí se někdy 

přizpůsobit trvalým změnám zdravotního stavu. Jedná se o onemocnění, kdy dochází často 

k náhlým změnám stavu pacienta. 

V teoretické části jsem se pokusila přiblížit onemocnění vedoucí k rozvoji peritonitis a 

komplikace v podobě septického šoku a multiorgánového selhání. V Národní lékařské 

knihovně jsem si nechala zpracovat rešerši, abych získala ucelený přehled literatury od roku 

2005. Pro vyhledávání jsem si zadala klíčová slova a slovní spojení: Peritonitis, 

Ošetřovatelská péče, Sepse, Multiorgánové selhání, Oběhová podpora, Umělá plicní 

ventilace, Kontinuální náhrada funkce ledvin, Péče o laparotomii, Péče o drény, Nitrobřišní 

hypertenze. Další podklady jsem získala pomocí centrálního vyhledávače UKAŽ, čerpala 

jsem z licencovaných databází: Bibliographia medica Čechoslovaca, Ebsco, Medline, 

Pubmed. Pro zpracování ošetřovatelských postupů jsem využila doporučení odborných 

společností: České společnosti anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, Společnost pro 

transfuzní lékařství ČLS JEP, Intensive and critical care nursing, Pielegniarstwo chirurgiczne 

i angiologiczne /Surgical and vascular nursing, Guidelines for the prevention of intravascular 

catheter – related infections, Espen guidelines on parenteral nutrition intensive care, World 

journal of surgery, The american journal of surgery, Indian journal of surgery, Society of 

critical care medicine, Scandinavian journal of surgery, Critical care medicine, International 

journal of surgery, Indian journal of anaesthesia, British journal of surgery. 

Metodika: Pro vypracování diplomové práce jsem zvolila případovou studii pacientky s 

peritonitidou komplikovanou sepsí a multiorgánovým selháním s nutností orgánových 

podpor, kde jsem se zaměřila na problematiku ošetřovatelské péče. Diplomová práce je 

strukturována na dvě části. První část se věnuje základním popisům ošetřovatelské péče o 

pacienta s peritonitidou. Druhá část se věnuje analýze, interpretaci, komparaci zjištěných 

faktů doporučenými guedlines a také návrhy na optimalizaci pozorovaných aspektů 

ošetřovatelské péče. Případovou studii jsem doplnila daty z průzkumného šetření, kde jsme 

zjišťovala, kolik pacientů s peritonitis bylo přijato na anesteziologicko-resuscitační oddělení 

fakultní nemocnice za období pěti let. Zjišťovala jsme délku hospitalizace, ukončení 

hospitalizace, potřebu orgánových podpor nebo počet operačních revizí. 

Cíl práce: Cílem mé práce bylo na základě odborných doporučení zhodnotit ošetřovatelské 

postupy při péči o pacienty s komplikovanou peritonitis na anesteziologicko resuscitačním 

oddělení. Ošetřovatelské postupy jsou prezentované na kazuistice. Současně bylo cílem 

vyhledat a srovnat doporučení odborných společností s praxí na fakultním pracovišti a 

následně analyzovat použité nástroje s ohledem na jejich reliabilitu. 



Výsledky: Zobecnila jsme ošetřovatelské postupy, které byli popsány v případové studii, 

podle dostupných nejnovějších postupů doporučených odbornými společnostmi a 

zpracovaných ve studijních materiálech pro sestry a lékaře. 

Závěr: Ošetřovatelská péče o pacienty s komplikovanou peritonitis musí být komplexní, je 

nutná multioborová spolupráce, je potřeba pacienta stále motivovat a podporovat v 

činnostech, které dokáží sami a naopak se snažit je neodradit přeceňováním jejich vlastních 

sil. Musíme ošetřovatelskou péči vždy přizpůsobit aktuálnímu stavu pacienta a dodržovat 

správné ošetřovatelské postupy. 

Přínos práce: Souhrn doporučených ošetřovatelských postupů a srovnání doporučení 

odborných společností s praxí na anesteziologicko-resuscitačním oddělení fakultní 

nemocnice. 

Klíčová slova: peritonitis, sepse, multiorgánové selhání, péče o invazivní vstupy, péče o 

ventilovaného pacienta, péče o pacienta na eliminačních metodách, výživa kriticky 

nemocných. 

 

 



ABSTRACT (v AJ)   

For my diploma thesis I chose Nursing care for patients with complicated peritonitis as a 

topic, because care for these patients must be complex and often requires long-term stay at 

the anesthesiology and resuscitation department. These patients require organ support, 

undergo repeated surgical revisions, and ultimately, if they overcome this critical period, 

they learn very often self-care, walking, and sometimes adapt to permanent changes in 

health. It is a disease where there are often sudden changes in the patient's condition. 

 

In the theoretical part I tried to describe the disease leading to the development of peritonitis 

and complications in the form of septic shock and multiorgan failure. In the National Medical 

Library, I have searched for a comprehensive review of literature since 2005. I searched for 

keywords and phrases: Peritonitis, Nursing Care, Sepsis, Multiorgan Failure, Circulatory 

Support, Artificial Pulmonary Ventilation, Continuous Function Replacement kidney care, 

laparotomy care, drainage care, intra-abdominal hypertension. I obtained other documents 

using the central search engine UKAŽ, I drew from licensed databases: Bibliographia 

medica Čechoslovaca, Ebsco, Medline, Pubmed. For the processing of nursing procedures I 

used the recommendations of professional societies: Czech societies of anesthesia, 

resuscitation and intensive medicine, Society for Transfusion Medicine of the CzMA JEP, 

Intensive and critical care nursing, Pielegniarstwo chirurgiczne i angiologiczne / related 

infections, Espen guideline on parenteral nutrition intensive care, American journal of 

surgery, Critical care medicine, International journal of surgery, International journal of 

surgery anaesthesia, British journal of surgery. 

 

Methods: For the elaboration of the thesis I chose a case study of a patient with peritonitis 

complicated by sepsis and multiorgan failure with necessity of organ support, where I 

focused on the issue of nursing care. I supplemented this case study with data from a survey 

to find out how many peritonitis patients were admitted to our department over a five-year 

period. We examined the length of hospitalization, the end of hospitalization, the need for 

organ support or the number of surgical revisions. 

 

The goal of the work: The aim of my work was to develop a nursing care plan for patients 

with complicated peritonitis at anesthesiology and resuscitation department based on expert 

recommendations. At the same time, the aim was to find recommended nursing procedures 

focused on this issue and then analyze the tools used with regard to their reliability. 

 

Results: We have generalized the nursing procedures described in the case study, according 

to the latest available practices recommended by professional societies and elaborated in 

nursing materials. 

 

Conclusion: Nursing care for patients with complicated peritonitis must be comprehensive, 

multidisciplinary cooperation is necessary, the patient needs to be constantly motivated and 

supported in activities that are themselves and on the contrary trying not to deter them by 



overestimating their own forces. We always need to adapt nursing care to the patient's current 

condition and follow good nursing practices. 

 

Contribution of the work: Plan of nursing care for patients with complicated peritonitis at 

the anesthesia-resuscitation department. 

 

Keywords: peritonitis, sepsis, multiorgan failure, care for invasive inputs, care of a 

ventilated patient, patient care on elimination methods, nutrition of critically ill patients. 
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1. Úvod 

 Komplikovaná peritonitis je závažný stav, kdy může dojít až k selhání životně 

důležitých orgánových soustav. Pacienti s komplikovanou peritonitis vyžadují hospitalizaci 

na odděleních intenzivní péče (JIP, ARO). Péče o takovéto pacienty je většinou 

dlouhodobější v řádu týdnů někdy i měsíců. 

 Pracuji jako sestra na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, kde se s pacienty s 

komplikovanou peritonitis pravidelně setkávám. Prostřednictvím diplomové práce otevírám 

problematiku ošetřovatelských postupů u pacientů s komplikovanou peritonitis. Jedná se o 

péči, která musí být komplexní a vyžaduje velkou pozornost. Stav  pacienta se může často 

rychle měnit a my musíme být schopni včas reagovat na tyto změny, tak abychom předešli 

možnému rozvoji fatálních komplikací. Léčba bývá dlouhodobější a pro pacienty je často 

náročná i po psychické stránce. Komplikovaná peritonitis vede k rozvoji sepse, následně 

často dochází až k multiorgánovému selhání. Stav pacienta je komplikován bolestí v oblasti 

břicha, která pacienta značně omezuje, například zhoršuje ventilační parametry nebo 

omezuje pacienta v pohybu, což pacienti vnímají velmi nepříjemně, stejně tak jako omezení 

až zastavení motility trávicí trubice. Ve své práci se snažím popsat ošetřovatelské postupy u 

pacientů s komplikovanou peritonitis, včetně péče při nutnosti orgánové podpory. Péče o 

tyto pacienty vyžaduje trpělivost nejen z naší strany, ale hlavně ze strany pacienta. Je potřeba 

získat si důvěru pacienta, protože v průběhu léčby často dochází k opakovanému zhoršování 

stavu někdy i s nutností operační revize nebo opakovaného použití orgánové podpory. 

Důležitá je i rehabilitace a to v celém průběhu hospitalizace. Součástí rehabilitace je i 

zapojování pacienta do sebepéče, na tuto činnost je potřeba si vyhradit dostatek času, aby 

pacient měl prostor se aktivně zapojovat. 

 V první části mé diplomové práce se věnuji anatomii a fyziologii peritonea a 

onemocnění vedoucí k rozvoji peritonitis. Dále se snažím přiblížit problematiku septického 

šoku a multiorgánového selhání jako komplikace peritonitis. V druhé části jsem se pomocí 

průzkumného šetření snažila zpracovala informace o pacientech s komplikovanou peritonitis 

přijatých na naše oddělení v období od ledna 2014 do září 2018 se zaměřením na počet 

operačních revizí, na nutnost orgánových podpor a na délku hospitalizace. Dále jsem zde 

zpracovala případovou studii pacientky s komplikovanou peritonitis, která vyžadovala v 

průběhu hospitalizace orgánové podpory i operační revize. Jednalo se o pacientku jejíž stav 

se v průběhu hospitalizace zlepšoval, ale i zhoršoval. Ve třetí části jsem se pokusila shrnout 

a zobecnit ošetřovatelskou péči o pacienty s komplikovanou peritonitis s využitím 

doporučených postupů uvedených v odborné literatuře. 

 V období od ledna 2014 do září 2018 jsme na naše oddělení přijali 2847 pacientů, z 

toho bylo 77 pacientů přijatých pro komplikovanou peritonitis, jedná o 2,7% z celkového 

počtu přijatých pacientů, ale z těchto 77 pacientů bohužel 24 pacientů zemřelo což je 31%. 

Touto úmrtností se diagnoza komplikované peritonitis řadí mezi diagnozy zatížené nejvyšší 

úmrtností na našem oddělení. 
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2. Současný stav poznání 

2.1. Peritoneum 

 Peritoneum nebo-li pobřišnice je lesklá tenká blána, která vystýlá dutinu břišní 

(peritoneum parietální), pokrývá žaludek, játra, slezinu, tenké střevo bez duodena, příčný 

tračník a esovitou kličku (peritoneum viscerální). Peritoneum není zcela těsně přiloženo na 

fascie břišní stěny, zejména vzadu zůstává větší odstup – retroperitoneálnní prostor. 

Retroperitoneálně  v řídkém vazivu jsou uloženy aorta, vena cava inferior a jejich větve, 

mízní cévy a uzliny, ledviny s nadledvinami a s vývodnými močovými cestami a nervové 

kmeny a pleteně. Vývojově se do retroperitoneálního prostoru za nástěnné peritoneum 

dostávají duodenum a pankreas. Peritoneálnní závěsy, kterými přechází parietální 

peritoneum ve viscerální se skládají ze dvou listů peritonea a přichází jimi cévy a nervy k 

orgánům. Mesocolon transversum - závěs transversa, je připojen na zadní stěnu peritoneální 

dutiny, dělí peritoneální dutinu na dvě části: pars supramesocolica – nad úponem mesocolon 

a pars inframesocolica – pod mesocolon transversum. Mesenterium – okruží – závěs 

jejunoilea, jde od flexura duodenojejunalis šikmo dolů do pravé jámy kyčelní. 

Mesoappendix - závěs apendixu, prochází jím arteria appendicularis. Mesocolon 

sigmoideum – závěs esovité kličky, je poměrně vysoký a dlouhý. Mesorektum – krátký závěs 

rekta, přichází jím arteria rektalis superior. Orgány v peritoneální dutině jsou k sobě těsně 

přiloženy a představují systém různých štěrbin a záhybů, které jsou vyplněné tenkou vrstvou 

tekutiny.  Bursa omentalis – prostor v pars supramesocolica, který je ohraničen vpředu zadní 

plochou žaludku, vzadu parietálním peritoneem nad duodenem a pankreatem, nahoře jsou 

játra a bránice, dole colon transversum, vlevo je slezina, vpravo je úzký otvor - vstup do 

bursy - foramen epiploicum. Omentum majus – velká předstěna – široká volná řasa 

peritonea, která volně visí před kličkami tenkého střeva. Omentum minus – malá předstěna 

– průsvitné peritoneum mezi játry a malou kurvaturou žaludku s přilehlým začátkem 

duodena. Pánevní peritoneum nad pánevním dnem přechází na pánevní orgány shora, 

přirůstá k nim a vklesává mezi ně, u mužů mezi přední stěnu rekta a zadní stěnu močového 

měchýře a u žen mezi přední stěnu rekta a zadní stěnu dělohy – Douglasův prostor, a mezi 

přední stranu dělohy a zadní stranu močového měchýře (Dylevský, 2002; Čihák, 2002). 

Peritoneum má velkou absorpční schopnost a vzhledem k jeho velké ploše při zánětu 

zaplavuje organismus velkým množství toxinu. Zánět peritonea vede ke vzniku vazivových 

srůstů, které mají omezit šíření infekce, ale často omezují i volný pohyb a průchodnost 

trávicího traktu, zejména střev (Lukáš et al., 2007). 

Peritoneum je zásobeno z mezenterických tepen, venozní krev pak odchází do portálního 

oběhu. Parietální peritoneum obsahuje velké množství senzitivních zakončení, proto je 

podráždění peritonea velmi bolestivé. Viscerální peritoneum je inervováno převážně 

autonomními nervy příslušných orgánů. Peritoneum má důležité mechanické, imunologické 

a syntetické funkce, které jsou nezbytné pro homeostazu. Omentum je důležitým 

imunologickým a endokrinním orgánem (Hadley, 2014).  

2.2. Peritonitis 
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 Peritonitis - zánět pobřišnice, jedná se o život ohrožující stav, který může končit i 

smrtí, vyžaduje včasné zahájení léčby. Peritonitis vzniká, když zánět prostupuje celou stěnu 

břišního orgánu a šíří se do peritoneální dutiny, nebo při perforaci trávicí trubice a vylití 

jejího obsahu do dutiny břišní, vzácnou příčinou je hematogení infekce peritonea. Zpočátku 

bývá zánět ohraničený - peritonitis circumscripta, později se šíří na celou dutinu břišní - 

peritonitis diffusa (Zeman, 2004). 

Akutní peritonitis vzniká většinou v důsledku perforace orgánu dutiny břišní, prognóza je 

horší čím nižší úsek trávicí trubice se perforuje, protože rozmanitost a hustota osídlení trávicí 

trubice bakteriemi se ve směru od žaludku k tlustému střevu několikanásobně zvyšuje. 

Množství mikroorganismů v trávicí trubici mohou nepřímo zvyšovat inhibitory protonové 

pumpy, které snižují kyselost žaludeční sliznice, čímž se sníží i schopnost žaludeční šťávy 

likvidovat bakterie přicházející do žaludku, tyto bakterie se pak mohou dostávat dále do 

střeva.  Žaludek a duodenum obsahují nejčastěji anaeroby a streptokoky. Od jejuna dál 

nacházíme převážně aerobní gram negativní (koliformní bakterie) a anaeroby gram 

negativní. Vážnost stavu je dána velkou plochou pobřišnice, na které se absorbují toxiny a 

následně poškozují další orgány. Průběh peritonitidy ovlivňuje množství a virulence toxinu, 

aktuální celkový stav pacienta, druh perforovaného orgánu a včasnost léčebné intervence 

(Dever et al., 2015). Šíření patogenu usnadňuje přítomnost peritoneální tekutiny a pohyby 

peritonea a trávicí trubice. Zánět při akutní peritonitis je charakterizovaný exsudací na 

povrch peritonea a do břišní dutiny. Charakter exudátu je velmi rozmanitý. U aseptických  

zánětů, například po operacích v dutině břišní bývá fibrozní - zánět je vyvolán 

mechanickými nebo fyzikálními vlivy. V případě kontaminace dutiny břišní 

mikroorganismy, je zánět fibrozně hnisavý nebo hnisavý - hnisavá peritonitis, vyvolává 

toxemii a sepsi (Mačák, Mačáková, 2004). 

Primární peritonitis: Nenacházíme zdroj kontaminace v dutině břišní. Předpokládá se, že k 

šíření infekce dochází hematogenní cestou. Nejčastěji vykultivovaným mikroorganismem je 

pneumokok a hemolytický streptokok. Primární peritonitis je méně častá.  Mezi primární 

peritonitis se řadí i spontánní bakteriální peritonitis, která provází bakteriální infekci ascitu 

u pacientů s jaterní cirhózou (Pafko, 2008). 

Sekundární peritonitis: Zdroj zánětu nacházíme v dutině břišní. Například apendicitis, 

cholecisititis, diverticulitis, pankreatitis, perforovaný žaludeční nebo duodenální vřed, 

perforovaná střevní stěna. Sekundární peritonitis je častější než primární (Pafko, 2008). 

Difuzní peritonitis: Zánět je vyvolán mikroby - mikrobiální zánět nebo chemicky - látkami, 

které dráždí peritoneum - aseptické záněty. Původcem mikrobiálních zánětů jsou nejčastěji 

bakterie vyskytující se fyziologicky ve střevě, jako například Escherichia coli, aerobní i 

anaerobní streptokoky, Bacteroides, Clostridium. Vzácněji mohou být původcem 

stafylokoky, pneumokoky nebo gonokoky. Tito mikrobiální původci se do dutiny břišní 

dostávají přímou cestou po poranění orgánů dutiny břišní, kdy dochází k jejich perforaci, 

dále cestou per continuiatem, patogen prostupuje stěnou poškozenou zánětem, nejméně 

častou cestou je metastatický rozsev krevní cestou při celkových infekčních chorobách.  
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Peritonitis mohou vyvolávat i multirezistentní mikroorganismy, nejčastěji z řad Enterokoků, 

zvládnutí takovéhoto zdroje infekce je velmi obtížné (Zeman, 2004). 

Peritonitis circumscripta: Ohraničený zánět pobřišnice se objevuje, když je nějakým 

způsobem znemožněno šíření zánětu do volné břišní dutiny, například srůsty nebo 

fibrinovými slepeninami v dutině břišní. Ohraničení zánětu v místě jeho výskytu, často vede 

ke vzniku hlíz například pod bránicí, mezi střevními kličkami, v pánvi, mohou se objevovat 

i abscesy v játrech a slezině.  Bolest je lokalizována nad místo zánětu. Ohraničený zánět se 

může resorbovat, vyvinout se v absces nebo perforovat do volné dutiny břišní (Zeman, 

2004). 

2.2.1. Klinický obraz peritonitis 

  Nemocný s peritonitidou má trvalé bolesti břicha, které se při pohybu zhoršují. Bolest 

je v celé dutině břišní, je trvalá a postupně se zhoršující. Bývá přítomno zvracení, dochází k 

zástavě pohybu trávicí trubice. Nemocný zaujímá polohu v leže s pokrčenými dolními 

končetinami, je bledý studeně opocený, tachykardický s postupně stoupající teplotou, 

zrychlené povrchnní dýchání, nepoužívá břišní dýchání. Klinické příznaky nastupují 

nejrychleji u peritonitidy perforační. Klinická diagnostika zahrnuje příznaky orgánového 

postižení podle charakteru a lokalizace základního patologického procesu. Při akutní 

peritonitidě může peritoneální výpotek významně vyčerpat intravaskulární objem (Kolář, 

2008). 

Mannheimův index peritonitidy: Vyšší hodnota Mannheimova idexu peritonitidy znamená i 

zvyšující se úmrtnost. Mannhaimův index sleduje: věk, pohlaví, orgánová selhání, 

přítomnost malignity, dobu trvání peritonitidy před operačním výkonem, zdroj 

peritoneálního exudátu, jeho vzhled, zda-li je peritonitida ohraničená nebo už difuzní. 

Výsledný index zvyšuje věk nad 50 let, ženské pohlaví, přítomnost orgánových dysfunkcí, 

přítomnost malignity, trvání peritonitidy před operačním výkonem déle než 24 hodin, 

zdrojem peritoneálního exudátu je colon, prognosu dále zhoršuje zakalený exudát, ještě horší 

prognozu má exudát fekální a došlo-li již k rozvoji difuzní pritonitidy (Sanjeev et al., 2016). 

Původci infekce: Abdominální infekce jsou typicky polymikrobiální s často rezistentními 

mikroorganismi. Mikrobiální původ peritonitidy závisí na místě perforace, horní etáže 

gastrointestinálního traktu obsahují relativně málo mikroorganismů. Nejčastějšími původci 

infekce, která vede až k rozvoji sepse jsou gram negativní bakterie a to zejména Escherichia 

coli, která pochází nejčastěji z tenkého střeva, stejně tak jako Enterococcus, který často 

způsobuje intraabdominální abscesy. Tlusté střevo obsahuje větší množství mikroorganismů, 

převládají zde anaerobní nad aerobními, nejčastějšími zástupci jsou Clostridium nebo 

Bacteroides (Donnio et al., 2012). 

 

 

2.2.2. Léčba peritonitis 
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 Základní principy léčby peritonitis: kontrola zdroje sepse, obnova funkce GIT, 

systémová antimikrobiální terapie, orgánová podpora. Léčebné postupy musí vést k 

zabránění pokračující mikrobiální kontaminace, mělo by dojít k obnovení anatomických 

poměrů a také k obnovení střevních funkcí. Včasné zahájení enterální výživy, které můžeme 

podpořit podáváním prokinetik, má pozitivní vliv na celkovou imunitní situaci nemocného. 

Kontraindikací včasného zahájení enterální výživy jsou: ischemie splanchnické oblasti, 

mechanický ileus, porušená integrita gastrointestinálního traktu. Důležitou roli v léčbě 

peritonitis hraje i čas. Prognózu ovlivňuje včasnost získání kontroly nad zdrojem infekce, 

adekvátní antibiotická léčba a včasné zahájení intenzivní péče s podporou selhávajících 

orgánů (In: Management of severe sepsis of abdominal origin 2007). 

Kontrola zdroje infekce: spočívá v chirurgickém odstranění infekčního ložiska, evakuace 

hnisu, nekrotické tkáně a toxinů často s následným otevřeným hojením - laparostomie, takto 

je možné provádět opakované revize dutiny břišní, odstraňovat přetrvávající infekce nebo 

provádět výplachy. Laparostomie se může ošetřit VAC (Vacuum Assisted Closure) 

systémem, který využívá působení negativního atmosférického tlaku k odsávání sekretu  

(Plaudis et al., 2012). Nutnost opakovaných operačních revizí prodlužuje akutní fázi 

peritonitis, s tím spojený i delší pobyt na oddělení intenzivní péče a také zvyšuje riziko 

rozvoje komplikací, ale zároveň včasná i opakovaná operační revize snižuje riziko vzniku 

fatálních komplikací, které mohou vést i k náhlé smrti pacienta. Opakované relaparotomie 

prognozu pacienta nezhoršují, pro prognózu je důležité zastavení a odstranění infekčního 

procesu z dutiny břišní.  Laparostomie má tedy pro pacienta výhody: snižuje nitrobřišní tlak, 

zlepšuje drenáž dutiny břišní, umožňuje včasné odhalení úniků z anastomóz a usnadňuje 

případné další operační revize. Nedílnou součástí léčby sloužící k odstranění infekce je i 

podávání antibiotik. Zpočátku se podávají antibiotika širokospektrá, jejich volba se odvíjí 

od předpokládaného zdroje infekce. Z peritoneální dutiny odebíráme vzorek, nejlépe ještě 

před podáním antibiotik, který odesíláme k mikrobiologickému vyšetření. V co nejkratší 

době se pak nasazují antibiotika cíleně, účinná na vykultivovaný patogen. Širokospektrá 

antibiotika nejsou ideální, protože jsou toxičtější a zvyšují riziko rozvoje rezistence 

patogenů. Antibiotika se podávají dokud neodezní infekce a neobnoví se funkce GIT. Rozsah 

chirurgického zákroku je dán místem perforace nebo zdrojem infekce (Renvick, 2015). 

Definitivní řešení zdroje infekce je chirurgické, zahrnuje resekci infikované sutury nebo 

perforované časti gastrointestinálního traktu, popřípadě opravu perforace. Důležitou součástí 

chirurgického řešení peritonitidy je důkladné odstranění všech nekrotických, infikovaných 

nebo devitalizovaných tkaní a tekutin (Grundling et al., 2014). Zdroj infekce lze zvládnout i 

pomocí perkutálně zavedených drénů do místa infekce, nejčastěji abscesu. Takto zavedené 

drény mohou sloužit nejen jako odvodné, ale i jako proplachové, můžeme tak naředit obsah 

určený k drenáži, který pak snáze odchází drénem aniž by ho ucpaval. Tímto drénem lze 

aplikovat antibiotika přímo do místa infekce. Perkutální drény je potřeba zavádět pod 

ultrasonografickou nebo CT kontrolou. Výplach dutiny břišní lze provést i laparoskopicky, 

u hnisavé peritonitidy snižuje tento postup mortalitu i morbiditu (Swank et al., 2013). 

Nedojde-li ale do 48 hodin ke klinickému zlepšení je potřeba provést laparotomii s revizi 

dutiny břišní. Další léčba je dána celkovým stavem pacienta. I přestože je ložisko infekce 

odstraněno, lze předpokládat, že v následujících 24 hodinách se může stav pacienta nadále 
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zhoršovat. Základem léčby jsou tedy opatření zajišťující odpovídající dodávku kyslíku 

tkáním, zabránění hypoperfuzi a následné hypoxii, k tomu je potřeba často využít orgánové 

podpory (Arun et al., 2012). Součástí terapeutického postupu je antimikrobiální léčba, která 

se zahajuje již před samotným operačním výkonem, je potřeba zajistit vysoké hladiny 

antimikrobiálních léků v krvi. Další podávání antimikrobiálních léků se řídí citlivostí 

mikroorganismů, vykultivovaných ze vzorku peritoneálního výpotku, odebraného 

peroperačně, popřípadě z odebraných hemokultur, které se odebírají před operačním 

výkonem a před nasazením antibiotik.  Nedílnou součástí léčby, která je pro pacienta taky 

velmi důležitá, je i léčba bolesti a časná rehabilitace, která by měla vést k co nejčasnější 

mobilizaci pacienta (In: Management of severe sepsis of abdominal origin, 2007). 

Relaparotomie a laparostomie: Pro kontrolu zdroje sepse je často potřeba provádět 

opakované laparotomie s revizí peritoneální dutiny. Při relaparotomii je možné provádět 

výplach peritoneální dutiny antibiotiky, před vlastním výplachem je dobré odebrat sekret z 

peritoneální dutiny na mikrobiologické vyšetření a kultivaci. Selhání léčby infekce 

peritoneální dutiny zvyšuje úmrtnost. Opakované laparotomie mohou zhoršovat pozdější 

hojení rány (Rüttinger et al.,2012). V tomto ohledu se jako výhodnější pro budoucí hojení 

operační rány jeví – laparostomie – opožděné definitivní uzavření dutiny břišní. 

Laparostomie umožňuje opakované revize abdominální dutiny, odstraňování infekčního 

sekretu z dutiny břišní dle potřeby, snižuje riziko adheze mezi střevem a břišní stěnou, 

současně snižuje riziko intraabdominální hypertenze. Laparostomie je velmi často léčebným 

postupem při sekundární peritonitidě (Weber et al., 2014). 

Podtlaková drenáž: Využití terapie negativním tlakem umožňuje dosáhnout kontroly zdroje 

infekce v peritoneální dutině v případě, kdy nelze tento zdroj infekce odstranit během jedné 

operace a předpokládají se další revize dutiny břišní z laparotomického přístupu. Léčba 

peritonitidy negativním tlakem umožňuje lepší zvládání těžké sepse vyvolané purulentní 

peritonitidou, předchází zvyšování intraabdominálního tlaku a tím zlepšuje perfúzi 

splanchnickou oblastí. Tento způsob léčby umožňuje také trvalé odstraňování peritoneální 

tekutiny bohaté na mediátory, které snižují protizánětlivé vlastnosti břišního exudátu 

(Stremitzer et al., 2011). Studie provedená na Chirurgické klinice FN Na Bulovce v letech 

2009 – 2011 prokázala, že využití podtlakové drenáže při léčbě těžké peritonitis významě 

snižuje mortalitu a zvyšuje šanci na následné definitivní uzavření břišní stěny. Ukončení 

léčby negativním tlakem a definitivní uzavření dutiny břišní se provádí při regresi zanětlivé 

odpovědi, při vymizení projevů sepse, při zlepšování se orgánových funkcí, při vizuálně čisté 

peritoneální dutině a při dobré střevní perfuzi. (Rozhledy v chirurgii 2012, Uzávěr stěny břišní po 

laparostomii s použitím negativního tlaku pro těžkou peritonitidu pomocí dynamické fasciální sutury 

– výsledky prospektivní randomizované studie). 

 

2.3. Onemocnění vedoucí k rozvoji peritonitis 

 Onemocnění, které se ve svém průběhu mohou vést k rozvoji komplikované 

peritonitis. 
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2.3.1. Perforovaný žaludeční a duodenální vřed 

 Peptický vřed je defekt sliznice žaludku nebo duodena, který často prostupuje celou 

stěnu a může tedy i perforovat do dutiny břišní. Příčina vzniku vředu je multifaktoriální, 

dochází k porušení rovnováhy mezi protektivními (sliny, potrava, mucin) a agresivními 

(HCl, pepsin, žlučové kyseliny, některé léky, nikotin, alkohol, Helicobacter pylori) faktory 

působící na žaludeční či duodenálnní sliznici. Dochází k poškození slizniční bariery což 

umožňuje kyselému obsahu, aby působil přímo na intersticium, které podléhá nekroze. 

Pacienti s žaludečním vředem často hladoví, protože potrava v žaludku vyvolává bolest, 

naopak pacienti s duodenálním vředem si na bolesti stěžují nalačno, potrava vyvolává úlevu 

(Zeman, 2004). 

Léčba: endoskopické ošetření vředu, popřípadě resekční výkony. Perforovaný vřed vyvolává 

náhlou prudkou bolest, jako bodnutí nožem, nemocný má nauzeu, ale nezvrací, břicho je 

prknovitě stažené, na poklep a na pohmat velmi bolestivé, objevuje se tachykardie, postupně 

hypotenze, stoupá teplota, dochází k útlumu až vymizení peristaltiky, na RTG nebo na CT 

prokazujeme vzduch v peritoneální dutině, laboratorně je přítomna leukocytoza. Pacientovy 

se zavádí žaludeční sonda, abychom odčerpali zbytek žaludečního obsahu, tlumíme bolest. 

Provede se chirurgické ošetření perforace a vyčištění dutiny břišní, podáváme antibiotika  

(Pafko et al., 2006). 

2.3.2. Perforace žlučníku 

 K perforaci žlučníku může dojít při akutní cholecystitidě velmi často spojené s 

cholecystolithiázou. Zánět žlučníku se vyvíjí od edému přes flegmonu, gangrénu až po 

perforaci. Dochází k zánětlivé exudaci do podjaterní krajiny, v okolí žlučníku se objevuje 

serozní, serofibrinozní až hnisavý výpotek, se stěnou žlučníku se slepují okolní orgány 

(omentum, duodenum, transversu) a vzniká pericholecystický infiltrát, který brání šíření 

zánětlivého procesu do volné dutiny břišní, pokud se dále žlučník plní může dojít až k 

perforaci do volné dutiny břišní a dochází k rozvoji difuzní biliární peritonitis. Při vyšetření 

nacházíme lehce vzedmuté břicho, na poklep a na pohmat není výrazná bolestivost, 

peristaltika je oslabená, pacientův stav se celkově zhoršuje. 

Léčba - cholecystektomie s výplachem dutiny břišní a její drenáží (Pafko, 2008). 

2.3.3. Pankreatitis 

 Při akutní pankreatitis se prosáknutí šíří od mezokolon transversum k žaludku a k 

levé ledvině, v okolí pankreatu se objevují tekutinové kolekce, dochází k zánětu a nekroze 

pankreatu, peripakreatického tuku a cév rozvíjí se nejprve ohraničená peritonitis, která 

paralyzuje duodenum a příčný tračník. Rozvíjející se peritonitis se známkami rozvíjející se 

sepse jsou indikací k operačnímu řešení pankreatitis (Zeman et al., 2011). 

2.3.4. Apendicitis 
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 Akutní apendicitida ve většině případů má neznámou etiologii, začíná jako katarální 

zánět, přechází ve flegmonu, gangrenu až může dojít k perforaci, vzniká periapendikální 

infiltrát až difuzní peritonitis. Pacient je přímo ohrožen na životě rozvíjející se peritonitidou, 

k perforaci dochází většinou v prvních 48 hodinách zánětu. Jedná se o indikaci k neodkladné 

operaci, kdy se musí odstranit zbytky apendixu a provést toaleta dutiny břišní často s nutností 

drenáže (Zeman, 2004). 

2.3.5. Diverticulitis 

 Zanícené divertikly se mohou vyskytovat na kterékoliv části tračníku, nejčastěji, ale 

bývají loklizovány v levé části střeva zajména na sigmoideu. Léčba je převážně 

konzervativní, ale když dojde k perforaci divertiklu a k následnému rozvoji peritonitis je 

indikována laparotomie s resekcí postižené části střeva a založením kolostomie. 

Rekonstrukce střeva se provádí až po několika týdnech (Pafko, 2008). 

2.3.6. Salpingitis 

 Zánět vejcovodů vzniká nejčastěji ascendentní infekcí z dělohy a nebo přestupem z 

okolí například při apendicitis. Zanícená sliznice vejcovodu produkuje serozní nebo hnisavý 

exsudát, který vytéká z ampulárního ústí vejcovodu. Infekce může přestupovat na 

peritoneum a vyvolat jeho zánětlivou reakci. Zánětlivý proces může vyvolat slepení 

střevních kliček s omentem a dělohou, tím dojde k uzavření zánětu v malé pánvi – mluvíme 

o pelveoperitonitis, při dalším šíření zánětu dochází k rozvoji difuzní peritonitis. Rozvoj 

difuzní peritonitis je indikací k laparoskopické revizi dutiny břišní. Léčba musí zohledňovat 

věk a s ním spojené reprodukční funkce (Citterbart, 2001). 

2.3.7. Pooperační peritonitis 

 Peritonitida se může rozvinout i jako pooperační komplikace. Příčinou mohou být 

například netěsné sutury, nefunkční anastomozy, pooperační ischemie střeva a podobně. 

Jedná se o indikaci k laparoskopii popřípadě laparotomii (Pafko et al., 2006). 

2.3.8. Peritoneální dialýza 

 Peritoneální dialýza je jednou z možností léčby chronického renálního selhání, kde 

jako membrána, přes kterou probíhá transport škodlivin do dialyzačního roztoku, je využito 

peritoneum. Vlastní provedení peritoneální dialýzy: pacientovi je chirugicky zaveden 

peritoneální katétr do dutiny břišní, přes tento katétr se do dutiny břišní napouští dialyzační 

roztok a po určité době, během které dojde k odtranění škodlivin z krve přes peritoneum se 

dialyzační roztok zase vypouští. Manipulace s peritoneálním katétrem musí probíhat přísně 

asepticky. Peritonitis je obávanou komplikací peritoneální dialýzy. Infekce se do dutiny 

břišní dostává nejčastěji přes peritoneální katétr, při špatné manipulaci, použitím 

kontaminovaných dialyzačních vaků nebo poškozením katétru. Při podezření na počínající 

peritonitis se ihned zahajuje podávání antibiotik do dutiny břišní spolu s dialyzačním 

roztokem, je-li léčba zahájena včas je toto opatření většinou dostačující a není potřeba 

odstranění peritoneálního katétru. Méně častější příčinou, ale o to závažnější je infekce 
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způsobená mikroorganismi, které se do dutiny břišní dostali přes střevní stěnu, tato 

komplikace většinou vyžaduje odstranění peritoneálního katétru a podávání antibiotik 

intravenozně (Bednářová, 2015). 

2.3.9. Poúrazová peritonitis 

 Úrazy vedoucí k perforaci některé intraperitoneální části trávicího ústrojí způsobí 

vylití obsahu perforovaného orgánu do volné peritoneální dutiny a následný rozvoj 

peritonitidy. Agresivita působení na peritoneum je dána lokalizací perforace, při perforaci 

žaludku dochází zprvu k rozvoji aseptické peritonitis, při perforaci tenkého střeva je obsah 

už částečně infikován a při perforaci tračníku dochází k rozvoji sterkorální peritonitis. Léčba 

je chirurgická následována intenzivní péči (Ševčík et al., 2014). 

2.4.    Komplikace peritonitis 

 Lokální zánět může vyvolat dysfunkci vzdálených orgánových soustav. Proto  může 

u pacienta s peritonitis dojít až k rozvoji septického šoku se známkami multiorgánového 

selhání (Černý et al., 2002). 

2.4.1. Sepse 

 Sepse – jsou splěny podmínky pro diagnostiku SIRS a klinicky nebo 

mikrobiologicky je potvrzena přítomnost infekce. Původně se jedná o obranný 

mechanismus, který má za cíl eliminovat infekci a zabránit jejímu šíření. Propagace 

zánětlivé reakce může, ale vést k poškození infekcí nezasažených orgánů. Sepse je 

charakterizována hemostatickou dysbalancí, endoteliální dysfunkcí ovlivňující 

kardiovaskulární systém a intracelulární homeostazu, následkem je buněčná hypoxie a 

apoptóza, která vede k orgánové dysfunkci s orgánovým selháním – MODS. Sepse jako 

komplikace peritonitis má horší prognózu než sepse způsobená infekcí mimo dutinu břišní. 

Hemodynamické příznaky: nízká systémová vaskulární rezistence, zvýšený srdeční výdej, 

zvýšená spotřeba kyslíku, snížení kapilárního návratu. Laboratorní výsledky: leukocytoza, 

laktátová acidosa, odchylky ve vyšetření jaterních a renálních funkcích, trombocytopenie až 

se známkami diseminované intravaskulární koagulace, zvýšené koncentrace prokalcitoninu, 

C-reaktivního proteinu a cytokinů. Pro stav pacienta a volbu léčby je důležitá dynamika 

jednotlivých ukazatelů sepse (Streitová et al., 2015). 

Typy sepse 

• Těžká sepse – sepse se známkami orgánového poškození, hypoxií, může docházet k 

alteraci mentálního stavu. 

• Septický šok – težká sepse s hypotenzí nereagující na adekvátní tekutinovou 

resuscitaci  se známkami hypoperfuze jako jsou oligurie a laktátová acidosa (Zadák 

et al., 2007).   

 

Léčba sepse 
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Léčba sepse má být zahájena co nejdříve. Cílem léčby sepse by mělo být co nejdříve 

dosáhnout hodnoty MAP více jak 65 mmHg, CVP 8 mmHg, venosní saturace hemoglobinu 

kyslíkem 70%. Základním léčebným postupem je tekutinová resuscitace, je-li účinná klesá 

hladina laktátu v krvi. Důležitou součástí je antimikrobiální terapie, která má být také 

zahájena co nejdříve, ale před jejím zahájením je potřeba odebrat zdroj sepse, abychom 

identifikovali vyvolavatele infekce. K podpoře oběhu nasazujeme vasopresory. Nutná je 

kontrola glykémie, je potřeba zamezit výkyvům hladiny glukosy v krvi. Při nedostatečné 

ventilaci zahajujeme umělou plicní ventilaci. Při renální insuficienci přípojujeme pacienta 

ke kontinuálním eliminačním metodám (Dellinger et al., 2013). 

2.4.2. MODS – syndrom multiorgánové dysfunkce 

 Syndrom multiorgánové dysfunkce znamená postupné selhávání dvou a více 

orgánových soustav, organismus není schopen udržet homeostazu, jsou potřeba zevní 

intervence. 

Dělení MODS 

• Primární MODS vzniká přímým působením inzultu na jednotlivé orgány, které svým 

selháním vedou k selhávání dalších orgánů a tím k rozvoji MODS. 

• Sekundární MODS vzniká systémovým rozšířením zánětové odpovědi spojené s 

poruchou hemodynamiky, mikrocirkulace a zhoršenou utilizací kyslíku (Ševčík et 

al.,  2014). 

Respirační insuficience 

 Akutní respirační insuficienci lze definovat jako náhle vzniklé, funkční a strukturální 

postižení plicní tkáně, charakterizované vznikem hypoxemie, snížením plicní podajnosti a 

nízkou funkční reziduální kapacitou. Hlavní příčinou hypoxemie u nemocných je přítomnost 

nevzdušných nebo hypoventilovaných plicních oblastí a zhoršená eliminace CO2 je 

zapříčiněna zvětšením mrtvého prostoru v důsledku mikrotromboz v alveolární kapilární síti. 

Respirační insuficince se může rozvinout jako komplikace peritonitidy, zvyšující se 

nitrobřišní tlak v důsledku rozvíjející se peritonitidy a bolestivost břicha vede k vyššímu 

postavení bránice, což má za následek povrchní dýchání, které není schopné dostatečně krýt 

kyslíkovou potřebu organismu a eliminovat CO2. Bolestivé břicho omezuje nejen dýchací 

pohyby, ale i kašel, pacient se brání hlubokým nádechům a odkašlávání. Základním 

opatřením u nemocných s respirační insuficiencí je ventilační podpora. U lehčích forem lze 

využít podávání kyslíku polomaskou, kdy pouze zvyšujeme frakci kyslíku ve vdechované 

směsi. Další možností je neinvazivní plicní ventilace, kdy pomocí speciální masky, která je 

těsně přitisknuta na obličej se snažíme pomocí ventilátoru udržet v dýchacích cestách 

pozitivní tlak, tak aby nedocházelo ke kolapsu plicních sklípků na konci výdechu. Někteří 

pacienti, ale tuto podporu dýchání špatně tolerují. Při potřebě vysoké tlakové podpory je 

potřeba invazivní zajištění dýchacích cest - orotracheální intubací, při déle trvající potřebě 

ventilační podpory se dýchací cesty zajišťují tracheostomií, která je pacienty lépe snášena, 

umožňuje lepší toaletu dutiny ústní a usnadňuje fázi odpojování od ventilátoru. Pacient se 
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přepojuje přes tracheostomii na Ayerovo T – systém, který zajišťuje přívod ohřátého a 

zvlhčeného vzduchu s definovanou frakcí kyslíku. Frekvence a dechové objemy jsou řízeny 

pouze pacientem  (Dostál, 2004). 

Kardiální selhání 

 Oběhovému selhání předchází pokles krevního tlaku, vzestup srdeční akce a známky 

orgánové hypoperfuze. Selhání oběhu vede k ischémii. Ischemie je stav kdy je nedostatečné 

zásobení tkání kyslíkem v důsledku nedostatečného prokrvení tkání a současně zhoršeným 

odtokem krve z tkání. Tkáně jsou ohroženy nedostatečným přívodem kyslíku, ale i živin a 

současně je omezen odvod CO2 a dalších produktů metabolismu, což vede k acidose tkání a 

dalšímu poškození. Cílem hemodynamické podpory při kardiálním selhání je obnova 

orgánové perfuze a normalizace buněčného metabolismu. Základem podpory oběhu je 

tekutinová resuscitace, pacient může být hypovolemický i přestože má pozitivní tekutinovou 

bilanci, otoky jsou důsledkem extravazace tekutin při kapilárním leaku a poruše endotelu. 

Není-li adekvátní tlaková odpověď na podávání tekutin je indikováno podání vasopresorů – 

katecholaminů, lékem první volby je Noradrenalin, při zhoršování kardiálních funkcí se 

podávají inotropní látky jako je Dobutamin. Podávání tekutin se řídí hodnotami systémového 

tlaku, centrálního žilního tlaku, srdeční frekvence a diurézy. Při účinné volumoterapii 

pacient reaguje vzestupem systémového tlaku, poklesem srdeční frekvence, dostatečnou 

diurezou (1ml/kg/hod), centrální žilní tlak by se měl pohybovat v rozmezí 5-6 mmHg (6-7 

cm vodního sloupce), v případě zavedení Swan-Ganzova katétru, který nám umožňuje 

monitorovat plicní tlaky a tlak v zaklínění, ukončujeme volumoterapii, když tlak v zaklínění 

dosáhne hodnoty 18mmHg (Kolář, 2009). 

Akutní renální selhání 

 Dochází k poklesu renálních funkcí s retencí dusíkatých látek v organismu. Rozvoj 

těchto příznaků na podkladě sepse je náhlý. Příčiny selhání jsou multifaktoriální – 

hypotenze, hypovolémie, nízký srdeční výdej, působení cytokinů, oxidační stres, v případě 

peritonitidy se přidává i zvyšující se intrabdominální tlak. U kriticky nemocných akutní 

renální selhání vzniká jako součást multiorgánové dysfunkce z prerenálních příčin. Těžké 

renální selhání je dáno: oligurií až anurií, ureou v séru nad 36 mmol/l a kreatininem v seru 

nad 310 μmol/l. Při známkách počínajícího renálního selhání – klesající diureza, stoupající 

hladina urei a kreatininu v seru se podává tekutinová výzva spolu s diuretiky, nejčastěji 

Furosemidem. Nedojde-li ke stabilizaci diurezy a hladiny urei a kreatininu je potřeba připojit 

pacienta na kontinuální eliminační metody. V péči o kriticky nemocné se využívá 

kontinuálních eliminačních metod - CRRT, jsou lépe oběhově tolerovány, umožňují lepší 

kontrolu homeostazy. Pro kontinuální eliminační techniky je potřeba zajistit pacientovi cévní 

přístup. Dialyzační katétry jsou dvouluminové s větším průměrem než centrální žilní katétry, 

protože je potřeba zajistit dostatečný krevní průtok, zavádějí se cestou vena femoralis, vena 

jugularis a nejméně často vena subclavia, protože zde je nejvyšší riziko tromboembolických 

komplikací. Jeden lumen slouží pro nasávání krve a druhý lumen očištěnou krev pacientovi 

vrací – jedná se o veno-venozní techniku. Vlastní filtrace probíhá přes polopropustnou 
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membránu, která je vřazena do dialyzačního setu.  Jedná se vlastně o mimotělní oběh (Novák 

et al., 2008). 

Poruchy vnitřního prostředí 

 Poruchy homeostázy jsou u kriticky nemocných pravidelným jevem. Závažnost 

poruch vnitřního prostředí je dána vlastním akutním stavem, ale i přítomností již existující 

orgánové dysfunkce. Důležitým ukazatelem stavu vnitřního prostředí je acidobazická 

rovnováha. Koncentrace nárazníkových složek v krvi, které jsou zodpovědny za udržování 

stálého pH (7,36 – 7,44), je ovliněna metabolickými změnami, poruchou metabolismu vody, 

minerálů (zejména Na+, K+, Cl-), plasmatických bílkovin a poškozením orgánů. Na 

udržování stálého pH se podílí: nárazníkové systémy (hydrogenkarbonát, hemoglobin, 

bílkoviny krevní plasmy a fosfátový nárazníkový systém) a některé orgány zejména plíce a 

ledviny. Hypoxie a hypoperfuze vede k rozvoji metabolické acidosy, která je dána vzestupem 

laktátu nad 2mmol/l. Zvýšení laktátu je zapříčiněno anaerobním metabolismem z důvodů 

hypoperfuze. Organismus se snaží metabolickou acidosu kompenzovat respirační alkalozou, 

pacient hyperventiluje a rozvíjí se hypokapnie, PaCO2 klesá pod 4,3 kPa. Úprava vnitřního 

prostředí by měla být komplexní, je potřeba léčit příčinu, musíme brát ohled na obranné děje 

v organismu. K úpravě acidozy podáváme alkalizující léky: Hydrogenkarbonát sodný. K 

úpravě alkalózy podávnáme acidifikující léky: Isotonický roztok 0,9 NaCl, roztok 

argininhydrochloridu nebo diuretikum acetozamid (způsobuje zvýšené vylučování 

hydrogenkarbonátů ledvinami). Při léčbě respiračních poruch využíváme úpravu ventilace, 

kterou ovlinvňujeme pCO2 (jedná se o acidifikující látku) (Závada et al., 2007). 

Koagulační porucha a jaterní selhání 

 V důsledku celkové hypoperfuze splanchniku selhávájí i jaterní funkce, játra jsou 

zatěžována léky, umělou plicní ventilací, ale i parenterální výživou. Jaterní hypoxie vede ke 

zvyšování hladiny laktátu a amoniaku, v nejtěžší formě může vést až k ireverzibilnímu 

jaternímu selhání. V důsledku jaterního selhání dochází často k rozvoji hypoalbuminémie, 

albumin je důležitý pro udržování onkotického tlaku, pro transport hormonů, mastných 

kyselin, iontů, kovů, nekojugovaného bilirubinu, podílí se na vychytávání volných radikálů. 

Selhávající játra neprodukují dostatek koagulačních faktorů, proto jaterní selhání ovlivňuje 

i koagulaci. Vzhledem k přítomnosti operační rány a často i potřebě opakovaných operačních 

revizí může mít nedostatečná korekce koagulační poruchy pro pacienta fatální následky. 

Dochází k patologické aktivaci systému krevního srážení, hyperaktivace spouští 

hemokoagulační kaskádu uvnitř cév, v kapilárách a malých cévách vznikají mikrotromby, 

což vede ke spotřebovávání trombocytů a humorálních koagulačních faktorů, jejich 

spotřebování se projevuje krvácením do orgánů, kůže i sliznic. Laboratorní změny jsou 

výsledkem aktivace trombinu (štěpí fibrinogen za vzniku fibrinových monomerů, které 

mohou vytvářet až fibrinové mikrotromby, dále aktivuje některé koagulační faktory a 

stimuluje agregaci destiček) a plazminu (rozpouští fibrinová vlákna a degraduje řadu 

plasmatických proteinů) Tento proces může vyústit až v syndrom DIC – diseminované 

intravaskulární koagulace, jedná se o život ohrožující stav. Pro správné fungování koagulace 

je potřeba odstranit případnou hypotermii, korigovat acidosu, hypokalcémii a parametry 

systémové homeostázy. Je také potřeba nezatěžovat játra. Při poruchách koagulace se podává 
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plasma, její podání se doporučuje při klinických známkách krvácení a prodloužení koagulace 

na více jak 1,5násobek normálních hodnot. Při nedostatku trombocytů se podávají jejich 

koncentráty. Při poklesu fibrinogenu pod 1,5 g/l, je potřeba ho také dohradit. Dle potřeby lze 

substituovat i další koagulační faktory (Blatný et al., 2011). 

 

2.5.      Ošetřovatelský proces u nemocného s komplikovanou peritonitis 

 Ošetřovatelská péče navazuje na lékařskou péči a jejím úkolem je systematicky a 

komplexně vyhledávat a uspokojovat potřeby nemocných, snaží se o zmírnění utrpení, 

navrácení zdraví a soběstačnosti. Úkolem ošetřovatelství je také zajistit důstojné a klidné 

umírání a smrt. Poskytování ošetřovatelské péče musí být aktivní, individualizované, 

založené na vědeckých poznatcích. Péče o nemocné je týmová práce, sestra je členem tohoto 

týmu (Koncepce očetřovateství, 2004). Úkony ošetřovatelské péče vychází z lékařských 

úkonů a doplňují je. Sestra vyhodnocuje potřeby nemocných, orientačně hodnotí 

fyziologické funkce, odebírá biologický materiál, odsává sekret z dýchacích cest a pečuje o 

pacienta na UPV, ošetřuje rány, stomie, žilní vstupy, zavádí a ošetřuje močové katétry, zavádí 

a ošetřuje gastrickou sondu, pečuje o pacienty vyžadující očišťující metody krve, 

spolupracuje s dalšími specialisty jako jsou fyzioterapeuti, nutriční specialisté, logopedi 

nebo psychologové (Vyhláška 55/2011 Sb. Ve znění pozdějších předpisů). Ošetřovatelská 

péče o nemocné s komplikovanou peritonitis se odvíjí od jejich klinického stavu, s nutností 

využívání invazivních metod, náhradu selhávajících orgánů či orgánových soustav, důležitou 

součástí je také péče o operační ránu a drenážní systémy, které patří do léčebných postupů u 

pacientů s komplikovanou peritonitis. 

 Ošetřovatelský proces: tento pojem poprvé ve své práci použila autorka Hallová v 

roce 1955. V České republice byla povinnost vykonávat ošetřovatelskou péči metodou 

ošetřovatelského procesu zakotvena v Koncepci ošetřovatelství z roku 2004 a ve vyhlášce 

č.424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků. Jedná se o systematický přístup k péči o nemocné, který je přehodnocován dle 

aktuálního stavu. Cílem ošetřovatelského procesu je uspokojování potřeb nemocných, 

podpora a obnova zdraví k dosažení co nejvyšší kvality života a také zajištění klidného a 

důstojného umírání a smrti. Metoda ošetřovatelského procesu má pět fází: posouzení, 

diagnostika, plánování, realizace a vyhodnocení. Fáze posouzení zahrnuje sběr dat o 

pacientovi a posouzení jeho stavu z hlediska ošetřovateské péče. Fáze diagnostiky zahrnuje 

definování problémů, které lze ovlivnit ošetřovatelskou péčí. Fáze plánování zahrnuje  

naplánování si činností ošetřovatelské péče a přípravu na realizaci, sem patří i příprava 

pomůcek. Fáze realizace představuje vlastní provádění úkonů ošetřovatelské péče. Fáze 

vyhodnocení představuje zhodnocení naplnění plánu ošetřovatelské péče. Celý proces je 

cyklický, proto může fázi vyhodnocení opět následovat fáze posouzení (Plevová, 2011). 

 

2.5.1. Péče o pacienta s respirační insuficiencí 
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 Pacienti s komplikovanou peritonitis jsou ohroženi rozvojem respirační insuficience, 

proto je nutné pacienta monitorovat. 

Monitorace ventilace 

Dechové frekvence: sledujeme zvedání hrudníku pohledem, pohmatem nebo pomocí ekg 

elektrod. Musíme počítat s tím, že pacient může dechovou frekvenci ovlivnit. V případě 

připojení pacienta na ventilátor, počítá dechy samotný ventilátor (Bartůněk et al., 2016). 

Pulzní oxymetrie: neinvazivní měření saturace hemoglobinu kyslíkem v arteriální části 

krevního řečiště, k vyšetření se používá měření intenzity světla prošlého tkání po prosvícení 

tkáně infračerveným a červeným světlem. Tato metoda využívá skutečnosti, že 

oxyhemoglobin a redukovaný hemoglobin absorbují světlo různých vlnových délek. 

Oxyhemoglobin absorbuje více světlo infračervené (vlnová délka 990nm) a redukovaný 

hemoglobin světlo červené (vlnová délka 660nm). Čidlo pulzního oxymetru se nejčastěji 

dává na prsty, nesmí být nalakované nehty. Problémem jsou i studené prsty při 

vasokonstrikci, pak je možné používat saturační čidlo na ucho (Dostál, 2004). 

Kapnometrie: měření koncetrace oxidu uhličitého ve vydechované směsi. Princip je založen 

na absorpci infračerveného světla, adaptér na měření se vkládá do ventilačního okruhu. Pro 

toto měření se používá zkratka EtCO2   - koncentrace CO2  na konci výdechu. Hodnota EtCO2  

by měla být skoro stejná jako hodnota CO2  v  arteriální krvi, je-li v hodnotách velký rozdíl, 

může to být způsobeno velkým mrtvým prostorem nebo se jedná o technickou závadu 

(Dostál, 2004). 

Vyšetření krevních plynů: nám umožňuje získat informace o oxygenační funkci plic. Cílem 

toho vyšetření je zhodnotit aktuální stav plicních funkcí a jejich vývoj v reakci na změny 

ventilačních parametrů.Vyšetřujeme parciální tlak kyslíku v arteriální krvi (PaO2) – důležitý 

pro posouzení oxygenační funkce plic, parciální tlak oxidu uhličitého v arteriální krvi 

(PaCO2) – umožňuje zhodnotit alveolární ventilaci. Na základě vyšetření krevních plynů lze 

dopočítat Horowitzův index – vychází z poměru PaO2 a FiO2, pacienti s ARDS mají 

hodnoty po 100 mmHg, norma je nad 300 mmHg. Na vyšetření krevních plynů se odebírá 

nesrážlivá krev, kterou je možné vyšetřit v analyzátoru přímo na oddělení, mezi odběrem a 

vyšetřením by měla být co nejkratší časová prodleva, stříkačka s krví by neměla obsahovat 

vzduch. Pro vypočítání počítaných hodnot je potřeba zadat do analyzátoru i frakci kyslíku 

ve vdechované směsi a tělesnou teplotu pacienta v době odběru (Dostál, 2004). 

U pacienta na umělé plicní ventilaci monitorujeme dechové objemy, sledujeme soulad s 

ventilátorem a případnou spontální dechovou aktivitu pacienta. Cílem ventilační a 

oxygenační podpory je zajistit vhodnou dodávku kyslíku tkáním a dostatečnou eliminaci 

oxidu uhličitého (Bartůněk et al., 2016). 

 

Zajištění dýchacích cest 
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• Tracheální intubace: endotracheální kanyla se zavádí ústy do průdušnice nad 

bifurkaci. Obtížnost intubace se hodnotí podle Mallampatiho škály, která má čtyři 

stupně: první stupeň – vidíme měkké patro, celou uvulu, hltan a celé tonzily; druhý 

stupeň – vidíme měkké patro a většinu uvuly; třetí stupeň – vidíme měkké patro a 

kořen uvuly; čtvrtý stupeň – není vidět pořádně ani měkké patro.  Intubaci provádí 

lékař za asistence sestry, která podává léky potřebné pro intubaci dle ordinace, lékaři 

pak podává pomůcky: laryngoskop, který před tím zkontrolovala zda dostatečně 

svítí, intubační rouru, u které před tím ozkoušela těsnost obturační manžety a 

nastříkala její konec Xylocain sprejem, popřípadě bužii, která usnadňuje obtížnou 

intubaci. Po zavedení intubační roury sestra nafoukne obturační manžetu, která je na 

konci roury a měla by být pod hlasivkovými vazy, jejím nafouknutím se předchází 

aspiraci a zajišťuje, že intubační roura zůstane na správném místě. Lékař si poslechne 

dýchání nad oběma plícema. Po této kontrole sestra intubační rouru přifixuje 

lepenkou k obličeji pacienta, tak aby se zamezilo jejímu posunutí. K intubační rouře 

se připojuje uzavřený ventilační okruh, který musí být těsný, aby bylo možné udržet 

v plicích přednastavené tlaky, objemy a frakci kyslíku. Ventilační režim nastavuje 

lékař, sestra sleduje soulad pacienta s ventilátorem (Bartůněk et al., 2016). 

• Tracheostomie: umělé vyústění průdušnice na povrch těla. Jedná se o zajištění 

dýchacích cest u pacientů vyžadujících dlouhodobější ventilační podporu. Může se 

provádět jako chirurgická tracheostomie – otvor v průdušnici se provádí 

chirurgickým řezem, nebo perkutální dilatační tracheostomie – do průdušnice se 

zavádí punkční jehla za bronchoskopické kontroly, vzniklý otvor se dilatuje, tak aby 

bylo možné zavést tracheostomickou kanylu. Sestra u výkonu asistuje, je potřeba 

připravit sterilní stolek, napolohovat pacienta, podat léky dle ordinace lékaře, během 

výkonu je nutné pacienta sledovat. Po vlastním výkonu sestra pacienta upraví do 

původní polohy, očistí tracheostomii od zbytků krve, sterilně překryje a zafixuje 

páskem kolem krku, zkontroluje obturační manžetu, zkontroluje těsnost připojení 

ventilačního okruhu. Pacienta je potřeba sledovat i po výkonu, kdy pátráme po 

případných komplikacích, jako jsou krvácení, rozvoj emfyzému nebo 

pneumothoraxu. Tracheostomická kanyla zmenšuje mrtvý prostor a zjednodušuje 

toaletu dýchacích cest (Bartůněk et al., 2016). 

 

2.5.2. Péče o pacienta s oběhovou podporou 

 Pacienti s oběhovou podporou vyžadují důslednou monitoraci kardiovaskulárního 

systému. Úkolem sestry je správným způsobem provádět monitoraci kardiovaskulárního 

systému, sledovat změny hodnot v souvislosti s podáváním léků, manipulací a dalšími 

intervencemi, aby bylo možné včas odhalit vážné zhoršení stavu. 

 

Monitorace EKG 
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 Základem monitorování srdečního systému je snímání EKG křivky. Ke kontinuální  

monitoraci EKG křivky se využívá třísvodové popřípadě pětisvodové EKG. V případě 

potřeby přesnější diagnostiky se natáčí 12cti svodové EKG, u kardiologických pacientů lze 

doplnit ještě o 6 pravostraných svodů a 3 zadní svody. Třísvodové EKG nám umožňuje 

monitorovat bipolární svody I, II a III. Elektrody se umisťují na přední stranu hrudníku: 

červená směrem k pravé horní končetině, žlutá směrem k levé horní končetině a zelená 

směrem k levé dolní končetině (Beneš et al., 2015). Při natáčení 12svodového EKG 

umísťujeme 10 eletrod: 3 bipolární končetinové svody červená (aVR) – pravá horní 

končetina, žlutá (aVL) – levá horní končetina a  zelená (aVF) – levá dolní končetina a jedna 

elektroda sloužící jako uzemění - černá na pravé dolní kočetině; a 6 hrudních V1 – 

4.mezižebří vpravo od sterna, V2 – 4.mezižebří vlevo od sterna, V3 – mezi V2 a V4, V4 – 

6.mezižebří v levo v medioklavikulární čáře, V5 – 6.mezižebří v levo v přední axilární čáře 

a V6 – 6.mezižebří v levo ve střední axilární čáře. Sestra je zodpovědna za správné umístění 

elektrod, aby bylo možno při opakovaných záznamech sledovat i drobné změny (Burns, 

2017). 

Monitorace krevního tlaku 

Neinvazivní měření krevního tlaku se provádí pomocí manžety přiložené na paži, využívá 

se až u pacientů hemodynamicky stabilních, protože nám neumožňuje kontinuální měření, 

opakované nafukování tlakové manžety může být pacientem vnímáno jako nepříjemné až 

bolestivé. Pro přesnost měření je důležité přiložení manžety správné velikosti (Kapounová 

2007). 

Invazivní měření krevního tlaku slouží ke kontinuálnímu měření krevních tlaků, principem 

je převod tlakového signálu na signál elektrický, který monitor zpracuje do grafické podoby. 

K tomuto účelu slouží tlakové převodníky. Celý systém se skládá z tlakového převodníku, 

tlakových hadiček a přetlakové infuze, musí být uzavřený bez vzduchových bublin, 

natlakovaný asi na 300 mmHg. Tlakový převodník se umisťuje do úrovně pravé srdeční 

komory – střední axilární čára ve 4.mezižebří. Při každé změně polohy je potřeba provést 

kalibraci systému, nulovací kohout se uzavře směrem k pacientovi a otevře se směrem do 

atmosféry, po kalibraci se systém zase otevře směrem k pacientovi. Tento uzavřený systém 

při správném použití proplachuje katétr pro invazivní měření asi 3ml sterilního roztoku za 

hodinu, aby nedošlo k ucpání katétru.  Invazivně měříme: systémový krevní tlak, centrální 

žilní tlak a tlak v arteria pulmonalis. Invazivní měření systémového krevního tlaku se 

provádí pomocí katétru zavedeného do arterie: radialis, femoralis a nebo brachialis. Do 

katétru zavedeného do arterie se nesmí podávat žádné léky a infuze. Centrální žilní tlak se 

měří pomocí centrálního žilního katétru zavedeného do horní duté žíly cestou vena subclavia 

nebo vena juguláris a nebo do dolní duté žíly cestou vena femoralis,  který zároveň slouží i 

pro podávání intravenózních léků a infuzí. Tlak v arteria pulmonalis se měří pomocí 

speciálního Swanova-Ganzova plicnicového katétru, který se zavádí přes sheath, zavedený 

do vena jugularis nebo vena subclavia, nechává se zaplavávat přes pravé srdce do jedné z 

větví arteria pulmonalis. Swanův-Ganzův katétr nám umožňuje kontinuální měření tlaku v 

plicnici a intermitentní měření tlaku v zaklínění, kdy na co nejkratší dobu nafukujeme 
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balonek na konci plicnicového katétru a získáváme tak informaci o tlaku v levé síni.  Pomocí 

katétrů pro invazivní měření tlaků lze monitorovat i  sdrdeční výdej (Bartůněk et al., 2016). 

Úkolem sestry je zajistit, aby všechna tato měření probíhala za správných podmínek, aby 

nedošlo k falešnému ovlivnění výsledků. Je důležité sledovat nejen absolutní čísla, ale i 

vývoj jednotlivých hodnot v čase a s ohledem na intervence, které u pacienta provádíme. 

Pravidelně kontrolujeme připevnění EKG elektrod v případě potřeby je přelepíme. Je 

potřeba sledovat správné umístění tlakových komůrek. Sestra spolupracuje s lékařem při 

hemodynamických měřeních. Sestra nese plnou zodpovědnost za správnou funkčnost 

tlakových převodníků i celé soupravy setů, je nutné zabránit rozpojování, které ohrožuje 

pacienta krevní ztrátou, vzduchovou embolií a infekcí. Nesmíme zapomínat, že všechny tyto 

techniky vyžadují propojení s monitorem k čemuž slouží různé kabely a hadičky, které 

většinou vedou od pacienta a podél něj pokračují k monituru, zde je důležité, aby nedošlo k 

jejich zalehnutí pacientem, můžeme tak způsobit až vznik dekubitu. Dále by mohlo dojít k 

zalomení kabelů či hadiček nebo jejich zaskřípnutí, které může způsobit dokonce jejich 

nežádoucí vytažení. 

2.5.3. Monitorace vnitřního prostředí 

 Vnitřní prostředí monitorujeme pomocí odběrů krve na acidobazickou rovnováhu. U 

kriticky nemocných se odebírá krev arteriální z arteriálního katétru, který slouží k invazivní 

monitoraci krevního tlaku, a krev venozní z centrálního žilního katétru. Periferní krev se 

prakticky neodebírá, protože hodnoty jsou z důvodů periferní vasokonstrikce zkreslené. 

Vlastní vyšetření krve se provádí na odděleních intenzivní péče na přístroji přímo na 

oddělení, přesto je potřeba zachovávat stanovený postup odběru. Před odběrem je nutné 

odtáhnou obsah katétru, tak aby nebyla odebraná krev naředěná proplachovým roztokem, do 

stříkačky, která byla ošetřena antikoagulanciem, nejčastěji Heparinem (stříkačky jsou 

vyráběny pro daný typ analyzátoru), odebírá se nejčastěji 0,5 - 2ml krve. Odebranou krev je 

potřeba co nejdříve dát do analyzátoru, po dobu transportu se stříkačkou neklepeme, 

můžeme jí pouze poválet v dlani. Výsledné hodnoty je potřeba porovnat s předchozími 

odběry, sledujeme vývoj. Kritické hodnoty a velké změny oproti minulým odběrům ihned 

hlásíme lékaři. Sestra zodpovídá za správnou techniku odběru, protože chybný odběr může 

zkreslit výsledné hodnoty, které pak mohou ovlivnit léčebné postupy (Bartůněk et al., 2016). 

2.5.4.   Péče o pacienta s akutním renálním selháním 

 Pacienti s komplikovanou peritonitis jsou ohrožení rozvojem akutního renálního 

selhání. Proto je důležité sledovat renální funkce. Pro sledování funkce ledvin je důležité 

sledovat diurezu, sestra sleduje množství moče i její vzhled. Kriticky nemocní mají močové 

cesty zajištěné permanentním močovým katétrem, epicystostomií nebo například 

nefrostomií. Sledování diurezy je součástí sledování tekutinové bilance (Novák et al., 2008). 

Dle ordinace lékaře sestra kontroluje haldiny urei, kreatininu, iontů v seru a také odpady 

iontů, urei, kreatininu v moči. Při poklesu renálních funkcí a neschopnosti ledvin dostatečně 

eliminovat metabolity je potřeba tuto funkci nahradit. Jako náhradu ledviných funkcí 

využíváme u pacientů v intenzivní péči kontinuální eliminační metody (Bartůněk et al., 

2016).  
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Kontinuální eliminační metody CRRT- Continuous Renal Replacement Therapy 

 Pro eliminační metody se využívá dialyzační přístroj, který funguje vlastně jako 

mimotělní oběh. Krev od pacienta jde přes krevní pumpu, kde se nastavuje rychlost v 

ml/min, jakou se krev do setu nasává, v případě potřeby se před krevní pumpu do krve 

přidává prediluční roztok. Krev dále pokračuje do dialyzační kapsle, kde je polopropustná 

membrána z jedné strany omývána krví a z druhé strany dialyzačním roztokem, do kterého 

přechází škodliviny z krve a jako dialyzát odchází do odpadního vaku. Krev z dialyzační 

kapsle pokračuje do venozního váčku, kde se vychytávají případné vzduchové bubliny a 

drobné tromby, do venozního váčku je možné dle potřeby přidávat postdiluční roztok. Z 

venozního váčku se očištěná krev vrací pacientovi (In: Fresenius®). Před krevní pumpu se 

podává antikoagulancium, aby se zabránilo srážení krve v dialyzačním setu a kapsli. K 

antikoagulaci se používá nefrakcionovaný heparin, Fraxiparin nebo Citrát. Nefrakcionovaný 

Heparin se podává kontinuálně, prodloužujeme koagulační čas na 1,5 až 2,5 násobek, účinek 

sledujeme vyšetřením aktivovaného času srážení – ACT, které můžeme provádět přímo u 

lůžka. Při ukončení dialýzy lze účinek heparinu zrušit podáním Protaminu. Fraxiparin se 

může podávat kontinuálně nebo bolusově před zahájením dialýzy a pak i v průběhu dialýzy, 

účinek nelze po ukončení dialýzy zrušit. Citrát se podává kontinuálně před krevní pumpu, 

jeho antikoagulační účinek se ruší podáním Calcia do očištěné krve těsně před návratem do 

oběhu pacienta. Během regionální citrátové antikoagulace je potřeba sledovat hladinu 

ionizovaného calcia v krvi za dialyzační kapslí a v krvi pacienta, podle hodnot se upravuje 

dávka citrátu a dávka calcia. Dále je potřeba sledovat pH krve pacienta, protože citrát 

konvertuje v játrech na bikarbonát, také sledujeme natrémii, protože citrát je ve sloučenině 

s natriem. Výhodou regionální citrátové antikoagulace je, že krev je antikoagulována pouze 

v dialyzačním setu, koagulační schopnost krve pacienta není citrátem ovlivněna(Tesař et al., 

2006). Eliminační techniky využívají principu hemofiltrace, hemodialýzy a hemodiafiltrace. 

Hemofiltrace využívá rozdílného hydrostatického tlaku na obou stranách membrány. 

Tekutiny přechází ze strany s vyšším tlakem na stranu s nižším tlak. Z krve se tak odstraňuje 

voda se soluty s větší molekulou – ultrafiltrát. Ztracenou tekutinu částečně nahrazujeme 

substitučním roztokem, který se přidává do venozního váčku. Hemodialýza využívá 

koncentračního spádu, kdy semipermeabilní membrána v dyalizační kapsli je omývána z 

jedné strany krví a z druhé dialyzačním roztokem, kam přestupují zplodiny látkové výměny, 

elektrolyty a další látky. Hemodiafiltrace kombinuje hemodialýzu a hemofiltraci ( 

Kroužecký, 2012). 

Péče o pacienta s CRRT 

 Pacienti s CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy) jsou ohroženi hypotenzí, 

hypotermií, krvácením, minerálovou dysbalancí a infekcí. Před zahájením vlastní dialýzy je 

potřeba připravit dialyzační přístroj, set na dialýzu, pacienta informovat o dalším postupy 

léčby. Dle ordinace lékaře se setuje dialyzační přístroj správným setem podle zvolené 

terapie. Všechny spoje musí být těsné, konce setu se nesmí kontaminovat, je potřeba 

zachovávat sterilitu. Celý set se musí propláchnou, aby se odvzdušnil. Nastaví se parametry 

dialýzy: rychlost krevní pumpy, rychlost dialyzačního popřípadě substitučního roztoku, 

ultrafiltrace, antikoagulace. Na dialyzačním přístroji lze nastavit teplotu, podle teploty 
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pacienta. Vlastní připojení pacienta musí proběhnout za přísně aseptických podmínek 

(Kapounová, 2007). Během dialýzy sestra sleduje pacienta, po připojení může dojít k 

poklesu krevního tlaku. Je potřeba pečlivě sledovat tekutinovou bilanci, iontogram, vnitřní 

prostředí, tělesnou teplotu pacienta. O změnách stavu pacienta v průběhu dialýzy se provádí 

záznam od dokumentace. Sestra podle ordinace lékaře připravuje a mění dialyzační rotoky. 

Při ukončování dialýzy je potřeba krev ze setu vrátit pacientovi, abychom neměli zbytečné 

krevní ztráty. Po vrácení krve a odpojení setu je nutné dostatečně propláchnou oba porty 

dialyzačního katétru, aby nedošlo k jejich ucpání. V průběhu dialýzy klesá množství moče, 

po odpojení může dojít ke spontálnímu obnovení močení, ale to neznamená, že se obnovila 

i koncentrační schopnost ledvin, proto je potřeba kontrolovat i odpady urei a kreatininu močí 

a samozřejmě vodní bilanci (Šafránková et al., 2006). 

Úkolem sestry je řádné sledování pacienta, oběhové odpovědi na dialýzu, tekutinové bilance, 

iontogramu, tělesné teploty, pátráme po známkách krvácení, dále sledujeme funkčnost 

dialyzačního přístroje. Dle výsledků monitorace a krevních testů provádí sestra s lékařem 

úpravu dialyzačních parametrů. Z dialyzačního okruhu lze provádět odběry, při vstupu do 

dialyzačního okruhu vždy zachovávat důsledně zásady asepse. Sestra svá pozorování 

zaznamenává a případné změny hlásí lékaři. 

2.5.5.     Monitorace koagulačních parametrů a krvácení 

 Sestra odebírá pravidelně dle ordinace lékaře krev na vyšetření krevního obrazu a  

koagulačních parametrů, je důležité dodržovat postup při odběru stanovený laboratoří, jinak 

by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. V krevním obraze sledujeme leukocyty, erytrocyty, 

trombocyty, hemoglobin, hematokryt. Mezi sledované koagulační parametry patří: APTT, 

Quick, Antitrombin, Trombinový čas, Fibrinogen, D-dimery, Fibrinové monomery, AntiXA.  

Pro vyšetření se používá plasma nebo plná krev, proto jsou k odběrům určeny speciální 

zkumavky, které obsahují prostředek, který neumožní spuštění srážecí kaskády dříve než v 

laboratoři provedou jeho deaktivaci. Zkumavky je potřeba do laboratoře dopravit co nejdříve 

bez velkých otřesů a nárazů. Ke odebranému materiálu je potřeba přiložit i pečlivě 

vyplněnou žádanku, kam se píše případná antikoagulační terapie (Ševčík et al., 2014). U 

lůžka lze provádět vyšetření ACT (aktivovaný koagulační test), zde je důležité odebranou 

krev pacienta ihned dát do pipety, ve které probíhá vyšetření. Toto vyšetření se používá při 

podávání Heparinu jako antikoagulans. Koagulační kaskádu lze vyšetřovat i přímo na 

oddělení přístrojem pro trombolelastografii a tromboelastometrii – toto vyšetření umožňuje 

přesně nastavit léčbu koagulačního deficitu. Umožňuje lékaři lépe se rozhodnout zda-li 

podat plasmu nebo jednotlivé koagulační faktory. Pro pacienty bychom měli mít dostupné 

krevní deriváty a koagulační faktory (Durila, 2013). 

Podávání transfuze 

 Transfuzní přípravek je lidská krev a její složky. Transfuze se podává na přímou 

indikaci lékaře. Do krevní banky sestra odesílá žádanku o krevní transfuzi spolu s vzorkem 

krve od pacienta, který se odebírá do předem označené zkumavky. Připravený krevní derivát 

je donešen na oddělení, lékař se sestrou provedou identifikaci pacienta, zkontrolují číslo 

krevní konzervy, krevní skupinu a expiraci. Lékař provede orientační kontrolu krevní 



31 

skupiny u lůžka pomocí sangvitestu, který obsahuje diagnostická sera anti-A a anti-B, 

společně se sestrou odečtou výsledek testu – která séra vytvořili shluky. Sangvitest se 

provádí s krví od pacienta a s krví krevní konzervy, která obsahuje erytrocyty. Krevní plasma 

se musí před podáním rozmrazit, koncentrát trombocytů se musí před podáním pozvolna 

promíchávat, nesmí se nechat volně ležet. U pacientů v kritickém stavu se podávají přípravky 

deleukotizované, snižuje se tak riziko potransfuzní reakce a imunizace, které můžou 

významě do budoucna komplikobvat možnost dalšího podávání transfuze pacientům. U 

pacientů imunosuprimovaných a často i u pacientů onkologických se  podávají ozářené 

krevní deriváty, snižuje se tak riziko vzniku reakce štěpu proti hostiteli. Před zahájením 

podávání transfuze sestra zapíše do dokumentace ke krevní transfuzi aktuální tělesnou 

teplotu, krevní tlak, puls a výsledek orientačního vyšetření moče pomocí testovacích 

proužků. Krevní deriváty se musí podávat přes transfuzní set, který obsahuje filtr zachycující 

větší částice. Po dokapání transfuze se do dokumentace o transfuzi zapíší aktuální tělesná 

teplota, krevní tlak, puls a znovu se orientačně vyšetří moč. Zaznamenáme čas od kdy do 

kdy transfuze kapala, její množství a případné potransfuzní reakce. Vykypaný transfuzní vak 

se uchovává v lednici, určené pro biologický materiál, 24 hodin od dokapání. V případě 

objevení nežádoucích reakcí je potřeba transfuzi ihned přerušit, mít připraveno vše k 

resuscitaci a pátrat po příčině. Pro nežádoucí potransfuzní reakci svědčí: náhlý vzestup 

teploty, třesavka, hypotenze nebo naopak hypertenze, tachykardie, arytmie, dyspnoe, bolesti 

na hrudi, náhle vzniklá hematurie, kožní vyrážka (Společnost pro transfuzní lékařství, 2015). 

Dá se říci, že jakákoliv náhlá změna stavu pacienta by mohla znamenat potransfuzní reakci. 

Je potřeba mít na paměti, že transfuze je vysoce rizikový výkon pro pacienta, proto je potřeba 

dodržet všechny bezpečnostní opatření, která by měla snížit riziko potransfuzních reakcí. 

Každá další transfuze zvyšuje riziko potransfuzních reakcí, proto polytransfundovaní 

pacienti jsou povážováni za rizikové pacienty (Bartůněk et al., 2016). 

2.5.6.    Tělesná teplota 

 Tělesná teplota je řízena termoregulačním centrem, které je uloženo v hypotalamu. 

U zdravého člověka je teplota tělesného jádra udržována okolo 36,5°C s velmi mírným 

kolísáním v průběhu dne. Lidský organismus je schopen správně fungovat v teplotním 

rozmezí 34 – 40°C, mimo toto rozpětí dochází k selhávání životních funkcí. Změnu 

nastavení termoregulačního centra na vyšší teplotu způsobují pyrogenní látky (Rosina et al., 

2006). Zvýšení teploty je důležitou součástí boje organismu s infekcí, ale nesmí organismus 

vyčerpávat. Zvýšená teplota zpomaluje růst mikroorganismů, zvyšuje produkci proteinů 

důležitých pro buňky ve stresu, snižuje produkci protizánětlivých cytokinů, zrychluje 

migraci buněk, jejich dělení a tvorbu protilátek. U sepse je tedy febrilní odpověď 

významným obranným mechanismem. Všechny tyto děje, ale zvyšují nároky na dodávku 

kyslíku (Ševčík et al., 2014). 

 

Monitorace tělesné teploty 

 U pacientů v septickém stavu teplotu měříme kontinuálně. Můžeme měřit dva druhy 

tělestné teploty: teplotu kůže nebo teplotu tělesného jádra. 
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Teplotu kůže měříme pomocí kožních teploměrů, které nejčastě dáváme do axily nebo do 

třísla. Teplota kůže je vždy nižší než teplota tělesného jádra. Měření kožními teploměry 

může být zkreslené, protože pacienti mají často studenou periferii, teplotní čidlo dokonale 

nepřiléhá ke kůži. 

Teplotu tělesného jádra měříme pomocí katétrů, které má pacient již zavedené – katétry 

sloužící k monitoraci srdečního výdeje termodiliční metodou nebo permanentní močové 

katétry s teplotním čidlem. Měření teploty jádra vyžaduje invazivní přístup, ale umožňuje 

nám přesnější měření (Vytejčková et al., 2013). 

Péče o tělesnou teplotu pacienta 

 Sestra je povinna sledovat změny teploty, v případě vzestupu podává dle ordinace 

lékaře antipyretika a pokud to pacient toleruje tak ho chladí studenými obklady. Při chlazení 

pacienta je potřeba hlídat, aby nedošlo k uzavření periferie, pak je potřeba ruce a nohy 

zahřívat zabalením do suchých teplých roušek. V případě chlazení pacienta je sestra 

zodpovědna za to, že nedojde ke vzniku omrzlin. Naopak při poklesu tělesné teploty je 

potřeba pacienta opatrně zahřívat. Během zahřívání nesmí dojít ke vzniku popálenin a 

pacienta nesmíme přehřát (Vytejčková et al., 2013). K fyzikálnímu chlazení, ale i zahřívání, 

lze využít přístroje, které mají dečky s protékající chladnou nebo teplou tekutinou a 

přikládají se přímo na pacienta. Jedná se o hydrogel na bázi vody, který je silně lepivý a 

dokáže vstřebávat vlhkost vzniklou pocením, přikládá se na suchou a čistou pokožku, nesmí 

se dávat na secernující místa, místa vyžadující zachování sterility a na klouby, krytí vydrží 

až pět dní a je prostupné pro rentgenové záření. Součástí přístroje je teplotní čidlo, které 

monitoruje teplotu pacienta. My si můžeme na přístroji nastavit požadovanou teplotu 

pacienta a přístroj pak sám reguluje teplotu tekutiny protékající dečkami, tak aby udržel 

pacienta na zadané teplotě. Na přístroji lze sledovat vývoj teploty, zda-li je nutné a jak moc 

pacienta chladit, popřípadě zahřívat. A podle toho se rozhoduje zda je chlazení nebo 

zahřívání ještě potřebné, k udržení normotermie. Teplotu tekutiny protékající chladícími 

přikrývkami lze také nastavit, tak aby neklesala nebo nestoupala na hodnoty, které by již 

pacient netoleroval. Je-li potřeba pacienta intenzivně chladit, je často nutné ho sedovat. 

Známkou, že pacient chlazení netoleruje, je přítomnost třesavky, dochází k uzavření 

periferie, která je bledá, chladná a náchylnější k poškození, může dojít až k rozvoji dekubitů. 

Sestra musí kůži pod dečkami pravidelně sledovat, aby včas odhalila hrozící poškození. 

Chladící přístroje také vyžadují pravidelnou údržbu a kontrolu. Sleduje se zda-li je v přístroji 

dostatek vody, dle potřeby se doplňuje v souladu s návodem, dále se musí kontrolovat těsnost 

spojení, aby nedocházelo k úniku vody například do lůžka pacienta (In: Arctic sun® návod 

k použití). 

2.5.7.    Monitorace vědomí a bolesti 

 Poškození nervového systému jako důsledek hypoxie se projevuje neklidem, 

zmateností, delirantním či amentním stavem, křečemi až poruchou vědomí. Může dojít až k 

rozvoji mozkového edému s nitrolební hypertenzí vedoucí k rozvoji trvalého hypoxicko-

hypoperfuzního poškození CNS. U kriticky nemocných se také může rozvíjet 

polyneuropatie, která je definována jako axonální senzoricko-motorická polyneuropatie, 
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snižuje se počet funkčních axonů v periferním nervstvu, následkem je snížená motorická a 

senzitivní funkce, která se projevuje svalovou slabostí, v těžších případech může probíhat 

pod obrazem chabé kvadruparezy a kvadruplégie s hyporeflexií až areflexií. Celý stav 

komplikuje také atrofující svalstvo, jako reakce na nečinost, na poruchu perfuze a 

katabolismus. Stav vědomí je potřeba tedy monitorovat, abychom včas odhalili neurologické 

komplikace. K základní monitoraci se používají hodnotící škály jako je Glasgow Coma Scale 

(GCS), kde se hodnotí nejlepší motorická odpověď, nejlepší slovní odpověď a otevírání očí. 

U sedovaných pacientů se hodnotí hloubka sedace například pomocí Ramsay Score. 

Důležitou součástí základního neurologického vyšetření je sledování stranové symetričnosti 

pohybů (Streitová et al., 2015). 

Akutní bolest je silným stresorem, spouští neuroendokrinní, imunitní a zánětlivé reakce.  

Jedná se o nepříjemný senzorický, emoční, a mentální prožitek, který doprovází vegetativní 

i psychické reakce. Negativní důsledky bolesti: utrpení pacienta, poruchy spánku, vzestup 

tlaku, arytmie, stoupá spotřeba kyslíku, pacient není schopen prohloubeně dýchat, není 

schopen odkašlat, hrozí rozvoj atelektáz, dochází k narušení střevní motility, bolest 

prodlužuje imobilizaci nemocného. Dlouhotrvající akutní bolest může vést k rozvoji bolesti 

chronické (Ševčík et al., 2014). Pooperační bolest je spojena s poškozením tkání což vede k 

uvolnění prostaglandinů, histaminu, serotoninu, bradykininu. Bolest pacienta významně 

omezuje. Intenzitu bolesti hodnotíme pomocí hodnotících škál: vizuální analogová škála 

(VAS), numerická škála (NRS) a nebo skorovací systémy, které vyplňujeme na základě 

fyzikálního vyšetření. Pocit bolesti pacienta nesmíme bagatelizovat, každý pacient má 

vnímání bolesti jiné. Pozor na zatajování bolesti pacientem (Bartůněk et al., 2016). 

Léčba bolesti 

 Hlavním léčebným postupem pro ovlivnění bolesti je v intenzivní medicíně 

farmakologický postup, analgetika se podávají většinou intravenozně. Podávaná analgetika 

se neřídí místem bolesti, ale její intenzitou, začíná se od nejnižší dávky. Samotná analgetika 

působí dobře pouze u bolesti akutní. Bolest chronickou je potřeba řešit kombinací analgetik 

s tak zvanými koanalgetiky, do této skupiny patří například antidepresiva. U pacientů s 

komplikovanou peritonitis se používají k léčbě bolesti opioidy, podávané kontinuálně 

intravenozně. Je potřeba, ale počítat s nežádoucími účinky opioidních analgetik: tlumí 

dýchání tím, že snižují citlivost respiračního centra na CO2; u gastrointestinálního a 

močového traktu zvyšují tonus hladkého svalstva a tím snižují motilitu; snižují krevní tlak a 

mohou vyvolávat lékovou závislost (Martínková, 2007). Jako další analgetika se používají 

analgetika s antipyretickým účinkem, využívá se obou účinků, patří sem salicyláty, 

paracetamol, pyrazolidinové deriváty (metamizol) nebo deriváty kyseliny octové 

(indometacin, diklofenak). Analgosedace se pro zlepšení účinku kombinuje se svalovou 

relaxací (Streitová et al., 2015).   

2.5.8. Péče o gastrointestinální trakt a výživu nemocného 

 K poškození trávicí trubice jako příčiny peritonitis přistupují ještě poruchy 

způsobené zhoršujícím se prokrvením splanchnické oblasti, dochází k zástavě pasáže až pod 
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obrazem paralytického ilea, střevní sliznice ztrácí barierovou funkci a může docházet k 

přestupu bakterií a toxinů do dutiny břišní. Do střevního lumen se ztrácí minerály a tekutiny 

a to vede k hypovolemii a metabolickému rozvratu. Může docházet k iritaci pankreatu. V 

důsledku šoku může docházet k ischemickému poškození střevní sliznice. Slizniční 

vasokonstrikce v žaludku zvyšuje náchyslnost žaludeční sliznice k postižení kyselou sekrecí 

a k následnému riziku slizničního krvácení. To vše významě ovlivňuje možnosti výživy 

nemocného (Zadák et al., 2007). Pokud se předpokládá, že nebude možné zahájit enterální 

výživu do tří dnů, mělo by být do 48hodin zahájeno podávání parenterální výživy. Jakmile 

to stav pacienta dovolí mělo by se zahájit podávání enterální výživy (Zadák, 2008). Při plné 

parenterální výživě je potřeba, aby pacient měl zaveden centrální žilní katétr. Plná 

parenterální výživa se podává buďto systémem “multi bottle”, kdy každá složka stravy 

(cukry, aminokyseliny a tuky) je podávána ze samostatné láhve, nebo systémem “all in one” 

kdy jsou cukry, aminokyseliny i tuky smíchány do jednoho vaku. Systém multi bottle se 

používá u kriticky nemocných, kdy se výživové požadavky mohou měnit během několika 

hodin. Dle potřeby se přidávají minerály, stopové prvky a vitamíny. Výživa by měla být 

podávána tak, aby pokrývala plně energetické nároky pacienta, ale současně by nemělo 

docházet k přeživování. Jako okamžitý zdroj energie se doporučuje podávání glukosy, ale je 

potřeba udržovat glykémii pod 10 mmol/l pomocí podávání inzulinu. Jako dlouhodobý zdroj 

energie se  podávají tukové emulze, slouží i jako zdroj esenciálních mastných kyselin. 

Lipidové emulze by se měli podávat rychlostí 0,7 – 1,5 g/kg/24 hod. Nedílnou součástí 

výživy je podávání proteinů v množství 1,3 – 1,5 g/kg/den. Důležitá je i dodávka vitamínů 

a stopových prvků. Při nadměrném přívodu živin hrozí pacientovi realimentační syndrom, 

jehož důsledkem je hyperkapnie, zvýšená jaterní lipogeneze, steatoza jater i kosterního 

svalstva, hyperglykémie, abnormální metabolismus elektrolytů, zvýšení urei a kreatininu 

(Singer et al., 2009). Realimentačnímu syndromu lze předejít časným zahájením enterální 

výživy. I malá dávka enterální výživy příznivě stimuluje gastrointestinální trak a trofiku 

sliznice. Včasné zahájení enterální výživy zlepšuje prognozu pacienta. Enterální výživa se 

může podávat do žaludku, do dvanáctníku nebo do jejuna. Zpočátku se kombinuje 

parenterální výživa s enterální výživou, která se postupně navyšuje dle tolerance pacienta. 

Výživu můžeme začít podávat kontinuálně v malých dávkách, které postupně zvyšujeme, 

při dobré toleranci přecházíme v případě podávání do žaludku na bolusové podávání. 

Enterální výživa má více druhů a je potřeba vysledovat, který přípravek pacientovi vyhovuje. 

Do žaludku se může podávat polymerní výživa, za pylorus se podává oligomerní výživa, 

která už musí být sterilní. Častou komplikací podávání enterální výživy je průjem, jehož 

příčinou bývá rychlé zahájení podávání enterální výživy a atrofizace střevní sliznice po 

dlouhodobém nezatěžování trávicí trubice. Jako prevence se doporučuje podávat polymerní 

přípravky s vlákninou, kontinuálně enterální pumpou s pozvolna se zvyšující dávkou 

(Dastych, 2012). 

 

Monitorace výživy 

 Stav výživy u kriticky nemocných pacientů je potřeba monitorovat, tak abychom 

mohli včas reagovat na změnu nutričních potřeb. U pacientů monitorujeme: bilanci tekutin, 
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glykemii, iontogram: natrium, kalium, chloridy, magnezium, fosfáty, calcium; ureu, 

kreatinin, jaterní testy: ALP, AST, ALT, GMT, bilirubin, triglyceroly, lipidy; amylásy, 

albumin, transferin, prealbumin, cholinesterázu. Hyponatrémie může signalizovat vyčerpání 

energetických zásob. Hyperkalémie může být důsledkem metabolické acidosy a 

katabolismu. Hypofosfatémie může vzniknout v důsledku přísunu glukosy, jako 

energetického substrátu, bez současné substituce fosfátu. Hypocalcémie doprovází pokles 

bílkovin. Pokles albuminu svědčí pro pokles viscerálních proteinů. Prealbumin odráží rychlé 

změny stavu výživy. Transferin je sysntetizovaný v játrech a ukazuje změny ve viscerálních 

bílkovinách. Pokles cholinesterázy může znamenat katabolismus. Sledováním odpadů urei 

močí nás může přibližně informovat o denním příjmu bílkovin (Brodská, 2015). Pro 

monitoraci výživy nelze využít jeden parametr, ale je potřeba pacienta hodnotit jako celek, 

protože výživa ovlivňuje celý organismus. Musíme sledovat reakce pacienta na podávání 

stravy, její toleranci. Snažíme se pacienta motivovat k co nejčasnějšímu perorálnímu příjmu 

jakmile to stav gastrointestinálního traktu dovolí (Zazula et al., 2006). 

2.5.9. Péče o operační ránu 

 Převaz operační rány je soubor činností, které by měli pozitivně ovlivnit a urychlit 

proces hojení. Převaz se provádí za účelem kontroly operační rány, jejího okolí, výměny 

krytí, dezinfekci, odběru biologického materiálu, proplachu, aplikaci léčivých přípravků, 

odstranění stehů a podobně. Při převazu se kontroluje operační rána, její okolí, sekrece z ní. 

První převaz operační rány se zpravidla provádí za 24 – 48 hodin, není-li obvaz prosáklý. 

Je-li prosáklý obvaz je nutné ránu převázat ihned. O sekreci z rány sestra informuje lékaře 

(Streitová et al., 2015).    

2.5.10. Péče o drény 

 Pacienti mají často z operačního pole vyvedeny drény. Drény mohou být proplachové 

– podává se do nich sterilní roztok často s antibiotiky, současně má pacient zavedeny i drény 

odvodné, ze kterých proplachovací roztok odtéká. Při proplachu je nutné důsledně bilancova 

příjem a výdej do drénu, abychom měli kontrolu, že v pacientovi proplachovací roztok 

nezůstává. Úkolem sestry je sledovat odpady do drénů, hlídat zachování gravitačního spádu, 

kontrolovat průchodnost drénu, sledovat a ošetřovat kůži v okolí drénů (Bartůněk et al., 

2016). 

2.5.11. Péče o pacienta s podtlakovou drenáží 

 Operační rána u pacientů s komplikovanou peritonitis se většinou hojí per tertiam 

intentione – takzvaná odložená sutura. Tato odložená sutura umožňuje opakované 

chirurgické čištění dutiny břišní v případě opětovného vzplanutí nitrobřišní infekce. 

Pacientům s nutností opakované laparotomie se často ponechává laparostomie uzavřená 

V.A.C. systémem (Vacuum Assisted Closure) (Nowak et al., 2016).  V.A.C. systém využívá 

uzavřené vlhké hojení s negativním podtlakem, který odvádí exudát, odstraňuje nekrotickou 

tkáň, inhibuje růst bakterii, snižuje edem, zlepšuje cirkulaci krve v ráně, urychlujue tvorbu 

granulační tkáně a tím vším podporuje hojení. Možnost trvale odvádět zánětlivý exudát z 

dutiny břišní je pro pacienta výhodou, není nutné opakovaně otevírat dutinu břišní k 
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odstranění exudátu ani provádět opakované převazy. Výměna V.A.C. Systému se provádí za 

sterilních podmínek na operačním sále. Uzavřený systém dovoluje pacientovi i více pohybu 

aniž by hrozilo vylití exudátu. Sestra sleduje funkčnost systému, jeho těsnost a výši 

naordinovaného podtlaku (Medical tribune, 2015). 

2.5.12. Intraabdominální tlak 

 Vyšetření, kterým lze zjistit průtok krve splanchnikou oblastí. Nitrobřišní tlak se 

zvyšuje například při peritonitis, ale může být zvyšován i masivní tekutinovou resucitací. U 

kriticky nemocných na umělé plicní ventilaci se za normu považují hodnoty do 10mmHg. 

Intraabdominální hypertenze negativně ovlivňuje hemodynamiku – zhoršuje plicní návrat, 

zvyšuje plicní vaskulární rezistenci až rozvoj plicní hypertenze, dále negativně ovlivňuje 

ventilaci snižováním plicní kapacity, což může vést až k rozvoji ARDS, také zhoršuje renální 

perfuzní tlak vedoucí k rozvoji akutního renálního selhání s oligurií až anurií, dále způsobuje 

kompresi kapilár mezenteria a jater. Léčba intaabdominální hypertenze spočívá v léčbě 

příčiny zvyšování nitrobřišního tlaku, například zástava krvácení do dutiny břišní, 

laparotomie a vyčištění zánětlivého procesu. Léčba nitrobřišní hypertenze musí být 

komplexní (Szturz et al., 2007). 

Úloha sestry při monitorace nitrobřišního tlaku:  Měření nitrobřišního tlaku je důležitá 

součást péče o pacienta s komplikovanou peritonitis. Používanou metodou je měření 

nitrobřišního tlaku v močovém měchýři přes močovou cévku. Na permanentní močový 

katétr se připojuje speciální set pro měření nitrobřišního tlaku, který umožňuje měření 

nitrobřišního tlaku bez opakovaného rozpojování systému pro odvod moče. Tento uzavřený 

systém snižuje riziko vzniku močové infekce. Ve spojce, která se vkládá mezi močovou 

cévku a sběrný sáček na moč, je membrána, která umožňuje, po naplnění močového měchýře 

dvaceti mililitry sterilního roztoku, uzavření výstupu pro odtok moče a naopak otevře 

výstupu, který je spojen s tlakovým převodníkem pro měření tlaku. Při měření je nutné, aby 

pacient ležel ve vodorovné poloze, neměl zatnuté břišní svaly a nekašlal. Před měřením je 

potřeba tlakový převodník umístit do úrovně močového měchýře a zkalibrovat. Výsledná 

hodnota měření by se měla odečíst, ve výdechu. Sestra zodpovídá za správnou techniku 

provedení měření, je potřeba sledovat nejen absolutní hodnoty, ale i jejich vývoj 

(Kapounová, 2007). 

2.5.13.     Odběr biologického materiálu 

 Mezi biologický materiál patří krev, moč, stolice, žaludeční obsah, aspirát, výtěry, 

punktáty, obsahy drénů. Biologický materiál se vyšetřuje biochemicky, hematologicky, 

mikrobiologicky, serologicky, imunologicky, toxikologicky, cytologicky, histologicky. Pro 

získání validních výsledků je potřeba při odběrech dodržet zásady správného odběru, které 

se liší podle druhu odebíraného materiálu, ale i podle druhu vyšetření. Špatná technika, ale i 

špatné skladování může zásadně zkreslit výsledek vyšetření. Zásady správného odběru 

biologického materiálu: odběr musí být indikován, musí se provádět do řádně označené, k 

danému odběru určené zkumavky, za dodržení podmínek stanovených laboratoří a musí být 

vybaven vyplněnou žádankou, aby bylo jasné co chceme vyšetřovat, popřípadě by měli na 

žádance být  informace, které mohou ovlivnit výsledek vyšetření nebo jeho interpretaci.   
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Biochemické vyšetření slouží k určení látek anaorganického a organického původu. Krev se 

odebírá do zkumavky bez protisrážlivého prostředku. Mezi základní biochemická vyšetření 

krve patří vyšetření acidobazické rovnováhy, je to důležité vyšetření u pacientů s poruchami 

ventilace, respirace a vnitřního prostředí. Vyšetření se nejčastěji provádí z arteriální krve, v 

indikovaných případech se odebírá krev venozní z centrálního žilního katétru nebo ze Swan-

Ganzova katétru. Toto vyšetření se provádí přímo na oddělení intenzivní péče. Další 

biochemická vyšetření prováděná z krve: glykemie, vyšetření minerálů a elektrolytů, 

vyšetření jaterních funkcí a lipidového metabolismu, ledviných funkcí, stavu výživy, 

kardiomarkery nebo laboratorní diagnostika zánětu. Biochemické vyšetření moče se provádí 

z moče sbírané za určitou časovou jednotku, vyšetřuje se přítomnost a množství minerálů, 

glukosy, urei, kreatininu a stanovuje se osmolalita. Dále se provádí vyšetření aktuální moče, 

která se odebírá z bezjehlového vstup u močového katétru. Tato moč se vyšetřuje chemicky 

na přítomnost rozpuštěných látek a mikroskopicky na látky nerozpustné. Orientačně lze 

provést vyšetření přímo u lůžka pacienta pomocí diagnostických proužkou. Biochemicky se 

vyšetřují také různé punktáty (Vytejčková et al., 2013). 

Hematologické vyšetření se provádí z krve odebírané do zkumavek s protisrážlivým 

prostředkem. Mezi základní vyšetření patří vyšetření krevního obrazu, který nás informuje 

o množství krevních elementů a jejich morfologii. Dalším základním vyšetřením je vyšetření 

koagulací, vyšetřují se některé koagulační faktory a rychlosti srážení. Zde je důležitá 

technika odběru, je potřeba odebírat krev rovnou do připravené zkumavky s antikoagulačním 

faktorem, aby nedošlo ke spuštění koagulační kaskády dříve než v laboratoři (Bartůněk et 

al., 2016). 

Mikrobiologické vyšetření u pacientů s peritonitidou je důležité pro určení diagnozy a pro 

další léčebné postupy. Mikrobiologické vyšetření umožňuje detekovat choroboplodné 

mikroorganismi v odebraném biologickém materiálu a vyšetřit jejich citlivost na antibiotika. 

Mikrobiologicky lze vyšetřit všechny odebrané tekutiny a tkáně. Pokud to je možné je dobré 

udělat odběr před nasazením antibiotik. Odběr krve na mikrobiologické vyšetření 

hemokultury – odběr se provádí do lahviček s kultivační půdou, ideální je odběr periferní 

krve, pokud není možné provést odběr z periferní krve, měl by se odběr provést z katétru, 

kam se nepodávají infuze. Lahvičky na hemokultury jsou různého druhu: aerobní, anaerobní 

a mykotické; které se budou odebírat se řídí ordinací lékaře. Moč na mikrobiologii se odebírá 

z permanentního močového katétru z bezjehlového vstupu po řádné dezinfekci. Aspirát na 

mikrobiologii se odebírá při odsávání do speciální sterilní zkumavky. Také se na 

mikrobiologii posílají stěry z operační rány a odpady z drénů. Na mikrobiologii se posílají i 

konce odstraněných katétrů, je potřeba konce nekontaminovat okolním prostředím 

(Vytejčková et al., 2013). 

 

2.5.14.    Rehabilitace 

 Neodmyslitelnou součástí péče o kriticky nemocného je rehabilitace. Rehabilitací se 

snažíme předcházet rozvoji imobilizačního syndromu – soubor příznaků vznikajících v 
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důsledku upoutání nemocného na lůžko. V rámci pohybového aparátu rehabilitací 

předcházíme úbytku svalové hmoty a kontrakturám. Na kůži snižujeme rehabilitací riziko 

vzniku dekubitů a opruzenin, zlepšujeme prokrvení a zmenšujeme otoky. Rehabilitace 

pozitivně ovlivňuje respirační systém, snižuje riziko vzniku atelektáz. Rehabilitace zlepšuje 

oběh, usnadňuje vstřebávání otoků, působí preventivně proti tromboembolické nemoci. 

Rehabilitace zlepšuje motilitu trávicí trubice a tím i vstřebávání živin. Zlepšování 

pohyblivosti vlivem rehabilitace má i pozitivní vliv na psychiku nemocného. Časná 

mobilizace zkracuje délku pobytu pacienta na intenzivní péči. Rehabilitace musí 

zohledňovat stav pacienta. Dechovou a pohybovou rehabilitaci provádí rehabilitační 

pracovník. Zpočátku se jedná o pasivní pohybovou rehabilitaci, kdy se protahují svalové 

skupiny a klouby, tak aby nedošlo k omezení jejich hybnosti. Postupně využíváme aktivitu 

pacienta. Zlepšující se svalová síla pak umožňuje pacienta posazovat se s nohama z lůžka, 

zvládá-li pacient sed bez obtíží pomůžeme mu do stoje u lůžka, pak se přidává přešlapování 

na místě, následně se pacient může přesunout do křesla u lůžka. Všechny tyto pohybové 

aktivity vyžadují spolupráci sestry a rehabilitačního pracovníka, protože je nutné kontrolovat 

veškeré invazivní vstupy, aby nedošlo k jejich vytažení nebo dislokaci. Ležícího pacienta 

sestra v pravidelných intervalech polohuje. Polohováním předcházíme vzniku kontraktur, 

omezování pohybu v kloubech a tím i bolestivosti, odlehčujeme jednotlivé části těla a tím 

snižujeme tlak na kůži a podkoží, zlepšuje se tak prokrvení a snižuje se riziko vzniku 

dekubitů. Polohování snižuje i intrakraniální a intrabdominální tlak. Měnící se polohova 

zlepšuje vzdušnost různých plicních segmentů a tím zlepšujeme ventilaci. Pacienta na 

polohování musíme připravit, je nutné ho informovat co a proč budeme dělat. U pacientů 

hemodynamicky nestabilních s vysokou ventilační podporou může lékař polohování 

zakázat, takovéhoto pacienta je vhodné uložit na lůžku s antidekubitární matrací s 

dynamicným systémem (Jirkovský, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Použité metody 

 Jako metodu pro svou diplomovou práci jsem zvolila průzkumné šetření a kazuistiku. 

Pro průzkumné šetření jsem si zvolila anesteziologicko-resuscitační oddělení fakultní 
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nemocnice, kde jsou hospitalizováni pacienti s komplikovanou peritonitis. Pro kazuistiku 

jsme si zvolila pacientku, která měla všechny komplikace spojené s komplikovanou 

peritonitis, tak abych na tomto případu mohla ukázat průběh ošetřovatelské péče, kterou 

dané komplikace vyžadují. 

 

3.1. Etické aspekty 

 „Informovaný souhlas se zpracováním případové studie“ jsem od pacientky získala 

ústní formou a následně i písemně na základě žádosti, kterou pacientka podepsala na konci 

hospitalizace spolu s manželem, protože psaní bylo pro pacientu ještě obtížné. Pacientce 

jsem zdůraznila, že nikde v práci nebude zmíněno její jméno, rodné číslo ani nemocnice. 

Data, která nesouvisí s onemocněním byla změněna nebo zobecněna tak, aby nemohlo 

žádným způsobem dojít k její identifikaci. Vysvětlila jsem jí, že s jejím souhlasem mohu v 

mé práci zpracovávat informace získané během poskytování ošetřovatelské péče a z její 

zdravotnické dokumentace. Informovala jsem pacientku a jejího manžela, že svůj souhlas 

mohou kdykoliv odvolat. 

 Ve zdravotnickém zařízení jsem v písemné formě podala „Žádost o schválení 

zpracování případové studie a provedení krátkého průzkumného šetření“, které mi byly se 

souhlasem náměstkyně ošetřovatelské péče vráceny. 

 Vzory souhlasů jsou přiložené v diplomové práci a jsou anonymizovány, z důvodu 

dodržení etických pravidel. 

 

 

3.2. Průzkumné šetření 

 Břišní sepse se nejčastěji vyvíjí u pacientů se střevní perforací a nebo jako zánětlivá 

pooperační komplikace. Závažnost je dána vysokou mortalitou. Mezi hlavní rizikové faktory 

patří věk nad 60 let a další komorbidity (Ihnát et al., 2015). V  průzkumném šetření jsem 

zdokumentovala pacienty s komplikovanou peritonitis vyžadující hospitalizaci na 

anesteziologicko resuscitačním oddělení v období pěti let, aby bylo patrné, že se jedná o 

závažný stav vyžadující orgánové podpory a i dlouhodobější hospitalizaci. 

 

3.2.1. Hospitalizace 

 V období od ledna 2014 do září 2018 bylo na anesteziologicko resuscitačním 

oddělení hospitalizováno 77 pacientů s komplikovanou peritonitis. Z toho bylo mužů 29 a 

žen 48. 

Délka hospitalizace: 
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Do 3 dnů 4 až 5 dnů 6 až 10 dnů 11 až 15 dnů 16 až 20 dnů 21 dnů a více 

10 12 17 12 7 19 

Tabulka č.1 Délka hospitalizace 

Věk při příjmu: 

Do 30 let 
31 až 40 

let 

41 až 50 

let 

51 až 60 

let 

61 až 70 

let 

71 až 80 

let 
Nad 81 let 

3 2 5 10 30 18 9 

Tabulka č.2  Věk při příjmu 

Ukončení hospitalizace: 

• Překlad na jiné oddělení – 53 pacientů 

Na chirurgickou JIP 41 

Na metabolickou JIP 4 

Na urologickou JIP 2 

Na nefrologickou JIP 2 

Na gynekolopgickou JIP 1 

Na oddělení následné intenzivní péče 3 

  Tabulka č.3 Překlad 

• Exitus – 24 pacientů 

Ukončení terapie 3 

Neřešitelné multiorgánové selhání 21 

  Tabulka č.4 Exitus 

 

3.2.2. Operační rána, drény 



41 

 Chirurgická kontrola zdroje sepse je doporučována jako kauzální léčebný postup u 

septických pacientů s nitrobřišním zánětlivým fokusem. Jedná se o účinnou korekci letální 

triády sepse: koagulopatie, zánětu a kardiovaskulární nestability. 

Čtyři základní části chirurgické kontroly sepse: 

• Debridement – odstranění mrtvých tkání a zánětlivého obsahu 

• Drenáž zánětlivého fokusu 

• Dekomprese břišní dutiny příkladem je technika otevřeného břicha 

• Obnovení anatomických a funkčních poměrů – jedná se o různé resekce, 

sutury, tato reparace může být provedena až z odstupem několika dnů po 

stabilizaci stavu pacienta. 

Důležitou součástí léčby je i antimikrobiální terapie. Podání širokospektrých antibiotik, která 

musí pokrývat bakterie očekávané při nitrobřišních infekcích, by mělo být provedeno do 

jedné hodiny od identifikace břišní sepse. Včasné podání antibiotik významě snižuje 

mortalitu (Ihnát et al., 2015). 

Operační rána 

 Operační revize v průběhu pobytu na ARO musela být provedena u 52 pacientů. U 

25 pacientů stav operační revizi nevyžadoval. 

Operační revize jedenkrát dvakrát třikrát čtyřikrát 

Počet pacientů 26 19 6 1 

Tabulka č.5 Operační revize 

Drény, stomie, V.A.C. Systém 

 Všech 77 pacientů mělo při příjmu vyvedeny drény z okolí operační rány. U šesti 

pacientů byl navíc v průběhu hospitalizace připojen kontinuální proplach dutiny břišní. 

Pooperačně mělo 33 pacientů založenou stomii. 

V.A.C. systémem byla operační rána následně po opakovaných chirurgických revizích 

dočasně uzavřena u 26 pacientů.   

 

 

3.2.3. Náhrada selhávajících orgánových soustav 
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Ventilace 

 Všech 77 pacientů vyžadovalo umělou plicní ventilace v důsledku rozvíjející se 

respirační insuficience. 

Do 3 dnů 4 až 5 dnů 6 až 10 dnů 11 až 15 dnů 16 až 20 dnů 21 dnů a více 

12 15 17 11 7 15 

Tabulka č.6 Ventilační podpora 

U septických pacientů s respirační insuficiencí je doporučeno používat vyšší PEEP. Pacienti 

by měli být udržováni v polosedě, horní polovinu těla by měli mít zvednutou minimálně od 

30°. Je výhodné pokud to stav pacienta dovolí začít co nejdříve polohovat, alespoň na mírné 

poloboky (Critical Care Medicine 2017). 

Oběhová podpora 

 U všech 77 pacientů bylo potřeba podpořit oběh podáváním vasopresorických látek. 

Do 3 dnů 4 až 5 dnů 6 až 10 dnů 11 až 15 dnů 16 až 20 dnů 21 dnů a více 

16 12 18 16 12 3 

Tabulka č.7 Oběhová podpora 

Jako vasopresor první volby se doporučuje Noradrenalin. Pacienti s nutností podpory oběhu 

vasopresorickými látkami by měli mít zaveden arteriální katétr pro možnost kontinuálního 

měření arteriálního tlaku (Critical Care Medicine 2017). 

Renální isuficience 

 Náhradu renálních funkcí v podobě kontinuální dialýzy vyžadovalo 52 pacientů. 

Do 3 dnů 4 až 5 dnů 6 až 10 dnů 11 až 15 dnů 16 až 20 dnů 21 dnů a více 

4 9 18 5 6 10 

Tabulka č.8 Kontinuální náhrada renálních funkcí 

U septických pacientů s nutností náhrady funkce ledvin z důvodů renální insuficience se 

doporučuje používat kontinuální metody vzhledem k hemodynamické nestabilitě. 

Kontinuální metody nám umožňují i snažší řízení tekutinové bilance (Critical Care Medicine 

2017). 

Koagulační porucha a podávání transfuzních přípravků 
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 Všichni pacienti měli naordinovaný nízkomolekulární heparin jako prevenci 

tromboembolické nemoci. Všech 77 pacientů mělo v době hospitalizace naordinovanou 

krevní transfuzi. U 58 pacientů se rozvinula koagulační porucha, která vyžadovala substituci 

koagulačních faktorů, nejčastěji krevní plasmy a trombocytů, dále pak fibrinogenu a 

protrombinu. 

U septických pacientů upoutaných na lůžku se doporučuje podávání nízkomolekulárních 

heparinů v  profylaktické dávce, jako prevence tromboembolických komplikací (Critical 

Care Medicine 2017). 

Gastrointestinální trakt 

 V důsledku výkonu na trávicím traktu byly energetické potřeby u všech pacientů 

zpočátku hrazeny parenterální výživou, postupně se přidávala enterální  a v některých 

případech i perorální výživa. 

Výživa pacientů při ukončení hospitalizace na ARO 

Parenterální 26 pacientů 

Parenterální + enterální 31 pacientů 

Parenterální + enterální + per os 18 pacientů 

Enterální + per os 2 pacienti 

        Tabulka č.9 Výživa pacientů 

U septických pacientů se doporučuje časné zahájení enterální nutrice. Je-li riziko aspirace, 

doporučuje se zavedení enterální sondy. Na podporu tolerance enterální nutrice doporučuje 

podávání prokinetik. V případě průjmů se doporučuje výměna přípravků enterální výživy, 

snížení rychlosti nebo objemů na jednotlivou dávku a popdávání probiotik (Critical Care 

Medicine 2017). 

 

 

3.2.4. Dekubity 

Ke vzniku dekubitu došlo u 13 pacientů, celkem bylo zdokumentováno 22 dekubitů. Při 

ukončení hospitalizace na ARO nebylo vyléčeno 5 dekubitů. 

Lokalizace 

Stupeň 

Sacrum Pata Loket Kotník Lopatka 
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I. 0 2 1 1 2 

II. 4 2 0 0 0 

III. 10 0 0 0 0 

Tabulka č.10 Dekubity 

 

 

3.3. Případová studie 

 V této kapitole jsem se pokusila přiblížit péči o pacienta s komplikovanou 

peritonitidou po dobu pobytu na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Většinou se jedná 

o pacienty, kteří mají již jiná komplikující onemocnění, která zhoršují vlastní léčbu, ale i 

rekonvalescenci. Často se jedná o první záchyk chronického onemocnění. Následnou péči 

komplikuje i stoupající věk pacientů. Je potřeba k těmto pacientům přistupovat komplexně, 

nelze se soutředit jen na léčbu peritonitidy, ale je potřeba souběžně stabilizovat i ostatní 

komplikující onemocnění  (Rüttinger et al., 2012; Weledji et al., 2013). 

 Zvolila jsem si pacientku na jejímž příkladu jsem mohla ukázat komplexní 

ošetřovatelskou péči o pacienta s komplikovanou peritonitis. Od pacientky jsem získala 

souhlas se zpracováním jejího případu do mé práce. Slíbila jsem jí však, že získané 

informace použiji tak, aby nebyla možná její pozdější identifikace z použitých dat, proto 

některá data, která nesouvisela s onemocněním byla pozměněnna. Průběh hospitalizace jsem 

zpracovala pomocí ošetřovatelského modelu Virginie Hendersonové, protože si myslí, že 

tento model nejlépe vystihuje potřeby pacienta v kritickém stavu. Některé komponenty 

tohoto modelu jsou obsáhleji popsané a některé naopak nejsou vůbec zmíněné, je to dáno 

stavem pacientky a průběhem hospitalizace. 

 Ošetřovatelský model Virginie Hendersonové patří mezi humanistické modely. 

Nazývá se Teorie základní ošetřovatelské péče. Vychází z pomoci pacientovi uspokojovat 

své potřeby, pacient se stává aktivním účastníkem ošetřovatelské péče. Základní 

ošetřovatelská péče je rozdělena do 14 komponentů, které jsou odvozeny od základních 

potřeb jedince. 

1. Pomoc pacientovi s dýcháním 

2. Pomoc pacientovi při příjmu potravy a tekutin 

3. Pomoc pacientovi při vylučování 

4. Pomoc pacientovi při udržení žádoucí polohy při chůzi, v leže nebo v sedě 

5. Pomoc pacientovi při spánku a odpočinku 
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6. Pomoc pacientovi při oblékání a svlékání 

7. Pomoc pacientovi při udržování teploty ve fyziologickém rozmezí 

8. Pomoc pacientovi při udržování tělesné čistoty, upravenosti a ochraně 

pokožky 

9. Pomoc pacientovi vyvarovat se nebezpečí a předcházet mu 

10. Pomoc pacientovi při komunikaci, při vyjadřování vlastních potřeb, emocí, 

pocitů a obav 

11. Pomoc pacientovi při vyznávání víry 

12. Pomoc pacientovi při práci a produktivní činnosti 

13. Pomoc pacientovi při odpočinku a zájmových činnostech 

14. Pomoc pacientovi s učením (Pavlíková, 2006) 

 

3.3.1. Anamnéza 

• Pacientka AB, 68 let 

• Rodinná anamnéza: otec zemřel v 72 letech, karcinom plic, matka zemřela v 

78letech, karcinom jazyka, bratr – diabetes melitus, syn – hypertenze, dcera zdráva. 

• Osobní ananmnéza: v mládí opakovaně pyelonefritis, hyperlipoproteinemie, 

esenciální hypertenze, před dvaceti lety karcinom děložního čípku – nyní bez 

recidivy; před pěti měsíci provedena ureteroileostomie pro postradiační postižení 

močového měchýře. 

• Alergická anamnéza: Tramal, Dolsin a pyl. 

• Sociální anamnéza: starobní důchodce, žije s manželem 

• Závislosti: před dvaceti lety přestala po třiceti letech kouřit, alkohol příležitostně, 

ostatní závislosti neguje 

 

 

 

3.3.2. Příjem pacientky na ARO 

 Z oddělení chirurgie jsme byli informováni, že stav pacientky se první pooperační 

den prudce zhoršil, došlo k vzestupu zánětlivých parametrů a byla indikována operační 

revize. Na operačním sále bylo nutné pacientce zajistit dýchací cesty orotracheální intubací 



46 

a vzhledem k oběhové nestabilitě a rozvoji septického šoku i přístup do centrálního žilního 

řečiště. 

Orotracheální intubace 

 Pacientka byla zaintubována endotracheální kanylou o velikosti 7,5 v pravém ústním 

koutku byla po poslechové kontrole nad oběma plícema fixována na 21cm. Dle 

Mallampatiho skore byla obtížnost intubace zhodnocena na stupeň dva. Před intubací 

pacientka dostala Propofol a Succinylcholin. Během vlastní intubace byl použit Selickův 

manévr – tlakem na prstencovou chrupavku se snažíme stlačit ezofagus. Před vlastní intubací 

jsme zkontrolovali těsnost obturační manžety a vzhledem, k tomu, že pacientka alergii na 

xylocain neudává, tak jsme konec intubační roury ostříkali Xylocainem. Pro případ potřeby 

jsme měli ještě připravenou intubační rouru velikosti 7 a 8. Připravená bužie nebyla potřeba. 

Intubace proběhla bez komplikací. 

Zavedení centrálního žilního katétru 

 Vzhledem k rozvoji hemodynamické nestability bylo přistoupeno k zajištění vstupu 

do centrálního žilního řečiště, byl zvolen čtyřcestný centrální žilní katétr. Lékař se rozhodl 

pro zavedení centrálního žilního katétru cestou vena subclavia dextra. Toto místo bude dobře 

přístupné i během operačního výkonu, který bude probíhat v oblasti břicha. Po důkladné 

dezinfekci místa vpichu zavádí lékař Seldingerovou technikou – punkce žíly, zavedení drátu, 

dilatace místa vstupu a zavedení katétru po drátu, odstanění drátu - centrální žilní katétr do 

pravé podklíčkové žíly. Během zavádění bylo potřeba sledovat ekg křivku, protože drát 

zaváděný do žíly se může dostat až do pravého srdce a způsobit poruchy rytmu tím jak dráždí 

myokard. U pacientky k poruchám rytmu nedošlo. Ale pro případ fibrilace jsme měli vedle 

lůžka připravený defibrilátor. Po zavedení katétru, lékař zkontroloval zda-li jde volně 

aspirovat ze všech portů a katétr přifixoval ke kůži. Sestra místo vstupu centrálního žilního 

katétru sterilně překryla. Připojili jsme za sterilních podmínek infuzní linku, vzhledem k 

hypotenzi bylo nutné už připojit i linku s Noradrenalinem do samostatného portu. Do dalšího 

portu jsme připojili analgosedaci – Propofol a Sufentanil. Poslední port byl připravený pro 

měření CVP. Výkon proběhl bez komplikací, známky pneumothoraxu nejsou. Na oddělení 

pak bude provedeno kontrolní rentgenové vyšetření srdce + plíce, kde bude možné 

zkontrolova kam je zavedený centrální žilní katétr. 

Transport pacientky z operačního sálu na oddělení 

 Sestra s lékařem a santitářem si pacientku převzali po operačním výkonu na 

operačním sále. Pacientka byla při překladu analgosedována s doznívající relaxací na umělé 

plicní ventilaci přes orotracheální intubaci. Sestra si od anesteziologické sestry převzala 

informace o operačním výkonu a jeho průběhu, o krevních ztrátách, krevních derivátech, 

ventilační a oběhové podpoře během výkonu, zavedených invazích na operačním sále a o 

drénech. Další informace získáváme ještě z překladové dokumentace z chirurgického 

oddělení. Po příjezdu na oddělení jsme pacienku přesunuly na lůžko, přepojili z 

transportního ventilátoru na náš ventilátor a z transportního monitoru na       monitor u lůžka. 

Při přepojování z monitoru na monitor je vždy nutné dbát, abychom neodpojili všechny 

měřené funkce najednou, je potřeba stále mít nějaké měření aktivní, pacientku přepojujeme 
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tedy postupně. Je potřeba si uvědomit, že pacientka je kardiopulmonálně nestabilní. 

Pacientku jsme přepojili na ventilátor, na kterém si ventilační parametry nastavil lékař. K 

centrálnímu žilnímu katétru jsme za přísně aseptických podmínek připojili infuzní linku, set 

k měření centrálního žilního tlaku, do samostatného  portu již kapal Noradrenalin a do 

dalšího portu analgosedace (Propofol a Sufentanil). Na  ureteroileostomii, která vyúsťuje v 

levém dolním břišním kvadrantu, jsme připojili sběrný sáček pro bilancování hodinové 

diurezy. Pacientka má dva easy flow, které vedou narůžovělý zkalený odpad, na ty jsme 

připojili sběrné sáčky. 

Stav pacientky při příjmu 

 Pacientka je analgosedovaná, bez reakce na zevní podněty. Zorničky jsou izokorické 

asi 2mm v průměru, bez reakce na osvit. Nasogastrická sonda je zavedena levou nosní dírkou 

a je dána na spád. V pravém ústním koutku je fixována endotracheální kanyla. V pravo pod 

klíční kostí je vyveden centrální žilní katétr, krytý neprosáklým sterilním krytím. Hrudník 

se zvedá symetricky. V dolní části břicha je laparotomie, také krytá neprosáklým sterilním 

krytím. Dále vedle operační rány jsou dva easy flow. V levé dolní části břicha vyusťuje 

ureteroileostomie. Dolní končetiny v elastických punčochách. Chladná periferie. Tělesná 

teplota při příjmu 34,5°C, měřeno kožním čidlem uloženým v třísle. Dekubity ani kožní 

defekty nenalezeny, pouze operační rána. Oběhově nestabilní: fibrilace síní, nutná podpora 

tlaku Noradrenalinem. Řízená tlaková ventilace bez interference pacientky s ventilátorem. 

Saturace neukazuje spolehlivě hodnotu z důvodů chladné periferie. 

 Diagnozy při přijetí: 

• Střevní adheze s neprůchodností 

• Střevní ileus 

• Disrupce operační rány 

• Infekce po výkonu 

• Akutní peritonitida 

• Sepse 

• Akutní respirační selhání – hypoxický typ 

• Stav po odstranění močového měchýře 

• Stav po odstranění zhoubného novotvatru na děložním čípku 

• Stav po chemoterapii v osobní anamnéze 

• Stav po radioterapii v osobní anamnéze 

• Srůsty pánevní pobřišnice 

Plán péče při příjmu 

 Pokračujeme v analgosedaci. Zahajujeme zahřívání pacientky k dosažení 

normotermie. Z důvodů hemodynamické nestability s potřebou vasopresorické podpory 

přistoupil lékař k zavedení arteriální katétr s možností monitorace hemodynamiky. Po 
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zavedení arteriálního katétru z něj odebíráme příjmové odběry. Pacientce natáčíme 

dvanáctisvodové ekg. Provádíme nástřiky chladným fyziologickým roztokem ke kalibraci 

hemodynamiky. Další ordinace dle výsledků měření a vyšetření. 

Zavedení arteriálního katétru 

 U pacientky byla zvolena ke kanylaci arteria femoralis dextra, protože na arteria 

radialis na obou stranách byla špatně hmatná pulzace. Zvolené místo jsem ještě doholili. 

Připravili jsme sterilní stolek. Lékaři jsme pomohli do sterilního empíru a rukavic. Po 

důkladné dezinfekci místa vpichu si lékař znovu palpačně zkontroloval pulzaci, po té zavádí 

Seldingerovou technikou femorální arteriální katétr s možností měření hemodynamiky. Po 

kontrole správného zavedení – z katétru vytéká pulsující krev, katétr lékař propláchne a 

přifixuje ke kůži, aby nedošlo k dislokaci. Sestra s maximálním zachováním sterility připojí 

ke katétru tlakový převodník pro měření invazivního systémového tlaku, místo vpichu a 

okolí očistíme a sterilně kryjeme místo vstupu katétru, protože místo vstupu katétru mírně 

sákne krví, použijeme savé sterilní krytí. Byl použit katétr, který umožňuje měření srdečního 

výdeje termodiluční metodou. Tento katétr nám umožňuje měřit tělesnou teplotu z krve, není 

tedy potřeba používat kožní teplotní čidlo, které je vzhledem k chladné periferii zatíženo 

nepřesností měření. Tělesná teplota z arteriálního katétru byla 35,2°C, proto bylo potřeba 

pacientku i nadále zahřívat. 

Ošetřovatelská péče při příjmu 

 Po příjezdu ze sálu je potřeba pacientku zajistit a zkontrolovat i po stránce 

ošetřovatelské. Zkontrolovali jsme přilepení ekg elektrod, často je nutné elektrody vyměnit, 

protože v důsledlku přesunů nemusí již dobře držet. Zkontrolovali jsme drény a odpady do 

nich. Krytí operační rány bylo suché a neprosáklé. Okolí krytí operační rány a drénů bylo 

klidné. Ošetřili jsme oči, vzhledem k sedaci pacientky jsem oči ošetřili zvlhčující mastí. Při 

tomto ošetření jsme zkontrolovali zorničky, byli stejně velké asi 2mm v průměru, bez reakce 

na osvit. Ošetřili a zkontrolovali jsme dutinu ústní, k ošetření jsme použili roztok 0,2% 

chlorhexidinu s xylitolem, důkladně jsem vyčistili i jazyk, který byl oschlý. Péči o dutinu 

ústní jsme ukončili řádným odsátím i z hypofaryngu. Před čištěním dutiny ústní jsme 

zkontrolovali tlak v obturační manžetě endotracheální kanyly, po vyčištění jsme 

endotracheální kanylu znovu řádně přifixovali, abychom zamezili extubaci. Provedli jsme 

toaletu dýchacích cest, pomocí uzavřeného odsávacího systému jsme pacientku řádně odsáli, 

odsátý sekret byl vazký lehce nažloutlý, ale malé množství. Odstranili jsme zbytky 

dezinfekce a krve z kůže a současně jsme zkontrolovali stav kůže, žádné kožní defekty ani 

dekubity jsme neobjevili. Zkontrolovali jsme centrální žilní katétr. Ošetřili nově zavedený 

arteriální katétr. Odstranili jsme z pod pacientky shrnuté prádlo, při tom jsme zkontrolovali 

záda, kde jsme také neobjevili kožní defekty. Pacientku jsem přikryli zahřívací dekou, 

protože bylo potřeba pacientku stále zahřívat, abychom dosáhli  normotermii. Během 

ošetřovatelské péče jsme zaznamenávali vše co jsme zjistili do ošetřovatelské dokumentace: 

velikost a místo fixace endotracheální roury, místa vstupu centrálního žilniho katétru a 

arteriálního katétru, drény, které jsme si označili a zapsali si vstupní množství sekretu a jeho 

vzhled. Dále jsme prováděli další ordinace lékaře: natočení dvanáctisvodového ekg a 

příjmové odběry. 
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Monitorace EKG 

 Ke kontinuální monitoraci ekg jsme pacientku napojili na třísvodové ekg. Třísvodové 

EKG nám umožňuje monitorovat bipolární svody I, II a III. Elektrody jsme umístily na 

přední stranu hrudníku: červenou směrem k pravé horní končetině, pod krytí cenrálního 

žilního katétru, žlutou směrem k levé horní končetině a zelenou do dolní části hrudníku v 

levo, skoro až na bok. Elektrody jsme museli vyměnit, protože se odlepovali. K monitoraci 

jsme zvolili svod II, byla zde nejlpřehlednější křivka. 

Dle ordinace jsme natočili i 12cti svodové EKG, elektrody jsme umístili: pravá horní 

končetina - červená (aVR), levá horní končetina - žlutá (aVL), levá dolní končetina - zelená 

(aVF) a černá na pravé dolní kočetině - elektroda sloužící jako uzemění; a 6 hrudních V1 – 

4.mezižebří vpravo u sterna, V2 – 4.mezižebří vlevo u sterna, V3 – mezi V2 a V4, V4 – 

6.mezižebří v medioklavikulární čáře, V5 – 6.mezižebří v přední axilární čáře a V6 – 

6.mezižebří ve střední axilární čáře. Dle ekg byla diagnostikována fibrilace síní, ale bez 

odpovědi komor. 

Monitorace hemodynamiky 

 Dále jsme dle ordinace provedli měření hemodynamiky pomocí systému PiCCO 

(pulse contour cardiak output): do centrálního žilního katétru přes teplotní čidlo, které je 

napojeno na distální port, jsme provedli nástřik deseti mililitry ledového fyziologického 

roztoku. Teplotní čidlo připojené na centrální žilní katétr zaznamená podání ledového 

fyziologického roztoku do oběhu a teplotní čidlo na arteriálním katétru zaznamená změnu 

teploty protékající krve v průběhu času. Graficky se tento průběh změny teploty znázorňuje 

jako termodiluční křivka, ze které se vypočítává srdeční výdej a další hemodynamické 

hodnoty. Nástřiky se provádí čtyřikrátr, měření, která se odlišují o deset procent se vymažou, 

ze zbývajících se vypočítá průměr. Přesnost měření může ovlivnit nepravidelná srdeční akce 

a nedostatečně chladný roztok. Po provedení této kalibrace máme k dispozici kontinuálně 

měřenou hodnotu srdečního výdeje. Kalibrace hemodynamických měření pomocí nástřiků 

ledového fyziologického roztoku se provádí dle ordinace lékaře pravidelně po čtyřech 

hodinách. 

Ventilace 

 Z transportního ventilátoru jsme pacientku, připojili na ventilátor u lůžka, kde byl 

nastaven ventilační režim PSIMV – jedná se o tlakově řízenou ventilace. Nastavené 

parametry: dechová frekvence 15 dechů za minutu, špičkový tlak 25 cm vodního sloupce, 

PEEP 6 cm vodního sloupce, dechový objem 490 ml. Pacientka s ventilátorem 

neinterferovala, plně se podřizovala nastavenému režimu. 

 

Příjmové odběry 

 U pacientky jsme provedli dle ordinace lékaře příjmové náběry ze zavedeného 

arteriálního katétru. Odebrali jsme krev na vyšetření krevního obrazu do zkumavky s 

Heparinem, do další heparinové zkumavky jsme odebrali krevní vzorek pro krevní banku do 

zkumavky s citrátem jsme odebrali krev na vyšetření koagulací. Do zkumavky bez 
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protisrážlivého prostředku jsme odebrali krev na vyšetření biochemické: natrium, kalium, 

chloridy, calcium, fosfáty, magnezium, osmolalita, ALP, AST, ALT, GMT, triglyceroly, 

cholesterol, lipasa, cholinesteráza, bilirubin konjugovaný a celkový, urea, kreatinin, celková 

bílkovina, albumin, prealbumin, transferin, CRP, prokalcitonin, do lithiové zkumavky jsme 

ještě odebrali krev na stanovení glykemie. Také jsme odebrali krev na vyšetření acidobazické 

rovnováhy, jak z arteriálního katétru, tak z centrálního žilního katétru, do speciálních 

zkumavek, které jsou určené k okamžitému zpracování vzorku na analyzátoru přímo na 

oddělení. Při odběrech je nutné zachovávat požadavky laboratoře na odběr, abychom 

předešli riziku zkreslení výsledku v důsledku špatné techniky odběru. 

3.3.3. Průběh hospitalizace 

 Pacientka byla na našem oddělení hospitalizovaná 31 dní. 

1) pomoc pacientce s dýcháním 

Ventilace 

• 2. den stále trvá nutnost ventilační podpory a vzhledem ke zhoršujícím se plicním 

funkcím bylo nutné navyšovat ventilační podporu, PEEP dosáhl až hodnoty 10 cm 

vodního sloupce. 

• 5. den pro pokles hypoxického indexu - 195 a vzestup pCO2 – 7,9 kPa byla provedena 

bronchoskopie, kterou bylo odsáto větší množství žlutobílého vazkého sekretu 

zejména z menších bronchů. Do medikace přidána inhalace s ACC. 

• 10. bylo možné snižovat dechovou podporu, protože plicní funkce se zlepšily. Stále 

se odsává žlutobílý sekret, ale už není tak vazký. 

• 11. den provedena tracheostomie, z důvodů předpokládané dlouhodobější potřeby 

zajištění dýchacích cest. Tracheostomie je pacienty lépe snášena než endotracheální 

intubace, umožňuje lepší toaletu dutiny ústní,  perorální příjem, snažší postupné 

odpojování od ventilátoru a u pacientů s malou svalovou sílou, kteří nedokáží 

dostatečně odskašlat sekret z dýchacích cest ho odsát a zamezit tak jeho stagnaci. 

• 12. den pacientka převedena na spontální ventilační režim: CPAP, PEEP – 7 cm 

vodního sloupce. 

• 19. den minimální ventilační podpora a dobré plicní funkce umožnili odpojení 

pacientky od ventilátoru a připojení k T-systému, který dodává pouze zvlhčený a 

ohřátý vzduch obohacený kyslíkem, dechové objemy i frekvenci si řídí pacientka 

sama – spontální ventilace se zajištěnými dýchacími cestami. Pacientka první den 

vydržela spontálně ventilovat čtyři hodiny po té pro tachypnoi a pacientkou 

udávanou únavu připojena zpět na ventilátor. Interval, kdy pacientka vydržela dýchat 

bez pomoci ventilátoru se postupně prodlužoval. 

• 25. den stav pacientky neumožnil připojení na T-systém, došlo k vzestupu pCO2 a 

poklesu hypoxického indexu. Pacientka potřebovala ventilační podporu. 

• 27. den bylo možné opět zahájit postupné odpojování od ventilátoru. 

Oběh 
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• 2. den vzhledem k oběhové nestabilitě trvá nutnost podpory oběhu Noradrenalinem 

ve stále zvyšující se dávce, proto přidán do kontinuální medikace Empresin. Krevní 

tlak měřený pomocí katétru zavedeného do arteria femoralis dextra jsme udržovali 

kolem 120/65. 

• 6. den se objevila fibrilace síní s rychlou odpovědí komor – srdeční akce až 

160/minutu, po podání bolusově Amiodaronu došlo k úpravě rytmu, proto nasazen 

kontinuálně. 

• 8. den bylo možné začít snižovat oběhovou podporu Noradrenalinem a Empresinem. 

• 10. den byl vysazen Empresin.   

• 13. den bylo možné vysadit kontinuálně podávaný Noradrenalin. 

• 16. den vysazen Amiodaron, akce srdeční pravidelná 85/min 

• 18. den z důvodů opakovaného vzestupu krevního tlaku přidán do pravidelné 

medikace Lozap, který pacientka brala jako svou chronickou medikaci před operací. 

• 25. den v době septické špičky bylo nutné dočasně nasadit Noradrenalin, který jsme 

za tři dny zase úplně vysadili. 

2) Pomoc pacientce při příjmu tekutin a potravy 

Gastrointestinální trakt 

Z důvodů výkonu na gastrointestinálním traktu bylo nutné hradit energetické potřeby 

pacientky nejprve pouze parenterální výživou. Gastrointestinální trakt bylo potřeba u 

pacientky zatěžovat enetrální výživou postupně. Museli jsme mít na paměti, že analgetika, 

která vzhledem k povaze operačního výkonu pacientka potřebovala mohou zpomalit až 

zastavit motilitu trávicí trubice, proto je důležité při podávání enterální výživy kontrolovat 

reziduální objem před každým podáním nebo i v průběhu kontinuálního podávání stravy do 

nasogastrické sondy. 

Výživa 

• 3. den nasazena parenterální výživa ke krytí nutričních potřeb pacientky: Glukosa 

20% s Tracutilem a Nutryeltem a Aminoven. Po nasazení Glukosy bylo potřeba 

přidat do kontinuální medikace inzulin k udržení normoglykemie. 

• 5. den přidán Smoflipid. 

• 6. den nasazen kontinuálně Intestamin do nasogastrické sondy v dávce 10 ml za 

hodinu, energetické a výživové potřeby pacientky byly stále hrazeny parenterální 

výživou. 

• 7. den výživa do nasogastrické sondy z důvodů operační revize pozastavena, sonda 

ponechána na spád. 

• 11. den obnoveno kontinuální podávání Intestaminu do nasogastrické sondy rychlostí 

10 ml za hodinu, nadále pokračováno v podávání parenterální výživy. 

• 14. den začala pacientka zkoušet perorální příjem, zatím jen čaj po lžičkách. 
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• 17. den místo Intestaminu zahájeno podávání Cubisonu ve zvyšující se dávce, tak 

aby byly plně pokryty nutriční potřeby pacientky a mohla být vysazena parenterální 

výživa. 

• 20. den Cubison podáván 7x denně 300 ml na jednu dávku, což dostatečně krylo 

nutriční potřeby pacientky. Bylo možné vysadit parenterální výživu. 

• 21. den přidány parenterálně aminokyseliny – Aminoven, z důvodů hypoproteinemie 

v krevních odběrech. 

• 24. den pacientce stále perorální příjem působí obtíže, jako důvod udává 

nasogastrickou sondu, proto sonda odtraněna. 

• 25. den snaha o zařazení kašovité stravy. Pacientka, ale dokáže sníst jen několik 

lžiček. 

• 26. den zavedena gastroskopicky enterální sonda, která je mnohem tenčí než 

nasogastrická, pacientka jí dobře toleruje a umožňuje i nadále zkoušet zavádění 

perorálního příjmu. 

• 27. den zahájeno kontinuální podávání stravy do enterální sondy, podáván přípravek 

Cubison, v počáteční dávce 20 ml za hodinu, kterou jsme postupně navyšovali. 

• 29. den energetický příjem plně hrazen stravou podávanou do enterální sondy, 

perorální příjem je stále minimální. 

3) Pomoc pacientce při vylučování 

Vylučování 

• 3. den pokles diurezy, vzestup urei a kreatininu. Snaha o větší obrat tekutin 

navýšením krystaloidů a nasazením kontinuálně podávaného Furosemidu. Postupně, 

ale docházelo i k vzestupu kalémie. 

• 4. den bylo nutné pacientku připojit na dialýzu. 

• 6. den menší množství průjmovité stolice, to se opakovalo ještě 13, 15 a 19 den 

• 10. den začíná se oběvovat světlá moč. 

• 15. den moč je viditelně koncentrovanější. 

• 16. den obnovení renálních funkcí. 

• 21. den opakovaně objemné průjmy, do výživy přidán rřžový odvar, do medikace 

přidána Smecta. 

• 23. den došlo k úpravě stolice 1 až 2x denně 

Eliminační metody 

• 4. den z důvodu poklesu renálních funkcí bylo nutné začít pacientku dialyzovat. 

Vzhledem k hemodynamické nestabilitě byla zvolena kontinuální eliminační 

metoda, veno-venozní hemodialýza, jako antikoagulancium byl použit citrát. Jedná 

se o regionální antikoaluaci, protože citrát působí pouze v dialyzačním okruhu. Bylo 
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potřeba pravidelně sledovat hladinu calcia v krvi pacientky a za dialyzační kapslí. 

Podle výsledků měření se upravovala dávka citrátu, který se přidává do krve před 

krevní pumpou dialyzačního přístroje, a dávka calcia, které se přidávalo za dialyzační 

kapsli do očitěné krve, která se vracela pacientce. 

• 7. den z důvodů skončení životnosti dialyzačního setu, bylo nutné přesetovat dialýzu. 

Pacientce se vrátila krev z dialyzačního okruhu, po té se starý set odstranil a nasetoval 

se nový, který jsme propláchli a poté znovu připojili k pacientce a pokračovali v 

terapii. Celá výměna proběhla za přísně aseptických podmínek. 

• 10. den bylo opět potřeba přesetovat dialýzu. Pacientku jsme nechali 12 hodin bez 

dialýzi, chtěli jsme zkusit zda-li nedojde k obnově diurezy, ale bohužel se pacientka 

nerozmočila naopak došlo k vzestupu kalémie. Proto bylo pokračováno v dyalizační 

terapii. 

• 13. den další plánovaná výměna dialyzačního setu. Pacientku jsme nechali 24 hodin 

bez dialýzi, objevila se světlá moč asi 50 ml za hodinu, množství se postupně zvýšilo 

až na 100 ml za hodinu, ale moč byla stále velmi světlá. Z kontrolních náběrů byl 

patrný nárůst urei, kreatininu a kalémie. Proto jsme pacientku znovu připojili na 

dialýzu. 

• 15. den jsme z důvodů rehabiliatce dialýzu přes den přerušili. Pacientka již má moč 

koncentrovanější. 

• 16. den měla proběhnou plánovaná výměna setů na dialýze, ale vzhledem k 

dostatečnému množství moče bylo rozhodnuto o dočasném ukončení dialýza. 

Hodnoty urei a kreatininu již nestoupali. Nebylo již potřeba dialýzu znovu spouštět. 

Operační rána, drény 

• 2. den krytí operáční rány neprosakuje, drény odvádí serosangvinolentní obsah 

• 4. den hnisavý odpad z břišního drénu. Spolu s chirurgem jsme za sterilních 

podmínek provedli převaz operační rány, chirurg rozpustil dva stehy a provedel 

výplach operační rány Betadinem ředěným s fyziologickým roztokem 1:10, 

proplachovací roztok viditelně vytékal břišním drénem. Operační ránu jsme kryli 

sterilně savým krytím. Další dny jsme sledovali odpady do drénu sterilně vyměňovali 

krytí operační rány. 

• 7. den bylo nutné provést revizi operační rány na operačním sále, pro přítomnost 

střevního obsahu v břišním drénu. Během operace nalezena rozpadlá anastomoza na 

tenkém střevu, provedena ileotransversostomie, současně bylo provedeno i stažení 

žaludku pro záchyt hiátové hernie. Po výkonu byla na sále provedena i výměna krytí 

ureteroileostomie. 

• 10. den se objevila hnisavá sekrece v operační ráně, chirurgem proveden výplach 

rány Aquitoxem, rána kryta sterilníma rouškama s Betadinou. Převazy pak byli takto 

prováděny denně. 



54 

• 13. den při převazu odstraněn břišní drén, který již nic neodváděl. Konec drénu byl 

odeslán na mikrobiologii. Místo vstupu bylo kryty Inadinem a sterilním savým 

krytím, které bylo potřeba ten den opakovaně vyměnit z důvodů prosáknutí. 

V.A.C. systém 

• 15. den bylo rozhodnuto o provedení nekrektomie, při nekrotizující fascitidě na 

operačním sále. Pacientce byl nasazen V.A.C. systém, který odvádí menší množství 

serosangvinolentní tekutiny. Opět bylo vyměněno i krytí ureteroileostomie. 

• 20. den plánovaná výměna V.A.C. Systému na operačním sále, bez kompliklací. 

• 23. den bylo nutné provést výměnu V.A.C. systému pro netěsnost folie v oblasti 

středového terčíku, docházelo k přisávání vzduchu a tím se stal celý systém 

nefunkční. Výměna opět proběhla na operačním sále. Pacientka výkon zvládla bez 

komplikací. 

• 28. den opět plánovaná výměna V.A.C. Systému na operačním sále, bez komplikací. 

4) Pomoc pacientce při udržení žádoucí polohy 

Rehabilitace 

K pacientce denně chodila fyzioterapeutka. První dny prováděla pouze dechovou 

rehabilitaci, po které bylo potřeba pacientku řádně odsát. Jakmile to stav pacientky dovolil 

začala provádět i pohybovou rehabilitaci, nejdříve pouze pasivní. Když došlo ke snížení 

sedace a pacientka začínala spolupracovat, tak jsme se snažili o aktivní spolupráci, vzhledem 

k minimální svalové síle se jednalo spíše o uvědomnění si prováděného pohybu. Se 

zlepšující se svalovou sílou se pacientka začala snažit i o aktivní pohyb. Rehabilitace 

pacientku unavovala. Cílem rehabilitace  byla vertikalizace pacientky. 

• 16. den se podařilo pacientku posadit v lůžku s nohama z postele. Pacientka tak 

vydržela deset minut, nesnažili jsme se o delší dobu sezení, protože pacientka měla 

předchozí den zavedený V.A.C. Systém. Další dny jsme v posazování v lůžku s 

nohama z postele pokračovali, interval sedu se stále prodlužoval. 

• 19. den jsme se pokusili pacientce pomoci do stoje u lůžka, jako oporu jsme jí přivezli 

chodítko, o které se mohla opřít a přešlapovat na zemi. Další dny jsme stoj opakovali, 

pacientka získávala stále větší jistotu v nohách. 

• 22. den pacientka udělala několik kroků kolem lůžka s oporou chodítka pak se 

posadila do křesla u lůžka, kde vydržela dvě hodiny po té se přesunula do lůžka. 

Další dny jsme chůzi kolem lůžka opakovali, na delší procházku se pacientka 

necítila, měla strach, že jí nohy vypoví službu. Každý den několik hodin seděla v 

křesle. 

5) Pomoc pacientce při spánku a odpočinku 

Vědomí 

• 2. den sedace Propofolem a Midazolamem – bez reakce na zevní podněty. 
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• 5. den postupné snižování sedace, pacientka otevírá oči, bolest neguje, ale výzvě 

nevyhoví, je velmi slabá. 

• 7. den z důvodů operační revize sedace znovu navýšena, následující den opět sedace 

snižována. 

• 13. den minimální sedadace Propofolem, na výzvu otevírá oči, minimální pohyb 

končetinami, na otázky náznak kývnutí nebo pootočení hlavy. 

• 15. den sedace vysazena úplně. Na oslovení pacientka otevírá oči, bolest neguje, 

pouze při palpaci břicha bolestivá grimasa v obličeji, slabá svalová síla, nedokáže 

zvednout končetiny nad podložku, ale prsty hýbe. 

Snažili jsme se o co nejčasnější vysazování sedace, tak aby pacientka byla oslovitelná, ale 

zároveň tolerovala zavedené invaze, zejména endotracheální kanylu, proto po zavedení 

tracheostomie bylo možné pacientku ještě více odtlumit. Spolupráce pacientky je potřeba 

pro časné zahájení aktivní rehabilitace. 

7) Pomoc pacientce při udržování teploty ve fyziologickém rozmezí 

Tělesná teplota 

• 2. den teplota kolem 37,5°C, měřeno z PiCCO katétru 

• 7. den vzestup teploty na 39,3°C měřeno z PiCCO katétru, byli odebrány 

hemokultury, pacientka byla prosáklá, nepodařilo se nám tedy odebrat periferní krev, 

proto hemolkutury nabrány z arteriálního katétru, dle ordinace lékaře byly nabrány 

aerobní, anaerobní a mykotické hemokultury. Pacientka byla sedována, proto bylo 

možné zahájit intenzivní chlazení pomocí přístroje, který do chladících deček, které 

má pacientka přiložené na hrudníku, bocích a stehnech, vhání chladnou tekutinu. 

Teplotu vody v dečkách jsme upravovali podle teploty pacientky. Po celou dobu 

chlazení jsme současně nohy a ruce balili do teplých přikrývek, abychom předešli 

uzavření periferie. 

• 14. den jsme chlazení pomocí deček se studenou vodou ukončili, protože pacientka 

přestala vzhledem ke snižování sedace chlazení tolerovat, oběvoval se třes. 

• 18. den jsme byli nuceni začít měřit teplotu pomocí kožního čidla uloženého v třísle, 

protože pacientka již neměla arteriální katétr s teplotním čidlem. 

• 25. den došlo k vzestupu teploty na 38,8°C, měřeno v třísle. Teplota, ale dobře 

zareagovala na podání Perfalganu a posléze i Novalginu. 

8) Pomoc pacientce při udržování tělesné čistoty, upravenosti a ochraně pokožky 

Hygienická péče 

Zdravotní stav pacientce neumožňoval zajišťovat péči o sebe sama. Byla plně odkázána na 

ošetřovatelskou péči. 

• První dny jsme prováděli celkovou toaletu včetně výměny ložního prádla dvakrát 

denně nebo dle potřeby, bez spolupráce pacientky, která byla sedována a nebo měla 

velmi malou svalovou sílu. Výměnu ložního prádla jsme museli provádět pomocí 
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zvedacího zařízení, protože oběhová a ventilační nestabilita neumožňovala pacientku 

otáčet z boku na bok. Během hygienické péče jsme sledovali stav kůže, důkladně 

jsme omyli a osušili zejména peredileční místa, které jsme pak ošetřili ochranou 

mastí. Součástí celkové toalety byla i péče o oči a dutinu ústní, tato péče se, ale 

provádí několikrát denně, nejčastěji po dvou hodinách. Při zavedení endotracheální 

kanyly bylo potřeba zvýšeně pečovat o dutinu ústní, protože pacientka nemohla ústa 

zcela zavřít a polykání bylo také obtížnější, proto jsme ústa častěji výtírali 0,2% 

roztokem chlorhexidinu s xylitolem. Oči po dobu sedace bylo také potřeba častěji 

ošetřovat, protože pacientka nemrkala a hrozilo riziko vysušení rohovky. Na 

celkovou toaletu navazovali převazy invazí a operační rány. 

• 6. den jsme poprvé pacientku přestlali z boku na bok, během otáčení došlo k mírnému 

poklesu krevního tlaku. Také jsme zkusili pootočení na poloboky, ale došlo ke 

zhoršení ventilačních parametrů, více na levém boku. Proto bylo lékařem polohování 

prozatím zakázáno. 

• 9. den jsme mohli začít pacientku pravidelně polohovat, oběhové a ventilační 

parametry se při polobocích nezhoršovali. Střídali jsme pravý a levý polobok zhruba 

po třech hodinách. Na zádech jsme pacientku nechali pouze při převazu operační 

rány a při výměně invazí. 

• 12. den jsme pacientku zapojili do péče o dutinu ústní, vzhledem k provedení 

tracheostomie již pacietnce v ústech nepřekážela endotracheální kanyla. Pacientka 

měla velmi malou svalovou sílu, proto jsme jí celou dobu co si čistila zuby ruku 

drželi a po té jsme zuby ještě důkladně sami dočistili. Pacientka si pak vypláchla 

dutinu ústní a pochvalovala si, že má v puse hned lepší pocit. Další zapojení do 

sebepéče již pacientka nezvládla. Nedostatečná svalová síla ji velmi limitovala. 

• Další dny jsme pacientku postupně stále více zapojovali do sebepéče. Vzhledem ke 

komplikacím v operační ráně  a následnému zhoršení celkového stavu pacientky, 

byla někdy spolupráce minimální nebo dokonce žádná. Aktuální stav pacientky jsme 

vždy respektovali. Hygienická péče nesměla stav pacientky zhoršovat. Spolupráci 

pacientky jsme koordinovaly s fyzioterapeuty, protože pacientka byla po hygienické 

péči někdy velmi unavená a při rehabilitaci pak už neměla sílu spolupracovat. 

Možnost postatrat se o sebe sama, třeba jen minimálně bylo velmi důležité pro psychické 

rozpoložení pacientky. 

Dekubity 

Pacientka měla na sakru preventivně nalepený Mepilex, který jsme každý den při hygienické 

péči kontrolovali, hlavně kůži pod ním a okolo. Snažili jsme se, když to stav pacientky 

dovolil, alespoň o mírné poloboky. Polohování pacientka v době oběhové a ventilační 

nestability netolerovala, při snaze o polohování docházelo k poklesům tlaku s nutností 

navyšování vasopresoriké podpory a zhoršovali se ventilační parametry ve smyslu zhoršené 

eliminace CO2. Dle ordinace lékaře bylo polohování prvních pět dní zcela zakázáno, 

pacientku jsme stlali pomocí zvedacího zařízení. 
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• 9. den jsme objevili na sakru pod Mepilexem zarudnutí bez porušení kožní integrity. 

Mepilex jsme odtranili, místo jsme namazali Menalind pastou a znovu překryli 

Mepilexem, tak aby celé zarudnutí bylo kryto měkou částí Mepilexu. Místo jsme 

pravidelně kontrolovali a natírali Menalind pastou. 

• 13. den jsme Mepilex museli odstranit, protože došlo k jeho znečištění stolicí. Místo 

jsme důkladně očistili a natřeli Menalind pastou. 

• 15. den došlo k porušení kožní integrity v místě dekubitu, spodina byla bíle povleklá. 

Na místo jsme dali Nugel a překryli folií, abychom podpořili odloučení 

devitalizovaných částí. Krytí jsme pravidelně kontrolovali a dle potřeby měnili. 

• 18. den už spodina dekubitu byla růžová, místo jsme důkladně opláchly roztokem na 

rány a opět překryli Nugelem a folií. Převazy jsme prováděly dle potřeby. 

• 25. den došlo ke zhojení dekubitu. Místo jsme i nadále natíraly Menalind pastou. 

9) Pomoc pacientce vyvarovat se nebezpečí a předcházet mu 

Invaze 

Pacientka měla více invazivních vstupů. Bylo potřeba provádět pravidelné převazy za přísně 

aseptických podmínek a sledovat stav invazivních vstupů. Když byli místa vstupu invazí 

klidné a bez sekrece bylo možné je překrýt antimikrobiálním transparentním krytím s 

chlorhexidinovým polštářkem. Toto krytí lze ponechat na místě i několik dní pokud dobře 

drží nebo není znečištěné sekrecí z okolí invaze. 

• 3. den centrální žilní katétr i arteriální katétr jsme překryli antimikrobiálním 

transparentním krytím s chlorhexidinovým polštářkem, po předchozí dezinfekci 2% 

alkoholovým roztokem Chlorhexidinu. 

• 4. den zaveden dialyzační katétr cestou vena femoralis sinister. Místo vstupu bylo 

potřeba před zavedením oholit a řádně očistit, lékař za přísně aseptických podmínek 

zavedel katétr Seldingerovou technikou a přifixoval stehy ke kůži. Zavedený katétr 

obtékal mírně krví, proto jsme ho sterilně překryli savým krytí, které jsme pravidelně 

kontrolovali. Současně také bylo potřeba provést pravidelnou výměnu infuzní linky, 

za přísně aseptických podmínek. 

• 9. den výměna invazí: centrální žilní katétr zaveden cestou véna jugularis sinister a 

arteriální katétr zaveden cestou arteria radialis sinister. Po zavedení nových invazí 

byli staré invaze odstraněny a jejich konce jsme odeslali na mikrobiologiký rozbor, 

místa vstupu jsme sterilně komprimovali a pravidelně kontrrolovali. 

• 11. zavedena tracheostomická kanyla. Výkon byl proveden za přísně sterilních 

podmínek, operační pole bylo natřeno dezinfekcí a sterilně zarouškováno. Jedná se 

o malý operační výkon provedený na lůžku. K tracheostomické kanyle jsme připojili 

nový trachcare, vrapku, inhalaci, zvlhčení a filtr. Celé jsme to napojili na ventilační 

okruh se zachováním maximální sterility. 

• 12. den jsme mohly arteriální a centrální žilní katétr překrýt antimikrobiálním 

transparentním krytím s chlorhexidinovým polštářkem. Dialyzační katétr jsme 
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překryli pouze savým sterilním krytím, protože stále sákne mírně tkáňovým mokem 

s příměsí krve. 

• 13. den byla provedena plánovaná výměna tracheostomické kanynly. Také bylo 

potřeba vyměnit infuzní linku. 

• 17. den odstraněn dialyzační katétr, vzhledem k obnovení renálních funkcí, prozatím 

nový dialyzační katétr nezaveden. 

• 18. den další výměna invazí: centrální žilní katétr zaveden cestou vena jugularis 

dextra a arteriální katétr zaveden cestou arteria radialis dextra, vzhledem, k tomu že 

pacientka již nepotřebovala měření hemodynamiky – stabilní oběh, nebyl již použit 

arteriální katétr s teplotním čidlem. 

• 20. den arteriální i centrální žilní katétr jsme překryli antimikrobiálním 

transparentním krytím s chlorhexidinovým polštářkem. 

• 22. den výměna infuzní linky. 

• 25. den pro náhlý vzestup teploty, tachykardie, hypotenze – septická špička 

přistoupeno k výměně invazí. Centrální žilní katétr byl zaveden cestou vena 

subclavia sinistra a arteriální katétr byl zaveden cestou arteria femoralis sinistra. Byla 

vyměněna i tracheostomická kanyla. 

• 27. den opět invaze kryty antimikrobiálním transparentním krytím s 

chlorhexidinovým polštářkem. 

• 29. den opět plánovaná výměna infuzní linky 

RTG a CT vyšetření 

RTG vyšetření hrudníku pomocí pojízného RTG přístroje přímo na lůžku se provádělo 

opakovaně, pokaždé po zavedení nových invazí a při zhoršení parametrů ventilace nebo 

poslechového nálezu nad plícema. 

CT vyšetření břicha bylo provedeno 25. den, pro podezření na přítomnost tekutiny v dutině 

břišní, která by mohla být příčinou vzestupu zánětlivých parametrů. Na CT vyšetření bylo 

potřeba pacientku transportovat mimo oddělení. Na vyšetření jsme jeli s lůžkem pacientky, 

museli jsme jí, ale přepojit na transportní monoitor a ventilátor, ke kterému jsme sebou 

museli vzít i kyslíkové láhve. Dále jsme si sebou brali injektomaty s Propofolem, Sufentanile 

a Noradrenalinem. Na cestu jsme pacientku sedovali a na vlastní vyšetření i relaxovali. Také 

jsme sebou měli resuscitační baťohy pro případ náhlého zhoršení zdravotného stavu 

pacientky. Transport i vlastní vyšetření proběhlo bez komplikací. Po návratu na oddělení 

jsme pacientku zase přepojit na ventilátor a monitor u lůžka, vrátili injekomaty s léky do 

dokovací stanice, aby se mohly nabíjet. Nakonec jsme zpod pacientky vyndali staré prádlo 

a upravili lůžko, tak aby se pacientce dobře leželo. 

Léčba bolesti 

Bolest v různé intenzitě pacientku provázela po celou dobu hospitalizace na našem oddělení. 

Nejčastěji si pacientka stěžovala na bolest břicha. Zpočátku byl pacientce kontinuálně 

podáván Sufentanil, později, když bolestivost byla menší, se přešlo na bolusové podávání 
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neopiátových analgetik: Paracetamol, Novalgin nebo Neodolpase. Při  operačních revizích 

byl Sufentanil krátkodobě opět kontinuálně nasazen. 

Bolest jsme u pacientky monitorovali pomocí visuální analogové škály, kde je hodnocení 

bolestivosti rozděleno do deseti stupňů, kdy nula není žádná bolest, jedna je mírná bolest, 

která spíše jen obtěžuje a deset je nejsilnější bolest. Pacientka velmi často bolest neudávala, 

ale při manipulaci byl vidět bolestivý výraz, objevovala se tachykardie, tachypnoe. Proto 

jsme analgetika dávali vždy při převazech a před většími manipulacemi jako je třeba 

vertikalizace pacientky, stlaní a podobně. Bylo potřeba, aby případná bolestivost pacientku 

příliš neomezovala v rehabilitaci. 

10) Pomoc pacientce při komunikaci, při vyjadřování vlastních potřeb, emocí, pocitů a 

obav. 

Po celou dobu hospitalizace byla možnost komunikace pacientky výrazně omezena 

invazivním zajištěním dýchacích cest a občasnou nutností sedace. Z počátku jsme s 

pacientkou komunikovali pouze pomocí otázek, na které bylo možné dát odpověď ano nebo 

ne. Postupně jsme pacientku učili, aby dobře artikulovala, abychom jí mohly odezírat z úst. 

Se zlepšující se svalovou sílou jsme začali používat tabulku s písmenky a nakonec nám 

pacientka psala. 

Velkým přínosem pro pacientku byly pravidelné návštěvy rodiny. Pacientka se i snažila, aby 

se mohla před návštěvou předvést, jak se její stav zlepšuje například, že v době návštěv 

seděla v křesla nebo jsme i naplánovali, aby šla manželovi naproti. Oba z toho měli velkou 

radost. Vědomí toho, že rodina se na pacientku těší, bylo velkou motivací hlavně v situacích, 

kdy došlo k opakovanému zhoršení stavu. 

3.3.4. Stav při překladu 

 Pacientka byla na našem oddělení hospitalizována 31 dní. Pacientka byla při příjmu 

septická s nutností oběhové i ventilační podpory. Došlo také k rozvoji akutního renálního 

selhání, kdy pacientka musela být připojena na vevo-venozní kontinuální hemodialýzu. 

Energetické potřeby organismu bylo potřeba zpočátku hradit pouze parenterálně, enterální 

příjem se musel zavádět postupně. Během hospitalizace se objevily komplikace v operační 

ráně, které vyžadovaly operační revize až s nutností založení V.A.C. systému do operační 

rány. Během hospitalizace došlo ke zhoršování svalové síly, bylo nutné provádět intenzivní 

rehabilitaci, zpočátku pacientka zvládala pouze malý rozsah pohybu. Cílem rehabilitace byla 

postupná vertikalizace a nácvik chůze. Vzhledem ke stavu pacientky jsme museli ze začátku 

kompletně zajišťovat hygienickou péči, postupně jsme pacientku do sebe péče zapojovali. 

Komplexní hygienická péče se musela provádět na lůžku, protože stav pacientky 

neumožňoval přesun do koupelny. 

Vědomí a bolest 

 Při překladu byla pacientka plně při vědomí, orientovaná spolupracující, bez 

kontinuální sedace nebo analgezie. Při bolestech většinou spojených s rehabilitací dostávala 

pacientka analgetika bolusově. 

Oběh 
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 Při překladu byla pacientka bez nutnosti oběhové podpory, akce pravidelná. 

Pacientka měla sklon k hypertenzi, proto jí byl do pravidelné medikaci rozepsaný Lozap, 

který brala chronicky již před operací. 

Ventilace 

 Pacientka byla překládána se zajištěnými dýchacími cestami tracheostomií, ale 

spontálnně ventilující přes T-systém, který zajišťoval přívod ohřátého zvlhčeného vzduchu 

s frakcí kyslíku nastavenou na 30%. Přes tracheotomickou kanylu bylo potřeba pacientku 

ještě odsávat, protože nedokázala všechen hlen sama vykašlat. 

Výživa 

 Energetické potřeby plně hrazeny výživou podávanou do enterální sondy. Pacientka 

zkouší i perorální příjem, ale ten je stále minimální, většinou se jedná o tekutiny po doušcích 

nebo několik lžic kašovité stravy, ale už vícekrát za den. Pacientka si stěžuje na nechuť k 

jídlu, pocit nauzei a obtížné polykání, které může být dáno zavedenou tracheotomickou 

kanylou. 

Vylučování 

 Moč odchází do ureteroileostomie, je čirá bez příměsí. Bez podpory diuretik si 

pacientka udržuje vyrovnanou bilanci. 

Stolice hnědá kašovitá byla ráno. Předchozí den byla stolice dvakrát. Pacientka si říká o 

mísu. 

Operační rána 

 Operační rána je kryta V.A.C. systémem. Systém je funkční nastaven na podtlak -60 

cm H2O, odvedl 500 ml serosní tekutiny bez příměsi krve za předchozí den. Krycí folie těsní 

bez známek úniku, kůže pod ní je klidná. 

 

Ošetřovatelská péče 

 Pacientka byla při překladu závislá na péči. Při hygienické péči se snažila 

spolupracovat, ale neměla sílu na to, aby zvládla sama celou hygienickou péči. Při překladu 

byla schopna si sama vyčistit zuby a částečně umýt horní polovinu těla. 

Před překladem jsme ještě zkontrolovali invazivní vstupy. Centrální žilní katétr a arteriální 

katétr byly kryty antimikrobiálním transparentním krytím s chlorhexidinovým polštářkem 

4.den. Krytí bylo funkční, nikde se neodlepovalo, chlorhexidinový polštářek pevně držel na 

místě vstupu, nebyl znečištěn žádnými sekrety, proto krytí ponecháno. Stomický sáček na 

ureteroileostomii byl vyměněn před dvě dny, nyní těsní, neprotéká, okolí je klidné. 

Tracheostomickou kanylu jsme převázali, okolí jsme odezinfikovali a ošetřili sprejem 

zamezujícím maceraci kůže v okolí tracheotomie, protože při polykání se v okolí 

tracheostomie objevovalo trochu průhledného vazkého sekretu, okolí jsme překryli sterilním 

nastřiženým čtverečkem a tracheotomickou kanylu jsme zajistili proti vypadnutí páskem 

kolem krku. Pásek nesmí být moc těsně přitažen, aby nezpůsobil otlaky, ale zase nesmí být 

moc volný, aby nedošlo k dislokaci tracheostomické kanyly. Enterální sondu jsme přifixovali 
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k nosu, tak, aby pacientce nepřekážela v zorném poli a současně, aby nedošlo k jejímu 

vytažení. Dále jsme zkontrolovali kůži, pátrali jsme po vyrážce, oděrkách, začervenání, 

hematomech. Žádné defekty na kůži jsme neobjevili, pouze na sakru stav po zhojení 

dekubitu, na vnitřní straně pravého předloktí mizející hematom po odstranění minulého 

arteriálního katétru a na pravé straně krku malé kožní defekty po předchozím centrálním 

žilním katétru. 

Pacientka byla při překladu na chirurgickou jednotku intenzivní péče klidná, spolupracující, 

bolest neudávala. 

4. Doporučené ošetřovatelské postupy u pacienta s 

komplikovanou peritonitis 

 V této kapitole jsem zpracovala doporučení pro péči o pacienta s komplikovanou 

peritonitis s nutností orgánové podpory. Informace jsem čerpala ze studijních materiálů pro 

sestry: Ošetřovatelství v intenzivní péči, Vybrané kapitoly z intenzivní péče, Interní 

ošetřovatelství II, Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné 1, 2, 3, Ošetřovatelské postupy 

a intervence – učebnice pro bakalářské a magisterské studium, Ošetřovatelská péče v 

chirurgii pro bakalářské a magisterské studium, Prevence dekubitů, léčba a ošetřování, . Také 

jsem čerpala ze stujních materiálů pro lékaře: Enterální výživa v klinické praxi,  Základy 

umělé plicní ventilace, Prostředky k prevenci a léčbě dekubitů pohledem farmaceuta, 

Intenzivní medicína 3. Dále jsem čerpala z doporučených postupů vytvořených na základě 

studií: ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition 2009: Intensive care; Guidelines for the 

Prevention of Intravascular Catheter-related Infections 2011; Endotracheal Suctioning of 

Mechanically Ventilated Patients With Artificial Airways 2010; Efficacy of intermittent sub-glottic 

suctioning in prevention of ventilator-associated pneumonia- A preliminary study of 100 patients, 

Indian Journal of Anaesthesia 2016; Intermittent subglottic secretion drainage may cause tracheal 

damage in patients with few oropharyngeal secretions. Intensive and Critical Care Nursing. 2013; 

Negative pressure wound therapy a new treatment for wounds. The selected tasks a nurse who is 

caring for a sick covered by the negative pressure wound therapy 2016; Společnosti pro transfuzní 

lékařství ČLS JEP. Doporučené postupy pro podání transfuzních přípravků. Využila jsem i 

informace získané z oficiálního návodu pro použití zdravotnického prostředku:   Flexi-Seal® 

ConvaTec, návod na použití; Multifiltrate, Fresenius medical care, odborná brožura;  ARCTIC 

SUN ® 5000 Temperature Management System, návod na použití. Při zpracování plánu péče 

jsem se řídila i zákonnými normami platnými pro naše zdravotnické pracovníky: Zákon 372/2011 

Sb. Zákon o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování; Vyhláška 55/2011 

Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 

 

4.1. Péče o ventilovaného pacienta 

4.1.1. Ventilační okruh 

 U pacientů se zajištěnými dýchacími cestami je potřeba nahradit funkce horních cest 

dýchacích, jedná se o přirozené mechanismi, které zajišťují ohřátí a zvlhčení vdechované 

směsi a odstraňování sekretu produkovaného dýchacími cestami. Ke zvlhčení a ohřátí 
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vdechované směsi slouží zvlhčovače, které mohou zajistit aktivní zvlhčení, kdy směs plynů 

proudí přes komorový systém, ve kterém je ohřátá sterilní voda na teplotu 37°C. A nebo 

pasivní zvlhčení, kdy je do ventilačního okruhu vřazen speciální filtr, který při výdechu 

zadrží vlhkost a teplotu z vydechované směsi a tu pak předá do směsi vdechované. Je potřeba 

zamezit rozpojování ventilační okruh a minimalizovat stagnaci kondenzované vody v 

okruhu. Jako prevence pomnožení patogenů ve ventilačním okruhu se provádí pravidelná 

výměna ventilačního okruhu a zvlhčovacích filtrů (Bartůněk et al., 2016; Vytejčková et al., 

2015). 

4.1.2. Odsávání 

 Odstraňování sekretu produkovaného dýchacími cestami se provádí odsáváním, v 

současné době se nejčastěji používá uzavřený odsávací systém, který umožňuje odsávání 

bez nutnosti rozpojení ventilačního okruhu. Uzavřený odsávací systém je vřazen do 

ventilačního okruhu, mezi intubační rouru nebo tracheostomickou kanylu a vlastní ventilační 

okruh. Odsávací sety jsou v několika velikostech podle toho zda-li se zavádí do 

endotracheální roury nebo do tracheostomické kanyly, dále mohou být cílené, to znamená, 

že nakonci jsou mírně zahnuté a umožňují selektivní odsávání z prava nebo z leva. Odsávání 

z dýchacích cest je pacienty vnímáno velmi nepříjemě, ale pro dostatečné odsátí je potřeba, 

aby pacienti měli zachovaný kašlací reflex, proto je potřeba odsávat šetrně a zajistit, aby 

odsávaný sekret nebyl příliš vazký. Dostatečnou tekutost odsávaného sekretu by nám mělo 

zajistit vdechování ohřáté, zvlhčené směsi a inhalace mukolytik, která se podávají pomocí 

nebulizátoru vřazeného do ventilačního okruhu. Dalšími postupy pro efektivnější odsávání 

je polohování pacienta a dechová rehabilitace. Důležitou součástí péče o pacienta se 

zajištěnými dýchacími cestami je i dostatečná péče o dutinu ústní (Bartůněk et al., 2016). 

Pacienta se zajištěnými dýchacími cestami musíme odsávat i ze subglotického prostoru, k 

tomuto účelu slouží endotracheální rourky a tracheostomické kanyli s možností odsávání 

nad obturační manžetou, odsávání se provádí přerušovaně asi v dvouhodinových intervalech, 

dokud je přítomen sekret v subglotickém prostoru, neodsáváme pokud tam žádný sekret 

není, abychom netraumatizovali tracheální sliznici. Správně prováděné odsávání ze 

subglotického prostoru je jeden z významných faktorů snižujících riziko rozvoje 

ventilátorové pneumonie. V současné době se doporučuje používat kanyly s možností 

odsávání na balonkem (Efficacy of intermittent sub-glottic suctioning in prevention of ventilator-

associated pneumonia- A preliminary study of 100 patients, Indian Journal of Anaesthesia 2016; 

Intermittent subglottic secretion drainage may cause tracheal damage in patients with few 

oropharyngeal secretions. Intensive and Critical Care Nursing. 2013; Research ArticleAARC Clinical 

Practice Guidelines 2010). 

4.1.3. Odvykání od ventilátoru 

 Po stabilizaci ventilačních paramentrů se snažíme pacienta od ventilátoru odvykat. 

Zpočátku pacienta připojujeme na Aerovo T, je to systém jehož součástí je připojení do 

kyslíku přes kyslíkové hodiny, abychom mohli upravovat rychlost proudění kyslíku, ten jde 

do takzvaného směšovače, kde si nastavujeme frakci kyslíku, vzniklá směs se ohřívá a 

zvlhčuje, takto se přivádí k tracheostomické kanyle. Dechový cyklus, nádechy, výdechy, 



63 

jejich délku nebo objem si ovlivňuje pacient sám, proto je potřeba u takovéhoto pacienta 

monitorovat dechovou frekvenci, saturaci hemoglobinu kyslíkem, krevní plyny a 

samozřejmě i puls a krevní tlak. K  tracheostomické kanyle zůstává připojen systém pro 

uzavřené odsávání, který umožňuje pravidelné odsávání sekretů z dýchacích cest. Sestra je 

povinna sledovat funkčnost celého systému, aby dostatečně ohříval a zvlhčoval vzduch a 

samozřejmě musí sledovat i pacienta (Dostál, 2004). 

4.1.4. Péče o endotracheální rouru 

 Endotracheální roura je zavedena do dýchacích cest nejčastěji ústy ve správné poloze 

je udržována nafouklou obturační manžetou, která by měla být pod hlasivkovými vazy. Tlak 

v obturační manžetě je potřeba pravidelně kontrolovat pomocí manometru. Aby nedošlo k 

dislokaci endotracheální roury je potřeba jí fixovat k obličeji, roura musí být v koutku a 

nesmí být vedena přes jazyk, koutky musíme pravidelně střídat, aby nedošlo k jejich 

otlačení. Místo fixace v koutku je zanamenáno v dokumentaci. Koutky by se měli střídat 

minimálně jednou denně při výměně fixace,  kterou měníme také dle potřeby (Jirkovský et 

al., 2013). 

4.1.5. Péče o tracheostomickou kanylu 

 Tracheostomická kanyla je zavedena do dýchací trubice tracheostomatem, ve 

správné pozici je fixována obturační manžetou a fixačním páskem kolem krku. Tlak v 

obturační manžetě pravidelně kontrolujeme pomocí manometru. Tracheostoma musíme 

pravidelně sterilně převazovat, odezinfikujeme okolí tracheostomické kanyly a kryjeme 

sterilním nastřiženým čtevrcem tak, aby tracheostoma nebylo vidět. Krytí měníme vždy při 

znečištění, v případě sekrece v okolí tracheostomie, chráníme kůži ochranou mastí a častěji 

měníme krytí. Pravidelně měníme i fixační pásek, při znečištění vždy. Pásek musí být 

utažený tak, aby zabránil dislokaci kanyly a současně nesmí škrtit. Jeho těsnost také 

pravidelně kontrolujeme (Vytejčková et al., 2015).    

4.2. Péče o cévní vstupy 

 U kriticky nemocných zajišťujeme vstup do centrálního žilního řečiště a do 

arteriálního řečiště. Pro vstup do centrálního žilního řečiště se kanyluje vena jugularis, vena 

subclavia nebo vena femoralis. Vlastní kanylaci provádí lékař, sestra při výkonu asistuje: 

připraví sterilní stolek, místo vpichu musí omýt popřípadě oholit, napolohuje pacienta, 

během výkonu lékaři asistuje, sleduje pacienta, při kanylaci horní duté žíly musí sledovat i 

EKG křivku, po výkonu místo vstupu sterilně překryje a okolí očistí, upraví polohu pacienta, 

za přísně sterilních podmínek připojí soupravu pro měření CVP a infuzní linky, veškerá 

připojení musí být těsná. Je potřeba pacienta stále kontrolovat a pátrat po případných 

komplikacích: pneumothorax, fluidothorax, krvácení, embolie, arytmie. Pro vstup do 

arteriálního řečiště se katétr zavadí do arteria radialis, arteria femoralis nebo arteria 

brachialis. Vlastní kanylaci opět provádí lékař, sestra asistuje: přípraví místo vpichu,  sterilní 

stolek. Pak ošetří zavedenou invazi a za sterilních podmínek připojí soupravu pro invazivní 

měření krevního tlaku, spojení musí být pevné, aby nedocházelo ke ztrátám krve (Streitová 
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et al., 2015). Pacienta kontrolujeme a pátrat po případných komplikacích: krvácení, projevy 

ischemie v povodí kanylované arterie, této komplikaci předcházíme v případě kanylace 

arterie radialis provedením Allenova testu (současná komprese arterie radialis a ulnaris, po 

zblednutí ruky se arteria ulnaris uvolní a zblednutí by mělo do 10sekund vymizet, to 

znamená, že arterie ulnaris je schopna dostatečně zásobit HK). V případě potřeby 

eliminačních metod má pacient zajištěný ještě jeden vstup do centrálního žilního řečiště. 

Dialyzační katétr má větší průměr než centrální žilní katétr, je dvoucestný, někdy i třícestný, 

kdy jeden port je o malém průsvitu vhodný pro podávání léků. Žíla do které se  dialyzační 

katétr zavádí musí umožnit dostatečné průtoky nutné pro chod dialýzy. Postup je stejný jako 

při zavádění centrálního žilního katétru. Následná péče o zavedené invaze pak spočívá v 

pravidelných převazech, kontrole místa vpichu, kontrole katétrů a všech systémů napojených 

na danné invaze (Bartůněk et al., 2016). 

4.2.1. Péče o arteriální katétr 

 Převaz arteriálního katétru provádíme za přísně aseptických podmínek. Krytí katétru 

mulovými čtverci či netransparentním textilním krytím se převazuje minimálně jedenkrá 

denně, při znečištění dříve, transparentní folii či kombinovaného krytí (textilní krytí s 

transparentním okénkem) převazujeme minimálně jednou za tři dny, při znečištění dříve. 

(Pokorná et al., 2014). Na převaz si musíme připravit sterilní pomůcky (pinzetu, tamponky, 

krytí), dezinfekci (Betadin, 2%alkoholový roztok chlorhexidinu), emitní misku (Vytejčková 

et al., 2015). Převaz provádíme v ústence a rukavicích. Odstraníme staré krytí, vezme si čisté 

rukavice odezinfikujeme místo vstupu, po zaschnutí dezinfekce katétr fixujeme novým 

sterilním krytím (Health, South Western Sydney Local Health District. Arterial Lines 

monitoring and management, 2014). Klidné místo vstupu arteriálního katétru můžeme krýt 

antimikrobiálním transparentním krytím s chlorhexidinovým polštářkem, který slouží jako 

bariera proti mikroorganismům, umožňuje trvalou vizuální kontrolu místa vpichu a může se 

na místě ponechat až 7 dní nebo dokud se v okolí neobjeví krev, protože pak už krytí nemá 

svůj ochraný účinek (Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related 

Infections 2011). Výměna přetlakové infuze by měla probíhat 1x za 24 hodin. Zatímco 

výměna tlakového převodníku probíhá 1x za 96 hodin a dále dle potřeby (Health, South 

Western Sydney Local Health District. Arterial Lines monitoring and management, 2014). 

4.2.2. Péče o centrální žilní katétr 

 Převaz centrálního žilního katétru provádíme také za přísně aseptických podmínek. 

Frekvence převazů se odvíjí od použitého krytí, mulové čtverce nebo netransparentní 

textilním krytím se převazuje minimálně jedenkrá denně, při znečištění dříve, transparentní 

folii či kombinované krytí (textilní krytí s transparentním okénkem) převazujeme minimálně 

jednou za tři dny, při znečištění dříve (Pokorná et al., 2014). Na převaz si musíme připravit 

sterilní pomůcky (pinzetu, tamponky, štětičky, krytí), dezinfekci (Betadin, 2%alkoholový 

roztok chlorhexidinu), emitní misku (Vytejčková et al., 2015). Převaz provádíme v ústence 

a rukavicích. Odstraníme staré krytí, vezme si čisté rukavice, blízké okolí fixačních stehů 

očistí pomocí sterilních štětiček, pak odezinfikujeme místo vstupu, dezinfekci provádíme od 

místa vpichu do periferie, tamponem z periferie se nikdy nevracíme zpět k místu vpichu, ale 
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použijeme jiný sterilní tampon a po zaschnutí dezinfekce katétr fixujeme novým sterilním 

krytím. Zbytky náplasti ze vzdálenějšího místa vpichu lze odstranit pomocí lihobenzinu 

(Braunoviny 2013). O´Grady, Alexander, Burns (2011) doporučují k dezinfekci centrálních 

žilních katétrů používat 70% alkohol, tinkturu jódu nebo chlorhexidin o koncentraci > 0,5%. 

Pokud okolí vstupu centrálního žilního katétru je klidné bez sekrece můžeme také pouít ke 

krytí antimikrobiálním transparentním krytím s chlorhexidinovým polštářkem (Guidelines 

for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections 2011). 

4.3. Péče o permanentní močový katétr 

 Pro derivaci moče se používá permanentní močový katétr nebo perkutální 

epicysostomie. U pacientů v kritickém stavu je nutné přesně sledovat bilanci tekutin, proto 

je potřeba znát i přesné množství moče (Bartůněk et al., 2016). 

4.3.1. Permanentní močový katétr 

 Permanentní močový katétr se musí zavádět za přísných sterilních podmínek, 

abychom předešli vzniku močové infekce. Močový katétr zavádí sestra, u mužů lékař nebo 

sestra se specializovanou způsobilostí, po důkladné dezinfekci genitálu ve sterilních 

rukavicích. Před zavedením se močový katétr potře sterilně gelem s mezocainem, u mužů se 

gel sterilně vstříkne do ústí močové trubice. Pozor na alergie. Po správném zavedení, z 

močové cévky vytéká moč, se naplní fixační balónek 5 - 10 ml fyziologického roztoku, 

množství je uvedeno na cévce. Močová cévka se musí pevně spojit s odpadním sáčkem, 

který má na sobě odměrnou baňku pro měření hodinové diurezy, jedná se o uzavřený 

drenážní systém. Odpadní sáček musí být vždy pod úrovní močového měchýře, aby 

nedocházelo ke stagnaci moče nebo jejímu zpětnému toku do močového měchýře, ale neměl 

by být v tahu. Také je potřeba zamezit rozpojování systému a udržovat ho průchodný. Tato 

opatření snižují riziko vzniku infeknce močových cest. Důležitá je i důsledná hygiena 

genitálu a kontrola případného výtoku z močové trubice okolo močové cévky, okolí močové 

cévky pravidelně omýváme a případné nečistoty usazené na močové cévce musíme řádně 

očistit (Kapounová, 2007; Vytejčková et al., 2013). 

4.3.2. Perkutální epicystotstomie 

 Jedná se o suprapubickou drenáž močového měchýře. Výkon provádí lékař za 

asistence sestry. Sestra připraví sterilní stolek s pomůckami, místo vpichu oholí, je s výhodou 

má-li pacient naplněný močový měchýř. V lokálním znecitlivění, často pod sonografickou 

kontrolou se provádí punkce močového měchýře nad symfýzou. Po zavedení 

epicystotstomie, sestra napojí sterilně uzavřený sběrný močový systém, očistí okolí od 

zbytků krve a sterilně překryje místo vpichu. Okolí výstupu katétru ošetřujeme sterilně, 

místo výstupu odezinfikujeme a sterilně kryjeme, sledujeme okolí a případnou sekreci okolo 

katétru (Bartůněk et al., 2016, Vytejčková et al., 2013). 

4.4. Péče o vstupy do gastrointestinálního traktu 
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 Pacienti s peritonitidou mají často gastrointestinální trakt zajištěný i několika vstupy. 

Některé jsou vyživové – slouží pro podávání stravy (enterální sonda, jejunostomie), některé 

jsou derivační (ileostomie, colostomie, flexiseal) a některé mohou být současně odvodné i 

přívodné (žaludeční sonda a PEG). 

 

4.4.1. Žaludeční sonda 

 Žaludeční sonda se nejčastěji zavádí nosem, při poranění nosu můžeme vidět sondu 

zavedenou ústy. Před zaváděním sondy je s výhodou vykapat obě nosní dírky Sanorinem, 

sníží se tak otok nosní sliznice a její překrvení, čímž se sníží i riziko krvácení z nosu. 

Používají se žaludeční sondy se zavaděčem nebo je vhodné sondy bez zavaděče před 

použitím nechat namrazit, lépe se pak zavádějí. V okamžiku zavádění sondy bývá většina 

pacientů farmakologicky utlumena, nemůžeme tak využít jejich spolupráce, kdy je vyzveme, 

aby při zavádění sondy polykali (Bartůněk et al., 2016). Hloubku zavedení si orientačně 

naměříme od špičky nosu k ušnímu lalůčku až pod konec hrudní kosti. Před zaváděním 

sondu namažeme lubrikačním gelem pro snažší zavádění. Zkontrolujeme tlak v obturační 

manžetě endotracheální nebo tracheostomické kanyly. Při zavádění musí mít pacient 

zvýšenou horní polovinu těla. Sondu zavádíme nosní dírkou nejdeme proti odporu, při 

zavádění si můžeme pomoci laryngoskopem a Magillovými kleštěmi. Správnost zavedení 

kontrolujeme aspirací žaludečního obsahu nebo poslechem, kdy do sondy aplikujeme asi 30 

ml vzduchu a nad oblastí žaludku posloucháme fonendoskopem zvuk vstřikovaného 

vzduchu do žaludku. Vždy při kontrole uložení žaludeční sondy nejdříve zkoušíme 

odtáhnou, platí to i před podáváním stravy a teprve pak insuflujeme malé množství vzduchu 

nebo stravu, nikdy ne obráceně. Po kontrole správnosti sondu fixujeme k nosu a nebo k 

hornímu rtu, pozor na moc těsnou fixaci, mohlo by dojít ke vzniku dekubitu (Kapounová, 

2007). Převaz žaludeční sondy provádíme minimálně jednou denně, měníme její polohu v 

nose, vhodnější je fixace na horní ret, protože tím nevytváříme další nežádoucí zakřivení 

(Vytejčková et al., 2013). Těsně po zavedení necháváme sondu na spád, abychom provedli 

dekompresi žaludku. Pak podle ordinace lékaře a tolerance výživy pacientem podáváme 

stravu. Před každým podáním stravy je nutno aspirovat žaludeční obsah, abychom zjistili 

zdali předchozí dávku stravy pacient strávil (Dastych, 2012). 

4.4.2. Enterální sonda 

 Enterální sonda je tenká sonda, která se zavádí za pylorus. Sonda se zavádí pomocí 

endoskopu. Před vlastním výkonem by měl být pacient lačný. Po zavedení se sonda fixuje k 

nosu (Bartůněk et al., 2016). Do enterální sondy se musí podávat sterilní strava za sterilních 

podmínek, enterální pumpou. Sondu je potřeba pravidelně proplachovat sterilní vodou, aby 

nedošlo k jejímu ucpání. Pacient s enterální sondou může mít i žaludeční sondu, která slouží 

k dekompresi žaludku. U pacientů s peritonitidou to je častý jev (Dastych, 2012). 

4.4.3. Jejunostomie 

 Jejunostomie se u pacientů s peritonitis zavádí peroperačně, na břiše mimo operační 

ránu je vyvedena tenká enterální sonda, do které se může podávat sterilní strava, když to stav 
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gastrointestinálního traktu dovolí. Jejunostomii je potřeba pravidelně proplachovat sterilní 

vodou, aby nedošlo k jejímu ucpání. Převaz se provádí za sterilních podmínek, místo vstupu 

se odezinfikuje a sterilně se překryje, i přestože je jejunostomie přišitá, je potřeba jí 

přifixovat i ke kůži, aby nedošlo k vytažení (Bartůněk et al., 2016). 

4.4.4. Ileostomie a kolonostomie 

 Ileostomie a kolonostomie jsou derivační stomie. Jsou kryty stomickými sáčky do 

kterých odtélká v případě ileostomie tekutá agresivní stolice, proto je potřeba při jakékoliv 

netěsnosti a protékání stomii přelepit a podrážděnou kůži ošetřit speciálními čistícími 

přípravky pro stomie a podrážděná místa překrýt pastou, která znemožní pokračující 

poškozování kůže.  Do kolonostomie odchází tužší stolice. Na péči o stomie je vhodné 

spolupracovat se stomickými sestrami, které mají velké množství pomůcek pro péči o stomie 

a hlavně mají zkušenosti, jak o kůži pečovat (Janíková et al., 2013). 

4.4.5. Flexi-Seal 

Flexiseal je pomůcka, která umožňuje odvádět průjmovitou stolici přímo z konečníku a tím 

chránit kůži v okolí, která by mohla být agresivní stolicí poškozována. Flexiseal zavádí lékař. 

Před zavedením se musí katétr potřít dostatečným množstvím lubrikačního gelu a zavést až 

za anální svěrač, po zavedení se pro ukotvení ve správném místě naplní fixační manžeta 

pomalu 45 ml fyziologického roztoku, jde-li balonek špatně naplnit svědčí to pro špatné 

zavedení, pak je potřeba zavést katétr hlouběji. Správně nafouknutá manžeta také zamezuje 

obtékání stolicí. Stolice odtéká do odpadního sáčku, který se po naplnění vyměňuje. 

Flexiseal je možné pomocí irigačního portu proplachovat, či podávat léky do konečníku dle 

ordinace lékaře (Vytejčková et al., 2013;In: Flexi-Seal® návod na použit). 

 

4.5. Péče o operační ránu a drény 

4.5.1. Péče o operační ránu 

 Krytí operační rány se zpravidla mění druhý den (první pooperační). Převaz se 

provádí za sterilních podmínek ve sterilních rukavicích a ústence. Odstraníme staré krytí a 

vyměníme si rukavice. Operační rána se řádně odezinfikuje, odstraní se staré zbytky krve. 

Operační rána se musí zkontrolovat a zjištění se zapisují do dokumentace, sledujeme stav 

rány, sekreci z rány, okolí rány, ale i změnu bolestivosti. V případě prosáknutí obvazu je 

potřeba provést převaz ihned. Také je velmi důležité ošetřovat kůži v okolí operační rány, 

která je drážděna sekrecí z rány. K ošetření okolní kůže používáme masti, které vytváří na 

kůži ochraný film a tím zamezují podráždění kůže. O změně stavu rány informujeme lékaře. 

U pacientů s komplikovanou peritonitis dochází často ke komplikacím v oblasti operační 

rány, které vyžadují chirurgický zásah. Některé výkony se provádí přímo na lůžku jako jsou 

rozpuštění části stehů nebo výplach rány. Sestra u těchto výkonů asistuje, vzhledem k tomu, 

že stav rány se může rychle měnit, je potřeba mít před převazem připraveny všechny 

pomůcky – sterilní čtverce, tampony, pinzetu, peán, nůžky, sterilní stříkačky různých 
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velikostí, sterilní roušku, sterilní rukavice, sterilní savé krytí, sterilní krytí, dezinfekce, 

sterilní roztok k proplachu, do kterého se dle ordinace lékaře může přidat antibiotikum. 

(Janíková et al., 2013) 

 

4.5.2. Péče o drény 

 Pacienti s komplikovanou peritonitis mají vyvedené břišní drény. Někdy může mít 

pacient zavedeny proplachovací drény, do kterých teče kontinuální proplachovací roztok, 

nejčastěji se jedná o fyziologický roztok, do kterého se mohou přidávat antibiotika nebo 

dezinfekční přípravky. Je potřeba sledovat množství odpadu, abychom včas odhalili stagnaci 

tekutiny v břišní dutině. Sledování odpadů z drénů jejich charakter a příměsi je velmi 

důležitou součástí monitoravce pacienta s komplikovanou peritonitis, změna charakteru 

obsahu drénu může znamenat závažnou komplikaci například přítomnost čerstvé krve, 

stravy nebo stolice. Proto je velmi důležité drény sledovat a ihned informovat lékaře o 

změnách. V případě ucpání drénu je možné použít tak zvané protahovací kleště, kterými lze 

uvolnit drén. Občas je potřeba drén propláchnout, vlastní proplach je potřeba provést za 

přísně sterilních podmínek sterilním roztokem, do kterého můžeme přidávat antibiotika nebo 

dezinfekční roztok dle ordinace lékaře. Převazy drénů provádíme pravidelně, při prosáknutí 

krytí ihned. Během převazu sledujeme i okolí drénů, může se objevit například zarudnutí 

okolo vstupu drénu, je potřeba sledovat zda-li se zarudnutí zvětšuje nebo se šíří určitým 

směrem, může se jednat o důležitou informaci pro další diagnostiku a současně může 

ovlivnit další léčbu. Sekret obtékající zavedené drény je potřeba také sledovat, dojde-li k 

náhlé změně charakteru, barvy příměsí nebo množství je potřeba opět ihned lékaře 

informovat, protože to může být také známkou rozvíjející se komplikace, která vyžaduje 

okamžitou intervenci. Vlastní převaz provádíme za sterilních podmínek, místo vstupu drénu 

odezinfikujeme a kryjeme sterilním krytím, tak aby bylo zakryto celé místo vstupu, v případě 

obtékání drénu použijeme vyšší savou vrstvu. Na převaz je potřeba si připravit dostatek 

sterilního krytí. (Renwick 2015; Janíková 2013;  Arun et al. 2012) 

4.5.3. Péče o podtlakovou drenáž 

 Opakované revize pořípadě rozpad v operační ráně jsou často indikací k dočasnému 

uzavření operační rány V.A.C. systémem, jedná se o podtlakovou drenáž. Místo operační 

rány je kryto speciální houbovitou hmotou a celé to je překryto těsnící folií, která má v 

prostředním terčíku hadice vedoucí do odpadní nádoby, ve které je vytvářen podtlak.Výše 

podtlaku je nastavena od lékaře. Je nutné kontrolovat, charakter odpadu, který je odváděn 

do sběrné nádoby, jeho množství, také pátráme po příměsech, které by mohly znamenat 

vážné zhoršení stavu pacienta, jako je třeba čerstvá krev nebo střevní obsah. Musíme dbát, 

aby nedošlo k zneprůchodnění systému, například zalomením odvodné hadice. Při naplnění 

je potřeba odpadní nádobu vyměnit. Výhodou V.A.C.sytému je možnost trvale kontrolovat 

stav operační rány bez nutnosti převazu. Houbovitá hmota přes, kterou odchází sekret, se 

mění na operačním sále, kde se současně vyčistí operační pole, zkontroluje se stav 

operačního pole, mohou se  provést stěry a odběry sekretu na mikrobiologii, popřípadě 
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proplachy a odstranění devitalizovaných částí v operačním poli. Laparotomie se opět vyplní 

takzvanou houbou a překryje folií. Je důležité sledovat těsnost folie, v případě netěsnosti je 

potřeba informovat lékaře a pokusit se folii utěsnit, tak aby systém sání byl funkční (Medical 

tribume 3/2015; Rozhledy v chirurgii 1/2012). 

4.6. Podávání léků 

 Podávání léků je činnost, která vyžaduje velkou pozornost, protože špatně splněná 

ordinace může mít pro pacienta fatální následky. U pacientů s komplikovanou peritonitis 

léky podáváme nejčatěji intravenozně a to buďto jako bolus, v infuzi nebo kontinuálně v 

injektomatu. Pro podávání nízkomolekulárních heparinu se používá většinou subkutální 

aplikace. Po stabilizaci gastrointestinálního traktu, kdy je možné ho začít postupně zatěžovat 

výživou, podáváme léky i enterálně, nejčastěji se jedná o léky na podporu motility trávicí 

trubice a pro obnovu střevní mikroflory. 

 Přesně podle ordinace lékaře si připravíme daný lék v ordinované koncentraci a 

lékové formě. Zkontrolujeme si alergie pacienta a ujistíme se, že daný lék nebo jeho složky 

mezi nimi nejsou. Připravují se léky pouze z originálního balení. Provádí se takzvaná trojí 

kontrola – při přípravě, při kontrole dávkování a před podáním.  Po té daný lék naředíme v 

souladu s ordinací a farmakologickým doporučením. Ředění léků musí probíhat za 

aseptických podmínek, všechna místa vstupu odezinfikujeme, jehly i stříkačky vybalujeme, 

tak abychom zachovali sterilitu. Všechny naředěné léky ať už ve stříkačkách nebo v 

infuzních roztocích musíme řádně popsat: jménem pacienta, účinou látkou, její koncentrací 

a množstvím nosného roztoku, ve kterém je lék rozředěn. Před podáním léku by jsme měli 

vědět jaký očekáváme účinek a naopak jaké vedlejší účinky by se mohly objevit. Neznalost 

očekávaných nebo naopak nežádoucích účinků nám neumožňuje plnit jednu z povinností 

sestry při podávání léků a to sledování účinku podávaného léčiva. Léčiva podávaná bolusově 

by se měli podávat do vstupu na infuzní lince, který je nejblíže k pacientovy přes bezjehlový 

vstup. U bolusově podávaných léků je potřeba dodržovat rychlost podání, protože například 

antipyretika – analgetika by při rychlém podání mohly způsobit u oběhově nestabilního 

pacienta velký pokles tlaku. Léky na podporu oběhu jsou podávány kontinuálně pomocí 

injektomatu, zde je důležité zamezit prodlevě při výměně léku po dokapání, proto je nutné 

sledovat množství a včas si naředit přesně podle ordinace novou stříkačku s daným lékeme. 

V případě léků na podporu oběhu zejména Noradrenalinu je potřeba vyvarovat se i 

sebemenšího podání bolusu. Kontinuálně se podávají i roztoky iontů zejména natria a kalia, 

ale také inzulín, zde je potřeba sledovat hladiny iontů v krvi a glykémii. Tyto vyšetření se 

provádí na radiometrech na oddělení, proto máme výsledek ihned k dispozici a můžeme 

neprodleně reagovat. Během aplikace léku i po ní stále sledujeme pacienta. Podané léky je 

potřeba v dokumentaci označit jako podané, popřípadě napsat nepodáno nebo v jiné dávce 

či formě a zdůvodnit odkazem na lékařskou ordinaci (Bartuněk et al., 2016; Vytejčková et 

al., 2015, Jirkvoský et al., 2012). 

 

4.7. Výživa 
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 Pacienti s komplikovanmou peritonitis vyžadují podávání parenterální výživy často 

i po té co jsme zahájili enterální podávání stravy, kterou musíme dočasně přerušit v důsledku 

komplikace peritonitis vyžadující operační zásah na trávicím traktu. 

4.7.1. Parenterální výživa 

 Parenterální výživa se podává do centrálního žilního katétru, je nutné zachovat 

sterilitu, aby nedošlo ke kontaminaci výživy, infuzní linky nebo centrálního žilního katétru 

mikroby. Pro podávání parenterální výživy si musíme připravit infuzní linku.  Infuzní linka 

se připravuje za sterilních podmínek ve sterilní roušce, všechny konce se před spojením 

dezinfikují, celá infuzní linka musí být odvzdušněná, všechny spoje musí být těsné, celý 

systém je potřeba co nejméně rozpojovat. Při jakékoliv manipulaci s pacientem je potřeba 

dbát, aby nedošlo k poškození infuzní linky ať už ve smyslu zalomení, rozpojení nebo 

okluze. Součástí infuzní linky jsou bakteriální filtry, které prodlužují životnost infuzní linky 

až na 96 hodin, tyto filtry je potřeba zapojit co nejblíže k pacientovi. Je nutné sledovat, která 

léčiva mohou přes dané filtry procházet. Infuzní linku léčiv, které nemohou jít přes 

bakteriální filtr je potřeba měnit po 24 hodinách. Na infuzní linku pro tukové emulze se 

připojuje jiný filtr, má větší póry, jeho životnost je pouze 24 hodin, po kterých se musí 

vyměnit. Výměny infuzní linky se provádí za přísně sterilních podmínek. Parenterální 

výživu připravujeme přesně podle ordinace lékaře za sterilních podmínek, je potřeba správně 

nastavit rychlost podávání výživy dle ordinace lékaře, abychom zamezili jejímu rychlému 

nebo naopak moc pomalému podávání. Důležité je sledovat parametry výživy ordinované 

lékařem (Bartůněk et al., 2016; ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition 2009). 

4.7.2. Enterální výživa 

 Enterální výživa se podává se do gastrointestinálního traktu. Podávání enterální 

stravy se řídí pravidlem, výživa, která jde za pylorus musí být sterilní a podávána za 

sterilních podmínek. Enterální výživa vyráběná průmyslově je sterilní, sety a stříkačky pro 

enterální výživu jsou též sterilně balené, jedná se pouze o změnu v proplachové tekutině, do 

žaludku lze sondu proplachovat černým čajem nebo převařenou vodou, kdežto za pylorus 

do střeva se sonda proplachuje sterilní aquou. Do žaludku se podává strava tlustší sondou, 

která může sloužit i jako derivační v případě zástavy peristaltiky a stagnaci obsahu v 

žaludku, abychom předešli zvracení. Před podáním stravy do žaludeční sondy je důležité 

ověřit správnou polohu sondy, tuto kontrolu provádíme vždy, když máme podezření, že by 

mohlo dojít k dislokaci sondy například po větší manipulaci s pacientem. Zpočátku se může 

začínat kontinuálním podáváním stravy přes enterální pumpu. Set z enterální pumpy 

připojíme na žaludeční sondu přes kohout, abychom mohli v pravidelných intervalech, 

nejčastěji po čtyřech hodinách zkoušet reziduum, popřípadě přidávat léky, a nemusely jsme 

rozpojovat set a někde ho nechávat viset. Druh stravy a rychlost podávání se řídí ordinací 

lékaře. Když pacient malé dávky kontinuální výživy toleruje přechází se na bolusové 

podávání stravy. Strava se podává ve tříhodinových intervalech s noční pauzou. Před 

podáním zkontrolujeme reziduum v žaludku. Po té podáme lékařem určené množství stravy 

a spláchneme, aby nedošlo k ucpání sondy. Stravu podáváme pomalu, abychom nevyvolali 

pocity na zvracení, sledujeme reakce pacienta, pokud si stěžuje na plnost žaludku na chvíli 
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přestaneme a za čas zase pokračujeme. V případě rezidua se domluvíme s lékařem na dalším 

pokračování výživy a na jejím množství. Do sondy zavedené za pylorus do střeva se podává 

strava pouze kontinuálně pomocí enterální sondy. Druh stravy a přípravek se řídí ordinací 

lékaře, který nastavuje stravu, tak aby plně kryla pacietovi nutriční potřeby. Sestra je povinna 

lékaře informovat o netoleranci stravy, aby bylo možné nutriční potřeby doplnit parenterálně 

(Vytejčková et al., 2013; Ševčík et al., 2014). 

4.7.3. Perorální příjem 

 Pokud to stav pacienta dovolí snažíme se o podávání stravy per os. Zde se snažíme 

respektovat pacientovi zvyky a chutě, lze se domluvit s rodinou zda by bylo možné 

pacientovi přinést jeho oblíbené jídlo. Perorální příjem je z počátku nedodstatečný, když 

začínáme tak nejdříve se pokusíme pacientovi podávat stravu per os a po té doplníme 

poměrnou část do sondy enterální výživou, abychom zajistili dostatečný příjem živin. Při 

perorálním příjmu začínáme kašovitou stravou a postupně, když ji pacient toleruje můžeme 

pomalu přecházet na tuhou stravu. Na pacienta nepospícháme, tím bychom ho mohly 

odradit. Při krmení dbáme, aby pacient byl v polosedu, je s výhoudou, když si k pacientovi 

sedneme také, abychom v pacientovi nevyvolávali pocit spěchu. Krmení vyžaduje trpělivost 

a musíme si na něj vyhradit dostatek času (Bartůněk et al., 2016; Dastych 2012). 

4.8.    Hygienická péče 

 Hygiena je soubor pravidel a postupů, který je potřebný k udržování osobni čistoty. 

Péče o tělesnou čistotu je soubor činností uspokojujících základní lidské potřeby. Hygienická 

péče vychází z postupů, které by pacient denně vykonával v rámci osobni hygieny v 

domácím prostředí. Tyto postupy se během hospitalizace mění , tak jak se mění zdravotní 

stav a míra soběstačnosti pacienta. Důležitým cílem hygienické péče je udrženi a zlepšeni 

ochranné funkce kůže. Hygienická péče se provádí pravidelně. Během hygienické péče 

provádíme fyzikální vyšetření, kontrolujeme stav kůže a sliznic, rány, drény, katétry a jejich 

okolí. Do základní hygienické péče patří: péče o čisté ložní prádlo, ranní a večerní toaleta, 

celková koupel na lůžku, péče o oči, péče o dutinu nosní, čištění zubů a peče o dutinu ústní, 

holení vousů, hygienické vyprazdňováni a ošetření znečištěného pacienta, prevence a 

ošetření opruzenin a proleženin, střiháni nehtů, péče o vlasy. Pacienta upozorníme co 

budeme dělat, celou dobu s pacientem komunikujeme a sledujeme jeho reakce na péči.  

Během hygienické péče se snažíme pacienta motivovat ke spolupráci, ale pozor na negativní 

pocity, které by mohla vyvolat neschopnost pacienta postarat se o sebe sama. Musíme 

odhadnout pacientovi možnosti, nepřetěžovat ho, hlavně nepospíchat. Při zapojování 

pacienta do sebepéče je velmi důležitá trpělivost jak ze strany sestry, tak i ze strany pacienta. 

Každý pokrok pacientovi zdůrazňujeme. Je potřeba, aby pacient věděl, že sebepéče i po 

krátkém upoutání na lůžko je velmi náročná. 

Pomůcky na celkovou toaletu pacienta na lůžku: jednorázové žínky, podložky, roušky, emitní 

misky, sprchové mýdlo, čistící pěna na silně znečištěnou kůži, šampon, umyvadlo, nůžky 

nebo kleště na nehty, masážní emulze, tělový krém, krém nebo pasta k prevenci opruzenin, 

čtverce buničiny, zubní pasta a kartáček, suché vatové štětičky, speciální roztok pro péči o 
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dutinu ústní připravovaný v lékárně, štětičky napuštěné boraxglycerinem, ústní lopatky, 

stříkačka, trubička na pití, kelímek s vodou, kapky nebo mastičky do očí dle ordinace lékaře, 

funkční odsávačku a odsávací cévky, čisté ložní prádlo. 

Péče o oči, uši, nos a dutinu ústní: hygienickou péči začínáme péčí o obličej. K péči o oči 

používáme Borovou vodu, kterou odstraňujeme nečistoty z okolí očí, zbytky očních mastí z 

řas a podobně. Ošetření očí je potřeba provádět velmi opatrně. Během ošetřování oči 

kontrolujeme a provádíme vyšetření zorniček, jejich velikosti a reakce na osvit, sledujeme 

spojivky, zda-li nejsou zarudlé. Na konci ošetření očí do nich aplikujeme oční masti nebo 

kapky dle ordinace lékaře. Tato aplikace léčiv do očí se opakuje podle naordinované 

frekvence.  Dále pokračujeme péčí o nos. Nos se pouze vytírá na kraji a šetrně odsává tenkou 

odsávací cévkou. Je potřeba zkontrolovat zdali z nosu nevytéká nějaký sekret. Pacienti v 

intenzivní péči mají většinou jednou nosní dírkou zavedenu nasogastrickou sondu, je potřeba 

kontrolovat zda-li nedochází ke vzniku dekubitu, proto sondu pravidelně přelepujeme a 

měníme její polohu v nosní dírce, abychom vzniku dekubitu předešli. K hygienické péči 

patří i péče o uši. V jednotlivých záhybech může zůstávat zateklý sekret a krev. Uši je potřeba 

důkladně otřít ve všech záhybech i na kraji zevního zvukovodu a zkontrolovat tak, zda-li 

nevytéká z uší nějaký sekret. Případnou sekreci nebo bolestivost je potřeba nahlásit lékaři. 

Pak pokračujeme hygienou dutiny ústní. K péči použijeme zubní pastu, zubní kartáček,  ústní 

vodu, odsávací cévky. Před zahájením péče o dutinu ústní zkontrolujeme tlak v obturační 

manžetě endotracheální roury nebo tracheostomické kanyly, nedostatečné naplnění balonku 

by mohlo pacienta ohrozit aspirací. Zuby musíme důkladně vyčistit zubním kartáčkem s 

pastou, kartáčkem můžeme očistit i jazyk, během čištění prohlídneme dutinu ústní, abychom 

odhalili případné slizniční léze nebo krvácení. Zubní pastu odstraníme výplachem ústní 

vodou za současného odsávání. U pacientů v bezvědomí musíme také důkladné odsát ze 

subglotického prostoru, sekret z toho prostoru může být zdrojem mikroaspirací, odsávací 

cévka se zavede pod vizuální kontrolou po jazyku za kořen jazyka a přerušovaně odsáváme 

přítomný sekret. Dočištění dutiny ústní  provedeme vytřením štětičkami namočenými v ústní 

vodě s například 0,2% roztokem chlorhexidinu s xylitolem, odstraní se tak zbytky zubní 

pasty. Čistění se můžeme ukončit vytřením štětičkou namočenou v roztoku s  

Boraxglycerinem, který zabraňuje vysychání sliznic. U pacientů s orotracheální intubací je 

potřeba zvýšená péče o dutinu ústní, protože pacient má trvale pootevřená ústa. Po vyčištění 

dutiny ústní přelepíme případné invaze vedené dutinou ústní, je dobré přesunout je do 

druhého koutku, abychom předešli vzniku dekubitu. Je-li pacient schopen spolupráce, 

snažíme se ho zapojit do čištění zubů, které může provést sám nebo s naší dopomocí. 

Necháme ho si vypláchnout pusu, ale je potřeba pacienta upozornit, aby vodu k výplachu 

vyplivl do emitní misky, protože pacienti s peritonitidou mohou mít zakázaný nebo omezený 

příjem per os z důvodů operačního zásahu na trávicí trubici. 

Péče o vlasy: mytí vlasů se provádíme minimálně jednou týdně nebo dle potřeby při 

znečištění sekrety, při nadměrném pocení a podobně. Mytí vlasů provádíme před výměnou 

prádla, protože je velmi obtížné nenamočit ložní prádlo. Pacienta vytáhneme v lůžku co 

nejvýše, hlavu podložíme igelitovou podložkou, kterou pod rameny nalorujeme, aby se nám 

udělal malý rantl, a svedeme jí do lavoru na zemi za postelí. K mytí hlavy potřebujeme, 

spolupráci dalšího člena ošetřovatelského týmu, ten pacientovi přidržuje hlavu nad 
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podložkou. Postavíme se za hlavu pacienta, vlasy polijeme čistou teplou vodou, po té vlasy 

umyjeme šampónem a nakonec spláchneme všechen šampon, dle potřeby postup opakujeme. 

Odstraníme igelitovou podložku, tak aby voda vytekla do lavoru na zemi za hlavou. Vlasy 

se usuší a zabalí do suché roušky. Hlavu podložíme polštářem a pokračujeme v další 

hygienické péči. 

Celková koupel na lůžku s výměnou ložního prádla: Dbáme na zachování intimity. Po péči 

o oči, nos a dutinu ústní pokračujeme v celkové toaletě. Muže ještě oholíme, namočíme tvář 

a namažeme pěnou na holení a opatrně oholíme, nakonec obličej důkladně omyjeme. Žínkou 

s mýdlem se postupně omyjeme uši, krk, hrudník, břicho a paže, mýdlo spláchneme a 

důkladně osušíme, zvýšenou pozornost věnujeme kožním záhybům, po té omyjeme mýdlem 

a opláchneme dolní končetiny a osušíme. Nakonec omyjeme genitál. U žen žínkou s mýdlem 

myjeme zevní rodidla, směrem od stydké kosti ke konečníku, po té důkladně opláchneme 

shora dolů. U muže přetáhneme předkožku a důkladně umyjeme ústí močové trubice, cely 

penis, scrotum a okolí análního otvoru, nakonec důkladně osušíme. Nakonec omyjeme a 

namažeme záda a sakrum ošetříme krémem proti opruzeninám.  Celkovou koupel zakončíme 

výměnou ložního prádla. Čisté ložní prádlo musíme upravit tak, aby nebyli nikde žádné 

záhyby. Výměnu ložního prádla a péči o záda provádíme během otáčení pacienta z boku na 

bok. Pacienty v nestabilním stavu, například s vysokou oběhovou nebo ventilační podporou, 

s nehojící se operační ránou, je často potřeba ustlat bez možnosti otočení z boku na bok, v 

takovém případě se používáme speciální zvedací zařízení, kdy se pod pacienta opatrně 

podsouváme pásy, které se pak upneme na nosný rám, který je možný zvednout nad lůžko 

spolu s pacientem, lze tak zkontrolovat záda i sakrum a promazat, ustlat postel a pacienta 

vrátit zpět na lůžko aniž by bylo nutné pacienta otočit. 

Péče o kůži, prevence dekubitů:  Během celkové koupele kontrolujeme stav kůže, sliznic a 

stav krytí na ranách a invazích. U ležících pacientů využíváme savé podložky, kterými 

podkládáme místa, kde by mohlo docházet k nějakým průsakům tkáňových tekutin a krve, 

například pod drény, umožní nám to pak snadno odstranit znečištěnou podložku pokaždé, 

kdy dojde ke znečištění. Místa ohrožená vznikem dekubitů namažeme ochranou mastí, 

vypodložíme mulovými záložkami, nejedná se jen o predileční místa, ale i o různé kožní 

záhyby nebo místa pod drény, které mohou dlouhodobě tlačit na kůži. Často ani 

sebekvalitnější péčí nelze zabránit vzniku dekubitu. Příčinou je často závažný stav pacienta, 

který nedovoluje pravidelné polohování, otoky nebo také katabolismus, kdy pacient jako 

zdroj energie využívá bílkoviny vlastní svalové tkáně, ale hlavně imobilita ať už v důsledku 

sedace, bolestivosti, otoků nebo i apatie. Dekubitus vzniká na podkladě tlaku působícího na 

tkáň, je zde porucha mikrocirkulace s následnou hypoxií. Klasifikace dekubitů se provádí 

dle závažnosti postižení. Dekubitus I.stupně: kůže je neporušená, ale je zde přítomno 

zarudnutí, může být v tom místě bolestivost. Dekubitus II.stupně: částečná ztráta kožního 

krytu, vznik puchýře naplněného serozní tekutinou, po jehož prasknutí nacházíme mělký 

vřed s růžovočervenou spodinou bez povlaku. Dekubitus III.stupně: úplná ztráta kožního 

krytu, můžeme vidět tukovou tkáň, spodina dekubitu je povleklá. Dekubitus IV.stupně: úplná 

ztráta kůže a podkoží, můžeme vidět kosti, šlachy nebo svaly, na spodině je často načernalý 

povlak. Klasifikaci dekubitu může stěžovat nekroza, kdy až po jejím odstranění můžeme 

určit hloubku dekubitu. Na hluboké poškození tkáně musíme myslet i v případě, kdy není 
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poškozen kožní kryt, ale sledovaná oblast je fialová, tmavě červená nebo je zde puchýř 

naplněný krví, postižené místo bývá bolestivé. Léčba dekubitu spočívá v odstranění nebo 

alespoň zmírnění tlaku v místě dekubitu, odstranění nekróz, zabránění rozvoji infekce a 

podpora granulace a epitelizace. Léčbu dekubitu můžeme rozdělit do několika fází. Fáze 

čištění: je potřeba odstranit nekrózy a infikovanou tkáň, toto odstranění může být provedeno 

chirurgicky nebo pomocí krycích materiálů, které zajistí autolytické popřípadě enzymatické 

odstranění, používají se algináty, hydrogely, přípravky s aktivním stříbrem nebo uhlím, je  

potřeba zajistit dostatečný odvod sekretu v případě secernující rány, ale pozor aby savé krytí 

nezpůsobovalo větší tlak na ránu a tím stav ještě nezhoršovalo.  Fáze granulace: zde je 

potřeba podpořit novotvorbu tkáně, udržet vlhké prostředí, ale zamezit vniknutí infekce a 

mechanickému poškození granulující tkáně, proto používáme obklady s dezinfekčními 

roztoky, hydrokolidy, hydropolymery, algináty. Fáze epitelizace: dochází k dělení buněk, zde 

je potřeba zabránit předčasné tvorbě strupu, ke krytí používáme hydrokoloidy, 

hydropolymery a transparentní filmové krytí. (Pokorná et al., 2017;Bartůněk et al., 2016; 

Vytejčková et al., 2013; Jirkovský et al., 2012; Klinková 2008; Kapounová 2007) 

4.9.   Rehabilitace 

 Rehabilitace je důležitá součást péče o všechny pacienty, cílem je navrácení  

schopnosti postarat se sám o sebe. Pacienti s komplikovanou peritonitis mají rehabilitaci 

komplikovanou operační ránou na břiše, která může mít rozpuštěné stehy nebo je kryta 

V.A.C. Systémem, často má pacient i drény. Sestra musí s pracovníkem fyzioterapie 

spolupracovat, je potřeba pacienta připravit na cvičení. Zpočátku se jedná o spolupráci při 

dechové rehabilitaci, kdy pacienta odsáváme s pomocí rehabilitačního pracovníka. V případě 

vertikalizace pacienta nebo chůze okolo lůžka, je potřeba zkontrolovat všechny invazivní 

vstupy, aby nedošlo k nechtěnému odstranění, zalomení nebo jinému poškození. Po skončení 

rehabilitace je potřeba znovu zkontrolovat všechny invaze a vše vrátit do původního stavu. 

Před každou manipulací pacienta upozorníme co jdeme dělat, i když nereaguje viditelně na 

zevní podněty. Součástí rehabilitace je i polohování, které je povinností sestry. Než začneme 

polohovat musíme si připravit dostatek polohovacích pomůcek. Pacienta upozorníme co a 

proč jdeme dělat, i když viditelně nereaguje na zevní podněty. Zkontrolujeme veškeré 

invaze, aby byly dostatečně dlouhé, upravíme veškeré kabely, tak aby na nich pacient 

neležel, upravíme ventilační okruh, abychom zamezili extubaci či dekanylaci nebo 

nežádoucímu rozpojení. Po napolohování upravíme postavení končetin, tak aby klouby 

zůstaly ve středním postavení, aby nedocházelo k poškození kloubů a vzniku kontraktur, a 

vypodložíme je. Znovu zkontrolujeme invaze. Polohu pacienta pravidelně kontrolujeme. 

Polohování provádíme pravidelně každé dvě až čtyři hodiny, podle stavu pacienta a 

případných plánovaných vyšetřeních. (Janíková et al., 2013; Vytejčková et al., 2011) 

 

5. Diskuse . 

 V období od ledna 2014 do září 2018 bylo na našem oddělení hospitalizováno 77 

pacientů s komplikovanou peritonitis. Největší skupinu tvořili pacienti ve věku 61 – 70 let a 

to 39%, dále pak 71 – 80 let to bylo 23%, pak to byli pacienti věku 51 – 60 let a to 13%, dále 
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nad 81 let jich bylo 12%, do věku 50 let se jednalo pouze o 13% pacientů. U 31% pacientů 

došlo bohužel k úmrtí. Délka hospitalizace byla u 50% pacientů delší než 10 dnů a z toho u 

25% přesáhla 20 dnů. Operační revizi vyžadovalo 68% pacientů, u 9% se jednalo dokonce 

o více jak dvě operační revize. Stomie musela být pooperačně založena u 43% pacientů. 

Drenážní systém V.A.C. k dočasnému krytí operační rány byl použit u 34% pacientů. 

Ventilační podporu vyžadovali všichni pacienti, 43% procent pacientů bylo připojeno ne 

umělou plicní ventilaci déle než 10 dní a z toho 19% déle než 20 dní. Oběhovou podporu 

také vyžadovali všichni pacienti, déle než 10 dní jí vyžadovalo 40% pacientů, z toho 4% 

více jak 20 dnů. Kontinuální náhradu funkce ledvin v důsledku renálního selhání potřebovalo 

68% pacientů, z toho 27% pacientů bylo dialyzováno déle než 10 dnů a z toho 13% déle než 

20 dnů. Koagulační poruchu, která vyžadovala substituci koagulačních faktorů, mělo 

diagnostikováno 75% pacientů. Velkým problémem je i výživa, při překladu bylo na plné 

parenterální výživě 34% pacientů, kombinaci enterální a parenterální výživy mělo 63% 

pacientů, pouze 3% pacientů mělo při překladu energetický příjem plně hrazený enterální 

výživou. Dekubity se rozvinuly u 16% pacientů, z toho u 6% pacientů se nepovedlo dekubity 

zhojit před překladem. Akutní fázi pobytu na ARO přežilo 69% pacientů. Ze studie 

provedené na chirurgické jednotce intenzivní péče nemocnice v Mnichově v době od března 

1993 do února 2005 vyplynulu, že pobyt na jednotce intenzivní péče přežilo 25% pacientů s 

komplikovanou peritonitis.  Rozdíl mezi počtem pacientů, kteří přežili akutní fázi přikládám 

pokroku v léčbě peritonitis, kdy se velký důraz klade na co nejrychleší kontrolu zdroje 

infekce. Z této studie také vyšlo, že 80% pacientů vyžadovalo operační revizi. (Rüettinger 

et al. 2012)  Nižší procento pacientů vyžadující operační revivzi v mém průzkumném šetření 

vidím v tom, že pacienti z komplikovanou peritonitis byli na ARO přijímání po operačním 

výkonu a u některých pacientů se vlastně už jednalo o revizi. V časopise Indian journal of 

surgery byla publikována studie, která sbírala data od září 1996 do prosince 2010 a zjistila, 

že 60% úmrtí při komplikované peritonitis je zapříčiněno sepsí s multiorgánovým selháním, 

19% je zapříčiněno respiračním selháním, 11% je způsobeno koagulační poruchou a 5% 

srdečním selháním. (Nundy et al. 2015).  Pacienti s peritonitis mají významě vyšší úmrtnost 

než pacienti s jinými infekcemi. (Grundling et al. 2014) 

 Ze získaných dat vyplívá, že komplikovaná peritonitis je zatížená vysokou mortalitou 

a morbiditou proto by ošetřovatelská péče měla být zajištěna tak, aby maximálně eliminovala 

riziko zhoršení stavu pacienta. Základem kvalitní ošetřovatelské péče je dodržování 

doporučených postupů, umožňuje to návaznost v péči, ale i spolupráci více členů 

ošetřovatelského týmu, bez zbytečných časových prodlev, v důsledku špatné spoluráce. Před 

každým kontaktem s pacientem musíme provést hygienickou dezinfekci rukou, postup je 

přesně dán metodickým opatřením ministerstva zdravotnictví České republiky ze září 2005: 

„Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči“ : kde hygienická dezinfekce rukou je 

definována jako redukce množství přechodné mikroflory z pokožky rukou s cílem přerušení 

cesty přenosu mikroorganismů;  mechanické mytí rukou slouží k mechanickému odstranění 

nečistot a částečně i přechodné mikroflory z pokožky rukou. Vyhláška zpacovává i techniku 

mytí a dezinfekce rukou. Na pracovišti kde jsem zpracovávala případovou studiji je toto 

doporučení součástí standardů ošetřovatelské péče. Prostředky pro hygienickou dezinfekce 
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rukou jsou umístěny tak, aby je bylo možné použít před a po každém kontaktu s pacientem 

a jeho okolím. 

 Péče o ventilovaného pacienta je na oddělení, kde jsem zpracovávala případovou 

studii prováděna v souladu s doporučeními, samozřejmostí je uzavřený odsávací systém 

sloužící pro odsávání z dýchacích cest i pravidelné vyměňováví filtrů ve ventilačním okruhu 

každých 24 hodin, při smočnení nebo znečištění filtru dříve. Tracheostomické kanyly s 

odsáváním nad balonkem se na oddělení prakticky nepoužívají.  Efficacy of intermittent sub-

glottic suctioning in prevention of ventilator-associated pneumonia- A preliminary study of 

100 patients, Indian Journal of Anaesthesia 2016 a Intermittent subglottic secretion 

drainage may cause tracheal damage in patients with few oropharyngeal secretions. 

Intensive and Critical Care Nursing 2013 – sice doporučují používání používání 

tracheostomických kanyl s odsáváním nad balonkem, ale současně upozorňují, že časté  a 

nešetrné odsávání může poškodit okolní sliznici. Na oddělení se jako prevence stagnace 

hlenu v subglotickém prostoru používá raději drenážní poloha – polosed a důkladné odsávání 

z dutiny ústní, kdy se odsávací cévka zavádí až za kořen jazyka a přerušovaně se odsává. 

 Péče o cévní vstupy se také provádí v souladu s doporučenými postupy. Po zavedení 

katétru se místo kryje netransparentním krytím se savým polštářkem, pokud se v okolí 

katétru neobjevuje žádná sekrece, kryje se vstup co nejříve antimikrobiální transparentní 

folií s chlorhexidinovým polštářkem, jak doporučuje: "Guidelines for the Prevention of 

Intravascular Catheter-related Infections 2011". Výměna tlakového převodníku se provádí 

až při výměně katétru, ale přetlaková infuze se mění po 24 hodinách, jak je doporučuje: 

"Health, South Western Sydney Local Health District. Arterial Lines monitoring and 

management, 2014" . Celá infuzní linka připojená na centrální žilní katétr se mnění dle 

doporučení výrobce  každých 96 hodin.   

 Podávání enetrální výživy se na oddělení snaží zahájit co nejdříve, jak doporučuje 

(Zadák 2008). Vzhledem k tomu, že pacienti mají často provedený výkon na trávicí trubici 

využívají se například výživové jejunostomie, které mohou být zavedeny pod místo 

operačního výkonu. Zatěžování střeva enterální výživou je pozvolné, začíná se malými 

kontinuálními dávkami, které se při toleranci postupně zvyšují (Dastych 2008). Není-li 

enterální příjem dostatečný doplňuje ho příjem parenterální, používané přípravky obsahují 

všechny složky nutné pro doplnění energetických a výživových potřeb pacienta, ke 

stanovení poměru jednotlivých složek se sledují a hodnotí výživové parametry dle 

doporučení: "ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Intensive care. 2009" U nestabilních 

pacientů se zpočátku používá systém multi-bottle a pak se přechází na vaky "all-in-one". 

 Pacienti s komlikovanou peritonitis často vyžadují podávání transfuze. Na oddělení 

se podávání tranfúzí řídí doporučeními  Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP, 

vydanými v roce 2015. Krevní konzervu, identifikaci pacienta a orientační hodnocení 

výsledku sangvitestu, provádí u lůžka lékař se sestrou. Protože pacienti jsou monitorováni 

po celou dobu hospitalizaci, neprovádí se tedy žádná zvláštní opatření ohledně monitorace, 

pouze se do dokumetace zapisuje stav fyziologických funkcí a orientační vyšetření moče 

před zahájením transfúze a po jejím ukončení.              
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 Kontrola zdroje infekce je velmi důležitou součástí léčby pacienta s komplikovanou 

peritonitis. Známky nastupující sepse  jako jsou hypotenze, tachykardie, tachypnoe, vzestup 

teploty, hyperkapnie, ale také změna charakteru odpadů do drénů, sekrece z rány, zarudnutí 

okolí operační rány, musíme brát jako alarmující informaci. Zde je důležitá role sestry, která 

musí včas tyto příznaky odhalit. Pro další prognozu je rozhodující včasné zvládnutí zdroje 

infekce. Včasné odhalení a odstranění zdroje infekce je nejúčinější prevence rozvoje 

neřešitelného septického šoku s  multiorgánovým selháním (Weledji et al. 2013). Udržení 

homeostázy je komplikované a vyžaduje pravidelnou monitoraci vnitřního prostředí – 

acidobazická rovnováha, iontogram, bilance tekutin, vzhledem k tomu, že peritoneum má 

důležitou nejen mechanickou roli, ale i imunologickou a syntetickou, omentum má i 

endokrinní význam (Hadley 2014). Proto pravidelně provádíme krevní testy, pacienti mají 

zajištěnou kontinuální drenáže močového měchýře, veškeré tekutiny podáváme pomocí 

infuzních pump, abychom mohli sledovat bilanci tekutin. Počínající septický šok vyžaduje 

tekutinovou resuscitaci, protože pacient má hypovolemický oběh (Critical Care Medicine 

3/2017). 

 Pacientka měla dočasně uzavřenou dutinu břišní V.A.C. systémem z důvodů lepší 

toalety dutiny břišní. Uzavření dutiny břišní umožňovalo trvalý odvod sekretu z dutiny 

břišní.  Dočasné uzavření dutiny břišní podtlakovou drenáží je vhodné použít u pacientů s 

intraabdominální hypertenzí – prevence kompartment syndromu, u pacientů s purulentní 

peritonitis umožňuje trvalý odvod sekretu bez nutnosti opakovaných operačních revizí 

(Plaudis et al. 2012).  Jsou-li v dutině břišní abscesy, zavádí se do nich drény, které se mohou 

i proplachovat, aby byla zajištěná dostatečná tekutost sekretu a nedošlo tak k ucpání drénu. 

(Arun et al. 2012) 

 Hygienická péče se na oddělení provádí v souladu s doporučeními publikovanými 

autory Vytejčková, Jirkovský, Kapounová. Upřednostňují se jednorázové pomůcky. Prevence 

a péče o dekubity  se řídí doporučeními publokovanými Klinkovou 2018 a V metodice 

nežádoucích událostí – dekubitus 2017. Na oddělení se snaží o sjednocení prevence a péče 

o dekubity, proto je další postup při vzniku dekubitu nebo jeho změně konzultován se 

staniční nebo školící sestrou. 

 

  

 

6. Závěr 

 Ve své diplomové práci jsem se věnovala problematice ošetřovatelské péče o pacienta 

s komplikovanou peritonitis. Zpracovala jsem kazuistiku pacientky, které se peritonitis 

rozvinula jako komplikace po operačním výkonu pro ileus s nálezem střevních adhezí jako 

příčiny ileu. Pacientka k nám byla přijata z operačního sálu v septickém šoku se známkami 

orgánových dysfunkcí. Ihned po příjmu pacientka vyžadovala ventilační i oběhovou 
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podporu. V průběhu hospitalizace bylo potřeba pacientce dohrazovat koagulační faktory v 

důsledku koagulační poruchy. Také jsme pacientku museli dočasně připojit na dialýzu, 

vzhledem k oběhové nestabilitě byla zvolena kontinuální metoda. Pacientka byla na našem 

oddělení hospitalizována 31 dní. Komplikace v operační ráně vyžadovali provedení 

chirurgické revize, operační rána byla následně dočasně kryta V.A.C. systémem. V důsledku 

komplikací byla omezena možnost manipulace a následného polohování pacientky, což ve 

svém důsledku bylo příčinou vzniku dekubitu v oblasti sakra. Při překladu byl dekubitus 

zhojený. V průběhu hospitalizace jsme museli pacientku motivovat ke spolupráci, vzhledem 

k opakovanému zhoršení stavu ztrácela pacientka trpělivost. Velkou pomocí pro motivaci 

pacientky ke spolupráci byla rodina pacientky, která jí pravidelně navštěvovala. Pacientka 

se musela učit znovu chodit, během dlouhé hospitalizace pacientce postupně ochabovalo 

svalstvo i přes intenzivní rehabilitaci bylo v jednu chvíli pro pacientku obtížné i zvednout 

horní končetiny nad podložku. Snažili jsme se pacientku podporovat, aby se radovala i z 

drobných úspěchů jako třeba, když si dokázala sama vyčistit zuby nebo se sama najíst. 

Velkou radost měla pacientka, když se nám jí povedlo poprvé postavit do chodítka a mohla 

udělat pár kroků. Na případu této pacientky jsem chtěla ukázat, že komplikovaná peritonitis 

je velmi náročný stav pro pacienty a vyžaduje od nich velkou bojovnost. Jedná se totiž o 

onemocnění, které může pacienta významně omezovat po dlouhou dobu. Je důležité k 

pacientům přistupovat individuálně. Každý pacient jinak zvládá tuto stresovou situaci. 

Pacienti jsou již předhospitalizačně v různé zdravotní a fyzické kondici, což musíme také 

zohlednit. Zachování důstojnosti pacienta a empatický přístup je stejně důležitý jako další 

vzdělávání a získávání dovedností a zkušeností. Je potřeba flexibilně reagovat v nečekaných 

situacích a znát důsledky svých rozhodnutí. Péče o pacienta s komplikovanou peritonitis je 

týmová práce. I když pacienti s diagnozou komplikovaná peritonits nepatří mezi nejčastěji 

přijímané pacienty, je bohužel tato diagnoza zatížena jednou z nejvyšších mortalit mezi 

příjmovými diagnozami a současně pacienti s diagnozou komplikovaná peritonitis patří mezi 

pacienty s nejdelší dobou hospitalizace. 
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APACHE - Acute Physiology and Chronic Healt Evaluacion 

APTT - Aktivovaný parciální tromboplastinový čas 

ARDS - syndrom akutní dechové tísně 

ARO –anesteziologicko resuscitační oddělení 

AST –asparátaminotransferáza 

CO - srdeční minutový výdej 

CI - srdeční index 

CRP –C-reaktivní protein 

CRRT - Continuous Renal Replacement Therapy 

CVVH –kontinuální veno-venózní hemofiltrace 

CVVHD –kontinuální veno-venózní hemodialýza 

CVVHDF –kontinuální veno-venózní hemodiafiltrace 
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EKG –elektrokardiograf 
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FR – fyziologický roztok 

G20%, G5% -glukosa 20% nebo 5% 

GCS –Glasgow Coma Scale 

GIT – gastrointestinální trakt 

GMT –gama glutamyltransferáza 

CHOPN –chronická obstrukční plicní nemoc 

IAP –intraabdominální tlak 

i.v.- intravenózně 

JIP –jednotka intenzivní péče 

KCl –kalium chlorátum 

MAP –střední arteriální tlak 

mmHg – milimetrů rtuti 

MODS –syndrom multiorgánové dysfunkce 

Na2HPO4 –hydrogenfosforečnan sodný 

NGS –nasogastrická žaludeční sonda 

PEEP -Positive end expiratory pressure 

PCT –procalcitonin 

PiCCO - Pulse Contour Cardiac Output, měření srdečního výdeje 

PMK –permanentní močový katétr 

RCA –regionální citrátová antikoagulace 

Rtg –rentgenové vyšetření 

s.c. -subcutáně 

SCUF –pomalá kontinuální hemofiltrace 



 

SIMV –synchronized intermittent mandatory ventilacion 

SIRS -syndromu systémové zánětlivé odpovědi 

TSK –tracheostomická kanyla 

UPV –umělá plicní ventilace 
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Příloha č. 1  Vzor žádosti o schválení provedení krátkého průzkumného šetření a zpracování 

případové studie 

 

Vážená paní 

______________________________ 

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 

 

Věc:  Žádost o schválení krátkého průzkumného šetření a zpracování případové studie 

 Jmenuji se Lenka Pokorná, jsem studentkou navazujícího magisterského oboru 

Ošetřovatelství v intenzivní péči, na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovi v Praze. Ráda 

bych v rámci své diplomové práce s názvem „Ošetřovatelská péče o pacienta s 

komplikovanou peritonitis“ provedla krátké průzkumné šetření zabývající se pacienty s 

peritonitis a zpracovala případovou studii na pracovišti _____________________________.   

Při  sbírání dat se budu řídit zákonem 372/2011 Sb. Zákon o zdravotnických službách a 

podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách) a také zákonem 110/2019 

Sb. Zákon o zpracování osobních údajů. 

 

S pozdravem Lenka Pokorná 

Adresa ______________________ 

Telefon ______________________ 

E-mail  ______________________ 

Schvaluji žádost 

V____________dne____________ 

Podpis____________________________ 

Razítko 

 

 

Příloha č.  2:  Vzor informovaný souhlas pacienta se zpracováním případové studie 
 



 

 
 

Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas týkající se diplomové práce na téma: „Ošetřovatelská péče o pacienta 

s komplikovanou peritonitis“ 

Žádám Vás o souhlas se zpracováním případové studie Vaší hospitalizace pro účely mé 

diplomové práce. 

Vzhledem k citlivosti zpracovávaných dat je náležitá pozornost věnována etickým otázkám 

a zajištění anonymity. Data budou použita tak, že nebude možná pozdější identifikace osoby 

pacienta. Informace nesouvisející z danou problematikou budou zobecněna nebo vynechána. 

 

Děkuji za spolupráci a žádám Vás tímto o poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašeho 

případu do případové studie. 

               Lenka Pokorná                                                 Podpis _______________________        

 

 

Podle zákona 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 

uděluji souhlas se zpracováním případové studie. 

V___________________ dne___________________ 

Podpis _____________________________________



 

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěre 

né práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 

zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie závěrečné 

práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v 

předchozím odstavci. 

Příjmení, jméno  

(hůlkovým písmem) 

číslo dokladu totožnosti 

vypůjčitele  

(např. OP, cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné práce 

Datum Podpis 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

          

 


