
ABSTRAKT  

Úvod: Diplomová práce se věnuje sledování kvality života pacientů, kteří podstoupili náročnější 

chirurgický výkon v oblasti hrudní či břišní chirurgie a byli následně připojeni k umělé plicní ventilaci. 

Operativa v nynější době stále přibývá. Tím přibývá i větší nutnost umístění pacientů na jednotku 

intenzivní péče. Ať už se jedná o náročnost výkonu, délku anestézie, možné komplikace v průběhu 

operace či věk pacienta. Pobyt na intenzivní péči je pro pacienta fyzicky i psychicky velmi náročný, tím 

může dojít ke zhoršení kvality života po návratu do domácího prostředí.  

Metodika: Vlastní výzkumné šetření bylo děláno v rámci kvalitativního výzkumu pomocí 

semistrukturovaného rozhovoru. Rozhovor byl sestaven z hlavních okruhů otázek, které bylo možné 

doplnit o doplňující otázky. Do výzkumu byli vybráni pacienti, kteří prodělali závažnější chirurgický 

výkon v oblasti hrudníku či břicha a byli minimálně 48hodin ventilováni. Do studie byli zařazeni i 

pacienti, kteří prodělali „menší“ chirurgický zákrok, ale nastali u nich komplikace a museli být napojeni 

na umělou plicní ventilaci. Výzkum byl prováděn od srpna 2018 do února 2019  

Cíl výzkumu: Hlavním cílem práce je zmapování kvality života pacientů, kteří byli hospitalizování v 

rámci intenzivní péče a byli vystaveni PICS (Post intensive care syndrom). 

Výzkumné cíle: 1. Cílem práce je zmapovat pocity a potřeby pacientů, kteří byli připojeni k umělé 

plicní ventilaci a tím zkvalitnit ošetřovatelskou péči o tyto pacienty.   

2. Cílem práce je prozkoumat životní cíle a motivace, které vedou pacienty k potřebě uzdravení.  

3. Cílem práce je zhodnotit vliv rehabilitace na psychický i fyzický stav pacientů 

Výsledky: Do výzkumu bylo zařazeno 15 pacientů. Z toho 10 mužů a 5 žen. Z výsledků vyplývá, že 

největším motivátorem k uzdravení většiny respondentů je rodina. Zajímavý je fakt, že někteří 

z dotazovaných uvádějí jako hlavní motivaci cestování. O oblasti ventilace respondenti často uvádějí 

pocit strachu. Ať už se jedná o strach z neznáma či strach z udušení. Zajímavý fakt v této oblasti je 

vnímání vůní a pachů v době umělého spánku. V oblasti rehabilitace vnímá většina respondentu zlepšení 

kondice v rámci intenzivní péče, naopak v rámci standartního oddělení nevnímají žádnou změnu. 

Překvapivá část respondentů uvádí změnu kvality života v oblasti sexuálních potřeb. Kdy pociťují 

porušení obrazu svého těla způsobené operačními ranami a dále strach z fyzické nevýkonnosti. Většina 

respondentů změnila svůj životní styl po propuštění z nemocnice.  

Závěr: Z výsledků rozhovorů vyplývá, že v některých oblastech se kvalita života zlepšila.  

Přínos: Zmapování vnímání a potřeb pacientů na jednotce intenzivní péče. Zlepšení intervencí ke 

zkvalitnění života pacientů zasažených syndromem post intenzivní péče.  
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