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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.  

Klíčová slova: kvalita života, PICS, intenzivní péče, umělá plicní ventilace, chirurgie 

 

 



ABSTRACT  

Introductin: The diploma thesis deals wits the quality of life of patients who have undergone more 

demanding surgery in the area of thoracic or abdominal surgery and were subsequently connected to 

artificial at present. This increases the need for patients to be places in an intensive care unit. 

Whwther i tis performance intenzity, length of anesthesia, possible complications during surgery or 

age of the patient. Stay in intensive care for a patient is physically and mentally very demanding, 

which may lead to deterioration in qaulity of life after returning to the home environment.  

Methodology: The research itself was carried out in the framework of qualitative research using a 

sem-structured interview. The interview was made up of the maim questions that could be 

supplemented by supplementary questions. Researchers selected patiens who had more severe 

surgery in the chas tor abdomen and were vented for at least 48 hours. The study also include patients 

who had a „minor“ surgery but had complications nad had to be connected to artificial pulmonary 

ventilation. The research was conducted from August 2018 tu February 2019.   

Research Objektive: The main goal of the diploma thesis is to map the quality of life of patients 

who were hospitalized under intensive care and were exposed to PICS (Post intensive care syndrome)  

Research Goals: 1.The aim of the diploma thesis is to map the feelings and need of pacients who 

were connected to artificial pulmonary ventilation and thus improve the quality of nursing care for 

these patiens.  

2. The aim of the diploma thesis is to exlore life goals and motivations that lead patients to the need 

for recovery.  

3. The aim of this diploma thesis is to evaluate the effect of rahabilitation on the mental and physical 

condition of patiants.  

Results: The study included 15 patients. Of which 10 men and 5 women. The results show that the 

biggest motivator for the recovery of most respondent sis the family. Interesting is the fact that some 

of the interviewees state traveling as the main motivation. Respondents often report a sense of fear 

about ventilation. Bei t fear of the unknown or fear of scents and odors at the time of artifucial sleep. 

In the ares of rehabilitation, the majority of respondents perceive the improvement of fitness in 

intensive care, while in the standard department they do not perceive any change. A surprising part 

of respondents reports a chande in the quality of live in the area of sexual needs. When I feel a breach 

of my body image caused by surgical wounds and a fear of physical inefficiency. Most respondents 

have changed their lifestyle after being released from hospital.  

Conclusion: The results of the interviews show that quality of life has improved in some areas.  

Benefit: Map the patieťs perception and needs in the intensive care unit. Improvement of 

interventions to improve the lives of patients affecte by post-intensive care syndrome.  

Klíčová slova: quality of life, PICS, intensive care, artificial lung ventilation, surgery 
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1. Úvod 

Diplomová práce byla zaměřená na kvalitu života pacientů, kteří prodělali závažnější 

chirurgický výkon v oblasti břišní, čí hrudní chirurgie a byli minimálně 48hodin ventilovaní. 

Zaměřili jsem se na tuto skupinu pacientů z důvodů navýšení operativy v těchto oblastech 

lidského těla.  

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.  Na jednotkách intenzivní péče se účelně a 

systematicky nesledovala kvalita života pacientu, kteří zde byli hospitalizováni. Vždy se 

hledělo pouze na záchranu života. V posledním desetiletí nastal ovšem zlom. Začaly probíhat 

po celém světa studie na téma kvality života po pobytu na intenzivní péči. Byl zde definován 

syndrom post intenzivní péče (PICS), který se zabývá psychický a fyzickým stavem pacientů 

po pobytu na intenzivní péči. V nynější době vznikají i ambulance post intenzivní péče. Tyto 

ambulance mají za úkol zlepšit zpětnou vazbu mezi pacientem, ambulancí a intenzivní péčí. 

Pomocí informací od pacientů se může celkově zlepšit ošetřovatelská péče.                 

(Needham et al., 2012)  

Nejzásadnějším milníkem v této oblasti byla mezinárodní konference Společnosti intenzivní 

péče a medicíny (Society of Critical Care Medicine) konající se v roce 2010. Na této 

konferenci proběhlo ustanovení hlavních příznaků zhoršení stavu pacientů po stránce 

psychické, fyzické a kognitivní. Tyto příznaky byly dále vedeny pod jednotným názvem 

PICS (Post intensive care syndrom). Tato konference i vyzdvihla nutnost spolupráce mezi 

intenzivní péčí a ambulantní péči. Tím by se měla celkově zkvalitnit péče o pacienty 

zasažené PICS. (Needham et al., 2012) Jako velmi přínosná věc je zavedení deníku pro 

pacienty, kteří jsou v umělém spánku. Což znamená každodenní zápis o stavu pacienta, vše 

se u něho provádělo a velmi vhodná je i fotodokumentace. Bylo dokázáno, že pacientům se 

díky deníkům lépe chápe realita a popřípadě si dokáží vysvětlit sny, které se jim zdají po 

propuštění z intenzivní péče (Paldusová 2016) 
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2. Teoretická část  

2.1. Břišní chirurgie 

V této kapitole budou rozebrány operační výkony, které pro svojí náročnost a možné 

komplikace končí na jednotkách intenzivní péče. Operace v břišní dutině se nejčastěji  

provádějí z důvodu poranění nebo rakovinového zasažení orgánů. Tumory v zažívacím 

traktu jsou často diagnostikovány v pokročilém stádiu. Kdy pacienti již pociťují nějaký druh 

problému. Často se jedná o nechutenství, úbytky na váze, zažívací obtíže atd. Z důvodů 

špatné výživy dochází k různým komplikacím. Pacienti nemají dostatečnou sílu 

k samostatnému dýchaní a odkašlávání (riziko pneumonie), proto je nutná umělá plicní 

ventilace. Pro nízký příjem výživovým prvkům nedochází k hojení ran a přibývá komplikací 

v podobě rozpadů ran, rozpadu anastomóz a infekcím. Samotnou výživou se budeme 

zabývat v dalších kapitolách. V následujících podkapitolách budou rozebrány onemocnění 

určitých orgánových struktur, které je možno řešit laparoskopicky nebo laparotomicky. Pro 

náš účelný záměr ve výzkumu, byli vybráni pacienti, kteří prodělali laparotomickou operaci. 

A to z důvodu velikosti operační rány, bolestivosti a zhoršené pohyblivosti.  

2.1.1. Laparotomie 

Operační přístup do dutiny břišní. Podle vedení řezu rozlišujeme několik druhů laparotomie.  

• Horní střední laparotomie – jedná se o svislí řez ve střední čáře nad pupkem. Pomocí 

tohoto přístupu se provádějí výkony na žaludku, dvanáctníku, žlučníku a jícnu.  

• Dolní střední laparotomie – chirurgický řez je veden ve střední čáře pod pupkem. 

Tento přístup umožňuje výkon na tenkém a tlustému střevu, močovém měchýři a 

děloze. 

• Subkostální řez vpravo – řez je veden souběžně s žeberním obloukem směrem ke 

střední čáře. Operační přístup k žlučovým cestám a  játrum 

• Subkostální řez vlevo – řez je veden souběžně s žeberním obloukem směrem ke 

střední čáře. Operační přístup ke slezině. 

• Subkostální řez oboustranný – řez je veden po celé délce žeberního oblouku. 

Operační přístup k játrům a pankreatu  (Schneiderová, 2014). 

2.1.2. Jícen (esophagus, oesophagus) 

Onemocnění jícnu, které potřebuje chirurgický zásah jsou divertikly, poranění jícnu a nádor. 

Nádory jícnu představují v České republice asi necelé 1%. Tumory jícnu jsou většinou 

odhalené až pokročilém stádiu, kdy už pacient pociťuje poruchy polykání (Duda et. al. 

2012). Mezi rizikové faktory vzniku karcinomu řadíme kouření a konzumace alkohol. 

Hiátová hernie, Barrettuv jícen, achalázie a jizevnaté struktury jsou řazeny mezi 

prekancerózy.  
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K léčbě se nejčastěji používají různé typy esofagetomie.  U nádorů nacházejících se 

v gastroezofageálním spojení se provádějí resekce kardie nebo totální gastrektomie. 

Operační výkony se provádějí těmito přístupy: torakoskopicky, torakotomicky nebo 

laparotomicky. Obnovení kontinuity GIT se provádí po odstranění postižené části jícnu, 

pomocí anastomózy ze zbytku jícnu. Pokud lez, tak se provede tubulizace žaludkem, pokud 

nelze tak dle možností interpozice střeva. Často se používá tlusté střevo, které má delší závěs 

(Černý et. al.,1996). Velmi důležité je zavedení perkutální endoskopické gastrostomie 

(PEG), pomocí které bude možno živit pacienta, vhodné je zavést PEG před plánovanou 

operací. Ke zlepšení výživové kondice a ke zmenšení rizik pooperačních komplikací 

(Schleiderová, 2012).     

2.1.3. Žaludek (ventrikulus, gaster) 

Skládá se ze čtyř části: kardie, fundu, corpu (tělo žaludku) a antra. Žaludek má dvě funkce. 

Mechanickou a chemickou. Mechanická funkce umožňuje zpracování přijaté potravy 

(tráveniny) stěnami žaludku. Chemická funkce probíhá za pomocí žaludečních šťáv 

(kyselina chlorovodíková, pepsin, gastrin.muci). Žaludek funguje jako reservovár. 

Karcinom žaludku je zhoubné onemocnění sliznice žaludku. Mezi nejčastější rizikové 

faktory pro vznik karcinomu žaludku jsou: kouření, alkohol, uzeniny, vředová choroba a 

infekce Helikobakterem pylori. Karcinom žaludku se šíří lymfogenní cestou. Přes uzliny 

může postihnou plíce, hematogenní cestou může postihnou kostní dřeň a játra. Dále může 

postihnou okolní orgány, a to především jícen, slinivku, duodenum a žlučové cesty. 

  Operační výkony 

• Gastrotomie = chirurgické otevření žaludku 

• Gastrostomie = chirurgické vyústění žaludku na stěnu břišní, k zajištění výživy při 

překážce v jícnu 

• Gastroenteroanastomóza = vytvoření anastomózy-spojení mezi žaludkem a tenkým 

střevem mimo přirozený přechod 

Rekonstruční výkony 

• Billroth I – resekce I. typu s napojením duodena na pahýl žaludku (end-to-end 

anastomóza) 

• Billroth II – resekce II. typu napojení první kličky jejuna na pahýl žaludku (end-

to-side anastomóza) a slepé uzavření duoden (Černý et. al., 1996). 
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2.1.4. Tenké střevo (intestinum tenue) 

Nádory duodena jsou velmi vzácné. Mohou se vyskytovat jak v maligní (adenokarcinom), 

tak benigní formě (adenom, lipom, GIST). Nejčastěji bývá zasaženo prorůstajícím 

karcinomem z hlavy pankreatu. Operační výkon vedeme střední laparotomii, po vniku do 

dutiny břišní mobilizujeme duodenum dle Kochera. Pokud dojde k perforaci provedeme 

omentoplastiku se suturou duodena (Schleiderová, 2012). 

Karcinoid je nejběžnější nádor postihující převážně jejunum a ileum. Incidence těchto 

nádorů v posledních letech stoupa (Barkmanová, 2009). Jedinou adekvátní léčbou je 

chirurgický zákrok.  

 

2.1.5. Tlusté střevo (intestinum crassum) 

Tlusté střevo se skládá ze slepého střeva (intestitium caecum) a tračníku (colon). Slepé 

střevo je uloženo v pravé jámě kyčelní. Jeho součástí je červovitý výběžek (appendix 

vermiformis). Tračník se skládá ze vzestupného (colon ascendens), příčného (colon 

transversum) a sestupného tračníku (colon descendens). Na sestupný tračník navazuje 

esovitá klička (colon sigmoideum), dále konečník (rektum) a nakonec řitní otvor (anus) 

(Schleiderová, 2012). 

Nejčastějším nádorem postihující tlusté střevo je kolorektální karcinom. České republice 

patří 6. místo výskytu rakoviny tlustého střeva v celosvětovém žebříčku. Kolorektální 

karcinom je 3. nejčastější onkologické onemocnění v České republice (ÚZIS, 2016).  

Chirurgický operace závisí na lokalizaci nádoru. Nejčastěji kolorektální nádor postihuje 

sigma nebo rektu.  

Prováděné operační výkony 

• Pravostranná hemikolektomie = odstranění colon ascendens, část transversa a ilea 

• Levostranná hemikolektomie = odstranění nádoru z levé poloviny transverza a 

descendens 

• Totální kolektomie = odstranění celého tračníku a rekta (proktolektomie) 

• Subtotální kolektomie = odstranění celého tračníku, ale rektum zůstává zachováno 

• Resekce rekta = provádí se přední nebo zadní přístup 

• Amputace rekta = dle Milese (abdomino-perinální přístup), nutné vyvedení 

sigmoideostomie 

• Stomie = dle vyústění střeva na břišní dutinu rozlišujeme druh stomie na 
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 ileostomii, cékostomii, transversostamii a sygmoideostomii (Shleiderová, 2012).  

 

 

2.1.6. Játra (hepar) 

Játra jsou uložena ze 2/3 pod pravou klenbou brániční a 1/3 je uložena pod levou brániční 

klenbou.  Skládají se ze čtyř laloků. Největší je lobus dexter, následně lobus sinister, bolus 

quadratus a nakonec lobus caudatus. V rámci chirurgie je jaterní parenchym rozdělen do 8 

segmentů. Každý segment má své vlastní cévní zásobení. Proto je možnost odoperovaní 

určitého segmentu bez porušení funkčnosti ostatních segmentů (Shleiderová, 2012) (Černý 

et.al, 1996) 

Hepatocelární karcinom – nutná resekce jater, popřípadě transplantace 

Cholangiocelulární karcinom – nutná resekce, pokud nejde nádor odoperovat je nutné zajistit 

drenáž žlučových cest. (Schleiderová, 2012) 

 

2.1.7. Žlučové cesty a žlučník (vesica bilaris) 

Žlučník je uložen na pravé spodní straně jater ve fossa vesicae biliaris a jeho hlavní funkcí 

je sběr žluči ze žlučovodu. 

Poranění žlučových cest může vzniknou při operaci na žlučníku. Pokud se tak stane, je 

složité žlučové cesty opět sešít.    

Pokud je zasažená část hilu a je možné provést chirurgické odstranění tumor, provedeme 

resekci a provedeme hiatovou anastomózu na kličku jejuna. Jestliže je zasažená ampulen 

provedeme duodenopankreatektomii (Schleiderová, 2012). 

Anastomózy žlučníku nebo žlučovodu se provádějí při úplném uzavření žlučovodu. Přechod 

může být veden mezi žlučníkem-žlučovými cestami a duodenem nebo střevní kličkou. 

Hilové anastomózy se provádějí po resekci proximálního konce žlučovodu. Anastomóza je 

vedená mezi žlučovodem a pravým či levým hepatikem a exkludovanou kličkou jejuna (dle 

Rouxe). Intrahepatální anastomózy se provádějí při poranění jaterního hilu ne při zasažení 

tumorem. Provádí se mezi klínovitě seříznuté okraje jater a žaludkem či střevní kličkou 

(Dogliottiho anastoóza) (Shleiderová, 2012). 

Prováděné operační výkony (žlučník) 

• Punkce žlučníku = provádí se převážně punkční cholecystostomie 
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• Cholecystektomie = odstranění celého žlučníku (provádí se buď z horní střední 

laparotomie nebo horní transrektální laparotomie ze subkostálního přístupu), může 

se zde použít i laparoskopie.  

 

Prováděné operační výkony (žlučové cesty) 

• Choledochotomie = chirurgické otevření, protětí žlučovodu. Provádí se podélná 

incize v supraduodenálním úseku choledochu. Zakládá se T-drén 

 

• Papilotomie, papilosfinkterotomie = provádí se přes duodenotomii sestupného 

ramene dvanácníku (Schleiderová, 2012). 

  

2.2. Hrudní chirurgie 

V kapitole hrudní chirurgie se nejvíce budeme zabývat karcinomem plic. Který je po 

karcinomu tlustého střeva druhým nejčastějším zhoubným nádorem v ČR (UZIS, 2016).  

Pacienti zasažení tímto onemocněním mají celkově sníženou výkonnost a motivaci. Často 

se cítí unaveně z důvodů zadýchávání. Po operacích je ve většině případů nutná umělá plicní 

ventilace. Pacienti nemají fyzickou sílu na to samostatně dýchat a odkašlávat a je zapotřebí 

pomoc zbývající plicní tkáni. Hrudním přístupem operujeme i část trávicího traktu.  Při 

nemocnění jícnu.  

Prováděné operační výkony 

• Torakotomie  

a.) přední, posterolaterální, anterolaterální = provádí se při operacích plic a jícnu. 

             b.)  oboustranná transverzální torakotomie = provádí se při kardiochirurgických   

                   výkonech na srdci a velkých cévách 

• Torakoabdominální řez = provádí se totální gastrektomie, resekce pravého laloku a 

operace dolní třetiny jícnu 

• Přední mediastinotomie = provádí se k ošetření patologických ložisek 

v retrostrernálním prostoru. 

• Zadní mediastinotomie (Hanke, 2013) 

Při postižení plíce karcinomem provádíme resekci plicní tkáně. Resekce rozdělujeme na 

typické a atypické. Mezi typické resekce patří pneumonektomie, segmentektomie a 
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lobektomie. Mezi atypické resekce patří bronchoplastika, enuklerace a klínovité resekce 

(Schleiderová, 2012). 

2.2.1. Klasické operační postupy 

Segmentektomie  

Jedná se o odstranění jednoho nebo více bronchopulmonálních segmentů. První operaci toho 

druhu provedl v roce 1939 Churchill. V roce 1951 Overholt zpracoval problematiku resekce 

jednotlivých segmentů obou křídel plic. Tato technika byla vytvořena pro zánětlivá 

onemocnění, jako je tuberkulóza a bronchiektázie, před vývojem a léčbu antibiotik. Hlavním 

cílem resekce je odstranit tkáň, která je ireverzibilně změněná, ale za maximálního šetření 

zdravého parenchymu. Segmentektomie může být provedena i u plicního karcinomu, za 

předpokladu, že nádor bude odstraněn i s bezpečným lemem nepostižené plíce. Využívá se 

u nemalobuněčného karcinomu ve stádiu T1N0. Základní manévr, který se skládá z podvazu 

průdušky a artérie, následnému oddělení vlastního segmentu tupou preparací je stále hlavním 

principem této operace. Nejčastěji se provádí v apikálním segmentu dolního laloku (Klein, 

2006). 

 

Lobektomie 

Tento typ operace se nejčastěji provádí u plicního karcinomu. Lobektomie se může za 

určitých podmínek provést i u benigních onemocnění jako jsou bronchiektázie, emfyzémy, 

intralobární sekvestrace. Operace se prování laterální torakotomii mezi 4.-5. žebrem. Dále 

se provádí podélná mediastinotomie z přední strany, tím dochází k obnažení plicního hilu. 

Za pomocí tahu dorzálně na plíci lze identifikovat jednotlivé struktury plic. Dále se 

pokračuje rozpolcením mezilalokových rýh a k preparaci. Provede se podvaz jednotlivých 

segmentálních tepen, pokud mluvíme o dolní lobektomii musíme podvázat i arteriální kmen 

pro dolní lalok. Jestli že se jedná o horní lobektomii na pravé straně musí se šetřit žíly 

středního laloku. Konečnou fázi operace, je protětí lobárního bronchu a jeho následným 

uzávěrem staplerem či stehy. Lobektomie může být rozšířená o bilobektomii vpravo. A to 

horní a dolní. Při horní bilobektomii se odstraňuje horní a střední lalok. Při dolní 

bilobektomii se odstraňuje střední a dolní lalok (Pafko, 2008). 
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Pneumonektomie 

Pneumonektomie patři mezi jednoduší výkony, převážně pokud je operace prováděná vlevo. 

Jedná se o odstranění (amputaci) plíce jako orgánu. Pneumonektomie se může stát náročnou 

až neproveditelnou, pokud dojde infiltrací nádorem do plicního hilu. Může postihnout 

mimoplicní struktury nebo může infiltrovat extrapulmonální úseky struktur plic. Tento 

operační výkon se ve výjimečných situacích může použít při kompletně zničené tkáni 

bronchiektáziemi, atelektázami, nebo nezhoubným nádorem. V těchto případech by nestačil 

malý výkon. Při provedení některých výkonů může nastat zlepšení spirometrických 

parametrů. Důvodem může být přesun mediastina na operovanou stranu a rozvinutím 

kontralaterální plíce. Operační přístup se provádí posterolaterální torakotomii ve 4. nebo v 5. 

mezižebří. Následně probíhá průzkum pleurální dutiny a plíce, kdy se určuje proveditelnost 

výkonu a příznivost výkonu pro další léčbu. Důležité je posoudit stav na plicích, hlavním 

bronchu, plicních žilách. Nesmí se zapomínat na struktury mediastina. Při operaci se provádí 

i biopsie uzlin a resekátu. Postup podvaz plicní stopky při karcinomu je podvaz plicní tepny, 

podvaz plicní žíly, podvaz bronchu. Závěrem operace probíhá kontrola těsnosti 

bronchiálních sutur, hemostázy, výplachem pohrudniční dutiny a přiložením hrudního drénu 

pro odtok krve a tekutin. Hrudní drén je vždy zajištěn zámkem pod hladinou vody. Nikdy se 

však nesmí dát hrudní drén na aktivní sání. Nastal by přesunu plicních struktur na 

operovanou strany a mohlo by dojít k fatálním komplikacím (Pafko, 2008). 

 

Klínovitá resekce 

Klínovitou resekci poprvé provedl Tuffier v roce 1891. Při této operaci se používají svorky, 

které se naloží na odvzdušněnou plíci. Po založení svorek se pod svorkami prošije zdravá 

plicní tkáň pomocí jednotlivých matracových stehů. Mezi svorkami se resekuje plicní tkáň, 

po povolení svorek operační řez přešije pokračujícími stehy. Pokud rána krvácí, musí se 

ošetřit pomocí dalšího stehu nebo za pomocí koagulace. Ten to typ resekce se provádí pouze 

u menších ložisek při hranách plicní tkáně. V nynější době se nejčastěji k operaci používají 

endostaplery nebo diatermokoagulace (Pafko, 2008). 
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2.3. Umělá plicní ventilace   

Umělá plicní ventilace dále je UPV je soubor postupů, které umožňují podpořit nebo 

nahradit činnost některých složek respiračního systému, které jsou dále spojeny s výměnou 

plynů v plicích. UPV je jedním ze základních postupů při orgánové podpoře. Za pomocí 

mechanického přístroje nahrazujeme plně nebo částečně průtok plynů respiračním 

systémem. Hlavní cíle UPV byly formulovány v roce 1993 na kongrese American College 

of Chest Physician´ Consensus. Tyto cíle byly rozděleny na cíle klinické a patofyziologické. 

Jestliže zanikne patofyziologická nebo klinická potřeba je nutno UPV co nejdříve ukončit 

(Slutsky, 1993). Mezi cíle řadíme podporu ventilace a podporu oxygenace (podpora výměny 

plynů, velikost plicního objemu, snížení dechové práce). Mezi indikace k zahájení UPV 

řadíme: akutní respirační insuficienci, hypoxemii, akutní respirační acidózu, prevenci 

atelektáz a znovu rozvinutí plic, snížení nitrolebního tlaku, stabilizaci hrudní stěny, snížení 

potřeby O2 a v neposlední řadě celková anestezie s podáním sedace, myorelaxancii     

(Dostál et.al., 2004). 

 

2.3.1. Zkratky ventilátoru 

FiO2 označení frakce kyslíku (procentuální podíl O2 ve vdechované směsi = 0,2l) 

MV označení minutového objemu (množství vdechnuté směsi za 1 min, MV = Vt x f) 

Vt označení objemu vdechu na 1 nádech (500ml) 

PEEP pozitivní tlak na konci výdechu (v cm H20) 

P-peak označení  vrcholového tlaku v dýchacích cestách 

Dechová frekvence spontánních nebo umělých dechů 

Typ ventilačního režimu (Dostál et. al., 2004) 

 

 

2.3.2. Dechové cykly na ventilátoru 

Inspirační fáze = nádechová fáze začíná signálem k zahájení dechového cyklu (trigger), je 

nutno nastavit limity pro tlak a objem 

Inspirační pauza = nádechová pauza, v této fázi dochází k zástavě proudění vdechované 

směsi v dýchacích cestách, je zde čas pro výměnu plynů v membráně alveolů 
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Expirační fáze = fáze výdechová je pasivní část, která je podmíněná elasticitou hrudníku. 

Expirační pauza = pauza výdechu je od ukončení proudění vzduchu na konci výdechu do 

zahájení dalšího cyklu dýchaní  

Cyklování = je opakování cyklu dýchaní, může být podporováno objemem, časem, tlakem 

nebo průtokem (Dostál et. al.,2004) 

 

2.3.3. Ventilační režimy 

Ventilační režimy jsou nastavovány z hlediska mechanismu dýchání a průtoků plynů 

respiračním systémem. Zkratky ventilace se liší podle druhu výrobce ventilátorů.  

Tlakově podporovaná ventilace (ASB, PSV, PPS) 

Cílem režimu je snížení dechové práce způsobené odporem ventilačního okruhu. Tento 

režim je s variabilním dechovým objemem. Pacient zahajuje svým úsilím dechový cyklus. 

Okruh je rychle natlakován a následně je tlak udržován (Dostál et. al.,2004). 

Synchronizovaná intermitentní zastoupená ventilace (SIMV) 

Forma ventilace může být tlakově i objemově řízená. Tento typ ventilace umožňuje dva typy 

dechu, a to spontánní a asistovaný. Spontánní dechy jsou spuštěny vlastním úsilím pacienta. 

Ventilátorem je dechové úsilí rozpoznáno a otevírá inspirační ventil. Asistované dechy se 

spouštějí, pokud ventilátor rozpozná výpadky dechové frekvence pacienta, zahájí plně 

kontrolovaná vdech. Limity dechů nastavuje lékař. Tento režim se volí u plánovaného 

odpojování od ventilátoru (Dostál et. al.,2004). 

Ventilace stálým přetlakem v dýchacích cestách (CPAP) 

Při nastavení tohoto režimu je pacientovi zachována spontánní ventilace. Pouze je zde 

nastaven pozitivní endexpirační přetlak (PEEP), který udržuje vyšší tlak, než je tlak 

atmosférický v dýchacích cestách.   (Dostál et. al.,2004) 

Bifázická ventilace pozitivním přetlakem (BIPAP) 

Tento typ ventilace umožňuje přepínání mezi dvěma úrovněmi CPAP, ale s různými 

hodnotami PEEP (př. BIPAP-CMV, BIPAP-SIMV, CPAP-SIMV). Spontánní ventilace 

pacienta zůstává zachována (Dostál et. al., 2004). 
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Plně řízená ventilace (CMV) 

Ventilace je řízena objemově nebo řízeně. Pacientovi je vyřazena vlastní dechová aktivita. 

Využívá se u pacientů, kteří potřebují plnou ventilační podporu (Dostál et al., 2004). 

Hybridní ventilační režimy 

Jedná se o režimy, které jsou nadstavbou běžně používaných režimů. Vázaná jsou na výrobce 

určitých značek ventilátoru. 

Příklady:  

• Pressus regulated volume control (PRVC), tento typ režimu měří dynamickou 

complianci při dechu, sám si však upravuje hodnoty inspiračního tlaku pro dosažení 

daného objemu.  

• Volume support (VS), tento typ režimu si modifikuje tlakové podpory.  

• Volume assured Pressure Suport (VAPS), tento typ režimu, který je tlakově řízený, 

je zde zajištěna velikost dechového objemu. Není-li dosažen dechový objem na konci 

inspiria, dochází k přechodu do režimu s konstantním inspiračním průtokem                  

(Dostál et. al.,2004). 

Ostatní ventilační režimy 

Adaptive support ventilation (ASV). Tento ventilační režim má charakter tlakově řízené 

ventilace. Režim používá tlakově řízené nebo tlakově podporované dechy, závisející na 

stupni dechové aktivity pacienta. Je zde upravována velikost dechového objemu a dechové 

frekvence respiračního systému, závisející na aktuální rezistenci a complianci                 

(Dostál et. al., 2004). 

Automatic tube compensation (ATC). Tento typ ventilace umožňuje přizpůsobit podporu 

ventilátoru na velikost dechového úsilí pacienta na podkladě kompenzovaného průtočného 

odporu v endotracheální kanyle nebo v tracheostomické kanyle. Uplatňuje se zde 

„elektronická extubace“, kdy je testováno spontánní dýchání pacienta. Simuluje se zde 

spontánní dýchaní, jako by byl pacient extubovan (Dostál et. al.,2004).  

 

 

2.4. Zajištění dýchacích cest na intenzivní péči  

Zajištění dýchacích cest a používání supraglotických pomůcek je staré více jak sto let. Je to 

nejčastější typ zajištění dýchacích cest v anesteziologii. V dřívější době docházelo a velmi 

zřídka dochází k poranění dýchacích cest. Jak uvádí Šafránek et. al., 2011 ve své kazuistice 
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i na dále je možné poranění dýchacích, které může vést až k samotné ruptuře trachey po 

endotracheální intubaci. Ve své kazuistice se zabývá vlivem akutní a obtížné intubace na 

možnost ruptury trachey. V nynější době se více rozšiřuje intubace pomocí 

videolaryngoskopů, díky kterým se snižuje riziko poškození dýchacích cest                  

(Rosenblatt et.al. 2009). 

 

2.4.1. Endotracheální kanyla (ETK) 

Endotracheální kanyly prošly velkými změnami během historie. Prví používané kanyly byly 

kovové, zaváděly se naslepo a uložení se kontrolovalo pohmatem. Před zavedením 

myorelaxancii se preferovala intubace nasalně. Nejvíce se v nynější době využívá Magillova 

kanyla, která fyziologicky kopíruje tvar trachey. Magillova kanyla prošla modifikací o 

postranní okénko díky Murphymu. Velkým přínosem bylo vylepšení ETK o těsnící manžetu, 

která odděluje dýchací a trávicí cesty (Málek et. al., 2016). 

Typy trachealních kanyl:  

• Magillova tracheální kanyla (nejčastěji používaná) 

• Armovaná tracheální kanyla (pomocí kovové spirály nehrozí zalomení kanyly) 

• Biluminální bronchiální kanyla (používaná v hrudní chirurgii pro možnost selektivní 

ventilace plíce) 

2.4.2. Trachoestomická kanyla (TSK) 

Tracheostomie je vyústění trachey na povrch těla, jedná se o chirurgický výkon. 

Tracheostomie se nejčastěji provádí u dlouhodobě ventilovaných pacientů, u inoperativní 

nádorů jícnu či trachey, poruch vědomí a slabé svalové síly.  Provádí se dva typy zajištění 

trachey, jedná se o punkční dilatační tracheostomii (prováděna na JIP) a chirurgickou 

tracheostomie (prováděná na operačním sále). 

 

2.5. Ošetřovatelská péče o pacienta na UPV 

Pacient se zajištěnými dýchacími cestami a nutností napojení na umělou plicní ventilaci musí 

být hospitalizován na vyšším pracovišti jako je ARO a JIP. Napojení na UPV je pro pacienta 

velmi stresující. Pacient je plně odkázán na péči ošetřujícího personálu. Ošetřující tým musí 

brát ohled na pacienta, který je omezen v pohybu, nemá možnost komunikace a může 

pociťovat strach. Péče o pacienta na UPV je multioborová. Do péče jsou zařazeny sestry 

specialisty, anesteziologové, chirurgové, fyzioterapeuti, nutriční specialistky a v neposlední 

řadě i rodina.   
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2.5.1. Toaleta dýchacích cest 

Toaleta dýchacích cest dále jen DC, je nedílnou součásti péče o pacienta na UPV. Pacienti, 

kteří jsou uvedení do umělého spánku nemají možnost vědomě odkašlávat, a tím se zbavovat 

hledu z DC. K odsávání sekretů z DC používáme otevřené či uzavřené systémy. Před 

každým odsáváním je důležité pacienta prodechnou 100% kyslíkem a následně odsávat, 

krátce a přerušovaně. Vždy musíme sledovat hodnoty na monitoru, a to hlavně hodnoty 

SpO2 a EKG. Při odsávání může dojít k bradykardii způsobené podrážděním n.vagus nebo 

poklesu SpO2, které je nejčastěji patrné u pacientů s plicním onemocněním.  Při použití 

otevřeného systému odsávání, je nutná přísná sterilita. Používají se sterilní odsávací cévky 

různé velikosti, sterilní pinzety či čtverce. Nesmí se zapomínat na ochranné pomůcky 

(ústenka, jednorázové rukavice, ochranné brýle a empír). Nevýhodou otevřeného systému je 

rozpojování ventilačního okruhu. Pokud má pacient nastavený výší PEEP (nad 10 cm H20) 

nedoporučuje se používat otevřený systém. Je tu riziko kolapsu plíce.  Uzavřené odsávání 

funguje na principu „Trach care“. Díky tomu to systému se snižuje riziko infekce. Výhodou 

tohoto systému je zamezení rozpojování ventilačního okruhu. Odsávací cévka stále zůstává 

sterilní. Je zapotřebí po každém odsávání cévku propláchnout fyziologickým roztokem nebo 

Aqua pro injekce. Z ekonomického hlediska je uzavřený systém výhodnější. Výměna 

uzavřeného systému probíhá po 72 hodinách (dle výrobce) nebo při kontaminaci (Pokorná, 

2011). 

S péčí o DC souvisí i péče o ETK nebo TSK. U ETK věnujeme pozornost hlavně celistvosti 

kanyly (jako prevenci prokousnutí můžeme využít proti skusové pomůcky), dostatečnou 

fixaci k zamezení dislokace, pomocí fixačních pásku nebo náplasti. Důležitá je kontrola 

tlaku v těsnící manžetě, která by se měla pohybovat od 25-35 torru (měříme pomocí 

manometru). Kontrolu provádíme každé 4 hodiny, pokud není obturační manžeta napojení 

přímo na ventilátor, který si redukuje tlak v manžetě sám. Dále v intervalu 4 hodin 

proplachujeme a odsáváme subglotický prostor (pokud je ETK vybavena přístupem do 

subglotického prostoru). Polohu ETK v dutině ústní měníme 2x denně, z důvodu prevence 

dekubitu v koutků úst. Pro TSK platí jiná specifika péče než u ETK. Tracheostomie musí 

být vždy sterilně ošetřena a sterilně kryta. Převaz se provádí po každé hygieně a při 

znečištění. Pokud tracheostomie jeví známky zánětu, je nutné ošetřit ránu dezinfekčními 

prostředky a mastmi s hojivým účinkem např. Betadine ung. Inadine.  TSK je upevněna 

fixačním páskem nebo přišita. Vždy však musíme provádět prevenci dekubitů (Klimešová, 

2011). 

Sestra musí mít vždy na paměti, že pro pacienta je odsávání stresující, nepříjemné až 

bolestivé. Proto je vždy potřeba pacientovi vše vysvětlit a upozornit ho, že ho jdeme odsávat. 

A to i když je v umělém spánku. Pacient stále slyší a vnímá. Odsávaní by mělo probíhat jen 

při potřebě a ne rutině.  
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2.5.2. Hygienická péče u pacienta na UPV 

Hygiena je základním návykem zdravého člověka. Napomáhá i psychické pohodě jedince. 

Celková hygiena s přestláním lůžka se provádí 2x denně a podle potřeby. Do celkové 

hygieny spadá péče o tělo, vlasy, dutinu ústní, noc, uši a nehty. Hygiena se musí provést 

důkladně, kdy se odstraní veškery převazový materiál, nečistoty a biologický materiál. 

Zvýšená péče je o permanentní močový katetr. Kdy správnou péči můžeme zamezit močové 

infekci. Pacienta musíme následně důkladně osušit a zkontrolovat veškeré kožní záhyby. Po 

osušení pacienta, důkladně promažeme a věnujeme zvýšenou péči o predilekční místa, kde 

hrozí vznik dekubitů (Kapounová, 2007). 

Velmi důležitá je péče o DÚ u ventilovaného pacienta. Důkladnou péčí o chrup a DÚ 

můžeme minimalizovat vznik bronchopneumonie. K péči o DÚ můžeme používat štětičky 

napuštěné boraxglycerinem, tampony namočené v dezinfekčních prostředcích, které 

odstraňují povlak v DÚ např. Tantum Verde, Stopangin. Rty je třeba pravidelně promazávat, 

tím předejdeme k jejich vysušení. 

Péče o oči je nedílnou součástí péče o ventilovaného pacienta. Pacientovi chybí obrané 

mechanismy a dochází k vysoušení rohovky. Aplikují se roztoky k zabránění vysoušení 

rohovky, např. Lacrysin. K prevenci infekci se může použít např. Ophtalmo – Azulen 

(Kapounová, 2007). 

Při hygieně se nesmí zapomínat na komunikaci a pacientem. Vždy mu musí pacientovi 

vysvětlit veškeré kroky, které hodláme podniknou při hygieně. Je zapotřebí vnímat mimiku 

a obrané postoje pacienta. Pro pacienta nesmí být hygiena stresujícím faktorem.  

2.5.3. Polohování 

Polohování patří k základním ošetřovatelským činnostem. Pravidelné polohování snižuje 

riziko dekubitů, kontraktur a udržuje pohyblivost kloubů. Působí preventivně proti 

imobilizačnímu syndromu. Polohování by mělo probíhat v pravidelných intervalech. Ideální 

doba je každé 2-3 hodiny. Jestliže je pacient v kritickém stavu, polohování není prioritou. 

Při každém polohování kontrolujeme správné postavení kloubů a predilekční místa. 

K polohovaní využíváme veškeré dostupné polohovací pomůcky (polštáře, klíny, područky 

kolečka, atd). Aktivní antidekubitní matrace jsou v nynější době na vyšších pracovištích 

samozřejmosti. Poloha horní poloviny těla, by měla být ve 30 stupních. Tato poloha zlepšuje 

dýchání a napomáhá vykašlávání, dále zabraňuje zpětné regurgitaci žaludečních šťáv a 

možnému vzniku pneumonie v důsledku aspirace (Klimešová, 2011). Při nezvládnuté 

ventilace v běžné poloze, můžeme volit pronační polohu (poloha na břiše) ke zlepšení 

ventilace. Tato poloha je technicky velmi náročná. Je zapotřebí většího počtu zdravotníků, 
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musí se ohlídat ventilační okruh a fixace kanyly, dále se musí provést prevenci dekubitů 

v oblasti čela, nosu, brady, ramenou, kolenou a kotníku (Kapounová, 2007). 

2.6. Výživa pacientů na JIP 

Potřeba výživy je základní potřeba člověka. Velký důraz by měl být kladen na předoperační 

přípravu pacienta v rámci výživy.  

Malnutrice má u chirurgických pacientů negativní vliv na pooperační hojení a celkový stav. 

Těžká malnutrice u chirurgického pacienta může mít až fatální následky. Malnutricí bývají 

často postiženi senioři a onkologicky nemocní pacienti. Včasná nutriční terapie jako taková 

má své zastánce i odpůrce. Doporučení odborných společností není nikdy jednoznačné. 

Každý pacient je specifický a musí se k němu tak přistupovat. V roce 2017 se výbor 

Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče na XXXIII. kongresu v Hradci 

Králové rozhodl vytvořit doporučení výživy pro konkrétní typy pacientů.  Tato skupina 

specialistů využila i doporučení Výživy v chirurgii ESPEN (European Society of Parentaral 

and Enteral Nutrion) z roku 2017 (Satinsky et.al.,2017). 

Malnutrice zvyšuje riziko infekčních komplikací a zvyšuje úmrtnosti po chirurgických 

výkonech. Proto je důležité včasné zahájení výživy. Některé práce naznačují, že plošné 

podávání parenterální výživy v několikadenním znemožněním perorálního příjmu potravy, 

může být škodlivé. Předpokládají, že pacienta je dostatečně vyživen a jeho pooperační hojení 

zvládne bez nutriční podpory (Havel, 2013). 

Při operačním traumatu dochází ke zvýšení proteinového katabolismu. Nejvíce se ztrácí 

bílkovina v prvním týdnu po operaci. Velmi důležitý je předoperační screening u 

plánovaných operací. Soubor ERAS (Enhanced Recover After Surgery) doporučuje postupy, 

které by se měli dodržovat předoperačně a pooperačně. Jedná se o zamezení inzulinové 

rezistence (glykemie do 10mmol/l), zkrácení příjmu výživy po operaci. Důraz kladou i na 

včasnou rehabilitaci (Satinský et. al.,2017). 

Doporučení ESPEN: 

Vybraná doporučení: 

1. U většiny pacientů je hladovění od půlnoci před plánovaným výkonem zbytečné. 

Pacienti před plánovaným chirurgickým výkonem, u kterých není zvýšené riziko 

aspirace, popíjí čiré tekutiny do 2 hodin před anestezií. Jíst tuhou stravu je povoleno 

do 6 hodin před anestezii. 

2. Místo nočního žíznění před operací je doporučené popíjet sacharidové roztoky ke 

snížení perioperačního dyskomfortu (včetně úzkosti). U větších chirurgických 

operací je vhodné zavážit předoperačně podávání cukerných roztoků ke snížení 

pooperační inzulínové rezistence a pro zkrácení doby hospitalizace. 
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3. Pokud nelze dosáhnout energetické a nutriční cíle perorálním nebo enterálním 

příjmem (méně než 50 % kalorického cíle) po dobu delší než 7 dní, je doporučeno 

kombinovat enterální výživu s parenterální výživou. Parenterální výživa by měla být 

zahájena co nejdříve, pokud je indikována, a pokud je enterální výživa 

kontraindikována jako u střevní obstrukce. 

4. Pokud je indikována sondová výživa, má být zahájena do 24 hodin po výkonu 

(Satinský et.al., 2017 cit: 19.2.2019) 

 

2.6.1. Parenterální výživa 

Parenterální výživa je způsob aplikace výživy přímo do cévního řečiště pacienta. Využívá 

se především u pacientů, u kterých nemůže být zahájen přísun per os nebo enterální cestou 

(Křížová et.al., 2014). 

Parenterální výživu lze podávat do cévního systému, a to centrální nebo periferní žílou. 

Koncentrované roztoky lze aplikovat pouze do centrálního žilního přístupu. Po periferní žíly 

lze podat pouze roztoky o nízké osmolalitě (do 1000 mosmol/l) (Urbánek et. al., 2010).  

Problematiky umělé výživy je od konce 60. let 20. století. Stále však neplatí jednoznačné 

použití v praxi. Aplikace parenterální výživy je spojená s vyšším rizikem vedlejších účinku. 

Další nevýhoda je cenová dostupnost (Havel. 2013). 

Havel ve svém sdělení hodnotí malnutrici před chirurgickým zákrokem jako rizikový faktor. 

Na druhou stranu však nepodporuje podávání parenterální výživy u většiny pacientů. 

Označuje to za rizikové. Zdůrazňuje však fakt, že nejdůležitější je nutriční příprava před 

plánovanou operací a minimalizace operačních traumat (Havel. 2013).  

 

2.6.2. Enterální výživa 

Enterální výživa, je podávaní farmaceuticky upravené stravy do trávicího systému. Enterální 

výživa může být podávaná do žaludku či tenkého třeba. Hlavní výhodou enterální výživy je 

udržení peristaltiky, tím zamezení přesunu bakterii do tenkého střeva. Pro člověka je 

enterální výživa „přirozenější“ oproti parenterální a finančně méně náročná. Nejpřirozenější 

cestou podání enterální výživy je podání sippingu (Nutridrink, Fresubin, Ensure, Resource, 

Diben). Tyto „pitíčka“ mají různé příchutě a různé množství sacharidu (Křížová et. al., 

2014). Výživu můžeme podávat pomocí nazogastrické sondy do žaludku, nazojejunální 

sondou do tenkého střeva.  Nebo může založit perkutánní endoskopickou gastrostomie. 

Enterální výživa se nemůže podávat u pacientů s náhlou příhodou břišní, paralytickým 

ileem, při těžkých zánětlivých onemocnění střev, při poranění střeva a opakovaném zvracení 

(Szitanyi et. al., 2013). 
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Enterální výživy se dělí na polymerní (vysokomolekulární) a oligomerní (nízkomolekulární) 

Polymerní výživa obsahuje živiny v původní formě. Využívají se i varianty hyperkalorické 

nebo s navýšením bílkovin. Větší množství těchto přípravků obsahuje vlákninu. Pomocí 

vlákniny se snižuje možné riziko gastrointerstinálních komplikací. Osmolarita nepřesahuje 

400 mosmol/l (Szitayi, 2013). 

Oligomerní výživa je nízkomolekulární. Jsou již rozštěpené a tím nevyžaduje další štěpení 

pomocí trávicích enzymů. Trávicí trakt nemusí vydává tolik energie na štěpení živin, jako u 

polymerní výživy.  

 

 

2.7. Rehabilitace  

2.7.1. Rehabilitace po hrudních operacích 

Velmi důležitý je předoperační nácvik kašlání a vykašlávání. Pacient se učí lokalizované 

dýchání, což znamená fixování hrudníku, vědomě prohlubované dechové pohyby. Dále 

provádějí nácvik autogenní drenáže, odstraňování hlenu svépomocí. Kašel se musí změnit 

na krátký, otevřený s prudkým výdechem. Forced expiratory technique (technika 

prodlouženého výdechu) umožňuje pomocí vzduchu proniknutí až do bronchiolu, které jsou 

plné hlenu. Rehabilitací se zlepšuje svalová síla dýchacích svalů, posilují se břišní a zádové 

svaly. Díky předoperačnímu nácviku technik se zlepšuje tolerance zátěže a tím se může 

zlepšit kvalita života.    

Po operačním zákroku je vhodné včasné zahájení dechové rehabilitace. V prvních dnech po 

operaci je důležité polohování. Podporuje vykašlávání. Rehabilitace probíhá na lůžku. 

Začíná se masáží hrudníku a zvedáním horních končetin, probíhá cvičení bráničního 

dýchaní. V následujících den probíhá nácvik dýchání ve všech polohách. Zintenzivňuje se 

dechová gymnastika. Postupně se pacient vertikalizuje a zvyšuje zapojení dýchacích svalů.  

 

2.7.2. Rehabilitace po břišních operacích 

Polohování: - po břišních operacích je vhodné polohování dolních končetin do zvýšené 

polohy (stagnace krve a lymfy). Pokud předpokládáme dlouhodobý pobyt na lůžku musíme 

se zaměřit na prevenci vzniku dekubitů, svalových atrofii a kontraktur (Dvořák, 2007). 

Kondiční cvičení: - pacient aktivně cvičí nejdříve s horními a pak dolními končetinami vleže 

na zádech. Následně se postupuje na cvičení na boku a pak v sedu a ve stoje (Kovář, 2009). 
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Vertikalizace: - včasná vertikalizace pomáhá ke zlepšení funkce trávicího traktu a napomáhá 

psychické pohodě. Je nutné, aby se pacient naučil vstávat přes bok z postele. Je zapotřebí 

vyhnout se námaze břišních svalů a riziku dehiscence rány. Musíme dávat pozor na rychlou 

vertikalizaci, kdy hrozí ortostatický kolaps. (Kolář, 2009) 

 

2.8.  Etika v intenzivní péči v 21.století 

Etika v intenzivní péči je vysoce sofistikovaný pojem.  

Pro konec 20. století Světová zdravotnická organizace přijala nové heslo. Zajistit péči o 

zdraví v globálním měřítku. 

Nastalo zpřesňování diagnostiky kognitivní dysfunkce a deliria způsobené celkovou 

anestezii, po akutních příhodách, po septických stavech, hypoperfuzí a hypoxií mozku. Do 

popředí se dostává hodnocení příčin posttraumatických stresových poruch (PTSD), která 

zhoršuje kvalitu života. Opět se vrací téma mírné léčebné hypotermie po zástavě oběhu a při 

KPR (Kardipulmonální resuscitace), která se ujala převážně v Evropských zemí. Dosažená 

optimální hodnota se stále přehodnocuje (Drábková et. al., 2014). Dle doporučení z roku 

2016 se má udržovat normotermie. 

Velký důraz je kladen na bezpečnost pacienta. Je zde snaha o snížení chybovosti 

zdravotnických pracovníků, je kladen důraz na důstojnost pacienta, ochrana jeho údajů a 

etiku a empatii v komunikaci s pacientem (Drábková et. al., 2014).    

Intenzivní medicína se začíná přesouvat do domácího prostředí pacienta. Nejčastěji se jedná 

o pacienty s umělou plicní ventilací, enterální výživou, s peritoneální dialýzou a vaskuporty.  

Stále diskutované téma je institucionalizace úmrtí hlavně v intenzivní péči. Systém eutanázie 

je ve většině evropských zemí stále zakázán. Eticky, medicínsky a právně neexistují stále 

legislativní podklady. Začíná se však uplatňovat přechod z intenzivní péče a péči paliativní. 

Paliativní péče začíná být chápána lékaři, zdravotníky i společností jako komfortní péče pro 

umírající pacienty (Drábková et. al., 2014).    

 

2.9. Komunikace s pacientem v intenzivní péči 

„Plně porozumět myšlenkám a pocitům druhého, včetně významů, které pro něho mají, a být 

tímto druhým člověkem také sám plně chápán, to je jeden z nejhodnotnějších a 

nejvzácnějších lidských prožitků.“                                                                   Carl R. Rogers 
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Profesionální komunikací se zabýval americký psycholog Carl R. Rogers, který zavedl 

přistup „zaměřeného na člověka“. Vychází z osobnosti člověka a z jeho sebepojetí. 

Zaměřuje se na dovednosti akceptovat pacienta, schopnost empatie a hodnověrnost 

ošetřujícího personálu. Ošetřující personál musí umět porozumět mimoslovním interakcím, 

užívání gest, mimiky, zvuků a všem typům verbálních projevů. Na všechny tyto projevy 

adekvátně reagovat (Tomanová, Křikavková, 2016). 

 

2.9.1. Význam komunikace  

Komunikace na JIP je zcela odlišná od běžné komunikace, a to technicky i celkovým 

přístupem. Pobyt na JIP je pro pacienta velmi stresující. Veškeré faktory spojené z JIP 

mohou narušit účinnou komunikaci. Z důvodů různorodosti pacientů na JIP je komunikace 

náročná a využívají se různé speciální formy komunikace. Každý pacient sděluje své pocity 

různým způsobem. Úkolem sestry je se naučit se komunikovat s pacientem a zároveň naučit 

pacienta komunikovat s námi (Kapounová, 2007). 

Komunikace se provádí na úrovni verbální a neverbální. V rámci intenzivní péče a péče o 

ventilovaného pacienta mluvíme především o neverbální komunikaci. 

Formy neverbální komunikace: 

• mimika = je nezákladnějším neverbálním projevem, vždy je nutný přímí oční 

kontakt s pacientem. Mimikou pacient muže reagovat na bolest, protest a 

spokojenost. 

• proxemika = uplatňují se dotyky, intimní sféra 

• haptika = v běžné komunikaci se jedná o podání ruky, v rámci JIP upozorníme 

pomocí dotyku pacienta a své přítomnosti, při rozhovoru můžeme pacienta držet za 

ruku, pokud chceme posílit důvěru můžeme pohladit pacienta po tváři 

• gestikulace = používá se při znázornění toho o čem mluvíme  

• posturika = při komunikaci s pacientem vždy stojíme otočení celým tělem 

k pacientovi, všímáme si i jeho pozice 

• celkový vzhled a úprava = pozorováním pacienta a jeho vzhledu můžeme vyhodnotit 

životní styl a sociální zázemí. Pozorování je pro sestru velmi důležité. Pozoruje 

barvu kůže, která může informovat o komplikacích, polohu končetin, úlevovou 

polohu a možné pocení. Známky vnímání může sestra pozorovat na změnách křivek 

na monitoru nebo interferencí s ventilátorem (Tomanová, Křikavková, 2016). 

Bariéry v komunikaci: 

Komunikační bariéry mohou vzniknou mezi pacientem a sestrou. Velmi často vnikají 

náhodně a nejdou okamžitě rozpoznat. Bariéry vznikají velmi často od pacienta samotného. 
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Jejich důvodem může být strach, obavy, nepohodlná poloha, špatná komunikační dovednost 

nebo samotná nemoc. Dále může být bariéra způsobena hlučným prostředím, vizuálním 

neklidem, neschopnost naslouchat nebo větší množství informací (Pokorná, 2008). 

Samotnou kapitolou jsou bariéry způsobené sestrou. Jedná se především o nedostatek času 

na věnování se pacientovi, neochota naslouchat a přijímat názory pacienta, neustále 

upravování pacienta v lůžku a používání neustále odborné terminologie (Tomanová, 

Křikavková, 2016).  

Sestra je v přímé linii v komunikaci s pacientem. Proto je důležité, aby sestra aktivně 

vyhledávala problémy a včas je řešila. Pacientům, kteří nemohou nebo neumí komunikovat 

by měla sestra věnovat více času, vzbudit v nich důvěru a pomoct jim ve všech ohledech.   

2.9.2. Komunikace s pacientem na UPV 

Komunikace pacienta na UPV je stižena zavedením ETK a TSK, kdy není schopen 

mluveného projevu. Jediné možnosti projevu pacienta jsou neverbální nebo písemné (pokud 

je pacient při vědomí, ale stále je napojen na UPV). Pokud není správně nastavená 

komunikační technika mezi pacientem a sestrou nebo pacientem a rodinou může docházet k 

uzavřenosti nebo vystupňování emocí jako je smutek, vztek, agrese, apatie, deprese atd. 

(Tomanová, Křikavková, 2016). 

Pokud je pacient plně sedovan, je komunikace s pacientem až nemožná. Farmakologická 

analgosedace má pozitivní vliv na odstranění bolesti, úzkosti, stresu, atd. Napomáhá k 

zvládnutí diagnostických a léčebných výkonů, napomáhá i při stavech zmatenosti (Štigler, 

2013). I přesto, že je pacient plně sedovan je třeba na něj neustále umluvit.   

Jestli že je pacient ventilován, ale není plně utlumen je jednoduší navázat s ním komunikaci. 

Díky navázání komunikace může sestra včas rozeznat potřeby pacienta, nastavovat 

ošetřovatelské intervence a sledování výsledků. Ke kvalitní komunikaci máme možnost 

využití různých alternativních pomůcek. Důležité je však zvolit vhodnou formu s ohledem 

na celkový stav a mentální dovednosti pacienta. V této fázi je velmi důležité, aby sestra byla 

trpělivá, empatická a vstřícná (Klei, Moseley, Sole,2013). 

Pomůcky využívající ke komunikaci s pacientem rozdělujeme na elektronické a 

neelektronické.  

Neelektronické pomůcky = mezi tyto pomůcky řadíme tužku a papír, abecední tabulku i 

magnetickou a piktogramy.  

Elektronické pomůcky = mobilní telefon (velmi vhodné, každý pacient vlastní toto 

zařízení), tablet a notebook. 

 



29 

 

2.10. Kvalita života 

Termín kvalita života byl poprvé vysloven ve 20. letech. Byl vysloven v souvislosti 

ekonomického vývoje a úloze státu v oblasti podpory chudých. (Hnilicová et.al.,2005) 

Kvalita života je v dnešní uspěchané době velmi výrazným tématem. Moderní medicína 

v posledních letech klade velký důraz na kvalitu života pacientů po hospitalizaci. Medicína 

si vždy klade za cíl léčit pacienta, ale zapomíná na jeho kvalitu života. Moderní medicína 

však hledí i na kvalitu života (Dragomirecká, Bartoňová, 2006).  

 

2.10.1. Definice 

Definice kvality života není jednoznačně vymezena. Gurková (2009) definuje kvalitu života 

jako subjektivní, dynamický ukazatel hodnocení života jedince.  

Podle definice Světové zdravotnické organizace, je kvalita života subjektivním vnímáním 

vlastní životní situace ve vztahu ke kultuře, k systému hodnot, životním cílů, očekáváním a 

běžným zvyklostem (WHO, 1994). 

Kvalita života je chápána jako důsledek interakce mezi sociální, zdravotní, ekonomickými a 

enviromentálními podmínkami (Hnilicová et.al.,2005). 

Medicína přistupuje ke kvalitě života z hlediska zdraví a nemoci. Za to ošetřovatelský 

přístup je orientován na pacienta v určitém stavu zdraví či nemoci, který se nachází v určitém 

prostředí jeho subjektivní a objektivní vnímání a uspokojování potřeb (Gurková, 2011). 

 

2.10.2. Měření kvality života 

Způsob hodnocení kvality života je v závislosti na účelu, který při hodnocení sledujeme 

(Linková et.al., 2010). 

Pacient, který je postižen chronickým onemocněním nebo nevyléčitelnou nemocí, může 

pociťovat neustálé omezování, napětí nebo úsilí, které mu umožní přiblížit se ke kvalitě 

života, kterou ostatní prožívají automaticky, bez nutnosti sebekontroly, starosti a trápení 

(Gurková, 2011). 

V ošetřovatelské péči by měla být kvalita života měřená dynamicky, jak v oblasti biologické, 

psychologické a sociální. Tím by se mohla lépe indikovat ošetřovatelská péče, vyhodnotit a 

posoudit. Zhodnocení kvality života pacientů, by mělo být prvním krokem ošetřovatelského 

procesu (Musilová, 2009). 
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Měření kvality života můžeme dle Linkové et. al., (2010) a Musilové (2009) rozdělit do tří 

kategorii. Objektivní metody (kvalita života měřená druhou osobou), Subjektivní metoda 

nebo kombinací obou metod. 

Nejvíce používanou metodou hodnocení kvality života je metoda SEIQOL (Schedule for the 

Evaluation of Individual Quality Life). Pomocí rozhovoru se zjišťují aspekty života, které 

dotyčný považuje za kritické (Musilová, 2009). 

Rozhovor je převážně strukturovaný. Témata jsou omezena na nejdůležitější aspekty kvality 

života (Křivohlavý, 2009).  

Rozhovor je založen na vlastních systémech hodnot. Každá hodnota je pro pacienta v určité 

situaci důležitá (Musilová, 2009). 

Můžeme využít i obou metod. Kombinovanou metodou je MANSA (Manchester Short 

Asseeement of Qaulity of Life), pomocí které můžeme vyhodnotit kvalitu života v dané 

chvíli. Lze využít v ošetřovatelském procesu (Musilová, 2009). 

Metody zjišťování kvality:  

1. externí metoda (metoda měřená jinou osobou) 

2. samoposuzovací metoda (metoda pomocí dotazníku) 

3. smíšené metody 

 

2.10.3. Maslowova teorie potřeb 

Obrázek č. 1. Maslowova pyramida potřeb 

Zdroj: www.google.com 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwju8r7C4_ziAhXBC-wKHZbjAAEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.filosofie-uspechu.cz%2Fmaslowova-pyramida-lidskych-potreb%2F&psig=AOvVaw2Kzx9ZKOj61o0wj80w06Rr&ust=1561282174806361
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Maslowova pyramida potřeb, byla vytvořena americkým humanistickým psychologem 

Abrahamem Harolgem Maslowovem před více než 75lety.  

Pyramidu tvoří potřeby člověka od základních po ty nejvyšší. 

1. Fyziologické potřeby 

Nejzákladnější potřeby člověka. Jedná se o potřeby k udržení rovnováhy v organismu. Jde o 

základní fyziologické funkce jako je dýchání, potřeba výživy, pohybu, spánku. 

rozmnožování, vyměšování a odstraňování bolesti a potřebná stimulace. Pokud dojde 

k porušení jedné z vyjmenovaných potřeb, začne tělo reagovat. 

2. Bezpečí a jistota 

Základní dovedností člověka je vyhýbání se nebezpeční. Náplní potřeby je potřeba jistoty, 

stability a spolehlivost. Jistoty jsou vyhledávány v otázkách zdraví, rodiny a zaměstnání. 

3. Potřeba sounáležitosti 

Potřeba díky které udržujeme partnerské, rodinné a přátelské vztahy. Jde o potřebu být 

milován, milovat a někam patřit. Patři sem i potřeba někam patřit, ať už se jedná o komunitu 

nebo rodinu. Tato potřeba chrání člověka před depresemi ze samoty a úzkostí. 

4. Potřeba uznání a sebeúcta 

Potřeba vycházející z touhy člověka být uznávám ve svém okolí. Dosáhnout vlastní sebeúcty 

je velmi náročný proces. Proto se tato potřeba nachází na druhém místě. Ne každý člověk je 

schopen této potřeby dosáhnout. 

5. Seberealizace 

Na samotném vrcholu pyramidy se nachází potřeba rozvinutí svého potenciálu, schopností 

a talentu. Dále se jedná o osobním růstu, touha po vědění a zážitcích. Patří sem i potřeba 

duchovní. Maslow definuje seberealizaci jako tvořivé, spontánní, bez předsudku, etické a 

nezávislé na vnějších autoritách. Naplňování těchto potřeb je schopen člověk dosáhnou až 

ve středním věku. Dle Maslowa se podaří uspokojit potřebu seberealizace pouze 1% lidi.  

 

2.10.4. Kvalita života a její aspekty 

Kvalita života je tvořena několika důležitými aspekty. Mezi tyto aspekty patří zdraví, životní 

styl a motivace. Každý pacient je specifická osobnost reagující na změnu kvality života a 

nemoci různými způsoby. Proto je velmi důležité monitorovat vnímání kvality života u 

pacientů, kteří jsou dlouhodobě hospitalizování. Je velmi důležité zaměřit se na celkový 
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dopad na psychický a fyzický stav pacienta. Do pozorování musíme zařadit, druh nemoci, 

léčbu, prognózu a nesmí se zapomínat na úroveň poskytované ošetřovatelské péče. (Linková 

et. al., 2010) 

Zdraví: 

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako stav fyzické, duševní a 

sociální pohody nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo závažného onemocnění (Čevela 

et. al., 2009).  

Na zdraví se dá pohlížet z oblasti vyhovující medicíně. Jedná se o environmentální aspekty 

zdraví, výživy, prevence nemoci, zdravotní pohody. Zdraví se musí hodnotit komplexně o 

to z oblasti fyziologické, psychologické a společenské (Čeledová et. al., 2010). 

Motivace: 

Motivace je soubor faktorů vnějších a vnitřních, které vedou k harmonizaci organismu. 

Motivace je důležitá pro dosažní určitého cíle a usměrňování našeho chování. Motivace nám 

shrnuje všechny skutečnosti jako je radost, zvídavost, radostné očekávání a zvídavost, které 

podporuje nebo tlumí, aby je jedinec dělal či nedělal (Čeledová et al., 2010; Čevela et. al., 

2009; Šamánková et. al., 2011). 

Životní styl: 

Životní styl je ovlivněn dvěma faktory. A to životními podmínkami (vnější faktor) a 

jedincem (vnitřní faktor). Životní podmínky jsou tvořeny tzv. mantinely. V těchto 

mantinelech se jedinec pohybuje. Jde o bezprostřední vazbu životních podmínek a životního 

stylu (Duffková et.al, 2008) 

 

 

2.11. PICS-Post intenzivní péče 

Díky modernizaci přístrojové vybavení, aplikací nových poznatků a léčebných postupů 

narůstá počet pacientů, kteří úspěšně zvládli pobyt na intenzivní péči a vrátili se do běžného 

života. (Paldusová, 2018) 

 

2.11.1.  PICS (Post-intensive care syndrom) 

V průběhu hospitalizace ne JIP mohou vzniknout nebo se zhoršit fyzické, psychické a 

kognitivní funkce. Toto postižení přetrvává i po propuštěná z JIP v domácím prostředí.  
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Zpravidla přímo nesouvisí s původním onemocněním, pro které byl pacient hospitalizován 

(Paldusová, 2018). 

 Obrázek č.2 Schéma vniku PICS 

 

Zdroj: Needham (2012) 

 

 

Příčiny vzniku PICS 

Příčiny vzniku jsou multikaktoriální. Jedná se o souvislost s léčbou základního onemocnění 

a jejich vzniklými komplikacemi. Je zde i souvislost s vnějším prostředím (Paldusová, 

2018). Viz. obrázek č.3. 
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Obrázek č. 3 Příčiny vzniku PICS 

 

Zdroj: Desai et. al., (2011) 

 

Orgánové postižení v rámci PICS 

Nejvíce jsou pacienti postiženi neuromuskulárním postižením, chronickou bolestí a 

respirační dysfunkcí.  

• Neuromuskulární postižení = vznik už při průběhu hospitalizace, nejvíce jsou 

postiženi pacienti, kteří jsou hospitalizování více jak týden. Projevují se zde 

kontraktury, slabá síla při expektoraci, ztuhlé klouby, svalová atrofie, periferní 

neuropatie, ztráta jemné motoriky a parestezie. Zvrat toho postižení může trvat více 

jak 1 rok. Neuromuskulární postižení velmi omezuje pacienta v běžných denních 

činnostech a snižuje mu samostatnost. Prevencí je časná adekvátní léčba akutní 

bolesti.  
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• Kognitivní dysfunkce = vzniká zde porucha krátkodobé i dlouhodobé paměti, 

projevují se poruchy soustředění a pozornosti, vznik únavového syndromu, pacienti 

nedokáží komplexně řešit problém 

• Psychické postižení = je vázané na spánek v období hospitalizace. Pacienti trpí 

nespavostí, poruchou cirkadiánního rytmu. Trápí je noční můry, halucinace, stále se 

opakující vzpomínky na hospitalizaci (nevnímají hranice mezi realitou a halucinací). 

Pacienti pociťují stavy úzkosti a stavy trvalého napěti. Tento stav může vyústit 

v posttraumatickou stresovou poruchu a depresivní syndrom (Paldusová, 2018). 

Posttraumatická stresová porucha – dále jen PTSD 

Symptomy PTSD často zahrnují opakující se nevysvětlitelné ataky paniky, strachu, 

dezorientace, smutku, bolesti nebo nereálné vzpomínky. Probíhá zde opakované 

prožívání nepříjemných zkušeností spojené s hospitalizací (Paldusová, 2018). 

Mezi příčiny vzniku můžeme řadit: ztráta orientace v čase, připoutání k lůžku, zvukové 

projevy (alarmy medicínských přístrojů, zvonění telefonu, hlasové projevy personálu) 

(Paldusová, 2018) 

 

Prevence vzniku PICS 

K prevenci vzniku PICS je časná mobilizace a rehabilitace pacienta na JIP, ať už jde o 

pasivní či aktivní cvičení, dále časná vertikalizace a ergoterapie. 

Dále je třeba se zaměřit na psychický stav pacienta a přizvat ke spolupráci psychologa. 

Velmi vhodná je bazální stimulace a tréning kognitivních funkcí.  

Pro orientaci pacienta v čase je vhodné umístit v jeho zorném poli hodiny. Důležité je 

dodržování režimu dne a noci. Pokud to oddělení nedovoluje je třeba vybavit pacienty 

očními maskami a ucpávkami do uší.  

Včasná rehabilitace a vertikalizace napomáhá pacientovi ve sledování okolí             

(Paldusová, 2018) 

2.11.2.  PICS syndrom rodiny 

Hospitalizování člena rodiny má celkový vliv na fungování celé rodiny. Jedná se o celkovou 

změna životního stylu (ztráta sociálních kontaktů, vyšší finanční náklady, možná ztráta 

zaměstnání, snížení životní úrovně…). Vždy je nutná psychologická podpora každého člena 

rodiny. (Paldusová, 2018) 
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2.11.3. Deníky intenzivní péče 

K lepšímu zvládání depresí a úzkostí a PTSD pacientů na JIP i jejich rodinných příslušníku 

je vhodné zavedení deníku.  

Do těchto deníku je prováděn každodenní zápis o stavu pacienta, o každodenní pracovní 

činnosti u pacienta a přesný popis okolí jeho lůžku. Vhodná je fotodokumentace. Deník je 

vždy psán přímo pro pacienta (Paldusová, 2018).  

 

2.11.4. Post intenzivní péče 

Dříve byla post intenzivní péče považována za „service stop-over“ 

V nynější době se klade větší důraz sledovaná pacientů po propuštění z JIP z hlediska kvality 

života v delší časovém úseku.  

Hlavním cílem nynější léčby na JIP je návrat pacienta do aktivního života. 

 

Historie post intenzivní péče 

Mezi lety 1970-1980 probíhalo hledání souvislostí mezi základní diagnózou, kondicí před 

hospitalizací, chronickou anamnézou, průběhem léčba na JIP a jejich vlivu na dlouhodobý 

výsledek (Paldusová, 2018). 

V roce 1989 sledovali Short a Atherton Kvalitu života po 6 měsících od propuštění z JIP. 

Z jejich výsledků vyplynulo, že 2/5 pacientů mělo výrazné omezeno v běžných denních 

aktivitách a 1/5 pacientů trpěla psychickými či fyzickými obtížemi (Paldusová, 2018) 

V roce 1990 vznikla první klinika post intenzivní péče ve Whiston Hospital ve Velké 

Británii. 

 

Ambulance postintenzivní péče 

Z důvodu specifik způsobených závažným onemocněním nebo dlouhodobou hospitalizací 

na JIP vznikla potřeba dispenzarizace těchto pacientů.  

Cílem ambulance postintenzivní péče je zachytit možné obtíže pacientů po hospitalizaci na 

JIP. 
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Ambulance musí spolupracovat na multioborové spolupráci. Musí mezi sebou spolupracovat 

praktický lékař, lékaři klinických oborů, intenzivista a ošetřující personál. Intenzivista má 

komplexní pohled na nemocného, zná veškeré multiorgánové dysfunkce a uzdravení, dokáže 

předpokládat vznik komplikací (Paldusová, 2018) 

Hlavním kritériem zařazení do poradny, je hospitalizace na ARO či JIP déle než 72 hodin. 

Dalším kritériem je náročný operační výkon, stavy po KPR, sepsích a polytraumatech. 

Plánované kontroly se provádějí po 2 měsících po dimisi, dále po 6 měsících a roce po od 

hospitalizace. Dále dle potřeby pacienta.  

Při návštěvě ambulance se kladou cílené otázky na svalovou sílu, ztuhlost kloubů, 

zadýchávání, úbytek tělesné hmotnosti, bolesti, probíhá kontrola operačních ran. Jsou zde 

kladeny i otázky v rámci sebepéče a dopomoci jiné osoby. Kontrolují se kognitivní 

dysfunkce, jako je porucha soustředění, porucha paměti.  

V ambulanci probíhá i kontrola zasažení rodiny PICS. Návrat k volnočasovým aktivitám. 

Návrat do pracovního procesu, pokud lze.   

Pacient má možnost se vrátit na oddělení kde byl hospitalizována a má možnost si vše znova 

prohlédnout. Napomáhá to k utřídění vzpomínek.  

(Paldusová, 2018) 
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3. Výzkumná část 

Výzkumná část se zabývá kvalitou života pacientů, kteří proděli chirurgický zákrok a byli 

hospitalizování na Jednotce intenzivní péče. Mezi hlavní kritériu pro výběr pacientů byla 

minimálně 48hodinová ventilace. Zaměření bylo na PICS (Post intensive care syndrome). 

3.1.  Cíl výzkumu 

Cílem celého výzkumu bylo zmapování kvality života pacientů, kteří byli hospitalizování 

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

zaměřen do čtyřech hlavních okruhů. První okruh se zabýval vnímáním a pocity pacientů, 

kteří byli v umělém spánku. Druhý okruh byl zaměřen na motivaci pacienta k uzdravení. 

Třetí okruh byl zaměřen na rehabilitační péče v rámci JIP, standartního oddělení a následně 

v domácí péči. Čtvrtý okruh byl zaměřen na celkovou kvalitu života pacientů po pobytu na 

intenzivní péči.  

 

3.2.  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. 

 

3.3.  Výzkumné otázky 

1. Domnívám se, že pacienti na umělé plicní ventilaci nejčastěji pociťují strach z napojení 

na ventilátor. Jejich strach by mohl plynout ze strachu z udušení. 

2. Domnívám se, že hlavní motivací k uzdravení je rodina. 

3. Domnívám se, že včasná rehabilitace zlepšuje psychickou pohodu pacientů.  
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3.4. Výzkumný soubor 

U vybraných pacientů se mimo výzkumných otázek sledovalo pohlaví, věk, druh 

podstoupené operace + možné komplikace, délka ventilace, pobyt na JIP a BMI. Vybraní 

pacientů ke studii, bylo v rámci chirurgických oddělení Libereckého kraje. Hlavními kritérii 

pro zařazení do výzkumu bylo prodělání většího chirurgického výkonu v rámci hrudní a 

břišní chirurgii, dále minimální 48hodinová doba připojení k umělé plicní ventilaci. 

Posledním kritériem bylo propuštění do domácí péče v nejkratším časovém období 14 dnů. 

Pro výzkum splňovalo kritéria pouze 15 pacientů. Z toho 10 můžu a 5 žen.  

 

Tabulka 1: Vzorek pacientů 

 

Zdroj: Vlastní záznam 
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3.5.  Vlastní výběr – metoda výběru 

K vlastnímu získávání respondentů byl použit účelový (záměrný) výběr. „Kritériem výběru 

je právě vybraná (určená) vlastnost (či projev této oblasti) nebo stav (např. příslušnost 

k určité sociální nebo jiné skupině). Znamená to, že na základě stanoveného kritéria cíleně 

vyhledáváme pouze ty jedince, kteří toto kritérium (nebo soubor kritérii) splňují a současně 

jsou ochotni se do výzkumu zapojit. (Miovský, 2006, s. 135)   

 

3.6.  Metoda tvorby dat 

K samotnému sběru dat byl použit semistrukturovaný rozhovor (inetrveiw). Rozhovor se 

skládal z hlavních okruhů otázek, které bylo možno doplňovat o další otázky. Výzkum je 

dělaný metodou účelového (záměrného) výběru. Výzkum byl zahájen nultou fázi, kdy 

proběhlo první zmapování vhodných kandidátů na zařazení do výzkumného souboru. Byla 

stanovena kritéria, která byla potřeba pro zařazení do výzkumu. Stanovena byla dvě hlavní 

kritéria. 1. kritérium zahrnovalo druh operace, což v našem případě bylo prodělání většího 

chirurgického zásahu. A to především v oblasti hrudníku a dutiny břišní. 2. kritérium byla 

minimální doba ventilace 48 hodin. Dále bylo stanoveno dílčí kritérium. Kritérium se 

vztahuje na pacienty, kteří sice prodělali méně náročný chirurgický zákrok, ale projevili se 

u nich následné komplikace. Kontakt s takto vybranými jedinci probíhalo v první fázi 

kontaktem s rodinou a sběrem dat. Samotné interview je založeno na hlavních otázkách 

vztahujících se k hlavním okruhům (viz. příloha č.1). S ohledem na stanovené cíle práce. Na 

tyto základní otázky se mohly nabalovat doplňující otázky, které měly za úkol prohloubit 

požadované získání informací a navázat bližší vztah s dotazovanými. Rozhovory byly 

vedeny v domácím prostředí vybraných pacientů, kteří souhlasili s poskytnutím rozhovoru 

ještě za doby hospitalizace na jednotce intenzivní péče. Před samotným rozhovorem jim byly 

vysvětleny etické normy a byl jim dán k podpisu souhlas s poskytnutím informaci. Veškeré 

rozhovory byly zaznamenávány na záznamový arch. Délka rozhovoru byla v časovém úseku 

30-60 minut, vše bylo zaznamenáno na diktafon v mobilním zařízení (po předchozí domluvě 

s respondenty). Celé rozhovory byly následně přepsány do elektronické podoby.  

 

3.7.  Metoda analýzy dat 

Po předchozím zpracování rozhovorů do elektronické formy, byly každému rozhovoru 

(respondentovi) přiřazen jednoduchý kód (P1-P15). Následně byla provedena redukce 

prvního řádu. (Miovský, 2006) Z textu byly vybrány části, které odpovídaly potřebám 

stanovených cílů práce. Dále se pokračovalo v otevřeném kódování a celkové analýze dat. 
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Tabulka č. 2. Kódování Kategorie UPV 

 

Kategorie 

 

Podkategorie 

 

Kódovaný text 

 

 

 

 

 

 

 

    

   UPV 

 

 

 

     Strach 

 

„…měl jsem strašný strach, že se udusím…“ 

„…nevěděl jsem absolutně co se se mnou děje, byl jsem fakt 

vyděšenej…“ 

„…měl jsem neskutečný strach, když jsem ucítil na sobě něco 

studeného, myslel jsem, že už si jde pro mě smrt…“ 

„…netušila jsem co se stalo, kde jsem a co to mám sakra v krku…“ 

„…vyděsila mě ta trubka v krku, myslel jsem si, že mě chce někdo 

zabít..“ 

 

 

 Vůně / pachy 

 

„…nejvíc jsem si pamatoval vůni parfému jedné sestřičky co se o 

mě starala, …a hlavně vůni manželky…“ 

„…pamatuju si smrad z dezinfekce, připadalo mi, že to bylo v ty 

samé časy…“ 

„…vybavuju si smrad exkrementů, měl jsem pocit, že jsem někde 

v žumpě…“ 

 

 

   Den/noc 

„…strašně moc mi dělalo problém rozeznat, jestli je den nebo noc, 

bylo to strašně chaotické….“ 

„.. .hrozné bylo jak furt někde něco svítilo, vnímal jsem nad sebou 

světlo a měl jsem pocit, že se uvařím…“ 

„…nevěděla jsem co je za dne, jestli je vůbec noc nebo den. A už 

vůbec jsem nevěděla, jestli se vůbec proberu z toho snu.“ 

 

 

      Zvuky 

„…po pravdě mě rozčilovalo, jak tam furt něco pípá…“ 

„…nejhorší byl ten zvuk alarmů, vždy jsem se strašně lekla…“ 

„…pamatuju si hovory a smích sestřiček, musel jsem se v duchu 

taky smát…“ 

„…slyšel jsem křik nějakého chlapa a pak sestřiček a nějaké rány…“ 

Zdroj: Vlastní záznam 
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Tabulka č. 3. Kódování kategorie Motivace 

 

Kategorie 

 

Podkategorie 

 

Kódovaný text 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Motivace 

 

 

     

    Rodina 

 

„…musel jsem se uzdravit, moje rodina je moje všechno…“ 

„…nejvíce mě motivovala moje rodina, chtěly abych byl už 

doma…“ 

„…máme s rodinou velmi mnoho plánů, tak že mě vyloženě nutili 

k vyléčení (smích)…“ 

„…uvědomil jsem si, že jsem v životě strašně zanedbával rodinu, tak 

jim to teď musím vynahradit…“ 

„…mám velkou rodinu, která mě postrádá a já už s nimi chtěla být..“ 

 

  Manželka/ 

  Přítelkyně 

 

„…manželka je mojí velkou oporou, hlavně by mě zabila 

kdybychom neoslavili zlatou svatbu (smích)…“ 

„…jsme s přítelkyní 9let, chci se uzdravit a požádat jí o ruku…“ 

„…nejvíce mě při životě držela manželka. Strašně moc jsem na ní 

závislej a ona na mě, nemohl bych jí tady nechat samotnou…“ 

 

      Děti/ 

    Vnoučata 

„…pro mě jsou na světě hodně moc důležité moje děti. A chci tady 

s nimi být co nejdéle to půjde….“ 

„…nedávno jsem se dozvěděla, že můj syn bude čekat rodinu a já 

toho malého drobečka musím prostě vidět.,,,“ 

„…moje vnučka čeká miminko, tak že se strašně těším na to 

pravnouče…“ 

 

 

   Dovolená/ 

   cestování 

„…moc se těším až sbalíme kufry a odjedeme na dovolenou…“ 

„…celý život se jen dřu, rozhodla jsem se, že pokud se uzdravím, tak 

budu co nejvíc cestovat…“ 

„…mám od manžela slíbeno, že jestli se uzdravím, tak mě vezme na 

dovolenou na Cubu…“ 

„…nikdy jsem nevzal rodinu na pořádnou dovolenou a teď to chci 

napravit. Za tu podporu, co jsem v nich měl si to zasloužej…“ 

Zdroj: Vlastní záznam 
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Tabulka č. 4. Kódování kategorie Rehabilitace  

 

Kategorie 

 

Podkategorie 

 

Kódovaný text 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Rehabilitace 

 

 

      JIP 

 

„…ze začátku mě s tím strašně štvaly, ale díky sestrám na JIPu jsem se 

rychle postavil na nohy…“ 

„…rehabilitační sestry byly úžasné, hodně mi pomohly. Hlavně mě 

naučily vstávat z postele, tak aby mě to co nejmíň bolelo…“ 

 „….po operaci plic jsem měla strašný problém se nadechnout, bála jsem 

se vykašlávat, ale sestřičky mě zaučily, jak na to a hlavně jak moc je to 

důležité…“ 

„…nikdy bych neřekl, že je cvičení tak pozitivní věc. Byl jsem po tom 

vždy tak krásně unaven, že jsem i krásně spal. A hlavně jsem nečekal, co 

vše dokážu…“ 

 

Standardní 

 oddělení 

 

„...byla jsem rozmazlená od holek z JIPu, tak mě strašně moc překvapilo, 

že tady na mě nikdo nemá čas…“ 

 „…konečně mě někdo nechal na pokoji. Ale postupem času mě štvalo, že 

na mě nicko nemá čas…“ 

 „…byl jsem naštvaný, když jsem se zeptal sestřiček, kdy budeme cvičit a 

ony mi odsekly, že na to nemají čas, ať cvičím sám, že od toho tam 

nejsou…“ 

 

Zlepšení v rámci    

nemocnice 

„…na JIPu to bylo fajn, ale na normálním oddělení by se to měla zlepšit. 

Nebyl jsem si sám sebou úplně jistý a potřeboval jsem ještě pomoc …“ 

„…myslím si, že by tam měla být nastavená nějaká pravidla, jak a kdy 

cvičit s pacienty…“ 

„…vím že ty holky na patře za to nemůžou, ale jejich vedení by se mělo 

chytnou za čumák a zařídit, aby tam bylo víc rehabilitačních sester, a to i 

na normálním oddělení...“ 

 

 

Domácí cvičení  

„…doma jsem dřív hodně cvičila. Teď jsem malinko zvolnila, ale pohyb 

je můj život…“ 

„…na JIPu jsem se uvědomil, jak jsem strašně tlustej, když se ty 

hubeňourky se mnou musely tahat. Tak jsem si našel trenéra a začal sem 

cvičit…“ 

„…chvilku jsem se snažil cvičit, ale stejně jsem se vrátil k normálu…“ 

„…začal jsem víc chodit s manželkou na procházky a musím říct, že ujdu 

víc než před operaci…“ 

„…moje největší cvičení je zahrádka. Člověk by ani neřekl, jak se u toho 

všeho zapotí…“ 

 „…začala jsem chodit plavat, ani by, jste neřekla, jak strašně je to fajn…“ 

Zdroj: Vlastní záznam 
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Tabulka č. 5 Kódování kategorie Kvalita života 

 

Kategorie 

 

Podkategorie 

 

Kódovaný text 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

  Kvalita 

   života 

 

 

    Zhoršená 

  pohyblivost 

 

„…byl jsem strašně naštvaný, když mi pořádně nefungovaly ruce, nic jsem 

nich neudržel a vše mi padalo na zem. Stále to není ještě 100% …“ 

 „…zhoršila se mi koordinace pohybu. Docela často narážím do věcí…“ 

„…nevím, jak je to možné, ale nedokážu dělat jemné práce. Ztratil se mi cit 

v konečcích prstů…“ 

„…dělají mi problém výšlapy do kopce. Strašně se zadýchávám a občas mě 

i bolí hrudník na té operované straně …“ 

„…po těch všech operací nemám pořádně svalovou hmotu jako jsem dřív 

měl, hned jsem u všeho unaven, ale nevzdávám se. Ono se to čase zlepší…“ 

 

    Poruchy  

     spánku 

„...dlouho mi trvalo se opět dostat do nějakého režimu, nemohla jsem spát 

v noci a usínala až nad ránem…“ 

„…často se mi zdají hrozné sny. Jako by mě někdo dusil…“ 

 „…po propuštěná z JIPu se mi často zdáli děsivé sny. Měl jsem pocit, že 

všude kolem mě lezou hadi…“ 

„…probouzím se strašně zpocená a nevím kde jsem. Ale postupem času se 

to snad bude zlepšovat…“ 

 

 

    Deprese 

 „…dlouho mě nic nebavilo, připadal jsem si zbytečný...“ 

„…připadala jsem si jak hadrová panenka, která nic nemůže. Cítila jsem se 

k ničemu…“ 

„…neustále se bolím, že se ta rakovina vrátí a já už to nezvládnu…“ 

„…mám pocit, že jsem pro manželku přítěž, o kterou se musí starat…“ 

„…co když se ta rakovina vrátí? Co když umřu. Jak to rodina beze mě 

zvládne…“ 

 

 

 Snížení libida  

„…nejvíce mě trápí sexuální život s mým manželem. Připadám si po 

operaci strašně ošklivá. Ta jizva je moc velká. Nechci, aby mě viděl nahou. 

Tak, že mu furt tvrdím, že jsem strašně unavená po té operaci.“  

„…nevím, jak je to možné, ale absolutně nemám chuť na sex. Nevím, co se 

to se mnou děje…“ 

„…dřív jsem s manželkou spolu měli pravidelný sex. Ale teď mám strach, 

že bych jí neuspokojil, tak se tomu raději vyhýbám…“ 

Zdroj: Vlastní záznam 
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4. Výsledky 

Výsledky z jednotlivých kategorii jsme graficky zpracovali a rozebrali jsem jejich subjektivní 

pociťování kvality života.  

4.1. Vyhodnocení kategorie UPV 

 

 

 

   Strach je jednou s nejpřirozenějších vlastností člověka. Člověk má   

převážně strach z neznána. Bojí se o svůj život a rodinu. Jak vyplývá  

z rozhovorů   s pacienty nejčastěji mají strach z udušení, když jsou 

napojeny na umělou plicní      ventilaci a netuší co to mají v krku. Hlavní 

důraz by měl být kladem na předoperační podrobné vysvětlení operace a 

možných následků. Každý pacient by měl být připraven na možnost, že se probudí se 

zajištěnými dýchacími cestami. Velmi důležité je postupné probouzení z umělého spánku a 

uklidňující komunikace. Už v průběhu spánku by měla sestra pacientovi vše vysvětlovat. 

Vysvětlovat mu kde se nachází, co se s ním děje a co hodlá zrovna u něj provádět. I ve 

spánku pacient vše vnímá. 

Příklady odpovědí:  

„Nevím, co se se mnou dělo, ale měl jsem strašný strach, že se udusím. Moc mě vyděsila ta 

trubka v krku. Na to jsem fakt nebyl připraven.“ 

„Na JIPce to bylo divný. Nevěděl jsem absolutně co se se mnou děje, byl jsem fakt vyděšenej. 

Nevěděl jsem, kde jsme se tam vzal, proč tam jsem a sakra co to mám v krku.“ 

 

UPVUPV

ZvukyZvuky

Vůně/ 
pachy
Vůně/ 
pachy

Den/nocDen/noc

Strach Strach 

„…měl jsem strašný strach, že se udusím…“ 

„…nejvíc jsem si pamatoval vůni parfému 

jedné sestřičky co se o mě starala,…a hlavně 

vůni manželky…“ 

„…nevěděla jsem co je za dne, jestli je vůbec 

noc nebo den. A už vůbec jsem nevěděla, jestli 

se vůbec proberu z toho snu.“¨ 

„…po pravdě mě rozčilovalo, jak tam furt 

něco pípá…“ 
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  Každý člověk má čichovou funkci a ani umělí spánek tuto funkci 

nevyřadí. Vnímáme vůně i pachy. Někteří pacienti uváděli, že vnímali 

vůni parfému sestřiček a dokázali rozeznat vůni svých partnerů. Když 

člověk vnímá vůně, vnímá i pachy. Při pobytu na jednotce intenzivní péče 

pacienti uváděli, že cítili „smrad“ dezinfekce a exkrementů. Bylo by vhodné 

zajistit větrání místnosti. A i při výběru parfému, by měly sestřičky brát ohled na vůni a 

intenzitu. Pokud je pacient na dlouhodobé plicní ventilaci bylo by přínosné, aby rodina 

donesla pacientovi jeho oblíbené mýdlo, sprchový gen a šampon. Důležité je i donesení 

parfému pro ženy a kolínské pro může. Tím by se mohla zvýšit psychická pohoda pacienta.  

Příklady odpovědí: 

„Bylo to strašně zvláštní. Vnímal jsem všechno, co kolem mě bylo, Ale nejvíc jsem si 

pamatoval vůni parfému jedné sestřičky, co se o mě starala, a překvapivě jste to byla vy 

(smích). Když jsem mě pořádně probudili a vy jste přišla na směnu, přesně jsem věděl, že 

jste to vy. A hlavně vůni manželky jsem poznal během chvilky. Ona používá tu vůni celý život. 

Když jsem jí vedle sebe ucítil hned jsem byl ve větším klidu. “ 

„Jo sestřičko pamatuji si všechno možné. Nejvíc pamatuju si smrad z dezinfekce, připadalo 

mi, že to bylo v ty samé časy. Vždy po koupaní mi to tak připadalo.“ 

„Nevím, jak bych to řekl kulantně, ale vybavuju si smrad exkrementů, měl jsem pocit, že jsem 

někde v žumpě a vybavil jsem si, když jsme čistili septik po povodních. Hroznej smard to byl, 

to Vám tedy povím “ 

 

 Sluchové ústrojí zůstává plně funkční i v průběhu umělého spánku. 

Z výpovědí pacientů vyplývá, že nejvíce vnímali nepříjemné zvuky, byly 

to převážně alarmy monitorů, infuzních pump, injekčních dávkovačů a 

zpuštění alarmů zajištujících postel. Mezi další rušivé sluchové elementy 

patřil křik zmatených a agresivních pacientů. Někteří pacienti uváděli hlasitý 

smích a řeč ošetřujícího personálu. Pokud je to však trochu možné a technické vybavení 

jednotky intenzivní to dovoluje, měla by být hlasitost alarmů a dalších zvukových projevů 

eliminovat na minimum. Každá sestra by se měla zamyslet nad svými hlasovými projevy.  

Příklady odpovědí: 

„Popravdě Vám řeknu, že nejhorší byl ten zvuk alarmů, vždy jsem se strašně lekla. Nevěděla 

jsem, co to je odkud to jde. Některé ty zvuky byly, jako by mělo něco bouchnout. Vždy se mi 

strašně rozbušelo srdce a já chtěla někam utéct. Pak když jsem byla trochu víc při vědomí, 

tak mi sestřička vždy řekla, co je to za alarm a proč vlastně řve. Docela mě to pak neděsilo 

a byla jsem rozhodně klidnější „ 
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„Jooo to bude oříšek, pamatuju si hovory a smích sestřiček, musel jsem se v duchu taky smát. 

Ta jedna sestřička měla takový pronikavý smích a ta druhá se smála fakt od srdce. Jen mě 

štvalo, že nevím, čemu se tak smějí. “ 

„První věc, kterou jsem slyšel, byl křik nějakého chlapa a pak sestřiček a nějaké rány. Ten 

maník byl pěkně sprostej. Kdyby mohl, tak na něj vyběhnu a jednu mu natáhnu. Ale musela 

tam být nějaká fakt silná sestra. Docela rychle ho měla zpacifikovaného.“ 

 

   Pro člověka je velmi důležitá potřeba spánku. V průběhu spánku dochází 

k regeneraci těla a mysli. Na JIP však dochází k nedodržování rytmu dne 

a noci. Důvody mohou být různorodé. Jak někteří pacienti uváděli, bylo 

jim nepříjemné přímé svícení na jejich osobu. Pokud by to bylo trochu 

možné, mělo by se svíti minimálně. Jestli, že to není technicky možné, 

pacient by měl být vybaven pomůckami jako jsou oční krytky (škrabošky) a špunty do uší. 

Kvalitní spánek může navozovat větší pohodu pro pacienty. V průběhu spánku se pacientů 

mohou zdát příjemné, ale i nepříjemné sny.  

 

Příklady odpovědí: 

„Musím říct, že strašně moc mi dělalo problém rozeznat, jestli je den nebo noc, bylo to 

strašně chaotické, furt jsem měl pocit, že je den. Nevěděl jsem, kdy je noc, abych šel spát. “ 

„Nevím, jak bych Vám to řekl, ale hrozné bylo, jak furt někde něco svítilo, vnímal jsem nad 

sebou světlo a měl jsem pocit, že se uvařím. By mě zajímalo, který blbec vymyslel svícení 

žárovkou přímo na člověka. Měli by si to všichni vyzkoušet, aby věděli, jaké to je. “ 

„Po pobytu ve špitálu mám rozházené spaní. Jsem z toho docela nervózní. Byl jsem zvyklí 

chodit spát kolem 21:30 hod, ale teď prostě utrum. Myslím si, že za to fakt může to neustálé 

svícení ve dne v noci.“ 

„Neskutečně mě vytáčelo, že mě sestry budí v noci. Vše kvůli měření teploty. Některé 

sestřičky byly fajn. Dali mi do podpaží kabel, který měřit teplotu a nikdo mě nebudil.“  
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4.2. Vyhodnocení kategorie Motivace 

 

 

 

 

   Rodina je základem stability a pevným bodem.  Jak uvádí většina 

dotazovaných, byla právě rodina jejích hlavním motivátorem k uzdravení. 

Ve většině případů se jednalo o stabilní rodiny. V rámci rodiny měli své 

rituály, která nemoc porušila. Někteří pacienti si uvědomili, že svou rodinu 

zanedbávali a hodlají to změnit. Rodina byla nejčastěji na druhém místě, po 

práci. U některých dotazovaných, nastalo přehodnocení hodnot. Mají velké plány, co vše 

s rodinou chtějí podniknou. 

Příklady odpovědí: 

„No řeknu Vám to asi takhle, musel jsem se uzdravit, moje rodina je moje všechno. Bez nich 

bych byl fakt ztracenej. Celý život jsem všichni spolu a neumím si představit, že by to mělo 

být jinak. Když jste je tady vlastně všechny viděla (smích). “ 

„Popravdě mě nejvíce motivovala moje rodina, chtěli abych byl už doma, prý je to tam beze 

mě nuda. Prý je tam nikdo nesekýruje a nenadává u zpráv.“ 

„Nevím kde začít, ale máme s rodinou velmi mnoho plánů, tak že mě vyloženě nutily 

k vyléčení (smích), poslouchat manželku, jak mi neustále připomíná, co vše máme v plánu, 

mě už moc nebavilo, tak jsem se raději snažil zdravit (smích). “„U ventilátory jsem si 

uvědomil, že jsem v životě strašně zanedbával rodinu, tak jim to teď musím vynahradit. Budu 

s nimi co nejvíc to půjde. Do práce se stejně už nevrátím. 

„…musel jsem se uzdravit, moje rodina je 

moje všechno…“ 

„…jsme s přítelkyní 9let, chci se uzdravit a 

požádat jí o ruku…“ 

„…pro mě jsou na světě hodně moc důležité 

moje děti. A chci tady s nimi být co nejdéle to 

půjde….“ 

„…celý život se jen dřu, rozhodla jsem se, že 

pokud se uzdravím, tak budu co nejvíc 

cestovat…“ 
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  U mužů byl většinou jednoznačným motivátorem partner. Ať už se jednalo 

o manželku nebo přítelkyni. Manželku nejvíce označovali muži, kteří se 

svou ženou, byli více jak 40let a byli na nich plně citově závislí. Přítelkyně 

označovali muži, kteří chtěli založit rodinu. 

Příklady odpovědí: 

„Máme velkou rodinu, ale manželka je mojí velkou oporou, hlavně by mě zabila, kdybychom 

neoslavili zlatou svatbu (smích). Ta už to má naplánované od A do Z. Kdybych zaklepal 

bačkorama, tak by mě byla schopná vytáhnout z hrobu, a ještě mi vynadat, jak si to jako 

představuju (smích).“ 

„Na všechno jsem měl moc času, Pak přišla nemoc a já vše přehodnotil. Jsme s přítelkyní 

9let, chci se uzdravit a požádat jí o ruku. Je to ta nejbáječnější žena, kterou jsem kdy potkal. 

Uvědomil jsem si, že už bez ní nechci být. A kdyby chtěla, měl bych s ní rád děti. “ 

 

  Děti jsou snad jednoznačným motivátorem pro každého rodiče. Všichni 

rodiče chtějí být se svými dětmi co nejvíce to jde, stále je ochraňovat a vést 

je životem. Pro některé dotazované jsou motivátorem vnoučata. Uvádějí, 

že se těší na jejich rozmazlování a narušování výchovy rodičů.  

Příklady odpovědí: 

„Máme poměrně velkou rodinu, mám hodně sourozenců, ale pro mě jsou na světě hodně 

moc důležité moje děti. A chci tady s nimi být co nejdéle to půjde. Už ten první pocit, když 

jsem je držela v náručí, jsou pro mě celým životem. Do teď si pamatuju tu vůni malých 

miminek.“ 

„Nedávno jsem se dozvěděla, že můj syn bude čekat rodinu a já toho malého drobečka musím 

prostě vidět. Chci ho neskutečně rozmazlovat a pěkně narušovat rodičům výchovu. Budu ho 

brát na zmrzlinu, do ZOO a koupím mu vše co bude chtít.“ 

„Když mi manželka řekla, že moje vnučka čeká miminko, tak že se strašně těším na to 

pravnouče. S klukama to budu muset jít zapít (smích).“ 

   Překvapivým zjištěním bylo, že pro některé dotazované bylo motivátorem 

k uzdravení potřeba cestovat a poznávat cizí kraje. Někteří však uváděli, 

že chtějí vzít svou rodinu na dovolenou strávit tam s nimi čas.  

 

Příklady odpovědí: 

„Celý život jsem cestovala a už se moc těším až zase sbalím kufry a někam pojedu. Moc mě 

baví poznávat svět. „ 
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4.3. Vyhodnocení kategorie Rehabilitace  

 

 

 

   V rámci JIP je velmi nutná včasná rehabilitace, pro zlepšení kondice, 

dýchání a celkového stavu. Včasná rehabilitace může zabránit PTSD. Část 

pacientů vnímala rehabilitaci na JIP jako velmi pozitivní věc. Naopak 

některým tato činnost vadila. Ale v průběhu pobytu na JIP se tvrzení 

změnili. Po rehabilitaci cítili únavu a lépe se jim spalo. Pří pozorování zlepšování kondice, 

pociťovali pacienti radost a motivovalo je to k dalšímu cvičení.  

 

Příklady odpovědí: 

„No, co se týče rehabilitace. No ze začátku mě s tím strašně štvaly, ale díky sestrám na JIPu 

jsem se rychle postavil na nohy. Každý den mě neskutečně tepovaly, chvilkami jsem je měl 

chuť poslat někam. Ale pak jeden den přišla manželka a měla slzy ve vočích když mě viděla 

stát. V tu chvíli jsem vědět, že to musím zvládnout. Pokaždé když jsem neměl chuť cvičit 

vzpomněl jsem si na výraz své ženy a zase to šlo.“ 

„Rehabilitační sestry byly úžasné, hodně mi pomohly. Hlavně mě naučily vstávat z postele, 

tak aby mě to co nejmíň bolelo. Měla jsem velkou ránu na břichu a hodně jsem se bála 

pohnout, aby to neprasklo, a hlavně aby to nebolelo. Nejdřív jsem jim nevěřila, ale jejich 

klidný hlas a podrobné vysvětlení všech cviků, mě donutili to prostě zvládnou. Už třetí den 

jsem si dokázal s malou pomocí sama sednou.“ 

 „Po operaci plic jsem měla strašný problém se nadechnout, bála jsem se vykašlávat, ale 

sestřičky mě zaučily jak na to, a hlavně jak moc je to důležité. Nikdy by neřekla jak se správné 

vykašlávání důležité. Překvapilo mě, když mi rehabilitační sestry řekly, že tohle mě měly 

„…rehabilitační sestry byly úžasné, hodně mi 

pomohly. Hlavně mě naučily vstávat 

z postele, tak aby mě to co nejmíň bolelo…“ 

„...byla jsem rozmazlená od holek z JIPu, tak 

mě strašně moc překvapilo, že tady na mě 

nikdo nemá čas…“ 

„…na JIPu to bylo fajn, ale na normálním 

oddělení by se to měla zlepšit. Nebyl jsem si 

sám sebou úplně jistý a potřeboval jsem ještě 

pomoc …“ 

„…začala jsem chodit plavat, ani by, jste 

neřekla, jak strašně je to fajn…“ 
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naučit už před operaci. To dýchaní bylo furt náročné, ale když mi vytáhli ten drén, šlo to vše 

pak líp. Některé dechové cviky dělám doteď.“ 

 

  Na standartním oddělení by měla rehabilitace nadále pokračovat. Jak však 

uváděli pacienti, tato skutečnost se nekonala. Kvůli nedostatku personálu 

na standartním oddělení je rehabilitace pouze v rukou pacienta. Zpětně se 

pacienti vracejí na systém rehabilitace na jednotce intenzivní péče.  

 

Příklady odpovědí:  

„Když mě dali na normální oddělení měl jsem radost, že konečně mě někdo nechal na pokoji. 

Ale postupem času mě štvalo, že na mě nicko nemá čas. Nemohl jsem si vzpomenou na 

některé cviky, co mě naučili na JIPu a tady na mě nikdo neměl čas. Ale chodila mě 

kontrolovat jedna sestra z JIPu, tak mi to aspoň vše připomněla.“ 

 „Na standardním oddělení jsem byl naštvaný, když jsem se zeptal sestřiček, kdy budeme 

cvičit a oni mi odsekly, že na to nemají čas, ať cvičím sám, že od toho tam nejsou. Nestačil 

jsem se divit.“ 

„Měla jsem kliku na sestřičky. Měly na mě čas a pokračovaly se mnou ve cvičení. Ale ne 

všichni měli kliku na sestry jako já. Každý den jsem se tam zlepšovala. I dýchání bylo o 100% 

lepší.“ 

 

  Většina z dotazovaných uvádí, že by se měl zlepšit systém péče po 

propuštění z jednotky intenzivní péče. Měla by být navýšena kapacita 

ošetřujícího personálu, aby bylo více času na rehabilitaci pacientů. Malé 

množství pacientů pociťovalo celkové zlepšení své kondice až za pobytu 

v nemocnici.  

 

Příklady odpovědí: 

„Musím říct, že na JIPu to bylo fajn, ale na normálním oddělení by se to měla zlepšit. Nebyl 

jsem si sám sebou úplně jistý a potřeboval jsem ještě pomoc. Velký problém mi dělalo 

vstávání z postele. Na normálním oddělení nemají tak luxusní postele jako na JIPu. Chtěl 

jsem, aby mi ukázali jak na to, ale tam na to nikdo nemá čas. Nedokážu pochopit systém, 

který je teď ve zdravotnictví nastaven. Jak je sakra možné, že na všechny pacienty jsou jen 

dvě sestřičky a jedna paní ošetřovatelka. Tenhle systém by se prostě měl změnit.“ 
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„Myslím si, že by tam měla být nastavená nějaká pravidla, jak a kdy cvičit s pacienty. Na 

JIPce to vše mělo přesně svá pravidla. Na normálním oddělení to prostě není. Nevím, jestli 

to je způsobené nedostatkem sester nebo jejich neochotou.“ 

„Na JIPu to bylo fajn. Vím, že ty holky na patře za to nemůžou, ale jejich vedení by se mělo 

chytnou za čumák a zařídit, aby tam bylo víc rehabilitačních sester, a to i na normálním 

oddělení. Byla jsem na oddělaní traumatologie, za svým synem. A tam ta rehabilitace 

normálně fungovala, tak ať mi někdo vysvětlí, proč tak to jde a na normální chirurgii to 

nejde. Přeci operace taky bolej, ne jenom zlomeniny. Mě to cvičení z toho JIPu chybělo.“ 

 

   Pohyb jako takový je velmi pozitivní fyzický stav, tak i na dušení zdraví. 

Mnozí z pacientů přehodnotili svůj fyzický stav a začali doma více cvičit. 

Někteří z nich začali plavat, jezdit na kole, chodit na tury a, nebo se jen 

starat o zahrádku. Jako demotivující věc uváděli pocit únavy a bolest. Ale 

díky vůli se to snažili překonat. Jen malé množství pacientů se vrátilo ke 

svému původnímu stylu života. 

 

Příklady odpovědí: 

„Ještě před nemocí, jsem doma dřív hodně cvičila. Byla jsem neskutečný fanatik. Cvičila 

jsem i 6x týdně 2 hodiny. Po hospitalizaci už to nešlo, tak jako dřív. Teď jsem malinko 

zvolnila, ale pohyb je můj život. Chtěla bych se vrátit do původní kondice.“ 

„Na pohyb a samotné cvičení jsem nikdy moc nebyl, až na JIPu jsem se uvědomil, jak jsem 

strašně tlustej, když se ty hubeňourky se mnou musely tahat. Někdy jsem měl pocit, že se 

přeci musí zlomit, že mě utáhnout nemohou. A ni já jsem jim nebyl schopný pořádně pomoci. 

Tak jsem si našel trenéra a začal sem cvičit. Už mám nějaké to kilčo dole a chci jít ještě dál. 

Je to vcelku pěkný pocit, když se můžete sám víc hýbat, a ještě si vás víc všímají žensky 

(smích).“ 

„Ze špitálu jsem byl docela motivovaný, chvilku jsem se snažil cvičit, ale stejně jsem se vrátil 

k normálu. Přestalo mě to bavit, a to zadýchávání mi nedělalo dobře.“ 

„Po propuštění domů jsem to docela flákal, ale začal jsem víc chodit s manželkou na 

procházky a musím říct, že ujdu víc než před operaci. Občas si dáváme s manželkou závody 

Ale jak je změna tlaku, tak nikam nejdeme. Špatně se mi dýchá.“ 

„Když jsem chodil do práce, tak jsem cvičení neřešil. Teď když nechodím do práce je moje 

největší cvičení zahrádka. Člověk by ani neřekl, jak se u toho všeho zapotí. Ale jsou dny kdy 

se nedokážu ani pohnout a cítím všechny ty jizvy.“ 

 „Klasické cvičení není nic pro mě, moc mě bolí klouby. Ale začala jsem chodit plavat, ani 

by, jste neřekla, jak strašně je to fajn. V té vodě mě tak všechno nebolí, a zlepšuji se i 

v dýchání. Chtěla bych ještě zkusit kolo, ale na to se ještě necítím a Bůh ví, jestli někdy.“ 
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4.4. Vyhodnocení kategorie Kvalita života 

 

 

 

  Z důvodu pobytu na intenzivní péči po operacích s napojením na umělou 

plicní ventilaci se u části dotazovaných pacientu zhoršila pohyblivost. Jako 

jeden z důvodu uvádějí bolesti kloubů, bolesti v oblasti operačních ran. Po 

operacích v hrudní dutině si část dotazovaných stěžovala na zkrácený dech 

a tím způsobenou nevýkonnost. Dalším důvodem je zhoršení kognitivních 

funkcí, kdy si nejsou schopni vybavit informace. Někteří z pacientu si stěžují na ztrátu 

citlivosti v konečcích prstů. U některých se zhoršila i celková prostorová orientace, kdy 

udávají, že do všeho narážejí. Pohyblivost se postupně v domácí prostředí zlepšila, ale u 

malé části zhoršená pohyblivost stále pokračuje.  

 

Příklad odpovědí: 

„Doma to je celkem dobry, jen jsem byl strašně naštvaný, když mi pořádně nefungovaly ruce, nic 

jsem nich neudržel a vše mi padalo na zem. Stále to není ještě stoprocentní, ale s manželkou stále 

trénujeme a docházím pravidelně na ergoterapii. Tam sestřička říká, že se zlepšuju. “ 

 „Nevím, jak je to vše možné, ale zhoršila se mi koordinace pohybu. Docela často narážím do věcí, 

pár věcí jsem už rozbila, a dokonce i sama sebe. Měla jsem tržnou ránu na hlavě a obouchané prst.“ 

„Nevím, jak je to možné, ale nedokážu dělat jemné práce. Ztratil se mi cit v konečcích prstů. Což mě 

docela dost trápí. Celý život jsem pletla, šila a dělala šperky z korálků. Ted mi to nejde. Snažím se, 

jak mi řekla sestřička, ale není to ono. Někdy se naštvu a vším hodím o zem“ 

„S Manželkou jsme chodili na tury, ale teď mi dělají problém výšlapy do kopce. Strašně se 

zadýchávám a občas mě i bolí hrudník na té operované straně. Musím častěji odpočívat.“ 

„…byl jsem strašně naštvaný, když mi pořádně 

nefungovaly ruce, nic jsem nich neudržel a vše 

mi padalo na zem. Stále to není ještě 100% …“ 

„…po propuštěná z JIPu se mi často zdáli děsivé 

sny. Měl jsem pocit, že všude kolem mě lezou 

hadi. ..“ 

„…neustále se bolím, že se ta rakovina vrátí a já 

už to nezvládnu…“ 

„…dřív jsem s manželkou spolu měli pravidelný 

sex. Ale teď mám strach, že bych jí neuspokojil, 

tak se tomu raději vyhýbám…“ 
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„Vždy jsem byl sportovec. Hrál jsem fotbal, hokej a chodil běhat. Po těch všech operací nemám 

pořádně svalovou hmotu jako jsem dřív měl, hned jsem u všeho unaven, ale nevzdávám se. Ono se to 

čase zlepší. Hlavně se musím dát do kupy, abych si mohla zahrát jednou fotbal a tím malým co 

s přítelkyní čekáme.“ 

 

 

  Náročná operace, prognóza a pobyt na intenzivní péči vyvolala u 

některých z dotazovaných pacientů deprese. Deprese byly vyvolány 

pocity méněcennosti. Někteří udávali, že si připadali na obtíž pro své 

okolí. Jedním z důvodů vzniku deprese je i strach z navrácení nemoci nebo    

opětovná hospitalizace.  

 

Příklady odpovědí: 

„Už v nemocnici a pak při návratu domů, mě dlouho nic nebavilo, připadal jsem si zbytečný 

někdy až na obtíž. Přiznám se, že jsem měl myšlenky, že by bylo lepší umřít. Tyhle myšlenky 

už tolik nemám, ale jednou za čas se vždy ukážou.“ 

„Někdy jsem měla dny, kdy jsem si připadala jako hadrová panenka, která nic nemůže. Cítila 

jsem se k ničemu a měla jsem k sobě samé odpor. Nechtěla jsem zůstat viset rodině na krku.“ 

„Neustále se bojím, že se ta rakovina vrátí a já už to nezvládnu. Někdy se mi stává, že se 

probudím úplně zpocená s pocitem, že se ta rakovina opět vrátila. Tenhle problém jsem řekla 

na sezení v poradně a paní doktorka mi domluvila psycholožku. Od té doby se to malinko 

zlepšila, ale stále se moc bojím.“ 

„Od doby, co jsem doma se hodně věcí zlepšilo, ale mám pocit, že jsem pro manželku přítěž, 

o kterou se musí starat. I když ona mi to vyvrací. Vím, že jsme tu jeden pro druhého, ale jde 

na něm vidět, jak ho trápí, když mám špatný den a jsem moc unavená.“ 

„Velmi často mě po hospitalizaci napadaly myšlenky. Co když se ta rakovina vrátí? Co když 

umřu. Jak to rodina beze mě zvládne. “ 

„Ta nemoc, je to nejhorší, co mě mohlo potkat. Proč já? Proč ne někdo jiný. Celý život 

někomu pomáhám a osud se mi takhle vysměje do tváře. Ale rozhodla jsem se nevzdat.“ 
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   K životu člověka patří i rozmnožovací schopnost. Ve většině kultur je sex 

nástrojem k udržení partnerského života. Po pobytu na intenzivní péči se 

u některých dotazovaných rozvinulo snížení libida. Ženy nejčastěji 

udávaly jako důvodu velikost operační rány, a tím pocit snížení atraktivity 

pro svého partnera. U můžu byl důvodem snížení libida strach z neuspokojení 

své partnerky po fyzické stránce. Cítili se nevýkonní a báli se ponížení.  

 

Příklad rozhovorů: 

„Musím se Vám sestřičko přiznat. Musím to ze sebe dostat. Nejvíce mě trápí sexuální život 

s mým manželem. Připadám si po operaci strašně ošklivá. Ta jizva je moc velká. Nechci, aby 

mě viděl nahou. Tak, že mu furt tvrdím, že jsem strašně unavená po té operaci. Vím, že to 

vůči němu není fér, ale já se moc stydím.“  

„Od té doby, co jsem ležel nemocnici, doopravdy netuším, co to se mnou je. Nevím, jak je to 

možné, ale absolutně nemám chuť na sex. Nevím, co se to se mnou děje. Dřív jsem střídal 

partnerky jak na běžícím páse a teď nic. Dokonce se kvůli tomu se mnou rozešla přítelkyně. 

Myslela si, že pro mě není dost atraktivní. Nechápala, že já prostě na sex nemam chuť.“ 

„Před operací, jsem s manželkou spolu měli pravidelný sex. Ale teď mám strach, že bych jí 

neuspokojil, tak se tomu raději vyhýbám. Je to po té operaci plíce. Mám neustále pocit, že 

mi nestačí dech, a to jdu jen do ledničky. Doufám, že se to zlepší, jinak se bolím, že mi 

manželka uteče za sousede (smích).“ 

 

   Porucha spánku bývá jednou z nejčastější udávaných příčin zhoršení 

kvality živa. Nejčastější příčinou bývají noční můry. Někteří 

z dotazovaných pacientů udávali sny spojené se zvířaty, jako jsou hadi, 

krokodýli a vosy. Příčinou těchto snů je používání zdravotnických 

pomůcek, které sestry nazývají hadem, krokodýlem atd. Mezi další poruchy 

udávají problém s kvalitou spánku, kdy se cítí po spánku unavení. V neposlední řadě je 

porušení v pravidelnosti spánku. Spavost přes den a nespavost v noci. Tato porucha je 

nejčastěji způsobena nočním svícením, hlukem a pohybem na JIP.  

 

Příklady odpovědí:  

„Po pobytu na JIPu mi dlouho trvalo se opět dostat do nějakého režimu, nemohla jsem spát 

v noci a usínala jsem až nad ránem. Myslím, že to to vše bylo způsobené divným režimem na 
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JIPu. Dlouho mi trvalo už na tom JIPu se srovnat se spánkem, hlavně když mě odpojili od 

ventilátoru.“ 

„Mám noční můry, často se mi zdají hrozné sny. Nejčastěji se mi zdá o tom, že mě někdo 

dusí a já se nemohu nadechnou. Někdy je to pomocí polštáře, někdy mě škrtí a někdy mi něco 

cpou do pusy. Ty sny jsou velmi živé. Vždy se zbudím úplně zpocený.“ 

 „Po propuštěná z JIPu se mi často zdáli děsivé sny. Měl jsem pocit, že všude kolem mě lezou 

hadi, mám je pod sebou, vedle sebe, nad sebou, lezou mi po hrudníku a obličeji. Ale nikdy 

mě v tom snu neuštknuli. Až díky deníku, co mi vedli sestřičky jsem zjistil, že had byl 

polohovací pomůcka, kterou holky používali, když mě polohovaly.“ 

„Často se probouzím strašně zpocená a nevím kde jsem. Ale postupem času se to snad bude 

zlepšovat.“ 

„Zdají se mi velmi často sny, kde je samí létající hmyz a snaží se mě bodnout. Až díky 

sestřičkám jsem zjistila, že mě v umělém spánku píchaly do prstů. Pokaždé mi řekly, že mě 

píchnout. Mozek je stejně zajímavá věc, co vše dokáže vyplodit (smích).“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

5. Diskuse 

 

Díky zvyšujícímu se věku obyvatelstva, nastává i zvýšený růst operačních výkonu. Ať už se 

jedná o plánované výkony z důvodů rakovinového bujení, nebo jako život zachraňující 

výkony. Z tohoto důvodů nastala i zvýšená potřeba jednotek intenzivní péče. Díky tomuto 

trendu se začal i více rozvíjet obor v rámci intenzivní medicíny. Zlepšuje se i celková 

přístrojová vybavenost a dostupnost farmakologické léčby. Pomocí přístrojové techniky se 

zvyšuje i procento přeživších pacientů. Tito pacienti úspěšně procházejí pobytem na 

intenzivní péči. Delší dobu se nikdo nezajímal o to, v jakém psychickém a fyzickém stavu 

pacienti odcházejí do domácí péče. Velký zlom však nastal v roce 2010 na mezinárodní 

konferenci Společnosti intenzivní péče a medicíny, kde bylo mezi hlavními tématy i téma 

kvality života pacientu po pobytu na intenzivní péči. 

Z důvodů vzrůstajícího množství pacientu na oddělení JIP, vyvstala i otázka jaká je kvalita 

života těchto pacientů. Jak bylo už v některých studií uvedeno už pouze 24hodinové 

napojení na umělou plicní ventilace zhoršuje kvalitu života pacientů v rámci domácí péče. 

Velmi často mají pacienti problémy se spánkem. Poruchou spánku pacientů na umělé plicní 

ventilaci se zabývá i B.B., Kamdar et al (2012), který uvádí, že pacienti na umělé plicní 

ventilaci mají nižší kvalitu spánku než pacienti neventilovaní. Za hlavní negativní stimuly 

uvádí: zavedení tracheální kanyly, pravidelné odsávání z dýchacích cest, zvýšené respirační 

úsilí, abnormální výměna krevních plynů a zvýšené respirační úsilí, interference 

s ventilátorem, hluk alarmu a celková intenzivní péče.  Ať už si to jako zdravotníci 

uvědomujeme nebo ne, každé slovo, co před pacientem vyslovíme, se mu v nějakém 

kontextu vybaví v rámci snů. „.. měl jsem strašný strach, že mám v posteli samé hady….“ 

Jak se zpětně zjistilo, bylo to způsobené označením polohovací pomůcky, které sestry často 

označují jako „hada“.   

Hlavním cílem výzkumu bylo zmapování kvality života pacientů, kteří byli hospitalizování 

v rámci intenzivní péče a byli vystaveni PICS.  

Do naší studie byly zařazeny pacienti účelně. Hlavními kritérii pro zařazení do výzkumu 

bylo prodělání většího chirurgického výkonu v rámci břišní a hrudní chirurgii, další 

podmínkou byla minimální ventilace 48 hodin. Kvůli náročnosti sběru dat, byla zkrácená 

doba vyhledání pacienta po propuštění do domácí péče na minimální dobu 14dnů. Pokud se 

tato doba protáhla na původně stanovených 3 měsíců, stávalo se, že pacienti po delší době 

v domácí péči se buď zhoršili a byla nutná další hospitalizace nebo v horším případě úmrtí 

tohoto pacienta.  Celá studie byla zaměřená na čtyři okruhů, a to na okruh Umělé plicní 
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ventilace, Motivace, Rehabilitace a Kvality života. Dále jsem se v rozhovoru zajímali o stav 

výživy, a to za účelem kvality života v rámci pohybu a svalové síly.  

Výzkumným cílem č.1 bylo zmapovat pocity a potřeby pacientů, kteří byli připojeni k umělé 

plicní ventilaci a tím zkvalitnit ošetřovatelskou péči o tyto pacienty.  

Výzkumnou otázkou č.1 domnívám se, že pacienti na umělé plicní ventilaci nejčastěji 

pociťují strach z napojení na ventilátor. Jejich strach by mohl plynout ze strachu z udušení.  

Z výsledků v oblasti Umělé plicní ventilace vyplývá, že pacienti často pociťuji strach. Ať už 

se jedná o strach z udušení, strach z neznámého tělesa v dýchacích cestách nebo strach z 

neznámého okolí. Jestli že zanikne patofyziologická nebo klinická potřeba je nutno UPV co 

nejdříve ukončit (Slutsky, 1993). Překvapivé zjištění bylo vnímání vůní a pachů v průběhu 

umělého spánku. Hlavní zaměření by mělo být na udržení fyziologie spánku, což znamená 

udržovat režim den a noc. Pacienti po propuštění z nemocničního zařízení uvádějí problémy 

se spánkem (změna spánkového rytmu, nespavost) viz. Kamdar et.al. (2012). Díky 

zachování sluchových vjemu si pacienti uvědomují své okolí. Na to se popravdě 

zapomínáme.  

Hlavním motivátorem k uzdravení je nejčastěji uváděna rodina. Proto by měl být přistup 

rodinných příslušníků na jednotku intenzivní péče neomezen. Rodinný příslušníci by měli 

být zapojeni i do poskytování ošetřovatelské péče. Hospitalizování člena rodiny má celkový 

vliv na fungování celé rodiny. Jedná se o celkovou změna životního stylu (ztráta sociálních 

kontaktů, vyšší finanční náklady, možná ztráta zaměstnání, snížení životní úrovně…). Vždy 

je nutná psychologická podpora každého člena rodiny. (Paldusová, 2018) 

Velký zřetel by měl být brán na psychický stav pacienta. Každému pacientovi, by měla být 

poskytnutá adekvátní psychologická léčba. Vhodné je docházet od ambulancí PICS. Pokud 

se v nemocnice této druh ambulance nachází.  

 

Výsledky této studie přinesly zajímavé zjištění. Domnívám se, že by mohly změnit pohled 

celého týmu na ošetřovatelskou péči o pacienta na jednotce intenzivní péče. Bylo by vhodné 

ve studii i nadále pokračovat. Vzorek respondentů byl příliš malý.    
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6. Závěr 

Zvyšujícím se věkem obyvatelstva, se zvyšuje i počet operací. Ať už se jedná operace 

plánované či život zachraňující. Rozvojem medicíny se zvyšuje procento přeživších 

pacientů. Pacientům se provádějí různé typy operací v jakémkoliv věku. Otázkou však 

zůstává, jakou kvalitou života tito pacienti následně žijí. V posledních desetiletích naštěstí 

nastal zlom a o kvalitu života pacientů po hospitalizaci na intenzivní péči se začali odborníci 

zajímat. Vzniká velké množství studií na toto téma. Cíle, které byly na začátku stanoveny, 

byly všechny dosaženy. Podařilo se zmapovat rozdílnou kvalitu života pacientů, kteří 

prodělali operaci v rámci břišní či hrudní chirurgie. Ženy, které prodělaly břišní operaci měly 

často porušený vlastní obraz těla. Cítily se nepřitažlivé a odmítaly své partnery v sexuální 

oblasti. Naopak muži měli tento problém po hrudních operací, kdy se báli, že fyzicky 

nepodají takovou výkonnost, aby dokázali uspokojit své partnerky.  

Poměrně velká část dotazovaných trpí špatnými sny. Tyto sny jsou propojeny s činnostmi 

ošetřovatelského personálu v rámci ošetřovatelské péče. Domnívám se, že by bylo vhodné 

celoplošně rozšířit Deníky intenzivní péče pro ventilované pacienty, kdy se každodenně 

provádí zápis veškerých činností, které se ten den u pacienta děly. Velmi výhodné je 

doplňování i o fotodokumentaci. Pacient by měli zpětnou vazbu o prostředí, kde se nacházel, 

co vše kolem něho bylo, jaké pomůcky se u něho používali a to i s popisky jak je personál 

nazývá (had, krokodýl, foukačka, kapačka, píchatko do prstu, nafukovačka,…). Je zde velká 

pravděpodobnost, že si pacienti dokáží spojit své špatné sny se sluchovými vjemy v umělém 

spánku.  

Myslím si, že byl měl být standard o zařazení pacientu do PICS poraden. A to i u pacientů, 

kteří prodělali závažnější operační výkon a byli delší dobu ventilováni a hospitalizováni. 

Tato spolupráce by měla být mezi oddělení ARO, JIP CHO, JIPM. Velmi důležité je 

zachování etiky a lidského přístupu o tyto pacienty. I pacient v umělém spánku vnímá věci 

kolem sebe. 

Jak se nám v naší studii prokázalo, má včasná rehabilitace pozitivní vliv na fyzický i 

psychický stav pacienta. Proto je velmi důležité motivovat a pokračovat ve cvičení i na 

standardním oddělaní, a později v domácí péči. 

Nesmíme zapomínat na vliv rodiny. Jak už vyšlo z výsledků, je to jeden z největších 

motivátoru k uzdravení, jak uvádějí dotazovaní pacienti. Proto mají být co nejvíce zapojení 

do péče o své příbuzné, a hlavně jim umožnit co nejčastější přístup na jednotku intenzivní 

péči.  

Je důležité se otázce kvality života i nadále věnovat. Rozšiřovat povědomí o tomto problému 

i mezi ostatní členy zdravotnického týmu 
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Příloha č. 1 Otázky k rozhovoru 

Pohlaví: 

Věk: 

Druh operace: 

Déla: 

Počet dní na JIP: 

 

Okruh 1: 1.) Víte jak dlouho jste byl/a na umělé plicní ventilaci? 

                2.) Vnímal/a jste něco v průběhu umělého spánků? (vůně, hlasy, sny, nepříjemné věci) 

                3.) Pamatujete si první myšlenku, když jste se probudil/a z umělého spánku? 

                4. ) Pociťovala jste nějaké obavy, když jste se poprvé probudila?  

                 5.) Co Vám pomohlo se těchto obav zbavit? 

Okruh 2: 1.) Co pro Vás bylo největší motivací k tomu se uzdravit? 

               2.) Co Vás nejvíce motivovalo? 

Okruh 3: 1.) Jak by jste zhodnotil/a svůj fyzický stav před operací? 

                2.) Změnila se nějak Vaše kondice v nemocnicí? 

                3.) Byla pro Vás rehabilitace v nemocnici přínosná? 

                4.) Změnila by jste něco na systému rehabilitace v nemocnici? 

Okruh 4: 1.) Pociťujete nějaké fyzické nebo psychické problémy po pobytu v nemocnici? 
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Příloha č. 4 Žádost o schválení výzkumu  

 

 

Věc: Žádost o schválení výzkumného šetření na pracovišti   

Žádám nemocnici …………………………..o souhlas s prováděním výzkumného šetření na téma: 

„Vliv plánované střevní resekce na pohyb a kvalitu života“.   

Jmenuji se Bc. Libuše Žánová. Dis, jsem studentkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

navazujícího magisterského studia oboru Intenzivní péče. Data získaná pomocí rozhovorů případně 

fotodokumentace, budou použita pro pouze tvorbu mé diplomové práce.   

Žadatelka se zavazuje, že zachová mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s 

prováděným výzkumem a sběrem dat a bude zachována anonymita respondentů dle zákona 101/2000 

Sb. O ochraně osobních údajů.   

Dne: 2. 5. 2018 žadatel: Bc. Libuše Žánová. Dis 

                                        Zahradní 687  

                                        Hrádek nad Nisou, 46334 

                                        Lzanova@seznam.cz   

  

Vyjádření souhlasu: Dle zákona 101/2000 Sb. O ochranně osobních údajů Vám uděluji souhlas – 

nesouhlas s výzkumnou činností a poskytnutí výzkumného materiálu na našem pracovišti.   

  

Dne……………. ……   

                                                                                             Razítko a podpis vedení nemocnice 

 



 

 

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné 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 
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(např. OP, cestovní pas) 
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Datum Podpis 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

 

 


