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Úvod
Toto téma jsem si vybrala, protože práce v domácí péči je mi blízká. Pracuji
v domácí péči už přes rok. Je to často opomíjená práce zdravotníků, kteří si musí poradit
samostatně. Baví mě práce s geriatrickými pacienty, je to jedna ze skupin, se kterou pracuji
už několik let. Bércové vředy jsou jedním z častých problémů, které se u geriatrických
pacientů vyskytují. Proto jsem se rozhodla vybrat si klienta s touto problematikou. Navíc je
léčba bércových vředů velmi zajímavá.
S pomocí vedoucí domácí zdravotní péče Centra sociálních služeb na Praze 2, jsem
si vybrala klientku VZ, která se léčí s bércovými vředy od začátku ledna. Tato klientka mi
velmi pomáhala, byla velice vstřícná a všemu otevřená. Její léčbu a ošetřovatelské
problému budu specifikovat v kapitolePéče o klientku s defektem ulcus cruris venosum.

7

1. Domácí zdravotní péče
1.1. Co je domácí zdravotní péče a její cíle
Domácí péče je služba odborníků zdravotní péče, poskytovaná klientům v jejich
domácím prostředí. Zaměřuje se na návrat zdraví, podporu a udržení současného
zdravotního stavu klienta, rozvoj soběstačnosti klienta. Zmírňuje utrpení nevyléčitelně
nemocného klienta, zajišťuje klidné umírání a smrt. (1)

1.2. Komu je domácí zdravotní péče určena
Domácí zdravotní péče je poskytována bez rozdílu diagnózy, věku, pohlaví, rasy,
náboženského vyznání či politické angažovanosti. (1) "Tato služba se poskytuje klientům s
chronickým onemocněním, nevyléčitelně nemocným, v terminálním stádiu, klientům s
domácí plicní ventilací, klientům s peritoneální dialýzou, s hemofilickým onemocněním, po
úrazech či operacích (pokud tento klient potřebuje např.

převazy ran), klientům

propuštěným z nemocnic či jiných zařízeních, potřebující následnou péči." (2)
Určena pro klienty a jejich rodinné příslušníky, kdy není možná laická péče. Nezvládá
se laická péče o tohoto klienta. Je potřeba zajistit odbornou zdravotní pomoc, probíhají
v domácím prostředí klienta. (3)

1.3. Kdo o domácí zdravotní péči žádá
Domácí zdravotní péče se poskytuje na základě poukazu. Ten vystavuje praktický
lékař, u kterého je klient registrován. Nebo ošetřující lékař po hospitalizaci. Platnost
poukazu od ošetřujícího lékaře je čtrnáct dní. Bez poukazu lékaře, může být uzavřena
smlouva o poskytování hrazené domácí péče. (2)
Praktický lékař tento poukaz vystaví, pokud jeho pacient je "plně nebo částečně
závislý na pomoci druhých, musí se u něj zajistit pokračování dlouhodobé i následné péče,
doléčení chronické či akutní choroby". (Misconiová B. Domácí péče: otázky a odpovědi,
str. 9)
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Prvním krokem je vybrat agenturu, která klientovi domácí zdravotní péči poskytne.
Pokud je tento poukaz vystaven praktickým lékařem, vyplní všechny náležitosti do
poukazu, zejména zdravotní údaje, mobilit, včetně typu návštěvy. Jsou čtyři typy návštěv,
rozdílné v časových rozmezích, po které se vykonávají a to 15, 30, 45 a 60 minut.
Praktický lékař stručně popíše požadované výkony. U některých výkonů např. převaz rány,
jsou potřebné materiály, které se udávají pod určitými kódy, které musí lékař vypsat. Kódy
se vztahují i na lokální léčivé prostředky nebo potřebné pomůcky.
První poukaz platí pro agenturu maximálně měsíc, poté dojde k zhodnocení klientova
stavu. Pokud praktický lékař rozhodne v domácí zdravotní péči pokračovat, péče o klienta
je časově neomezená. Pokud domácí zdravotní péči indikuje odborný lékař v nemocnici
poukaz je platný pouze 14 dnů. (3)
Agentuře je předem oznámeno propuštění pacienta z nemocnice. Navštíví ho vrchní
sestra této agentury. Vysvětlí mu, jak agentura funguje, průběh první návštěvy a další
nezbytné informace. Pokud je budoucí klient propuštěn, opět vrchní sestra agentury
navštíví nemocnici, staniční sestra předá všechny informace o pacientovi. Kontakt je
možný i přes telefon, příslušné zprávy nebo poukazy jsou poslány. (2)

1.4. Formy domácí péče
Rozlišujeme několik forem domácí péčedomácí hospitalizaci, dlouhodobou domácí
péči, preventivní domácí péči, domácí hospicovou péči.
Domácí hospitalizace pro klienty s pooperační či poúrazovou péčiprobíhá u klienta
během několika dnů nebo týdnů.
Dlouhodobá

domácí

péče

pro

klienty

s

duševním

nebo

chronickým

onemocněnímpéče musí být komplexní a vykonává se u klienta v období měsíců či roků.
Preventivní domácí péče u klientů na doporučení jejich praktického lékaře. Jedná se
o týdenní nebo měsíční péči. Tu určuje lékař na základě celkového stavu klienta. Péče je
preventivní sledování zdravotního a psychického stavu klienta.
Domácí hospicová péče je určena klientům, kteří jsou v preterminálním
nebo terminálním stádiu života. Péče je indikována, kdy praktický lékař předpokládá,
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že dojde k smrti do šesti měsíců. Péče se klientovi poskytuje většinou třikrát denně. Na
základě písemné žádosti praktického lékaře může být frekvence péče zvýšena. Žádost musí
být schválena od revizního lékaře zdravotní pojišťovny, pod kterou klient spadá. (3)

1.5. Kdo se na domácí zdravotní péči podílí
Na domácí zdravotní péči se podílí mnoho osob. Pacient, kterému je služba
poskytována. Lékař, který vydává poukaz, recepty na léky nebo jiné potřebné věci.
Zdravotní sestry, poskytují odborné zdravotní výkony např. podání léků, převazy apod.,
fyzioterapeuti, pracovníci v sociálních službách a dobrovolníci. Klientům, kteří se cítí
osamělí, pomáhají po psychické stránce dobrovolníci. Na domácí zdravotní péči se podílí
rodina, díky které může klient zůstat ve svém známém sociálním prostředí. (1)

1.6. Zahájení domácí zdravotní péče v klientově domácím prostředí
První návštěvu u klienta, v jeho domácím prostředí, vykonává vrchní sestra agentury.
Dochází k seznámení s klientem, je důležité se seznámit s jeho rodinou, dochází k přípravě
ošetřovatelské péče. (2)
Vrchní sestra se především seznámí s klientem, provede s ním rozhovor, vyšetří ho a
zhodnotí stav domácího prostředí klienta. Po uvážení navrhne úpravu domácího prostředí,
kvůli jeho pohodlí a vykonávání domácí péče. Seznámí klienta s výkony s a službami,
které mu budou poskytovány. (3)
Aby klient mohl zůstat ve svém domácím prostředí, musí být rodina tzv. "zdravá".
Rodina spolupracuje s klientem a agenturou.
Podle Malinkové a Markové (Bártlová a kol., Komunitní ošetřovatelství pro sestry, str. 44):
"Charakteristika zdravé rodiny je:
•

Členové rodiny si vzájemně pomáhají.

•

Rodina umožňuje rozvoj každého jednotlivého člena.

•

Vztahy mezi jednotlivými rolemi v rodině jsou efektivně uzpůsobeny.
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•

Rodina má aktivní přístup k řešení problémů.

•

Domácí prostředí a způsob života jsou zdravé.

•

Rodina má normální spojení se širší komunitou. "
Rodina by měla vědět o možnostech a omezení klienta, být oporou a pomocí.

Spolupracují s agenturou, podporují klienta ve zvládání jeho situace. (1)

1.7. Systém financování domácí zdravotní péče v České republice
Domácí zdravotní péče se v České republice financuje třemi způsoby. Za prvé, „klient
je samoplátcem u něj vykonaných služeb“ (1). To je v případě, kdy tento klient není
pojištěn nebo jeho pojišťovna nehradí výkony ze zdravotního pojištění. Proto je dobré
klienta upozornit na to, co si bude platit sám a co mu hradí pojišťovna. "Za druhé
sponzorské dary, z nadací či grantů. Za třetí z fondu veřejného zdravotního pojištění. To
upravuje vyhláška MZČR č. 134/1998 Sb., kde jsou bodové hodnoty jednotlivých
zdravotnických výkonů. Pokud je domácí zdravotní péče financována z fondu veřejného
zdravotního pojištění, musí být přítomna smlouva mezi zdravotnickým zařízením a
pojišťovnami, podle výše uvedené vyhlášky MZČR bodovou hodnotou v Kč, do limitu času
nositele výkonu 10 hodin na pracovní den." (Bártlová a kol., Komunitní ošetřování pro
sestry, str. 45)

2. Kožní defekty u klientů v domácí zdravotní péči
2.1. Stavba kůže
Směrem dovnitř jsou tři vrstvypokožka, škára a podkoží. Škára s pokožkou tvoří kůži
tzv. cutis. Ke kůži patří přídatné kožní orgányvlasy, chlupy, nehty, potní žlázy a mazové
žlázy. (4)
Pokožka neboli epidermis je tvořena epitelem, který je rohovějící dlaždicový.
Epidermis se skládá z pěti buněčných vrstev. Epitel se obnovuje ve dvou buněčných
vrstvách, které jsou nejníže uložené. Z těchto buněčných vrstev se buňky posunují nahoru
k povrchu kůže a dochází k jejich keratinizaci. Vrstva se opotřebovává nepřetržitě a
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olupuje se, tzv. deskvamace, je bez cév a je zásobena ze škáry. Hlavní složkou vrstvy jsou
buňky tzv. keratinocyty, které mají funkce keratinosyntézy. Keratin je protein, je
nepropustný, velmi rezistentní k změnám teploty a pH, těžko přístupný enzymatickým
rozkladným procesům. Keratin je tvrdý, který tvoří chlupy, vlasy a nehty, nebo měkký.
Měkký je hlavní složkou zrohovatělých buněk vnějších epidermálních vrstev, nachází se
jako spojovací substance v extracelulárním prostoru.
Další složkou epidermis jsou Langerhansovy buňky. Důležitou složkou pro imunitní
reakce kůže, senzorické Merkelovy buňky a melanocyty. Melanocytyprodukují barvivo
melanin, její množství a rozložení je zodpovědné za barvu vlasů, chlupů a kůže. Vrstva se
skládá z pěti vrstevbazální, ostnitá, zrnitá, světlá, rohová. (4)
Bazální vrstva (stratum basale) je spodní vrstva epidermis, odděluje epidermis od
dermis. Vrstvu tvoří bazální cylindrické buňky (keratinocyty), dělí se pomocí mitózy. Tato
funkce zajišťuje průměrnou obnovu epidermis. Keratinocyty se dělí a vyzrávají po
keratinocyty rohové vrstvy zhruba 28 dní. (5) Dělení ovlivňují např. růstové faktory,
hormony a vitamíny. Ve vrstvě jsou i další buňky, které se nazývají melanocyty.
Ostnitá vrstva (stratum spinosum) je až šest řad nepravidelně uspořádaných buněk. (4)
s ostnatými výběžky. Desmosomy jsou destičky, vytvářející mezi buňkami ostny, viditelné
na buněčné stěně jako ztluštění. Ve vrstvě se produkují látkykeratin nebo proteinová
vlákna. Proteinová vlákna syntetizují keratinopeptidy. Vrstva má nižší mitotickou aktivu
než vrstva předchozí. Pokud je vrstva obnažená, tak vlhne až mokvá. (5)
V zrnité vrstvě (Stratum granulosum) dochází k pustupné keratinizaci buněk.
Vrstva se nazývá podle hrubých zrníček, ty jsou v jedné až třech vrstvách plochých buněk.
Zrníčka obsahují keratohyalin neboli prekurzor keratinu. Keratohyalin se podílí na stavbě
keratinových vláken v mezibuněčném prostoru. (4)
Světlá vrstva (stratum lucidum) neboli vrstva jasných buněk. Skládá se z bezjaderných
buněk, v nich je intenzivní enzymatická aktivita, epidermální buňky ztratí jádro nad
granulární vrstvou a odumírají. (5). V buňkách, které keratinizují, je přítomna látka eleidin.
Eleidin je acidofilní, bohatá na tuk a bílkoviny, dokáže lámat světlo. (4) Její funkce je
ochrana epidermis před vodními roztoky, tím napomáhá permeabilite a vodnímu
hospodářství. (5)
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Rohová vrstva (stratum corneum) má buňky, které jsou bez jádra, keratinizované a
oploštělé. Buňky se nazývají korneocyty. (5) Korneocyty leží nad sebou jako tašky a jsou
spojeny keratohyalinem a jemnými vlákny. (4) Nejsvrchnější řada se nazývá stratum
disjunctum neboli horní řada, buňky se zde odlupují ve formě šupin. (5)
Dermiskorium je pod bazálním vrstvou epidermis. Tkáň je bohatá na cévy a
zakončení nervů. Rozdělení podle histologievnější papilární vrstvu a vnitřní síťová. (4)
Tyto dvě vrstvy se liší hustotou a uspořádáním vazivových vláken. (5)
Papilární část (pars papillaris) je horní vrstva. Zasahuje do epidermis pomocí
prstovitých výběžků (papilami). Kolem papil jsou kapilární kličky, zásobující epidermis,
která je bezcévná. V papilární vrstvě jsou i nervová zakončení, smyslové receptory a
iniciální lymfatické cévy. (5) Vazivová tkáň je složena z fibrocytů a jsou elastická
kolagenních vláken. Mobilní krevní buňky a tkáňové buňky se pohybují v gelovité hmotě,
která vyplňuje mezibuněčný prostor. (4)
Síťovitá část (pars reticularis) skládá se z kolagenních svazků, jsou silné a navzájem
propojené. Mezi kolagenními svazky jsou sítě elastických vláken. Znalost probíhání
kolagenních vláken napomáhá k správnému používání fixačních materiálů při léčbě ran a
při incizích. Vlákna probíhají různými směry, ale šikmo k epidermis a k povrchu těla. (5)
Langerovy štěpné linie kůže jsou přirozené štěpné linie. Když se při incizích dělají řezy
kůží podél těchto linií, tak se linie nerozestupují a dochází k celkem neviditelným jizvám.
Přirozené štěpné linie jsou ve směru nejmenší roztažitelnosti. (4)
Škára je z nervových zakončení s receptoryMerkelova tělíska, Meissnerova tělíska,
Krauseho receptory, Ruffiniho tělíska, VaterovaPaciniho tělíska a volná nervová
zakončení. Jsou zde další kožní adnexamazové žlázy, malé a velké potní žlázy a vlasové
folikuly. V dermis vzniká při hojení rány ostrůvkovitá epitelizace. (5)
Subcutis (tela subcutanea) je vrstva, která je nejhlouběji, z řídké vazivové tkáně. V
subcutis jsou tukové buňky, jsou spojené do lalůčků. Lalůčky mají funkci, která tlumí
nárazy na fascii a svalovou tkáň. Tuková tkáň má funkci izolující, modelující a depotní. Je
v ní velké množství cév. (5)
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2.2. Funkce kůže
"Kůže je hraniční vrstvou mezi organismem a jeho okolím a funguje na tomto
exponovaném místě na jedné straně jako bariéra, na druhé straně jako spojení mezi
vnějším světem a vnitřními orgány." (Germann G.. et al., Kompendium ran a jejich
ošetřování, str.6)
Funkcí kůže je ochrana těla, udržování stálé tělesné teploty, smyslové funkce, zásobní
funkce, metabolismus, vylučovací funkce, resorpční funkce. (6)
Kůže ochraňuje tělo před vniknutím mikroorganismů, jako jsou bakterie a viry.
Ochraňuje před ztrátami tělesných tekutin, aby nedošlo k dehydrataci, před poškozením
vnitřních orgánů, před chemickým a mechanickým poškozením, UV zářením.
Udržování stálé tělesné teploty je díky vylučováním potu, vazokonstrikci nebo
vazodilatací. Poskytuje izolaci prostřednictvím tukové vrstvy a ochlupení. (6)
Kůže je smyslový orgán, kde se nacházejí receptory. Merkelova tělíska a Meissnorova
tělíska, zajišťují čití, Merkelovo hluboké kožní, Meisnerovo povrchové taktilní. Ruffiniho
tělíska jsou receptory tepla, VaterovaPaciniho tělíska vnímají tlak. Bolest vnímáme
pomocí volných nervových zakončení. (5)
V podkožním vazivu je tuková tkáň, má funkci zásobní, izolační a mechanickou. Díky
tuku se dokáží rozpustit některé vitamíny A, D,E,K, jsou rozpustné v tucích. (6) Resorbční
funkce kůžeresorbuje vodu a léčebné přípravky, absorbuje dýchací plyny. Pokud je kůže
poškozena, má

velké

resorbční

schopnosti,

může dojít

k infekci

způsobené

mikroorganismy.
V kůži jsou potní a mazové žlázy. Vylučují pot a maz a tím zajišťují ochranu kůže.
Syntéza melatoninu a vitamínu D je v kůži, která je metabolickým orgánem. Napomáhá
také při tvorbě protilátek. (5)
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2.3. Fázové hojení
"Hojení je fyziologický proces, při, nemž dochází k obnově porušené struktury a
funkce kůže. Hojení je přirozeným obranným systémem pohybu a dělení buněk, přičemž
probíhá v několika fázích, které se vzájemně prolínají, časově překrývají a navazují na
sebe a nelze je oddělovat." (Kompendium hojení ran pro sestry, Andrea Pokorná, Romana
Mrázová str. 18)
Je to přirozená buněčná reakce organismu.

Při poruše celistvosti kožního krytu,

započne hojení ran, dojde k nastoupení buněčných pochodů.
Základní fáze hojenízánětlivá, granulační, epitelizační. (5)
Fáze zánětlivá (exsudativní, katabolická) začíná od doby, kdy se naruší kožní kryt, měl
by fyziologicky trvat asi po tři dny. (4) "Rána je často infikovaná, secernující s možným
výskytem vlhkých či suchých nekróz, s výraznými povlaky, často je přítomný zápach
a lokální bolest." (Pejznerová I., Lokální ošetřování ran a defektů na kůži, str.11) Fáze se
projevuje rozvojem zánětu, tělo reaguje na to, že v ráně jsou nežádoucí věci. (8) Pokud se
rána nehojí, dochází k prodloužení této fáze, trvá tedy déle než tři dny. Častým důvodem
jsou fibrinové a nekrotické povlaky na spodině rány, z důvodu infekce, ale infekce je z
důvodu zánětu. Místní známky infekce jsou rubor, calor, dolor, tumor, functio laesa. (5)
Z pohledu ošetřování jde o zastavení krvácení, vyčištění rány, podpora bujení buněk
(proliferace), podpora vytvoření tkáně (granulace). (7)
Fáze granulační (proliferační, anabolická) je další fází v procesu hojení. Rána se
vyplňuje granulační tkání, tvoří se na základě procesu neoangiogeneze. (5) Z pohledu
ošetřování jde o dočištění rány, aby rána nevyschla, podporujeme granulaci a pozorujeme
okraje a plochu, aby byla elastická. (7) Aby rána nevyschla musíme udržovat dobrou
vlhkost a teplotu tkáně. U granulace pozorujeme zvětšení granul a změnu barvy. Barva
losově červená, hojení pokračuje správným směrem. U zastavení hojení, pozorujeme
našedlou barvu, granula jsou povleklá. Pokud je přítomná infekce, pozorujeme v ráně
červené ostré útvary. (5)
Fáze epitelizační je poslední fází hojení rány. Začíná od okrajů nebo z ostrůvků uvnitř
rány. Spodina rány musí být vlhká, nasycená kyslíkem a chemotaktická, aby docházelo k
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přemisťování buněk. Dochází ke změně granulační tkáně, kdy tkáň ztrácí vodu, dochází k
snížení počtu cév a nová tkáň se zpevní a změní se v tkáň jizevnatou. (5)
Hojení ran rozlišujeme jako per primam intentionem, per secundam intetionem (7) a
terciální hojení (tertiary intentionem) (9)
Primární hojení ran (per primam intentionem) je u ran, které jsou uzavřeny stehy nebo
svorkami. Nejčastěji je to u chirurgických zákroků. (7) Hojení dobře probíhá, když je
organismus mladý a zdravý, pokud jsou okraje těsně na sebe naléhající, nejsou v ráně
žádná cizí tělesa a ta část, kde došlo k poškození kožního krytu, je dobře zásobené. Potom
nemusí dojít k infekci. Ke spojení okrajů dochází zpravidla po 8 dnech, ale definitivně se
pevně spojí až po několika týdnech. Jizva po tomto zákroku je viditelná jenom tím, že je
bledší než okolní kůže. (4)
Sekundární hojení ran probíhá u ran, kde je tkáňový deficit a musí se nahradit tkání
novou. (7) Hojení nastává i v tom případě, že infekce zabrání tomu, že okraje se přiměřeně
nespojí. Při hojení by se rána měla vyplnit granulační tkání. Hojení je zdlouhavé, po
zhojení je viditelná jizva na tomto místě. (4) Do tohoto hojení spadají také chronické rány,
trvají déle než 6 týdnů. Do této doby spadá, jak destrukce, tak tvorba nové granulační
tkáně. (7)
Terciální hojení (odložené primární)ponecháme ránu otevřenou, podporujeme
granulaci. Rána se uzavírá cca po 35 dnech, suturou nebo kožním štěpem. Využívá se u
ran, které mají vysoké riziko infekce, nekrózy nebo otoku tkáně (9)

2.4. Dělení ran
Rány se dělí podle příčiny na vnější a vnitřní. Vnitřní příčiny jsou "poruchy funkce
žilního systému, poruchy funkce tepenného systému, poruchy funkce lymfatického systému,
onemocnění krvetvorby, metabolické poruchy, autoimunitní onemocnění, neuropatie atd."
(Pejznerová I., Lokální ošetřování ran a defektů na kůži, str. 9)
Vnější se dělí na mechanické, chemické (louhy, kyseliny), termické (popáleniny,
opařeniny, omrzliny) a aktické (radiační záření) (7)
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Mechanické rány se dělí na:
•

"Řezné (vulnus scissum): vzniká tlakem a tahem ostrého předmětu po kůži

•

Sečné (vulnus sectum): vzniká kolmým nebo šikmým dopadem ostrého předmětu na

povrch těla
•

Bodné (vulnus punctum): vzniká proniknutím ostrého nebo tupého předmětu do

hloubky těla
•

Střelné (vulnus sclopetarium): postřely, zástřely, průstřely

•

Kousnutím (vulnus morsum): může být způsobená zvířetem a/nebo člověkem

•

Tržné (vulnus lacerum): vzniká prasknutím kůže vlivem tahu

•

Zhmožděné (vulnus contusum): je způsobena tupým nárazem, velmi často se tyto dva

mechanismy kombinují a vzniká rána tržnězhmožděná (vulnus lacero contusum)"
(Slezáková L. a kol., Ošetřovatelství v chirurgii I, str. 12)
U mechanických (traumatických) rán je důležitý druh a rozsah. Podle druhu
hodnotíme, zda je rána čistá, znečištěná nebo primárně infikovaná. U zavřených ran jsou
poškozeny tkáně či kosti, cévy a nervy, není ale poškozen kožní kryt. Rány jsou viditelné
pouze otoky nebo hematomy, pacient má většinou silnou bolest. U povrchových ran je
poškozen pouze kožní kryt, přesněji epidermis. Rána se zhojí rychle, bez vedlejších
následků např. jizvy. U perforujících ran je zasažena škára, někdy podkoží, svaly nebo
vnitřní orgány. U komplikovaných ran je hlavní problém tzv. sekundární postižení, dojde
např. k poškození cév díky ischemii nebo infekci.
Chemické a termické rány, rozsah jejich poškození závisí na délce a intenzitě
působení tepla a chladu či kyselin a louhů. (4) Popáleniny dělíme na čtyři stupně, první
stupeň erytém a poslední stupeň zuhelňatění.
Další dělení je podle délky léčby, podle hloubkypovrchové a hluboké. (7) Podle délky
léčby dělíme rány na akutní a chronické. Akutní rány jsou rány, které vznikají po traumatu.
Chronické rány vznikají díky patofyziologii. Za ránu chronickou se většinou považuje ta
rána, která se nezhojí do 48 týdnů. (11)
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2.5. Faktory ovlivňující proces hojení ran a poruchy procesu hojení
Zpomalené hojení ran je u osob starších, zhorší se kvalita hojení rány. Pacienti
kachektičtí, podvyživení nebo obézní, komplikací je špatné hojení ran, tato rána i může
hnisat. (4). Hojení ran může ovlivnit i nedostatek minerálů (vitamín C nebo E), stopových
prvků např. sodík, vápník, železo, zinek. (5) S tím souvisí i stav imunity, kdy nedostatek
např. bílkovin, infekce způsobená bakteriemi či parazity nebo viry, či následek traumat, má
za následek oslabený imunitní systém. (4) Další faktory jsou přidružená onemocnění
ICHS, hypertenze, DM, onkologická nemocnění, imunodeficience, malabsorbce.
Léky ovlivňující srážení krve zhoršují hojení rány, granulační fázi či vznik jizvy.
Hojení ovlivňují léky jako cytostatika, imunosupresiva, antiflogistika, antihistaminika.
Psychosociální aspekty souvisí se spoluprací pacienta, kdy horší spolupráce je s pacienty,
kteří trpí demencí nebo vleklou chorobou. (4) Z dalších faktorů, které ovlivňují hojení ran,
je to abúzus návykových látek, způsob života či spánek. (5)
Místní faktory ovlivňující proces hojení jsou vznik a rozsah poškození. Do toho spadá
hloubka rány, velikost rány. Stav okrajů rány, pokud jsou okraje navalité či neostré. Stav
spodiny rány, pokud je přítomna na spodině rány nekróza nebo různé povlaky. Další místní
faktory jsou lokalizace rány, okolí rány, rozsah osídlení rány choroboplodnými zárodky,
přítomnost cizích těles, stáří rány či teplota rány. (5)
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2.6. Bércové ulcerace
Častými kožními defekty u klientů v domácí péči jsou bércové ulcerace, syndrom
diabetické nohy a dekubitus. Protože v kazuistice rozebírám bércové ulcerace, budu se
zabývat v této kapitole jen jimi.

2.6.1. Ulcerace venózního původu
Bércová ulcerace venózního původu je „výsledkem poruchy látkové výměny v cutis a
subcutis, na podkladě chronické žilní insuficience“. (4) Venózní insuficience je tok krve,
směrem k srdci, porušen, z různých částí tohoto systému je odváděno menší množství krve,
dojde k přetížení systému a hypertenzi. (4) Proud krve ze žil je zpomalený nebo dochází ke
stáze krve. Tím se ovlivňuje metabolismus a lymfatický systém. (13)
2.6.1.1. Anatomie a funkce žil dolních končetin
Anatomii dolních žil dělíme do několika oblastíhlubokých, povrchových a systém
spojovacích žil.
Hluboké žíly (subfasciální) se vyskytují ve svalstvu kosterní, jsou párové
k příslušným arteriím. (13). Mají funkci transportní, kdy odvádí okysličenou krev směrem
k srdci pomocí vlásečnic. Odevzdá kyslík a přijímá odpadní produkty, které vzniknou
látkovou výměnou, a kysličník uhličitý. Při transportu zpět je i žilní systém zdravého
člověka přetížen. Žilní krev jedince, který je ve vzpřímené poloze, musí překonat vysoký
hydrostatický tlak, když se krev navrací k srdci. (12)
Povrchové žíly (suprafasciální) se vyskytují v cutis a subcutis, žíly jsou spojeny pomocí
četných větví a tvoří žilní pletivo. Pletivo krev vede z povrchu do hloubky, může regulovat
objem krve. (12)
Systém spojovacích žil (perforátory) spojuje žíly hluboké a žíly povrchové. (12)
„Důležité jsou Cockettovy žíly v oblasti vnitřní strany bérce, Boydovy žíly pod kolenem,
Doddovy žíly na stehně.“ (Gericke A., Švestková S., Fázové ošetřování chronických ran:
ulcus cruris venosum, str. 7) Všechny tyto žíly mají chlopně, které zabraňují zpětnému
toku krve. (12)
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Aby se krev navrátila do pravé poloviny srdce, napomáhají tomu pomocné mechanismy.
Velmi důležitý podpůrný mechanismus se nazývá svalověžilní pumpa. Svalově žilní
pumpa se skládá ze svalové aktivity lýtka a neporušené domykavé chlopně. Když
pohybujeme dolními končetinami, tak se žíly stlačují díky svalové kontrakci. Naopak žíly
jsou rozšířené, pokud jsou dolní končetiny v relaxaci. (12)
2.6.1.2. Chronická žilní nedostatečnost
Patofyziologický stav, dochází k porušení mechanismů žilního návratu, pomocí kterých
je krev vedena k srdci. Krev se městná, a to v žilách na dolních končetinách, díky tomu se
zvýší žilní tlak a vzniká tzv. žilní hypertenze.
Tento patofyziologický stav vzniká z důvodu nedomykavostí chlopní v žilním systému,
povrchovém, hlubokém nebo spojovacích žilách. Může dojít také ke kombinaci. Chronická
žilní insuficienci vzniká díky flebotrombóze. (12)
Rizikové faktory přispívají ke vzniku chronické žilní insuficienci. Rizikové faktory jsou
„výskyt žilních onemocněních v rodině, dědičné dispozice ke ztrátě elasticity žilní stěny,
zánětlivá onemocnění žil, opakovaná těhotenství, hormonální antikoncepce, životní styl,
nedostatek pohybu, kouření, dlouhodobé stání a sezení, nošení těžkých břemen, omezená
hybnost kloubů dolních končetin, nesprávná výživa, nadváha a obezita, nevhodná obuv.“
(Pospíšilová A. Bércový vřed I, str. 19)
Chronická žilní insuficience se dělí na primární a sekundární. Primární chronická žilní
insuficience vznikne, jedinec má dlouhodobé primární křečové žíly (varixy).

(13)

U koho varixy vzniknou není ještě do dnešní doby zodpovězeno, nejčastější důvod je
uveden důvod genetický. Sekundární žilní insuficience je častější, vyvíjí se na podkladě
zánětu hlubokých žil. Zánět hlubokých žil způsobí, že chlopně mají nějakou poruchu
nedomykavost, neprůchodnost nebo kombinaci obou těchto poruch. Chlopně jsou
porušené, krev stagnuje, chlopně v spojovacích žilách se nedomykají a tím se krev teče
opačným směrem, a to do povrchových žil. Vzniká tzv. ambulatorní žilní hypertenze, to je
hypertenze, která je v povrchových žilách. Žilní hypertenze ničí okolní vlásečnice, mízní
kapiláry a okolní tkáň. Důsledkem toho vznikají kožní změny, jako bércové vředy apod.
(12)
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2.6.1.3. Klinické projevy a stupně ulcerace venózního původu
Prvním projevem je edém, který vzniká hlavně kolem vnitřního kotníku a v kamašovité
zóně. Kamašovitá zóna je v dolní třetině na dolní končetině. (4) Podle Widmera a Fischera
dělíme chronickou žilní insuficienci (CVI) na tři stupně. Tyto stupně jsou děleny podle
„závažnosti, lokalizace, doba trvání poruch návratu žilního krve a také stupeň a délka
přetížení žilního systému dolních končetin určují různé klinické projevy, které se postupně
objevují.“ (Gericke A., Švestková S., Fázové ošetřování chronických ran: ulcus cruris
venosum, str. 910)
První stupeň se projevuje metličkovými žilami (tzv. mikrovarixy), které jsou kolem
kotníku a nad nožní klenbou, dochází také k otokům. (13) Metličkové varixy jsou
modrofialové žilky, které jsou na okrajích nohy. Otok se zhoršuje po vykonané námaze a
také večer. (12) Stupeň druhý je charakterizován hemosiderickou pigmentací v kamašovité
zóně. Také je přítomen otok na bérci, největší otok je kolem kotníku a hypodermitidou.
(13) Hemosiderickou pigmentaci způsobuje ukládání hemosiderinu v kůži, ten se dostává
do kůže kvůli tomu, že žilní stěny jsou více propustné. Nejdříve to jsou červené tečky,
potom jsou žlutohnědé až černé, tyto tečky postupně splynou a vzniknou větší. (12)
Na bérci nelze udělat zřasení kůže a kůže je lesklá. Nejhorší fází hypodermitis je tzv.
atrophie blanche, ta se projevuje kolem kotníků drobnými bělavými ploškami. Třetí stupeň
je ulcus cruris venosum neboli tzv. vředy kamašovité, ty se vyskytují nad vnitřním
kotníkem, na přední a zevní ploše bérce. (13)
Dalšími klinickými projevy jsou dermatitida ze stázy, kdy kůže zarudne a zmokvá, na
kůži jsou šupinky, je pokryty stroupky a kůže je citlivá. Komplikací dermatitidy je
mikrobiální ekzém. Tento ekzém se projevuje neštovičkami. Dále je to hyperkeratóza,tuhá
kůže, papilomatóza. (12)
Subjektivní potíže jsou velmi výrazné, pokud jedinec má bércové vředy. Projevy žilní
chronické nedostatečnosti se zlepšují, pokud si jedinec dá nohy do zvýšené polohy,
pohybuje nohami, nohy jsou ovázány kompresním obvazem nebo má navléknuty
kompresní punčochy. Opakem je, když jedinec dlouhodobě stojí nebo sedí, to se projevy
zhoršují. Jedinec si stěžuje na těžké, unavené nohy, také ho kůže na nohou svědí či pálí,
často se objevují noční křeče. (12)
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2.6.1.4. Ulcus cruris
Bércový vřed venózního původu je výsledkem poruchy látkové výměny, která se děje v
cutis a subcutis, díky chronické žilní insuficienci. (4) Chronická žilní insuficience může
vzniknout díky posttrombotickému syndromu, přítomnosti primárních varixů (13)
Bércové vředy při primárních varixech jsou hlavně v dolní třetině bérce, hlavně kolem
kotníku. Bércové vředy tohoto typu se projeví rozšířenou žilní kresbu, otoky, které jsou
nejdřív měkké, postupně se mění a jsou zde vazivové změny, hemosiderickou pigmentaci
na bérci nebo v okolí vředu, kůže je suchá a tenká, loupe se, mokvá a vyskytuje se na ní
ekzém.
Bércové vředy posttrombotické jsou v dolní třetině bérce, v kamašovité zóně. Projeví
se tuhým otokem tzv. skleredémem, tyto vředy často mokvají a špatně se hojí. Na pohled
to jsou hluboké, rozsáhlé rány, často podminované a spodina je povleklá.
Subjektivní příznaky jedince jsou od mírné až po silnou bolest. (12)
2.6.1.5. Diagnostika
Diagnostika začíná odebráním anamnézy, potom klinické a přístrojové vyšetření.
Vyšetřuje se hlavně žilní a tepenný systém. (4)
Lokalizuje se vřed a tvar vředu, potom se hodnotí stav spodiny rány. Spodina této
rány je většinou nažloutlá, nebo bělavá a sekrece je zde mírná. Pokud se vyskytuje na
spodině rány nekróza, musí se zvážit, že je poškozen i tepenný systém, tento vřed je tzv.
ulcus mixtum. Na spodině může být i hnisavý povlak, což svědčí pro přítomnost mikrobů.
Dále se hodnotí stav okolí vředu, kdy většina pacientů má stasis dermatitis a varikózní
ekzémy, otoky, ortopedické vady, jako je např. ztuhnutí hlezenního kloubu. Pacient se nám
také svěřuje se svými potížemi, kdy u primárního varixu je bolest menší než u varixu, který
vznikl postttrombotickým syndromem. (13) Pacient cítí bolest a napětí v končetině, která
ustupuje při elevaci, také si všímá rozšířené žilní kresby. (5)
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2.6.2. Ulcerace arteriálního původu
Ulcerace arteriálního původu vznikne kvůli tomu, že průtok krve tkáněmi
je nedostatečný, když se částečně či úplně uzavřou cévy. (5)
2.6.2.1. Vředy vzniklé arteriosklerotickými změnami
Arteriosklerotické změny jsou nejčastější příčinou ulcerací arteriálního původu. (5)
Dalšími příčinami jsou špatně provedená pedikúra, neošetření malých poranění prstů,
tlakem obuvi. (4)
Projevem u nemocného je bolest při chůzi. Nemocný jedinec má bolesti také v noci,
kdy nevydrží být ve vodorovné poloze, ale potřebuje mít nohy v poloze svislé, aby došlo
k úlevě od bolesti. Na pohled vidíme v ráně nekrózu, po jejím odloučení vznikne až vřed.
Tento vřed má žlutavý povlak, okolí vředu je zarudlé a noha na omak je chladnější než
druhá.
Vředy se vyskytují kromě bérce, také na nártech, prstech a patách. Bércové vředy jsou
veliké a šíří se podle toho, jak moc jsou cévy postižené. Tyto vředy jsou tvaru oválného či
kruhovitého.
Projevem u nemocného je bolest při chůzi. Rizikem jsou „onemocnění ledvin, poruchy
metabolismu tuků, strava bohatá na tuky, nesprávný způsob života, nadváha a stres.“
(Pospíšilová A., Bércový vřed I, str. 28)
Podle toho, kde se aorta nebo periferní tepny dolní končetiny uzavřou, tak se rozlišují
podle Ratschowa. Ratschow rozlišuje aortobifurkační, pánevní, stehenní a periferní typ.
Tyto typy nemusí být ojedinělé, ale můžou se různě kombinovat. Dále se vředy mohou
dělit podle Knightona na šest stádií, na „povrchovou, hlubokou ránu, postižení fascií,
postižení svalstva, postižení šlach a vazů a kostí, postižení velkých tělních dutin“
(Germann, G. et al., Kompendium ran a jejich ošetřování, str. 78)

23

2.6.2.2. Další vředy vzniklé cévním uzávěrem
Další méně známý a častý je vřed, u kterého se vyskytuje cévní uzávěr, je u
Buergerovy choroby. Projeví se křečovitou bolestí a častým zánětem žil. Na dolních
končetinách se tvoří gangrény, nekróza a vředy. Lokalizace je na prstech nohou a bérci.
Často to končí amputací dolní končetiny.
Posledním typem jsou vředy u nemocných s vysokým krevním tlakem. U těchto
jedinců dochází k rozpadu tkáně, kdy cévní stěny mají degenerativní změny a jsou
ztluštělé. Na pohled je tento vřed mělký, má žlutou spodinu a je lemován červeně. Tento
vřed se velmi lehce šíří na další místa. Lokalizace tohoto vředu je na bérci. (12)
2.6.2.3. Diagnostika
Ulcerace arteriálního původu jsou obvykle menší, mají pravidelný okraji a na nich
jsou menší změny vlivem zánětu. Tyto ulcerace jsou na vnitřní, přední, zevní straně bérce,
také jsou lokalizovány na nártu, prstech a patách.
Tyto ulcerace mají projevy, a to bolest v dolních končetinách v noci při elevaci,
když jsou nohy v klidu, končetiny jsou chladné, pacient cítí na nohách menších bolestivost
a cítí je ztuhlé. Na vzhled je kůže na nohách lesklá a hladká, je zde nekróza tkáně. Pulzace
na dolních končetinách je menší až zcela vymizí. (5)
Arteriální vřed se diagnostikuje tak, že zjistíme stupeň aterosklerózy a kde je
lokalizován uzávěr. Léčí se také riziková onemocnění, jako hypertenze, diabetes mellitus,
kouření, nadváha. (4)

2.6.3. Diabetické bércové vředy
Lokalizace diabetických bércových vředů je v místech, kde působí tlak na kostní
výčnělky. Příčiny diabetických vředů jsou „změny ischemickézúžení a uzávěry velkých a
malých cév, postižení periferních nervů, infekce.“ (Pospíšilová, A. Bércový vřed I, str. 30)
Velké cévy jsou zasaženy díky ateroskleróze nebo mediokalcinóze. Ateroskleróza
zasahuje také střední a menší cévy. Když tyto onemocnění zasáhnou velké cévy dojde ke
kožním změnám, tyto kožní změny mohou vyústit v nekrózu. Když se tato nekróza
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odloučí, vzniká vřed. Tento vřed se velmi špatně hojí a jeho spodina je povleklá. Malé
cévy při diabetické mikroangiopatii dávají vznik vředům, kterých je více, jsou menší
velikosti. Tyto vředy mají tvar kruhu s hladkými okraji.
Diabetická neuropatie postihuje periferní nervy, diabetická neuropatie je velkým
rizikem. (12) Nemocný díky neuropatii necítí drobná poranění, dochází tedy k deformitám
na noze, vznikají také tlakové body, z nichž mohou vzniknout ulcerace. (5) Poslední
příčinou vzniku vředu je infekce. Diabetici jsou náchylnější k infekci, protože mají
sníženou obranu proti infekci. (12)
Charakteristická diabetická ulcerace tedy je menší okrouhlý vřed, okolí je
zrohovatělé, je zde hyperkeratóza, na spodině rány je často nekróza a exsudace je různá
podle toho, v jakém stádiu je vřed. (5)

2.6.4. Ulcerace vaskulitické, bércové vředy nádorové příčiny, posttraumatické
bércové vředy, vředy arteficiální
Vaskulitické bércové vředy, tyto vředy jsou u onemocnění, které způsobují oslabení
imunitního systému. Toto onemocnění je na podkladě zánětu cév, jsou silně bolestivé, na
spodině rány je nekróza či je spodina povleklá a defekt je okrouhlý.
Bércové vředy nádorové příčiny vznikají díky rozpadu nádoru, protože ten naruší
tkáň. Často to jsou nádory maligní, která dávají vzniknout vředu, který je velký, mokvá a
je nepravidelně vyvýšen.
Posttraumatické bércové vředy vzniknou díky úrazu, jsou to většinou komplikované
zlomeniny. Vředy vzniknou na místě, kde dojde ke ztrátě tkáně, je zde poraněná tkáň nebo
je zde nekróza apod.
Arteficiální bércové vředy vznikají díky působením chemických či fyzikálních
vlivů. Tam, kde dojde k odloučení odumřelé tkáně, vzniká ulcerace. (12)
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2.6.5. Komplikace bércových vředů
2.6.5.1. Mikrobiální osídlení rány

Každý vřed je osídlen mikroby, to ovšem neznamená, že v defektu je infekce, tento
kožní defekt je mikroby pouze kontaminován. Nejčastější osídlení defektu je
Staphyloccocus aureus (zlatý stafylokok), Pseudomonas a Proteus. Zlatý stafylokok se
vyskytuje v defektu, které mají spodinu suchou. Pokud kožní defekt mokvá, je šedozeleně
povleklý a vydává zápach, je přítomen v defektu Pseudomonas a Proteus. Mikroby tedy
mohou ovlivňovat hojení rány a v nejhorším případě se rozšířit do celého organismu.
Pokud dojde k nežádoucím projevům dojde k nasazení antibiotik. (12)
2.6.5.2. Erysipel
„Erysipel je akutní zánětlivá reakce kůže vyvolaná zpravidla streptokoky skupiny A,
mezi které zaujímá prvenství betahemolytický streptokok.“ (Pospíšilová A., Bércový vřed
I., str. 37) Projevy erysipelu jsou otok červené barvy, nevolnost, vysoké teploty a třesavka.
Poslední tři projevy jsou díky zánětu. Léčbou jsou protizánětlivé prostředky, pokud se
erysipel neléčí může dojít k rozšíření po těle a vřed se mnohokrát zvětší. Potom je
končetina ohrožena amputací. (12)
2.6.5.3. Lymfedém
„Lymfedém jako komplikace bércového vředu, jedná se buď o mízní otok dolní
končetiny, který navazuje na původní žilní otoktzv. flebolymfedém, nebo o otok výhradně
mízní, lymfedém, který vznikl poškozením po erysipelu.“ (Pospíšilová A., Bércový vřed I.,
str. 39) Flebolymfedém je projevem těžké chronické žilní nedostatečnosti. Tento edém
postupem času, díky hromadění tekutiny, se změní z měkkého otoku na tuhý. Lymfedém je
stejně jako flebolymfedém nejdříve měkký a potom tuhne, je však bledý a nebolestivý.
Edémy jsou komplikací pro bércové vředy žilního původu, léčíme je symptomaticky a
součástí léčby je používání kompresních obinadel či punčochy. Léčba se doplňuje
lymfodrenáží, polohováním končetin, péčí o kůži a celkovou rehabilitací. (12)
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2.6.5.4. Zánět povrchových žil
Zánět povrchových žil neboli tromboflebitida je komplikací u jedinců, kteří mají
bércové vředy žilního původu. Zánět se projevuje zánětem červené barvy, který je na
pohled pruh, je přítomen otok, žíla lze nahmatat, ale je to velmi bolestivé. U nemocných
jedinců je často přítomná i zvýšená teplota. Až pominou akutní projevy, tak žíla
skleroticky ztvrdne. Léčba je opět kompresivní, pomocí mastí či gelů, které jsou
protizánětlivé, s obsahem heparinu, také se přikládají na postiženou končetinu studené
obklady. Pokud je zánět povrchový nasazují se nesteroidní antiflogistika, antibiotika se
nasazují u hnisavých zánětů žil. (12)
2.6.5.5. Další komplikace bércových vředů
Mezi další komplikace patří suchá olupující se kůže, iritační dermatitida, kontaktní
alergický ekzém, mikrobiální ekzém, stafylokoková folikulitida a venózní dermatitida. U
prvních dvou se aplikují masti. Pokud iritační dermatitida je rozvinutá, používají se
většinou, jako u ostatních zmíněných komplikací, kortikosteroidní přípravky. (12)

2.6.6. Léčba bércových ulcerací
2.6.6.1. Konzervativní léčba
Do konzervativní léčby patří klasická léčba, moderní krytí a biologické krytí.
Do klasické léčby se řadí používání obkladů, mastí a tinktur. Příkladem obkladu je
např. Jarischův roztok, ten se používá k dezinfekci rány. Postup je takový, že na hydrofilní
gázu se dá roztok, přiloží se na vřed a nechá se působit. Roztok by na ráně měl být zhruba
20 minut, potom se rána ošetří mastí. Příkladem masti, která má baktericidní účinky
a podporuje granulaci a epitelizaci, je Kafrová mast. Další mastí, které jsou velmi
používané je Betadine mast a Framykoin mast. Na okolí vředu se používá zinková mast
či olej. U používání mastí a obkladů musíme však znát alergie pacienta/klienta.
Postup u klasické léčby je, osprchování defektu, kdy se defekt sprchuje shora dolů,
potom vysušíme měkkým ručníkem. Přiložíme obklad a necháme působit, poté obklad
odejmeme a ošetříme okolí zinkovou mastí či olejem. Pokud vřed léčíme mastí, jsou dva
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způsoby nanesení masti. První způsob dát mast přímo na vřed, druhý způsob je, dát mast
na gázu a přiložit na defekt. Potom na gázu dáme čtverce, zafixujeme obvazem
a u bércových vředů žilního původu aplikujeme ještě kompresivní obvaz.
Použití moderního krytí předchází odstranění již odumřelé tkáně a vyčištění defektu.
U moderního hojení musí být přiměřené vlhké prostředí, stabilní teplota, nepropustnost pro
mikroby, jednoduchá aplikace a snadná snímatelnost. Je několik druhů moderního krytí,
které používáme podle toho, jak defekt vypadá. (12)
Produkty k vlhkému hojení ran urychlují hojení, udržují správné prostředí, aby v ráně
nebyla infekce. Hydrokoloidní krytí se používá u ran, které jsou granulující a je zde mírná
až střední sekrece. Hydrokoloid se při styku s vlhkou ránou mění na gelovou hmotu.
Hydrogelové krytí se používá u suchých nekrotických ran či povleklých, granulujících a
také epitelizujících, kde se vyskytuje středně silná sekrece. Hydropolymerové krytí jsou
vhodné u ran, které mají mírnou až střední sekreci. Další krytí je absorpční alginátové, ty
se používají u ran se silnou sekrecí.
Pokud chceme eliminovat zápach z defektu, snížit exsudaci a další množení bakterií,
tak dáváme obvaz s aktivním uhlím. Pro rány, které se špatně hojí, je zde suchá nekróza či
její zbytek, nebo fibrinový povlak, používáme polyakrylátové polštářky. Když nechceme,
aby se obvaz přilepil ke spodině, protože rána je suchá nebo silně secernující je vhodné pro
na ránu dát neadherentní obvazy ze síťových materiálů. Příznivé ovlivnění granulace a
epitelizace nám zajistí pěnová polyuretanová krytí. Poslední máme antiseptické obvazy, ty
jsou vhodné na infikované chronické rány. (14)
2.6.6.2. Ostatní léčba bércových ulcerací
Další léčba je systémová, která podporuje léčbu konzervativní. Je pomocí farmak. Do
fyzikální léčby spadá léčba pomocí zevní komprese, přístrojové komprese, biostimulační
lampy, hyperbarické oxygenoterapie, pohybového cvičení a rehabilitační gymnastiky.
V domácí péči se používá fyzikální léčba pomocí zevní komprese, pohybového
cvičení a rehabilitační gymnastiky. Zevní komprese je pomocí obinadel, které se rozlišují
na obinadla s krátkým a dlouhým tahem. Kompresivní obvaz se dává správně ráno
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před svěsením nohou z postele, nesmí být mezi obvazem mezera, nesmí zde být přehyby
apod. Pokud se vřed zhojí, může pacient/klient začít používat kompresivní punčoch.
U pohybového cvičení je důležitá správně nacvičená chůze, i když pacient stojí nebo sedí,
měl by dělat drobná cvičení, jako přešlapování apod. Vhodné je také vleže mít nohy
podložené polštářkem. Při bolesti pomáhají také dechová cvičení. (12)
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3. Péče o klientku s defektem ulcus cruris venosum
Cíl: Popsat specifika léčby a terapie žilních městek dolních končetin s vředem
Doba sběru dat pro kazuistiku: 4.1.16.4. 2021

3.1. Anamnéza
3.1.1. Základní údaje

Iniciály: VZ
Datum narození: 1938
Pohlaví: ženské
Rodinný stav: vdova
Povolání: starobní důchod
Diagnóza: I830Žilní městky dolních končetin se vředem
Další diagnózy: Chronická insuficienci žil dolních končetin, hypertenze, ICHS,
hypothyreoza

Farmakoterapie:
Euthyrox 50 p.o. tbl. 100
Perindopril 4 mg p.o. tbl. 101
Nebivolol Sandoz 5 MG tbl. 100
Vigantol 15 gtt 1x týdněstředa
Eliquis 2,5 mg tbl. 101
Detralex 500 mg tbl. 200
Pohybový režim: Omezená mobilita a soběstačnost
Testy a škály: Barthel test80 b (lehce závislá), Hodnocení rizika dle Norton 24 b.
(nebezpečí vzniku dekubitů), Nutriční scórenebezpečí, Hodnocení rizika pádu11 b
(střední riziko)
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Subjektivní potíže: bolestivost defektů VAS 6, řešeno pomocí analgetik (Zaldiar 37, 5
mg/325 mg tbl.)

Popis případu
83letá klientka VZ, od září 2020 měla na pravé dolní končetině erysipel. Podávány
byly antibiotikaZinevat 1 tbl. p.o. za 12 hodin. Po vysazení se po Vánocích objevily na
bérci pravé dolní končetiny čtyři puchýřky o průměru 0,51,5 cm. Klientka pociťovala
bolest na lýtku a bérci, končetina je zarudlá a oteklá. Klientka si zašla na
dermatovenerologickou klinikuambulanci. Nebyla spokojená s ošetřením na této
ambulanci a odmítla na ambulanci chodit. Po domluvě se svým praktickým lékařem,
domluveno zajištění domácí zdravotní péče v Centru sociálních služeb na Praze 2. První
návštěva u klientky proběhla 4.1.2021. Sestry z domácí zdravotní péče chodí k pacientce
třikrát do týdne.

3.1.2. Lékařská anamnéza
Osobní anamnéza
Pacientka prodělala v dětství běžné dětské nemoci. Měla jeden úraz, pád na schodech,
po kterém měla částečně prasklý obratel Th8. Nekouří, alkohol pije výjimečně. Od
mladého věku má hypothyreozu a hypertenzi, zhruba od čtyřiceti let ICHS, chronickou
insuficience dolních končetin.

Rodinná
Otec zemřel v 62 letech na CMP, matka zemřela v 72 na CMP. Jeden synzdráv.
Manžel zemřel před pěti lety na CA.
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Sociální
Žije sama ve svém bytě, v prvním poschodí s výtahem. Je ve starobním důchodu.
Dříve byla švadlena.

Gynekologická
Klimakterium v 59ti letech, bez gynekologických potíží. Porod jeden bez obtížísyn.
Alergická: Klientka má alergii na Warfarin.
Farmakologická: Léky užívá dle doporučení lékaře. Kupuje jí je snacha, dříve si
obstarávala sama.

3.1.3. Fyzikální vyšetření sestrou
Fyzikální vyšetření proběhlo na první návštěvě u klientky, proběhla dne 4.1. 2021.
Zeptaly jsme se na výšku a váhu. Osobní váhu měla klientka doma, výška se určila z
posledního měření na ambulanci. Byl změřen krevní tlak, puls, teplota a frekvence
dýchání. Další otázky se týkaly zraku, zda klientka dobře vidí, jaké má kompenzační
pomůcky, kdy naposledy absolvovala vyšetření zraku u očního lékaře. Otázky na sluch,
opět zda jsou nějaké kompenzační pomůcky, kdy bylo naposledy děláno vyšetření sluchu.
U nosu, zda má klientka výtok z nosu či krvácení nebo nedošlo ke ztrátě čichu. U dutiny
ústní a hrdla byla otázka na protézu, zda má náhradu horní a dolní, jak pravidelně chodí
klientka na kontroly k zubaři, problémy při žvýkání a polykání nebo chrapot. Sestřička mě
také upozornila, že u těchto vyšetřeních se zaměřuje na koutky úst, zda není přítomná
asymetrie. V hrdle se pomocí špachtle vyšetřily mandle. U krku jsme se zaměřily na
vyšetření pulsu karotid a uzlin, zda klientka nemá problémy s hybností nebo jí nebolí krk.
Jelikož to je klientka, ptaly jsme se na přechod, porody, zda nemá nějaké hmatné útvary v
prsou. Dále bylo vyšetření plic a srdce, kdy si sestřička klientku poslechla fonendoskopem,
dále se ptala na kašel či bolest na hrudi. Klientka také odpovídala na otázky týkající se
chuti k jídlu, nauzei, zvracení, nesnášenlivost potravin, bolesti břicha, jak časté je
vyprazdňování, kdy naposledy byla stolice, zda nejsou problémy při močení či
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vyprazdňování. Protože jsme byly zde kvůli převazům, věnovaly jsme se hlavně kůži a
pohyblivosti. Sestřička mě upozornila, že je ze staré školy, a proto klientku vyšetřuje velmi
důkladně.

Hmotnost: 82 kg
Výška: 170 cm
TK, P: 142/86 96´
TT: 36,6 °C
D: 21
Oční vyšetření: hůře vidí na blízko, brýle na blízko, izokorické zornice (vyšetření u
očního lékaře před Vánocemi r. 2020)
Ušní vyšetření: bez obtíží (před půl rokem byla na vyšetření sluchu)
Nos: bez výtoku či jakéhokoliv krvácení
Dutina ústní: protéza (horní i dolní), bez obtíží při žvýkání či polykání, bez chrapotu (kdy
byla naposledy u zubního lékaře, si klientka nepamatuje), koutky bez asymetrie
Hrdlo: mandle bez obtíží
Krk: pulsace karotid symetrická, uzliny bez obtíží, bez obtíží hybnosti krku
Prsa: bez jakéhokoliv hmatného tělíska, klimakterium
Plíce a srdce: bez vedlejších poslechových fenoménů, rytmus srdeční pravidelný
Břicho: bez obtíží, peristaltika slyšitelná
Vyprazdňování a močení: bez obtíží
Stav kůže: kůže suchá, dobrý turgor, se změnami
Končetiny: otok pravé dolní končetiny, šest ran 0,51,5 cm
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3.1.4. Ošetřovatelská anamnéza
Pro zpracování anamnézy a hodnocení klientky, jsem si vybrala od Marjory Gordon,
model funkčních vzorců zdraví. Ošetřovatelský proces je „Komplexní systém
ošetřovatelské péče o nemocného zaměřený zejména na tělesné, psychické, sociální a
duchovní potřeby nemocného.“ (Kašáková a kol., Výkladový slovník pro zdravotní sestry,
str. 288) Model funkčních vzorců zdraví je americký model z 20. století. V roce 1974
identifikovala Marjory Gordon jedenáct okruhů vzorců chování roce 1987 představila tento
model. Je to sběr dat o pacientovi, který se zaznamenává v sesterské dokumentaci. Sestra
tyto data získá pomocí standardních metod (pozorování, rozhovor, fyzikální vyšetření).
Z informací, které získala, určí, zda má pacient funkční či dysfunkční zdraví. (16)
Vzorce zdraví
Vnímání zdraví a jeho udržování, klientka hodnotí své zdraví, jako vleklou
chorobu. Nejdříve měla erysipel, na který měla antibiotika. Začaly jí vznikat puchýřky,
které praskají. Pociťuje bolesti a otoky dolních končetin, což narušuje její běžné denní
činnosti. Návštěvu kožní ambulanci odmítá, vadí jí přístup lékařů, věří jen svému
praktickému lékaři a své snaše. Snaží se udržovat své zdraví, bere léky, který jí lékař
předepsal. Se stravou a pitným režimem má však problém. Snaží se nám pomáhat, dolní
končetiny si dvakrát denně promazává. Odmítá však zavedení nových pomůcek, které by jí
pomohly. Chce zvládnout vše sama. O francouzských holích chodí velmi zřídka, protože jí
prý zdržují. Léčbu vítá, je otevřená všem možnostem, aby se jí rány zahojily. A mohla se
alespoň částečně vrátit ke svému běžnému životu.
Výživa a metabolismus, klientka se snaží jíst čtyřikrát denně, nemá úplnou chuť k
jídlu, pitný režim má nedostatečný. Snaží se, zapomíná, napije se, až má žízeň. Turgor, i
přes nedostatečný příjem tekutin, má dobrý. Jí, na co má chuť, hlavně „starou dobrou
českou kuchyň“. Konzumuje ovoce a zeleninu v menším množství. Dříve se vyskytovala
obezita 1. stupně, dnes lehká nadváha. Stav sliznic, vlasů, nehtů je uspokojivá. Klientka si
stěžuje na vypadávání vlasů. Rány mají zhoršenou hojivost.
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Vylučování je bez bolestimoče i stolice. Trpí občasnou zácpou. Dochází
samostatně na WC, ale díky snížené pohyblivosti, přemýšlí o inkontinentních pomůckách.
Stolice a moč je bez patologie. Potí se přiměřeně.
Aktivita a cvičení, dříve byla klientka aktivnější. Chodila na procházky a k synovi
na návštěvy. Teď kvůli bolestem a zápachu z ran nevychází z bytu. Nákupy zajišťují
snacha se synem, obědy si nechává vozit pečovatelskou službou. Po bytě se pohybuje spíše
bez francouzských holí, přidržuje se nábytku a stěn. Snaží se sama cvičit, cvičí i s
rehabilitační sestrou. Při cvičení pociťuje bolest dolních končetin. Základní sebeobsluhu
zvládne sama, na koupání a zvedání potřebuje pomoc druhé osoby. Oblékání jí unavuje,
nedokáže ho dokončit díky bolestem. Volný čas tráví sledováním televize, luštěním,
čtením, pletením.
Spaní a odpočinek, spánek má klientka dobrý. Často se budí s nucením jít na WC,
budí jí také bolest dolních končetin. Chodí spát po deváté, vstává mezi šestou a sedmou
hodinou. Ke spánku potřebuje úplnou tmu, může však hrát rádio. Podle jejích slov od
začátku roku spíše odpočívá, než něco dělá. Pokud jí nebude omezovat bolest, ráda by
znovu chodila na procházky.
Citlivost a vnímání, klientka je orientovaná, mluví souvisle, bez potíží, pamatuje si,
sluch má v pořádku. Nosí brýle na blízko. Trpí chronickými bolestmi, na které užívá
Zaldiar.
Sebepojetí, na klientku negativně snáší zápach z dolních končetin. Bojí se vycházet
z bytu, aby to necítí ostatní lidé. Dříve, když mohla dělat svou práci sama, cítila se lépe.
Teď je hodně závislá na pomoci druhé osoby. Kvůli bolestem nezvládá se sama upravit,
jak by chtěla. Je však optimistka, že se vše spraví a bude to lepší.
Role a mezilidské vztahy, je hlavně milující matkou, svého syna a snachu má velmi
ráda, často se navštěvovali vzájemně. Teď navštěvují klientku hlavně syn a snacha, spíše
odmítá návštěvy přátel, „aby ji takhle neviděli“.
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Sexualita, klientka prodělala klimakterium v 59ti letech, měla jeden porodsyna,
bez obtíží. Celý život měla bez gynekologických problémů. Od smrti manžela neměla
žádného jiného partnera.
Zvládání stresu a zátěžových situací, zvládá stres v dané situaci dobře, dokud se vše
nevyřeší. Pak trpí úzkostí a nechápe, jak to mohla zvládnout.
Víra a životní hodnoty, je pro ni hlavní rodina, aby její rodinní příslušníci byli
zdraví. Je věřící. V této době se dívá na bohoslužby v televizi nebo poslouchá v rádio.

3.2. Průběh návštěv u klientky
U klientky se vykonala první návštěva 4.1. 2021, dochází se seznámení s klientkou
a její rodinou. Klientka je milá a ráda si povídá. Vysvětluje, že se jí nelíbilo ošetřování ve
FN, zdůraznila, že už tam nikdy nechce jít. Je velmi ráda, že jí snacha pomohla zařídit
domácí zdravotní péči Centra sociálních služeb na Praze 2. Tato služba bude vykonána
díky poukazu od jejího praktického lékaře. Pomůcky si klientka chce kupovat a hradit
sama.
Tato rodina je tzv. zdravá. První návštěvy se zúčastňuje snacha klientky, její syn
nemohl, je v práci. Členové rodiny si vzájemně naslouchají, snacha nechá svojí tchýni
mluvit, občas jí doplní. Je vidět, že se mají rády a vzájemně spolu vycházejí. Snacha a
klientka se shodnout na tom, aby mohla klientka chodit opět samostatně ven a na návštěvy.
Klientka zdůrazňuje, že jí její syn a snacha velmi pomáhají. Chodí jí na nákupy, často jí
navštěvují.
Mapuje se také okolí klientky, kdy dochází k doporučení, aby klientka více
využívala své francouzské hole. Doporučí se z důvodu nebezpečí pádu, koupit do koupelny
protiskluzová podložka a nainstalování bezpečnostních madel na záchod a do koupelny. To
jsou pro začátek základní doporučení. Následovalo fyzikální vyšetření klientky. Proběhlo
první ošetření defektu.
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Na první návštěvě jsme si udělaly fotku do fotodokumentace a ošetřily ránu. Na
pravé dolní končetině bylo šest prasklých puchýřků. Od lékaře z ambulance FN byl
indikován Belogent krém, po prasknutí puchýřků se měl dávat na rány Solerex, který měl
urychlit hojení. Potom měla být dělána komprese končetiny. Tyto vřídky měly 0,51,5 cm,
hluboké byly 0,5 cm. Spodina rány těchto byla zelenočerná, kraje mírně navalité, sekrece
žlutá, okolí rány bylo zarudlé. Rána zapáchá a klientku bolí.
Na druhé návštěvě byly rány na pravé noze beze změn. Na levé noze, s lokalizací
na lýtku jsou čtyři puchýřky, dva z nich jsou prasklé a vytéká z nich hnis. Puchýřky jsou
navalité, jejich okolí je zarudlé. Velikostně jsou 2 cm, hluboké jsou 0,3 cm, spodina těchto
ran je zarudlá.

(1) Lokalizace defektu na LDK

Třetí návštěva u klientky, na pravé noze je sedm vřídků, pod kolenem. Levá noha
prasklé okrouhlé puchýřky. Na čtvrté návštěvě rány jsme mohly pozorovat na pravé noze
tři vřídky zahojené stupem. Tři vřídky jsou skoro zhojené, je zde viditelná granulace, dva
vřídky jsou nové. Výskyt žlutavé sekrece, okraje jsou nenavalité, stahují se do středu,
hloubka je 0,3 cm, velikost v průměru 1,2 cm a 1,4 cm. Okolí je zarudlé, spodina rána je
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žlutá, místy růžová. Klientu rány bolí. Na levé noze jsou tři rány, dvě rány mají velikost v
průměru 1,7 cm, třetí má přes 2 cm, hloubka 1,4 cm. Spodina rány je žlutá, okolí je
zarudlé. Sekret je přítomný.

3.3. Ošetřovatelské problémy
3.3.1. Porušení kožní integrity z důvodu vzniku bércových vředů
Bércová ulcerace venózního původu je „výsledkem poruchy látkové výměny v cutis a
subcutis, na podkladě chronické žilní insuficience“. (4) Bércové vředy při primárních
varixech jsou hlavně v dolní třetině bérce, hlavně kolem kotníku. Bércové vředy tohoto
typu se projeví rozšířenou žilní kresbu, otoky, které jsou nejdřív měkké, postupně se mění
a jsou zde vazivové změny, hemosiderickou pigmentaci na bérci nebo v okolí vředu, kůže
je suchá a tenká, loupe se, mokvá a vyskytuje se na ní ekzém.

Bércové vředy

posttrombotické jsou v dolní třetině bérce, v kamašovité zóně. Projevují se tuhým otokem
tzv. skleredémem, vředy často mokvají a špatně se hojí. Na pohled to jsou hluboké,
rozsáhlé rány, často podminované a spodina je povleklá. Komplikacemi jsou např.
erysipel, mikrobiální osídlení rány nebo lymfedém. (12)

V domácí zdravotní péči se používá k léčbě bércových vředů vlhké hojení.
Výhodou terapie je, pokud má klient alergii na určitou látku, může si určit vhodný
materiál. Vlhké hojení napomáhá udržet v ráně optimální vlhkost, je to dobrá bariéra proti
různým mikrobům, dobře se převazuje. Při vymění krytí, je tato činnost téměř bezbolestná.
(17) Předtím než aplikujeme na ránu určitý materiál, musíme ránu zhodnotit. Na ráně
zhodnotíme, kde se nachází, jak je velká, jak vypadají okraje a spodina rány, zda je
přítomna sekrece a zápach. Také pozorujeme okolí rány. Po zhodnocení se musí rána
vyčistit od povlaků či odumřelých buněk. (18) Vyčištění rány by mělo začít osprchování
celé nohy a také defektu. Defekt osprchujeme směrem shora dolů, potom tento defekt a
jeho okolí vysušíme ručníkem, který by měl být měkký. Potížím se žilním systémem
napomáhají masáže vodou, která je studená či vlažná. Dále přiložíme obklad s roztokem
např. Prontosanem a necháme působit. Sejmeme tento obklad a přiložíme krytí. Na krytí
dáme čtvercové krytí, zafixujeme hydrofilním obvazem a provedeme kompresi končetiny.
Převaz bychom měli dělat sterilním způsobem. Velké pozornosti by se mělo věnovat
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výběru oblečení a obuvi, obuv by měla být na nižším podpatku, ponožky bez škrtícího
okraje. Dále by jedinec měl udržovat optimální tělesnou váhu a jíst pestrou stravu
s dostatkem vlákniny. (12)
U naší klientky se postupovala takto, klientka si stěžovala na bolest, brala si ráno
zhruba 30 minut před převazem Zaldiar. Vydezinfikovaly jsme si ruce, vzaly si nesterilní
rukavice a sundaly staré krytí. Krytí jsme odmočovaly kvůli bolestem klientky a silné
sekreci. Sledovaly jsme známky infekce v ráně a jeho okolí, jako zarudnutí, spodina rány,
zápach z rány a také sekret. Dále si všímáme horečky, třesavky, pocení, poruchy vědomí.
Pokud máme podezření na infekci, provedeme stěr z rány. Klientku jsme vzaly do sprchy,
kde se defekty a jejich okolí osprchovaly směrem shora dolů, potom jsme osprchované
defekty osušily ručníkem. Klientku jsme usadily na postel, daly pod nohy jednorázovou
podložku. Připravily jsme si pomůcky, jedna z nás si vzala nesterilní rukavice, která
podávala pomůcky, a druhá sterilní, která defekt ošetřovala. Daly jsme na ránu obklad
s Prontosanem a nechaly působit, potom byl sundán. Na defekt jsme dávaly ze začátku
návštěv Solerex, na čtvrté návštěvě se dávalo na levou nohu krytí Melgisorb Ag. Na to
jsme daly čtvercové krytí a zafixovali obvazem. První tři návštěvy jsme dávaly
kompresivní obvaz na obě nohy, na čtvrté se kompresivní obvaz dával jen na nohu levou.
Okolí rány kvůli suché pokožce jsme promazávaly vazelínou a poučily jsme
klientku, jak správně o okolní kůži pečovat. Klientka se také naučila sama si obvazovat
nohy, kdy nejdřív jsme klientce obvazování nohou samy ukázaly, potom pod naším
dozorem s pomocí rad si obvázat nohy zkusila sama klientka. Dále si klientka sama s naší
přítomností, ale už bez rad zkusila obvázat nohy dvakrát sama. Klientka je poučena, že
pokud bude fixační obvaz prosáklý či jinak znečištění, může si obvaz vyměnit, ale krytí
ponechává. Naučily jsme jí převazovat si obvaz v rukavicích. Klientka je poučena o tom,
jak se může projevovat infekce. Dále je poučena o tom, jak je důležité dodržovat pitný
režim a mít dostatečnou výživu, dány i edukační materiály, snacha koupila knížku o
bércových vředech. Rodina a klientka byly poučeni o nutnosti nákupu vhodné obuvi a
volného oblečení pro klientku. Opět o vhodné obuvi byli přineseny edukační materiály,
které klientce byly ponechány.
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3.3.2. Riziko pádu
Riziko pádu může vzniknout z několika důvodů „Slabosti nebo poruchy rovnováhy,
náhlé změny ve zdravotním stavu, poruchy zraku, účinků léků, sklouznutí z důvodu
nevhodné obuvi, dezorientace v neznámém prostředí. (19) Důsledky pádu jsou zlomeniny,
poranění mozku a lebky, popáleniny, prochladnutí (pokud pacient nemůže vstát a pobývá
dlouho na zemi), úzkost a deprese (pacient se bojí chodit a dělat každodenní činnosti).
Sestra by měla posoudit riziko pádu, měla by být nápomocí pro rodinu a pacienta. Pacient
by kolem sebe měl mít bezpečné a bezbariérové prostředí, vhodnou obuv, používat
kompenzační a ochranné pomůcky, redukce medikace zvyšující riziko pádu, využívání
tísňového volání. Dále by pacient rehabilitovat, aby si pacient udržel, co největší
soběstačnost. (20)
Jelikož klientka má omezenou soběstačnost a nepoužívá francouzské berle, které
má k chození, musela být poučena o riziku vzniku pádu. Klientka byla poučena o
rizikových faktorech a bezpečnostních opatřeních. Po domluvě s rodinou, jí byly do
koupelny nainstalovány do sprchy a k záchodu držáky, byla koupena do sprchového koutu
protiskluzová podložka a sedátko, byl zakoupen nástavec na WC, koberce, které klientka v
bytě má byly podlepeny, aby se neshrnuly. Souhlasila se službou Život 90, která zajistí
pomoc, pokud by klientka upadla. Do telefonu jí byly navoleny dvě tísňová čísla syna a
snachy. Klientka byla poučena o nutnosti chodit pomocí berlí a nepřidržovat se nábytku.
Byla jí zakoupena rodinou vhodná obuv.

3.3.3. Porušení obrazu těla související s pocitem ošklivosti kvůli zapáchajícím
ranám
„Psychologické faktory jako je: působící stres, sociální izolace a chronické
prožívání negativních emocí (deprese či úzkosti) mohou léčbu ran komplikovat a
zpomalovat“ (21) Když máme klienta, který má dlouhodobé onemocnění, tak je psychika
pacienta zatížena stresem. Tím se hojení komplikuje. Aby pacient zvládal stres, kterou má
z nehojící rány a zápachu z rány, musíme snížit psychické napětí a stres. Bohužel u
nehojící rány nelze odstranit příčinu stresu. (22) U zapáchající rány musíme vždy
kontrolovat, zda není přítomna infekce. Zápach z rány řešíme tak, že rána musí být dobře
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vyčištěna, zápach lze překrýt použitím materiálů s aktivním uhlím. (23) Důležité pro
zlepšení psychiky pacienta je podpora jeho okolí, hlavně rodiny. Dále by pacient měl dělat
věci, u kterých má pocit, že zápach z rány překrývají, nebo napomáhají ke zlepšení jeho
psychiky. Důležitý je také pohyb, který napomáhá hojení a zlepšení psychiky. (22)

Klientka odmítá chodit z bytu kvůli pocitu velkému zápachu z ran. Proto jsme s ní
jednu návštěvu hovořily o jejím problému a jejích obavách. Také jsme hovořily o tom, že
by bylo dobré se svěřit své rodině, o jejích obavách chodit ven. Hovořily jsme o tom, jak
byla v životě důležitá a společenská, co všechno dokázala. Nechaly jsme klientku vždy,
když jsme převazovaly rány prohlédnout si její defektu a dotýkat se jejího okolí,
poukazovaly jsme na postup hojení jednotlivých ran., Domluvily jsme se, že pokud obvaz
bude prosáknutý, může si fixační obvaz sundat a obvázat pomocí snachy obvazem novým.
Později jsme učily klientku, jak si nohy obvázat samostatně. S rodinou jsme se domluvily,
na vhodných volných kalhotách, které však působily společensky. Klientka se domluvila s
rodinou, že první návštěva bude u praktického lékaře, kdy jí rodina odveze autem. Klientka
se den předem vykoupala, umyla si vlasy s pomocí, převázaly se jí obě nohy. Ten den se
sama nalíčila, dostatečně upravila a navoněla. Rodina jí při vyzvednutí podporovala, jak
hezky vypadá a jak moc jí to sluší. Klientka svoji první vycházku ven zvládla a podpořilo
to její sebevědomí, zmírnila se její úzkost. V současné době je trénink sebepéče a
nezávislosti.
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4. Diskuse
V této části se budu zabývat jednou další kazuistikou, se kterou budu srovnávat kazuistiku
mé klientky. I když se jedná o léčbu bércového vředu, péče se u stejného problému může
lišit podle individuálních potřeb a výsledky mohou být stejné nebo jiné.
„Pacientka, nar. 1932.
Osobní anamnéza: Od roku 2008 léčena pro vředovou chorobu DK.
Farmakologická anamnéza: Ranisan, ANP, Actrapid, Insulatard, Novalgin, Enap,
Glyvenol, Mictonorm, Aktiferrin, Agapurin, magnesium.
Alergie: PNC, amoxicilin Na naše chirurgické oddělení přijata v listopadu 2009 k léčbě
chronické cirkulární ulcerace na levém lýtku o šířce 23 cm a hloubce 3 mm.
Pacientka přišla z domácí péče, kde byla léčena pro rozsáhlý bércový vřed, který ji trápil
více než 1 rok a postupně se stav zhoršoval. Dekompenzovaný DM.
Lékařské diagnózy: Diabetes mellitus 2. typu s periferními oběhovými komplikacemi,
varixy žil DK se vředem i zánětem, koronární ateroskleróza, lymfedém, flegmona –
cellulitis I. dx., arteriální hypertenze, ateroskleróza končetinových tepen.
Ošetřovatelská anamnéza: Pacientka má silné bolesti LDK, je orientovaná, bez větších
problémů soběstačná. Po psychické stránce je úzkostlivá z bolesti a nehojící se a
zapáchající rány.“ (24)
V této kazuistice se popisuje léčba cirkulárního bércového vředu. Tuto kazuistiku
jsem si vybrala proto, že pacientka má stejné problémy, jako klientka, kterou jsem
popisovala v případové studii. Tato pacientka byla léčena v nemocnici.
Rozdíl mezi klientkou a touto pacientkou je, že klientka VZ se s bércovými vředy
začíná teprve léčit a tato pacientka je léčena již rok. Obě mají rány, které jsou bolestivé,
zapáchají, krvácející. Obě jsou omezeně soběstačné, díky bércovému vředu. Obě ženy se
rády nechávají informovat o postupech, které děláme. Této pacientce je dáno krytí Askina
Sorb. Léčba je tedy stejné, jako u naší klientky, pomocí vlhkého hojení.
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U této pacient je postup při převazu takový, že se udělá oplach Prontosanem, dá se
vlhké krytí pomocí Askina Sorb, dále bylo dáno sekundární krytí a bandáž. Kromě krytí je
tedy stejný postup i u převazu. V kazuistice, se kterou srovnávám, není bohužel uvedeno,
zda byla před převazem rána osprchována. Bércový vřed se celkem zahojil po dvou a půl
měsíci, což je stejně jako u klientky VZ. Samozřejmě to jsou bércové vředy, které vznikly
na začátku léčby. Srovnávací kazuistika je o cirkulárním vředu, který se zhojil, bohužel u
klientky VZ došlo k rozšíření dalších vředů.
Obě ženy se stydí za zapáchající rány a jsou úzkostné z bolesti. Pomáhá, když před
převazem jsou dány léky proti bolesti. Zapáchající rány jsou u pacientky řešeny jen léčbou
a další intervence nejsou zde uvedeny, jako např. podpora rodiny, mluvení o pacientčiných
problémech apod. Tyto problémy jsme u naší klientky považovaly za velice důležité, aby
se řešily, protože psychické problémy nepomáhají léčbě. Co mě překvapilo, že sestřička
z domácí péče, se kterou jsem chodila k této klientce, čerpala z vlastních zkušeností.
Nenašla jsem skoro žádné materiály, kde by bylo napsáno, jak těmto jedincům pomoci, aby
se cítili lépe po psychické stránce.
Shrnutí porovnání léčby je, že jsme postupovaly stejně, jako u léčby pacientky
v nemocnici. U naší klientky jsme se více věnovali i psychickým problémům, které
klientka měla díky bércovému vředu. Naše klientka měla stejné problémy jako tato
pacientka, proto by mělo být důležité se těmto problémům více věnovat. Naše klientka je
podle mě více po psychické stránce zlepšená, na rozdíl od pacientky, což si myslím, že
vyplývá ze strachu návratu domů. Naši klientku jsme se snažily zapojit do léčby, kdy si
může vyměnit obvaz, pokud bude proteklý nebo jinak znečištění, snažily jsme se zajistit u
klientky bezpečné prostředí a hodně jsme jí o všem edukovaly.
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Závěr
Ve své bakalářské práci jsem se věnovala případové studii, kde jsem se věnovala
ošetřování klientky s ulcus cruris venosum, která byla klientkou v domácí péči.
U této klientky se bércové vředy žilního původu v předchozích letech nevyskytovaly,
postupem času, kdy jsem měla možnost účastnit se převazů u této klientky, se některé
bércové vředy zhojily, ale bohužel došlo také ke vzniku dalších. Tato klientka byla velmi
pozitivní a otevřená všem možnostem, snaží se naslouchat radám a velmi ráda o nich
diskutuje, dobrá byla i spolupráce s rodinou a rehabilitační sestrou, která za klientkou
docházela.
Klientka za uvedenou dobu dosáhla velkých pokroků, které pomohly léčbě, ale také
její samostatnosti a zvýšení sebevědomí. Došlo také k velkým změnám v okolí bytu, kdy se
zapojila rodina do této úpravy, okolí klientky je teď bezpečnější. Co vidím jako mírnou
hrozbu do budoucna, je psychický stav klientky, kdy doufá, že bércové vředy maximálně
do června zmizí. Mohlo by u klientky dojít k psychickému propadu a odmítání léčby.
U této klientky jsem se účastnila nástupu do služeb domácí zdravotní péče, účastnila
jsem se také dalších dvou návštěv. Bohužel díky strachu klientky kvůli Covid19, jsem se
posledníčtvrté návštěvy neúčastnila. Sešla jsem se jen se sestřičkou, která klientku
ošetřuje, popsala mi změny, které u klientky proběhly a byla mi poslána fotodokumentace
těchto změn.
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