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ÚVOD 

Kvalita poskytovaných zdravotnických služeb je bezpochyby zajímavým a citlivým 

tématem, který nezajímá jen provozovatele zdravotnických zařízení. Zajímá státní správu, 

plátce zdravotního pojištění a hlavně širokou veřejnost, tedy naše pacienty. Kvalita je sice 

intuitivně vnímaný pojem, ale pro odbornou práci vyžaduje přesné definování a stanovení 

vhodných ukazatelů.  

Kvalitní zdravotní péče musí být chápána jako komplexní služba, splňující všechny 

tyto dimenze a skutečnosti dohromady. Poznatky, týkající se aplikace přístupu zabezpečování 

kvality tak, jak jsou známy z aplikací v průmyslové sféře, lze bez větších problémů 

transformovat i do sféry zdravotnictví. 

I když kvalitu zdravotní péče ovlivňuje celá řada faktorů souvisejících s takzvanými 

strukturními prvky péče (hmotné a finanční zdroje, počty pracovníků jednotlivých kategorií, 

organizace péče, disponibilní technologie atp.), ve standardních evropských podmínkách, ve 

kterých v podstatě fungují i zdravotnická pracoviště v ČR, zásadní význam pro kvalitu 

zdravotní péče má nepochybně kvalifikační a osobnostní úroveň lékařů, zdravotních sester a 

dalších zdravotnických pracovníků, kteří přicházejí do bezprostředního kontaktu s pacienty. 

Nemalý význam pro pacienty má kvalita ošetřovatelské péče. Kvalita ošetřovatelské 

péče je široký pojem, pod kterým si může každý z nás představit něco jiného. 

K nemocnému člověku při hospitalizaci má nejblíže sestra. Je mu pomocníkem a 

průvodcem při uspokojování jeho biologických, psychických, sociálních a duchovních potřeb. 

Sestra je často ve styku s pacientem. Je mezičlánkem mezi lékařem a pacientem (klientem) a 

jeho rodinou, mezi nemocnicí a běžným životem. Musí mít pochopení pro vnitřní i zevní 

konflikty nemocného v roli pacienta, pomoci mu je řešit. 

Spolupracující nemocný člověk může velmi ovlivnit svoji nemoc. Není jen pasivní 

příjemce péče. Proto bychom ho měli správně motivovat, informovat ho o možnostech léčby a 

také mu umožnit se rozhodnout pro některou z předložených variant. 

Před svým onemocněním byl pacient často zaměstnaným člověkem, nezávislým. Jako 

nemocný je více závislý na změně režimu dne, zdravotnících. Nemoc vše mění. Nemocní se 

těžko adaptují na mnoho nových rolí. Často se objevují změny v jejich jednání, stížnosti, 

nedostatek sociálních styků, strach, úzkost, stres může vyplývat také z nezájmu ošetřujícího 

personálu. Každý, kdo byl alespoň jednou v životě hospitalizovaný, prožíval podobnou 

situaci. 
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Velmi důležitým úkolem je, aby sestra promluvila s nemocným člověkem, dala mu 

prostor pro vyjádření jeho pocitů, problémů. Komunikovat může při každé činnosti, 

nenásilnou formou. Je nutné však dávat pozor na slova, která volí, na neverbální projevy, 

které nemocní velice vnímají. Při správně vedené komunikaci může odhadnout osobnost 

nemocného, zjistit jeho problémy, potřeby a následně mu pomoci. 

V současné době je efektivní komunikace narušována velkým množstvím diagnosticko 

- terapeutických postupů a změnami rolí nemocného člověka v době hospitalizace. Zde by 

měla nastat změna. Velký přínos v komunikaci sestra – nemocný, přináší ošetřovatelský 

proces a práva pacientů. Nemocný člověk by měl být naším partnerem, který má pocit jistoty, 

důvěry a kdykoliv se na nás může obrátit. 
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CÍLE PRÁCE 

Obecný cíl práce zní – popsat a analyzovat kvalitu zdravotní péče u pacientů po totální 

endoprotéze kyčelního kloubu. 

 

Teoretická část 

 charakterizovat pojem kvalita zdravotní péče 

 popsat a analyzovat různá pojetí kvality zdravotní péče, způsoby jejího zajišťování a 

zvyšování 

 podrobněji charakterizovat totální endoprotézu kyčelního kloubu (definice TEP, 

indikace k chirurgickému výkonu, typy endoprotéz) 

 popsat a analyzovat předoperační přípravu, pooperační péči a rehabilitaci po operaci 

 seznámit s riziky a možnými komplikacemi chirurgického zákroku 

 

Empirická část 

 zmapovat kvalitu zdravotní péče u vzorku pacientů po totální endoprotéze kyčelního 

kloubu 

 hodnocení bude posuzovat i možný vliv pohlaví 

 cílem je zkvalitnění prováděné zdravotní péče u těchto pacientů 

 výzkum bude prováděn v oblasti informovanosti, dále spokojenosti s jednáním a 

chováním zdravotnického personálu a vnímání bolesti pacientem  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.  Kvalita zdravotní péče 

 

1.1. Vznik a historie pojmu kvalita 

Pojem kvalita má svou dlouhou historii. Již při první výrobě nástrojů se sledovala 

kvalita pro použití toho kterého nástroje. Prvními středověkými „organizacemi“, které 

sledovaly kvalitu, byly jednotlivé cechy. Stanovily pravidla, sledovaly jejich plnění a za 

neplnění, či šizení zákazníků dokonce trestaly (useknutím ruky, nebo dokonce popravou). 

Změnu ve sledování kvality znamenala manufakturní výroba. Dříve byl za  kvalitu výrobku 

zodpovědný pouze jeden výrobce. Při dělbě práce je  ale nutno sledovat a kontrolovat celý 

proces výroby a kvalitu na jednotlivých úsecích tohoto procesu (Veber, 2002). 

Postupně se vyvíjela teorie míry odpovědnosti za kvalitu i nevýrobních, servisních 

útvarů a vývoje, do popředí se dostávala odpovědnost vedení podniku za kvalitu. 

Největší rozvoj řízení kvality zaznamenáváme po II. světové válce, kdy vznikl velký 

hlad po nedostatkových výrobcích a kvalita výrobku byla hlavním faktorem konkurenčního 

boje. Řízení kvality spočívalo především v kontrole parametrů polotovarů a zkoušení 

hotových výrobků. 

V 70. letech 20. století vznikala potřeba stabilizovat vlastnosti výrobku, a proto došlo 

k orientaci managementu kvality na procesy. Průkopníky tohoto myšlení byli hlavně Deming 

a Juran, kteří své teoretické znalosti uplatnili především v Japonsku, proto také v té době 

ovládli světové trhy (Veber, 2002). 

Koncem 80. let 20. století se začíná management kvality orientovat na zákazníka. Tím, 

kdo rozhoduje, zda je výrobek či služba kvalitní, je zákazník. Pokud je zákazník spokojený a 

nakupuje, je výrobek či služba kvalitní. Podniky musely na tuto situaci reagovat 

reenfineeringem procesů, do popředí se dostával marketing. Přestávala vyhovovat funkční 

struktura firem a objevila se orientace na procesní řízení a organizování lidí prostřednictvím 

týmů. 

Poprvé se také objevují snahy o prokazování managementu kvality, a to nejprve pro 

NATO AQUAP (Allied Quality Assurance Publications) a následně i pro NASA. 

V roce 1980 vznikají pravidla pro civilní oblasti. Tehdy byla ustanovena technická 

komise ISO/TC 176, která zpracovala návrhy norem pro řízení jakosti. Schváleny byly v roce 

1987 jako normy řady 9000. 
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Podle nich se může řídit jakákoli organizace v jakémkoli státě světa. Normy byly 

revidovány v roce 1994 a v roce 2000. 

Pod organizací ISO vznikají další speciální „podnormy“ pro  jednotlivé oblasti včetně 

zdravotnictví. Tato norma byla poprvé zmíněna v března 2001 v Detroitu. V současné době se 

dále pro trvalé zlepšování managemente kvality využívají další metody TQM (Total Quality 

Management) především v USA. 

Další aktivito, která sleduje podporu jakosti firmy a má buď právní, nebo dobrovolný 

základ, je akreditace. Jedná se o uznání, že kontrolovaný subjekt je způsobilý provádět 

specifické činnosti (laboratoř). 

Dnes je možnost také získat některou z cen za jakost. V Japonsku je udělována cena 

Demiga, v USA cena Malcolma Baldrige a v Evropě je to Evropská cena za jakost, pro kterou 

vydala kritéria Evropská nadace pro řízení jakosti (EFQM – European Foundation for Quality 

Management), ta byla založena v roce 1988 prezidenty čtrnácti významných evropských 

podniků (Nenadál, 2002).  

V Evropě zintenzivnila v posledních letech svoji činnost Evropská organizace pro 

jakost EOQ (European Organization for Quality), která sdružuje  více než třicet národních 

organizací pro jakost. V rámci EU vytvořila Vizi evropské jakosti – cesta kupředu, která 

obsahuje návrhy aktivit na podporu jakosti v rámci EU (Veber, 2002). 

V roce 1994 navrhla oběma organizacím (EFQM, EOQ) Komise Evropských 

společenství (ES) vytvořit společně Evropskou platformu jakosti jako vhodný rámec pro 

podporu evropské politiky jakosti v rámci EU. 

 

1.2. Definování kvality zdravotní péče 

Sám pojem KVALITA je intuitivně pochopitelný pojem, odborně však: 

 neznamená pokaždé jen pozitivní pól; 

 je relativně (vzhledem k podmínkám, cílům, nákladům adresátům, hodnotitelům); 

 mění se v čase (proměny odborných poznatků, vývoj technologií); 

 má dimenze kvantitativní a kvalitativní; 

 je žádoucí ji srovnávat s určitými  hodnotami, standardy; 

 lze je zlepšovat. 
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Rozeznáváme tři dimenze kvality zdravotních služeb: 

 Kvalita služeb z hlediska klienta: Co vyžadují klienti od služeb? 

 Kvalita služeb z hlediska profesionálního: Zda služby naplňují potřeby tak, jak jsou 

definovány profesionály, kteří je realizují nebo kteří pacienty ke službám odesílají, a 

zda obsahují vhodné techniky a procedury, které jsou nezbytné pro plnění klientových 

potřeb. 

 Kvalita služeb z hlediska řízení: Nejekonomičtější a neproduktivnější využití zdrojů 

v rámci limitů a direktiv, stanovených vyššími nadřízenými nebo plátci. Kvalita 

neznamená jen zlepšování zákazníkovi spokojenosti, profesionální audit, zvyšování 

ekonomičnosti a snižování nákladů, ale zahrnuje všechny tyto skutečnosti (Gladkij, 

1999). 

 

1.3. Základní pojmy řízení kvality zdravotnických služeb 

Kvalita poskytovaných zdravotnických služeb je bezpochyby zajímavým a citlivým 

tématem, které nezajímá pouze provozovatele léčebné péče, ale i širokou veřejnost. 

V posledním období se objevují různé přístupy, které se snaží o vyhodnocování 

kvalitativní úrovně zdravotnických činností. Můžeme je  rozdělit následujícím způsobem:  

 dobrovolné aktivity zdravotnických zařízení směřující k získání ceny za kvalitu – 

prestižního označení, které je udělováno po splnění kritérií vyhlašovaných zpravidla 

organizací pro národní cenu za jakost (Národní cena Malcolma Baldrige), 

 dobrovolné aktivity zdravotnických zařízení směřující k získání certifikátu kvality, 

který dokládá, že systém jakosti odpovídá požadavkům daným ISO 9001:2000, 

 dobrovolné, popř. vynucené přístupy k hodnocení kvality poskytovaných 

zdravotnických služeb ve smyslu požadavků akreditace zdravotnických zařízení, 

jejichž důsledkem je buď povolení činnosti, nebo zařazení do akreditačních stupňů 

(Gladkij, 1999). 

 

Kvalita je intuitivně vnímaný pojem, a přesto vyžaduje definici. V literatuře je možné 

najít mnoho definic kvality, což znamená, že definovat kvalitu není lehké.  

WHO: Kvalita zdravotní péče je stupeň dokonalosti poskytované péče ve vztahu 

k soudobé úrovni znalostí a technologického vývoje (Veber, 1997). 
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Donabedian: Kvalita  zdravotní péče je taková péče, při které lze očekávat 

maximální přínos pro pacientovo zdraví, přičemž ve všech fázích léčebného procesu je 

prospěch vyšší než náklady (Gladkij, 1999). 

Williamson: Kvalita zdravotní péče je míra, v níž jsou dosažitelné přínosy pro 

pacienta skutečně dosahovány. 

USA – Medicare: Kvalita péče je míra péče, s níž zdravotní služby zvyšují 

pravděpodobnost žádoucích zdravotních výsledků pro jedince a společnost a jsou konzistentní 

se současnými medicínskými znalostmi. 

Pojem jakost (kvalita) může být definována jako celkový souhrn znaků entity, které 

ovlivňují schopnost uspokojovat stanovené a  předpokládané potřeby. Entita je to, co lze 

individuálně popsat a vzít v úvahu. Kvalita představuje důležitou výhodu vůči konkurenci. 

Komplexní pohled na kvalitu produkce je jednotou kvality finálního výrobku/služby a 

doprovodných služeb. 

 

Terminologie používaná ve kvalitě zdravotní péče:  

 Management kvality (quality management) představuje „takové aktivity všech 

článků řízení, které stanovují politiku kvality, cíle a  odpovědnosti a realizují je 

prostřednictvím plánování, řízení kvality, zabezpečování kvality a zlepšování v rámci 

systému kvality.“ 

 Zabezpečování kvality (quality assurance) jsou to „všechny plánované a 

systematické činnosti realizované v rámci systému jakosti a podle potřeby 

prokazované, aby se poskytla důvěra.“ 

 Politika kvality (quality policy) je charakterizována jako „celkové záměry a směr 

působení organizace v oblasti oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením.“ 

 Postup „specifický způsob provádění činnosti, zpravidla v písemné podobě.“ 

Dokumentované postupy se doporučují používat všude tam, kde jsou opakované 

rutinní činnosti. Jejich účelem je snížit rozmanitosti v provádění činností, zabezpečit 

jejich optimální průběh, závaznost a jistou místu stability v čase (standardy, normy, 

instrukce, pokyny a manuály). 

 Neshoda „nesplnění specifikovaného požadavku. Jakákoliv negativní projev kvality.“ 

 Audit kvality „vyjadřuje systematické a nezávislé zkoumání, jehož cílem je stanovit, 

zda činnosti v oblasti kvality a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými 

záměry a zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné pro dosažení cílů.“ 
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 Příručka kvality „jeden z hlavních dokumentů užívaných při zabezpečování kvality. 

Stanovuje politiku kvality a poskytuje popis systému řízení kvality a slouží jako 

podklad pro udržování tohoto systému.“ (Gladkij, 1999) 

 

Devět kritérií kvality péče z pohledu uživatelů: 

1. Dostupnost péče (acessibility) – snadnost, s níž pacienti mohou získat péči, kterou 

potřebují, když ji potřebují. 

2. Přiměřenost péče (appropriateness) – stupeň, v němž je správná péče poskytována na 

současné úrovni odborných poznatků. 

3. Soustavnost péče (continuity) – stupeň, v němž je péče, kterou pacienti potřebují, 

koordinována mezi poskytovateli péče a je návazná jak mezi různými organizacemi, 

tak v čase. 

4. Účinnost péče (effectiveness) – stupeň, v němž je péče poskytována správně, 

bezchybně (na současné úrovni odborných poznatků). 

5. Očekávaná účinnost péče (efficacy) – stupeň, v němž obdržená péče naplňuje potřeby, 

pro které je užita. 

6. Ekonomičnost péče (efficiency) – stupeň, v němž obdržená péče má žádoucí účinek 

s minimem úsilí, výdajů a plýtvání. 

7. Pacientova autonomie a spokojenost – stupeň, v němž jsou pacienti a jejich rodinní 

příslušníci zapojeni do rozhodovacích procesů v záležitostech, které se týkají jejich 

zdraví a stupeň, v němž jsou s poskytovanou péčí spokojeni. 

8. Bezpečnost prostředí – stupeň, v němž je zdravotní prostředí prosto rizika. 

9. Včasnost péče – stupeň, v němž je péče poskytována pacientům v obě, kdy ji potřebují. 

 

1.4. Systémové modely zvyšování kvality zdravotní péče – globální pohled 

Ve vyspělých zemích je samozřejmostí, že pacienti a plátci (pojišťovny) očekávají od 

zdravotnických zařízení kvalitní, efektivní a standardizované služby. Navíc se od nich 

očekává, že budou schopna kdykoliv předložit důkazy o kvalitě jimi poskytované léčebné a 

ošetřovatelské péče. Z těchto důvodů je pro činnost zdravotnických zařízení strategicky 

důležité používání systémových modelů kontinuálního zvyšování kvality a efektivity 

poskytované zdravotní péče. Zdravotnictví, vzhledem ke své komplexnosti, vyžaduje 

standardizaci v daleko větší míře než průmysl. 

V ekonomicky vyspělých zemích existuje řada modelů a systémů, které se zabývají 

rozvojem a standardizací kvality a většina zemí má své vlastní systémy standardizace (Anglie 
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BSI, Rusko KC YKP, ČR ČSN). Narůstající fenomén globalizace ale vyžaduje standardizaci 

na mezinárodní úrovni. Vzhledem k tomu, že kvalita je jednou z hlavních priorit léčebné i 

ošetřovatelské péče, potřebujeme se také seznámit s nezvyklou terminologií a novými pojmy. 

Je také třeba, aby se ošetřovatelský personál seznámil se základními systémy jištění kvality, 

které jsou rozlišeny v Evropském společenství, nebo s těmi systémy/modely, které rozvoj 

evropských modelů význačnou měrou ovlivnily. 

 

Systémové modely kvality lze rozdělit do 4 základních kategorií: 

1. Modely systémů řízení kvality (Mezinárodní organizace pro normalizaci – ISO) 

2. Modely (národní a nadnárodní) akreditačních standardů (JCAHO, JCIA. ANAES, 

SAK-ČR) 

3. Modely definující proces tvorby národních akreditačních standardů (ISQua, ALPHA) 

4. Modely excelence – světové ceny za kvalitu – (Baldrige, EFQM, Six Sigma) 

 

1.4.1. ISO 

Termín ISO označuje Mezinárodní organizaci pro standardizaci (The International 

Organization for Standardization). Některé lidi zajímá, proč se tento systém nazývá ISO a ne 

IOS, jak by se z názvu dalo očekávat. ISO není zkratkou této mezinárodní organizace, je 

odvozeno od řeckého slova isos, které znamená „stejný“. „Iso“ se objevuje jako předpona u 

řady cizích slov, jako jsou např. „isotonický“ či  „isometrický“, která všichni zdravotníci 

znají. Od slova „stejný“ není daleko k pojmu standard. Vzhledem k tomu, že oficiálními 

jazyky této organizace jsou angličtina, francouzština a ruština, není divu, že si organizace ISO 

vybrala právě tuto zkratku – má stejná význam takřka ve všech jazycích. 

 Organizace ISO byla založena v roce 1947 v Ženevě s cílem vytvářet technické 

standardy takřka ve všech odvětvích průmyslu. Za to, že dnes máme ve všech zemích 

stejný formát kreditních karet nebo telefonních přípojek, vděčíme ISO. 

 Série ISO 9000, zabývající se kvalitou, vznikla až v roce 1987, kdy se svět začal vážně 

zabývat kvalitou. Z této rodiny standardů byly nejvýznamnější standardy ISO 9000 

(systém řízení kvality – základy a terminologie) ISO 9001 (systém řízení kvality – 

požadavky) a ISO 9004 (systém řízení kvality – návod k zlepšování výsledků). 

 V roce 2000 byla celá série zabývajíc se standardizací kvality přebudována a je dnes 

známa pod pojmem ISO 9001:2000. Sjednocuje všechny standardy série 9000. 
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 Jádrem ISO 9001:2000 jsou zaměření na procesy,  zaměření na zákazníka, zaměření 

na dokumentaci, zaměření na zaměstnance a zaměření na TQM. 

 ISO 9001:2000 není zaměřeno na standardizaci specifických produktů, nýbrž na 

systémové řízení kvality a na odstranění odchylek ve výkonu. Proto nepřekvapuje, že 

certifikaci ISO může získat i pěvecký soubor nebo divadlo. 

 Získání certifikace ISO 9001:2000 znamená, že organizace byla prošetřena a bylo 

zjištěno, že má systém managementu, který zajišťuje důslednost a  spolehlivost. 

Jinými slovy, znamená to, že všichni zákazníci mohou očekávat stejné služby a 

produkty za všech okolností a vždy. Certifikace nepřikazuje, jaký systém kvality 

organizace musí mít, zjišťuje  pouze, zda smysluplný, funkční systém zajišťování 

kvality v organizaci existuje. 

 

1.4.2. Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations (JCAHO) 

Společná komise pro akreditace zdravotnických zařízení (Joint Commission on 

Accreditation of Health Care Organizations) vznikla v roce 1951 z iniciativy Amerického 

svazu chirurgů (The American College of Surgeons). Americký svaz chirurgů se vždy 

zabýval kvalitou léčebné péče, což dokazuje i skutečnost, že již v roce 1926 vydal první 

komprehenzívní manuál nemocničních standardů. Dnes se v organizace JCAHO angažuje 

řada prominentních, vysoce erudovaných amerických organizací a asociací, včetně 

ošetřovatelských. JCAHO ovlivnila a dodnes ovlivňuje akreditační modely pro zdravotnická 

zařízení v ostatních zemích světa. První akreditační manuál JCAHO vznikl v roce 1976. 

 

1.4.3. Total Quality Management (TQM) 

TQM vzniklo na základě zkušeností japonských a amerických firem zaměřených na 

zabezpečování jakosti a klade důraz na neustálé zlepšování. Celkové řízení kvality je 

koncipováno tak, aby fungovalo maximálně efektivně a výkonně, s co možná nejnižšími 

náklady, aby maximálně využívalo lidské a materiální zdroje ve všech oblastech, které je 

tvoří. Hlavní principy strategie TQM v systému zdravotní péče jsou: zaměření na uživatele 

péče, klienty-pacienty, týmová spolupráce, odstranění profesionálních bariér a řízení lidských 

zdrojů. Konečným cílem TQM je transformace celého systému zdravotní péče tak, aby 

personál, služby a všechny ostatní činnosti byly zaměřeny na uspokojování potřeb klientů. 
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1.5. Program zajišťování kvality zdravotní péče 

Otázky: 

1. Čeho se snažíme dosáhnout? 

2. Co lze považovat za změnu? 

3. jak poznáme, že změna je změnou k lepšímu, je skutečně zlepšením? 

4. Jak komplexní a trvalé je to zlepšení? 

 

Je nutné: 

 Vymezení problému (rozdíl mezi tím, co se dělá a co by se mělo udělat). 

 Stanovení postupu (postupů) vedoucích k cíli. 

 Realizace nejvhodnějšího postupu. 

 Fixování nejvhodnějšího postupu, aby se stal normální činností (institucionalizace). 

 

Prvky zajišťování kvality péče (materiály FN HK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborné kompetence 

 

Přiměřenost zařízení a vybavení 

 

Organizace péče a její zdroje 

 

Struktura 

 

Styk lékaře s pacientem 

 

Léčebné postupy a metody 

Ekonomické řízení a využívání 

zdrojů 

 

Proces 
 

Kvalita 

 

Výsledky osobní péče 

 

Výsledky veřejné péče 

 

Spokojenost pacienta 

 

Výsledek 
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1.6. Standardy pro kvalitu péče 

Standardem se rozumí přesně popsaná (kvalitativní nebo kvantitativní) úroveň 

určitého kritéria péče, jež je v dané době považována za výraz dobré kvality péče. 

 

Může stanovovat: 

1. minimální přijatelnou úroveň péče nebo výsledku péče; 

2. vynikající úroveň péče nebo výsledku péče; 

3. rozmezí (tj. horní a dolní hranici) přijatelné úrovně péče či jeho výsledku. 

 

 Standard průběhu (procesu) péče 

 Standard výsledku péče 

 

Standardy mohou být: 

 normativní (podle literatury, podle názoru expertů, podle hodnot v dané společnosti) 

 empirické (odvozené od reálného stavu „průměrné“ péče) 

 

 externí vůči zdravotnickému pracovišti 

 interní (stanoveny pracovištěm pro vlastní potřebu) 

 

1.7. Audit 

Audit je systematická kritická analýza kvality zdravotní péče včetně postupů pro 

diagnostiku, využití zdrojů, výsledků léčby a kvality života pacientů. 

Zdravotnické audity jsou nedílnou součástí měření kvality péče ve zdravotnickém 

zařízení. Poukazují např. na úspěchy a naopak odkrývají problémové oblasti. Audity se dělí 

na vnitřní (prováděné v rámci oddělení, většinou kolegy) a na externí (prováděné různými 

kontrolními orgány). 

 

Základní principy auditu: 

 důvěra 

 vzdělání 

 úměrnost prostředků 

 cílenost 

 flexibilita 
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 spolupráce 

 standardy 

 vzájemná úcta 

 hodnocení 

 

 

Cyklus auditu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikace problému 

Vyhodnocení důležitosti 

Hodnocení výsledku 

Diskuse s kolegy 

Praktické řešení 

Návrh řešení 

Potvrzení 

existence 

problému 

Detailní popis 

problému 

Identifikace příčin 

Vytvoření standardů 

(pokud nejsou) 
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1.8. Příklad kritérií pro hodnocení kvality 

Příklad kritérií (indikátorů) struktury, procesu, výstupů a výsledků péče při hodnocení kvality 

péče ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové 

Kritéria Způsob 

hodnocení 

Četnost 

Kritéria struktury: 

Prostorové podmínky pro péči EH 1x ročně 

Vybavení pracoviště technikou EH 1x ročně 

Vybavení pokojů pro pacienty EH 1x ročně 

Počet pracovníků EH 2x ročně 

Kvalifikační struktura EH 2x ročně 

 

Kritéria procesu: 

Čistota provozu EH 6x ročně 

Provozní režim EH 2x ročně 

Diagnostický proces EH, LA 2x ročně 

% nozokomiálních nákaz D 4x ročně 

Úroveň ošetřovatelské péče EH 4x ročně 

Úroveň lékařské dokumentace EH, LA 4x ročně 

Čekací doba na hospitalizaci EH, D 4x ročně 

Čekací doba v ambulanci EH, D 4x ročně 

Průměrný čas na 1 ambulantní vyšetření EH, D 2x ročně 

Vedení pracoviště D, EH 2x ročně 

 

Kritéria výstupů: 

Správnost diagnostiky EH. LA 1x ročně 

Počet vybraných výkonů na 100 oš. dnů EH, P  

Počet vybraných výkonů na 100 amb. pacientů EH, P 2x ročně 

Počet stížností na kvalitu péče na 1000 os. dnů D 2x ročně 

Počet stížností na kvalitu péče na 1000 amb. pacientů D 2x ročně 

Počet písemných poděkování od pacientů na 1000 oš. dnů D 2x ročně 

Počet písemných poděkování od pacientů na 1000 amb. pacientů D 2x ročně 

Vývoj ošetřovací doby D, V 2x ročně 

Využití lůžkového fondu D, V 2x ročně 
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Rovnoměrnost využívaní lůžek D, V 2x ročně 

Prostoj lůžka ve dnech V 4x ročně 

Přímé věcné náklady na 1 oš. den P, V 4x ročně 

 

Kritéria výsledků: 

Spokojenost pacientů PP 1x ročně 

Výsledek péče D, LA 1x ročně 

Letalita D, V, LA 1x ročně 

 

Poznámky: 

LA = lékařský audit   V = výkaznictví 

EH = expertní hodnocení  P = výkaznictví pro pojišťovny 

D = dokumentace   PP = průzkum mezi pacienty 

VŠ = výběrové šetření 

 

Ve výše uvedeném jsem hovořila o kvalitě zdravotní péče obecně, nyní bych ráda 

zmínila již konkrétně kvalitu zdravotní péče u pacientů po totální endoprotéze kyčelního 

kloubu. Totální endoprotéza je zřejmě nejčastějším ortopedickým výkonem. Pro mnoho lidí 

často jedinou cestou zpět do normálního života bez bolesti a bez výrazného pohybového 

omezení.  
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KLOUBNÍ ONEMOCNĚNÍ 

 

2. Totální endoprotéza kyčelního kloubu 

 

2.1. Náhrada kyčelního kloubu 

Totální endoprotéza kyčelního kloubu je osvědčenou a dlouhodobě vyzkoušenou 

metodou chirurgického léčení nemocí a vad kyčelního kloubu. Možnost náhrady poškozeného 

kyčelního kloubu endoprotézou znamená pro miliony lidí na celém světě často jedinou cestu 

zpět do normálního života bez bolesti a bez výrazného pohybového omezení. (Sosna, 1999). 

Zejména v posledních letech dochází k bouřlivému rozvoji této operační metody. Vznikají 

nové typy endoprotéz (tzv. implantátů), vyráběné novými špičkovými technologiemi. 

Operační technika se neustále zdokonaluje a je předmětem průběžné vědecké diskuse. 

Rozšiřuje se škála kloubních postižení, která lze náhradou kloubu vyřešit. Snižuje se věková 

hranice, kdy je náhrada prováděna – tento fakt umožňuje prodlužující se životnost 

používaných endoprotéz. 

Totální endoprotéza je zřejmě nejčastějším ortopedickým výkonem. V České republice 

je operováno ročně pře 10 tisíc totálních protéz kyčelního kloubu, přičemž skutečná potřeba 

podle odborníků je 15 tisíc, tj. 1,5 náhrady na 1000 obyvatel. 

S očekávaným stárnutím populace se toto číslo bude stále zvyšovat. Na takový počet 

ale chybějí peníze. Ceny kloubních náhrad se pohybují od 50 do 120 tisíc korun. V určitých  

případech mohou stát i více. Životnost endoprotéz je však maximálně 25 let (v ideálním 

případě). Čekací doby se tak prodlužují, na kvalitních pracovištích se pohybují v rozmezí 

jeden až tři roky. Kromě toho se u nás v současnosti provádí 20 % reimplantací, jejichž počet 

se zvyšuje. Odhaduje se, že za 10 let budou tvořit až 30 %. 

 

2.2. Indikace TEP 

Nejčastější příčiny vzestupu počtu implantací v poslední době: 

 stav po vrozených vadách, v našich oblastech hlavně po vrozeném „vykloubení kyčlí“; 

 primární degenerativní změny kyčelního kloubu; 

 úrazy a stavy po úrazech, tj. zlomeninách a vykloubeních v oblasti kyčelního kloubu; 

 revmatické choroby; 

 pozánětlivé změny; 
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 změny látkové výměny, jedná se o méně časté speciální stavy, např. po transplantacích 

ledvin, chorobách jater apod.; 

 nádorová onemocnění. 

 

2.3. Typy endoprotéz kyčelního kloubu 

Cervikokapitální protézy – jedná se o endoprotézy, které nahrazují pouze krček a 

hlavici stehenní kosti, jamka v kyčelní kosti zůstává zachována. V dnešní době je jejich 

použití značně omezené, používají se hlavně u starých lidí při zlomeninách krčku kosti 

stehenní nebo při nutnosti nahradit horní část kosti stehenní postižené nádorem. 

Totální endoprotézy – v současné době se používají tři hlavní konstrukční typy 

endoprotéz: 

- cementované; 

- necementované; 

- hybridní, kombinace obou předchozích. 

 

Cementované endoprotézy: obě jejich komponenty tj. stehenní část i jamka se upevňují do 

kosti za použití tzv. kostního cementu. 

Necementované endoprotézy: mají zvláštní, speciální povrchovou úpravu, takže nevyžadují 

použití kostního cementu, jejich fixace je umožněna takovou konstrukcí endoprotézy, která 

dovoluje „vzrůstání“ kosti do vrchních vrstev protézy pevným spojením kostní tkáně 

s materiálem endoprotézy. 

Hybridní endoprotézy: jsou kombinací obou předchozích, kdy jamka se používá 

necementovaná a část zavedená do stehenní kosti se cementuje. 

 

Výběr jednotlivých typů endoprotéz závisí na věku pacienta, kvalitě kostí a na 

zvyklosti pracoviště. Přesná indikace užití jednotlivých typů je vždy výsledkem určitého 

kompromisu. Nezanedbatelné je i hledisko ekonomické, neboť necementované endoprotézy 

jsou v průměru 3-5x dražší než typy cementované. Obecně platí, že u mladších pacientů 

implantujeme protézy necementované, u pacientů vyššího věku protézy cementované. 

Orientačně je možno říci, že do 55 let jsou indikovány endoprotézy necementované, 

v intervalu 55-65 let věku protézy  hybridní a u pacientů ve věku vyšším než 65 let protézy 

cementované. Vlastní výběr závisí na řadě faktorů, jak je výše uvedeno a je vždy individuální. 
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2.4. Předoperační příprava 

Po uplynutí čekací doby na náhradu kyčelního kloubu, která se bohužel vzhledem 

k vysoké finanční náročnosti těchto výkonů prodlužuje, je dalším krokem stanovení termínu 

operace a rozplánování celé předoperační přípravy. U žen je nutno termín naplánovat mimo 

období menstruace. Nezbytné je podrobné celkové předoperační vyšetření, které musí 

zhodnotit zdravotní stav pacienta. Vždy je nutno mít na zřeteli, že provedení kloubní náhrady 

je poměrně velký operační výkon, který by měl proběhnout bez závažného rizika ohrožení 

života. Výsledky tohoto vyšetření vy neměly být starší jeden měsíc ke dni operace. 

Jestliže praktický lékař, případně internista, uzná, že pacient je operace schopen, měl 

by u většiny následovat odběr tzv. „autotransfuzí“. Jde o dva po sobě jdoucí odběry, přibližně 

400 ml pacientovy vlastní krve, které jsou použity v době operačního výkonu nebo časně po 

operaci ke krytí krevních ztrát. Velkou předností tohoto typu převodu je absolutní vyloučení 

rizika přenosu infekčního onemocnění. U pacientů, kde z důvodů nedobrého zdravotního 

stavu tento odběr není možná, jsou krevní ztráty během operace a po výkonu hrazeny 

transfuzí od vhodného dárce – pochopitelně důkladně vyšetřeného na přítomnost všech 

známých původců přenosných chorob (Sosna, 1999). 

 

Co by měl udělat pacient: 

 Již před výkonem je třeba pamatovat na období po propuštění z nemocnice. 

 Operace náhrady kyčelního kloubu klade velké nároky na celkovou kondici 

organismu. Snažte se upravit vaši hmotnost a zvýšit tělesnou zdatnost. Není to 

jednoduché, ale je třeba si uvědomit výrazné nároky na organismus zejména v prvních 

6 týdnech po operaci. 

 Pokud pacient nemá dostatečné domácí zázemí, je nezbytné zajištění lůžkového 

zařízení následné rehabilitace a péče. Zde by pacient měl zůstat alespoň do 6. týdne po 

operaci. V jiných případech může postačit pouze doplňková domácí ošetřovatelská 

péče (tzv. „home care“). Rozhodně však přesné dodržení pokynů z hlediska 

pohybového režimu po kloubní náhradě je absolutní nezbytností. S organizací této 

následné péče by pacientovi měl pomoci praktický lékař v místě bydliště, sociální 

pracovníci a samozřejmě vlastní rodina či přátelé. 

 Pacient by měl před nástupem do nemocnice dát do pořádku všechny osobní 

záležitosti, kde je nezbytná např. osobní návštěva banky, spořitelny, právníka, úřadů, 

pošty. 
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 Vhodné je dovybavit byt o nezbytné doplňky, jako jsou madla na WC (umístit na 

boční zeď), nástavec na WC, lůžko a křeslo vhodné výšky. Připravit si koupelnu na 

pohodlné a bezpečné mytí. Vhodné jsou též pomůcky pro zjednodušení sebeobsluhy 

v pooperačním období, jako dlouhá obouvací lžíce, podavač či oblékač punčoch. Tyto 

pomůcky je možno koupit ve větších prodejnách zdravotnické techniky. Potřebné 

předměty v bytě uložte do optimální výšky, např. nádobí atd., po výkonu není vhodné 

se předklánět, klekat, stoupat na schůdky. 

 

Transport pacienta do nemocničního zařízení mohou zajistit rodinní příslušníci či 

přátelé. Pokud tuto možnost pacient nemá, je nutná předpis dopravy sanitkou. Tento předpis 

vydá opět praktický lékař. 

Před odjezdem je třeba připravit všechny potřebné věci na pobyt v nemocnici. Jsou to 

především: 

 Pohodlná obuv – nejvhodnější je pevná domácí obuv s plnou špičkou a zavřenou 

patou. Rozhodně nevhodné jsou pantofle, zejména s vyšším podpatkem! Je třeba při 

volbě velikosti pamatovat i na možnost určitého otoku nohou! 

 Vhodné oblečení – pyžamo (výhodnější jsou krátké nohavice), noční košile (ne ke 

kotníkům), tepláková souprava, spodní prádlo – nejlépe upravené (tato úprava spočívá 

v rozpárání v oblasti operované kyčle a našití „suchého zipu“ či tkanic). 

 Vysoké podpažní berle (ty opět předepíše praktický lékař, pacient je obdrží 

v prodejnách zdravotnických potřeb). 

 Další pomůcky, např. „podavač“ či dlouhá obouvací lžíce. 

 Osobní hygienické pomůcky. 

 

Ve stanovený den, kdy je pacient vyzván k nástupu, se v určenou hodinu dostaví na 

příslušné lůžkové oddělení. Je vhodný doprovod dalšího člena rodiny či známého, který mu 

pomůže se zavazadly a s vyřízením nezbytných formalit. 

Na oddělení pacientovi vystaví nezbytné dokumenty, chorobopis, případně potvrzení o 

pracovní neschopnosti. Zdravotní sestra ho odvede do pokoje a  připraví lůžko, své věci si 

pacient uloží do příslušných skříněk. Je lépe, když si  ponechá své cennosti doma, nebo je 

odevzdá do trezoru! 

Ošetřující lékař s pacientem sepíše tzv. anamnézu (tj. všechny údaje o předchozích či 

současných onemocněních), vyšetří ho po stránce ortopedické a celkové. Vysvětlí mu opět 
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celou operaci, pooperační průběh a možná rizika. Nezbytná je pacientova spolupráce, v jeho 

zájmu je uvedení pravdivých údajů, neboť jedině tak lze optimálně připravit operační výkon! 

Jsou provedena doplňující laboratorní a jiná vyšetření. Dále pacienta navštíví anesteziolog 

(lékař, který zajistí narkózu) a probere s ním zvolenou metodu anestézie, ať už tzv. celkovou, 

nebo svodnou. Tento lékař se též bude starat o jeho celkový zdravotní stav několik hodin po 

výkonu. 

Dále bude provedena úvodní podrobná instruktáž o pooperační rehabilitaci, pacient 

nacvičí chůzi o berlích, správné stereotypy pohybu na lůžku a na WC. 

Vlastní příprava se pochopitelně může na různých pracovištích lišit. V den před 

operací se pacient naobědvá a poté přibližně do půlnoci může přijímat pouze tekutiny. 

Tekutin by obecně měl požít větší množství již v posledních dnech před výkonem. Vhodné je 

provedení vyprázdnění střev (klyzma). Oblast, kde bude proveden řez kůží, je oholena. Večer 

dostane pacient léky, které přispějí k jeho uklidnění a klidnému spánku. 

V den operace pacient nesmí jíst a pít. Na operační sál bude odvezen podle 

operačního programu. Bude mu zaveden přístup do žilního řečiště (kanyla) pro podávání 

injekcí a infuzí. U starších osob je zavedena cévka do močového měchýře pro volný odchod 

moči a kontrolu jejího množství. 

 

2.5. Anestézie 

Na operačním sále pacienta přebírá do péče anesteziolog, který mu aplikuje 

stanovenou medikaci a uvede ho do celkové nebo svodné anestézie.  

V případě celkové anestézie, tj. narkózy, mu anesteziolog po uspání zavede ústy 

rourku do průdušnice, která bude napojena na anesteziologický přístroj a zabezpečí hladké 

dýchání. Kanylou do žíly pacientovi bude podávat všechny potřebné léky. 

Druhou  možností je anestézie svodná, kdy injekcí do určité části páteřního kanálu je 

dosažena bezbolestnost části těla, v našem případě dolní poloviny. Tato metoda je pro 

organismus šetrnější, ale ne u každého je možná. Nepříjemných pocitů se pacient obávat 

nemusí, neboť mu budou podány rovněž další léky k utlumení vnímání. Na některých 

pracovištích je užívána tzv. kontinuální svodná anestézie, kdy je několik dní do páteřního 

kanálu zavedena trubička, kterou je aplikována znecitlivující látka. 

Konečné rozhodnutí o typu anestézie je v rukou anesteziologa po dohodě s pacientem 

a operátorem. 
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2.6. Technika operace 

Vlastní operaci bude provádět pacientův operatér s pomocí dvou až tří asistentů. Doba 

operace je velmi různá, závisí na mnoha různých faktorech. Většinou se pohybuje mezi 

jednou až dvěma hodinami. Po celou dobu výkonu je pacient uveden do hlubokého spánku, 

v případě svodné anestézie je přitlumeno jeho vědomí a potlačeno vnímání bolesti. 

V průběhu operace bude pacientovi nahrazen kyčelní kloub endoprotézou. Po získání 

dostatečného přístupu je odstraněna poškozená hlavice stehenní kosti. V kloubní jamce je 

v případě tzv. totální náhrady odstraněna postižená chrupavka a do takto připraveného 

kostního lůžka je upevněna umělá kloubí jamka.  Dále je do horního konce stehenní kosti 

vyhlouben kanál a do něj je zaveden dřík endoprotézy s hlavicí. Nakonec je tato umělá 

hlavice zakloubena do jamky a spojení mezi stehenní kostí a pánví je obnoveno. Celá rána je 

pečlivě sešita, odetnuté svaly opět připevněny stehy ke svým úponům. Aby se v operační ráně 

nevytvořil krevní výron, který by mohl být živnou půdou infekce, jsou z rány vyvedeny 3 

odsavné drény. Ty odvádí krev z operačního pole jeden až dva dny po výkonu. 

Po ukončení výkonu je pacient probuzen a odvezen na pooperační pokoj, případně 

jednotku intenzívní péče. Zde budou sledovány a zajišťovány všechny základní životní funkce 

pomocí nejmodernějších přístrojů. Pečlivé sledování pacientova pooperačního stavu by ho 

nemělo překvapit a rozhodně není známkou, že jeho operace neproběhla dobře a jeho stav je 

kritický. Bude v péči anesteziologa, internisty a lékařů ortopedického oddělení. Bude 

provedena rtg kontrola operovaného kloubu. 
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2.7. Pooperační péče a rehabilitace 

Vývojový diagram 1: Léčba po operaci endoprotézy kyčelního kloubu 
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V průběhu prvního a druhého pooperačního dne bude pacient pouze na lůžku. Je třeba, 

aby bezpodmínečně dodržel doporučení stran polohy operované končetiny na lůžku. Musí se 

vyvarovat překřížení dolních končetin a vytočení špiček zevně, které by mohlo vést 

k vykloubení endoprotézy. Podle instruktáže rehabilitačních pracovníků bude pacient 

kondičně procvičovat svalstvo horních a dolních končetin, provádět dechová cvičení. Při 

bolesti v operační ráně mu budou aplikovány silnější léky proti bolesti, většinou do svalu. 

Většinu tekutin a léků zpočátku dostane ve formě infuzí přímo do žíly. Močit bude pouze do 

mísy či tzv. „bažanta“ na lůžku. V těchto úkonech se o pacienta zcela postarají zdravotní 

sestry, zdravotní personál a  pochopitelně tým lékařů. Postupně mu bude povolen sed na 

lůžku, opět je nezbytná pomoc a instruktáž zdravotníků. Jakmile to pacientův celkový stav 

dovolí, bude již tekutiny přijímat ústy. Velmi důležitý je jejich dostatečný denní přísun (měl 

by se pohybovat mezi 2-3 litry). Po odstranění drénů z oblasti operovaného kloubu s pomocí 

rehabilitačních pracovnic nacvičí sed a stoj u lůžka. Tím začíná etapa – rehabilitace. 

Také v několik dalších pooperačních dnech je třeba počítat s jistou bolestí v oblasti 

hojící se rány. Tyto běžné bolesti jsou opět tlumeny patřičnými medikamenty. Každé ráno 

lékařská vizita zhodnotí pacientův celkový stav, upraví rozpis léků, naordinuje potřebné 

laboratorní rozbory krve, moče a  další vyšetření. Je velmi důležité, aby pacient obtíže 

lékařům nezamlčoval a spolupracoval s nimi, plnil jejich pokyny týkající se pohybového 

režimu. Tyto pokyny jsou velmi individuální u každého pacienta, nelze se držet přesných 

schémat. Rovněž se mohou vyskytnout drobné rozdíly v rámci různých pracovišť. 

Při rehabilitaci je nutno počítat s určitou slabostí a zvýšenou únavností. Vždy, zejména 

v prvních dnech při pohybu mimo lůžko, je nezbytné pamatovat i na možnost vzniku 

přechodné závrati či mdloby, a je proto vždy nezbytná pomoc zdravotnického personálu. 

Velmi důležitý je stále dostatečný příjem tekutin. Patřičné množství tekutin 

v organismu je zcela zásadní z hlediska prevence vážných komplikací a rychlé 

rekonvalescence. 

V průběhu 2. až 5. dne  spočívá rehabilitace v nácviku sedu, stoje, správného postupu 

vstávání z lůžka a uléhání na lůžko. Pomalu začíná nácvik chůze o berlích. V těchto dnech je  

zapotřebí vždy plně nebo téměř plně odlehčit operovanou dolní končetinu. Důraz je třeba 

klást na dodržení správného stereotypu chůze. Zde pacienti dělají nejčastější chyby. Jak bylo 

uvedeno, v těchto dnech by chůze měla probíhat pouze pod kontrolou školeného personálu. 

Až ve dnech následujících, kdy je již riziko náhlé slabosti menší, je možné samostatně se 

pohybovat po pokoji a oddělení, a to až po plném zvládnutí správného stereotypu chůze. Dále 

je prováděno kondiční cvičení, aktivní a pasivní cvičení kyčelních kloubů a nácvik dalších 
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běžných dovedností, jako je sedání na WC, mytí. Pacient se naučí ležet na zdravém boku 

s polštářem mezi koleny (obr. č. 1). 

 

Obrázek č. 1: Leh na boku s polštářkem mezi koleny (Sosna, 1999) 

 

 

Přibližně od 8. dne je většina pacientů schopna samostatné chůze bez zátěže 

operované končetiny s oporou vysokých podpažních berlí. Vyvrcholením celého 

rehabilitačního programu je nácvik chůze s odlehčením operované končetiny po schodech. 

Současně stále probíhá rozcvičování pohybu operovaného kyčelního kloubu, posilování 

svalstva v oblasti kyčelního kloubu, procvičování lýtkového svalstva s cílem zlepšení odtoku 

žilní krve z dolních končetin. V těchto dnech je bolest v operační ráně již výrazně menší. 

Léky na tlumení bolesti jsou podávány již jen podle potřeby, například po cvičení či na noc. 

 

Doporučení: V nemocnici má pacient spousty volného času a tak by bylo dobré ho 

věnovat cvičení podle instruktáže rehabilitačních pracovníků. Samostatné cvičení podle 

instruktáže je nezbytnou součástí rehabilitace. 

 

Přibližně 11. až 14. pooperační den lékař pacientovi odstraní stehy z operační rány. 

Tento výkon je často pacienty očekáván s obavami; strach je však zcela neopodstatněný, bude 

cítit mírně nepříjemný tah a lehkou bolest. Po dvou dnech od odstranění stehů je možno 

sejmout obvaz a jizvu poprvé lehce osprchovat. Základem je udržet operační ránu 

v dokonalé čistotě.  Rozhodně však nejméně jeden měsíc nesmí pacient navštěvovat 

hromadné bazény, kde je značné riziko infekce drobných kožních defektů v oblasti jizvy a 

vzplanutí jedné z nejhorších komplikací – infekce kloubní náhrady! Po několika dalších dnech 

je možno jizvu lehce denně promasírovat, například vyškvařeným nesoleným vepřovým 

sádlem. Opět však varujeme před nadměrnou aplikací různých „zaručených“ krémů, které 

vedou k tzv. maceraci jizvy a jejímu mokvání. 
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2.8. Doporučení další péče 

Lékař (ortoped, rehabilitační lékař, revmatolog, praktický lékař) doporučuje další péči 

po TEP kyčelního kloubu. Pacienti s nekomplikovaným zdravotním stavem a s úpravou 

funkční hybností kyčelního kloubu po TEP jsou propuštěni do domácího ošetření. 

Pacient je před propuštěním informován o možných komplikacích a rizicích po TEP 

kyčelního kloubu. Proto je potřeba upravit domácí prostředí tak, aby se rizika snížila. Dále je 

pacient informován o vhodném polohování operované končetiny a péči o jizvu (Laser). 

Pacient je poučen o bezpečných postupech při provádění tělesné hygieny a bezpečných 

sexuálních aktivitách v prvních měsících po operaci. Způsob zátěže při chůzi a sportovních 

aktivitách doporučuje operatér. Kontrolní vyšetření je u operatéra nejčastěji za 6 týdnů, 3 

měsíce, 6 měsíců, 12 měsíců po operaci TEP. 

Pokud po TEP nedošlo k nápravě funkční hybnosti kyčelního kloubu, lékař doporučí 

další doléčení v rehabilitačním ústavu, lázních, rehabilitačním centru, kde je pacientovi dále 

poskytována komplexní fyzioterapie. 

 

Doporučení navazující ošetřovatelské péče: 

1. polohování a bandážování operované dolní končetiny 

2. péče o jizvu a kůži po TEP kyčelního kloubu 

3. péče o celkovou hygienu pacienta 

4. prevence pádu 

5. výcvik sebeobsluhy a samostatnosti 

 

Doporučení sociální pomoci: 

1. zajištění podmínek k sebeobsluze pacienta po TEP kyčelního kloubu, zejména 

nástavec na WC, protiskluzové podložky v koupelně, madla, vysoká tvrdá židle, 

zvýšení lůžka 

2. u sociálně slabších pacientů zajistit stravování a pečovatelskou službu po dobu 

nezbytně nutnou 

3. práce, pracovní zařazení, rekvalifikační kurzy (vyvarovat se statické zátěži dolních 

končetin, dále zvedání těžkých předmětů, neprovádět činnosti s rizikem nárazů – 

skoky) 
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2.9. Rizika a možné komplikace chirurgického zákroku 

Je nutno si uvědomit, že implantace endoprotézy kyčelního kloubu je závažným 

operačním výkonem, který je i na nejprestižnějších světových pracovištích zatížen určitým 

rizikem komplikací. Komplikace se mohou objevit jak v průběhu vlastní operace, tak 

v časném pooperačním období, ale i ve větším časovém odstupu od operace. Podle toho 

dělíme komplikace na: 

a) Pooperační – i při šetrné a fyziologické operační technice může během operace dojít 

ke komplikacím. Jedná se hlavně o větší krvácení, poškození nervů a event. zlomeniny 

kosti stehenní. Všechny tyto komplikace jsou v průběhu operace ošetřeny, mohou 

však modifikovat pooperační průběh ve smyslu změny rytmu rehabilitace a postupu  

zatěžování operované dolní končetiny. 

b) Časné pooperační komplikace – mezi tyto stavy řadíme jako nejzávažnější 

tromboembolickou nemoci (TEN), která znamená vytvoření krevní sraženiny v žilách 

dolních končetin nebo pánve s následným uvolněním do plic, může dojít i ke smrti 

pacienta. Sám pacient může přispět ke snížení výskytu těchto komplikací vyloučením 

kouření před i v průběhu pooperačního období. 

Druhou obávanou komplikací je infekt implantované endoprotézy. K ochraně proti 

vzniku této zánětlivé komplikace se provádí implantace na speciálních operačních 

sálech, splňujících nejpřísnější hygienická a vzduchotechnická opatření. Operace je 

prováděna pod clonou antibiotik. Ani tak však nelze vyloučit tuto komplikaci, a proto 

jsou tak důležitá preventivní opatření uvedená výše. 

Při provedení krajního pohybu, nedodržení rehabilitačních postupů, může dojít 

k vykloubení endoprotézy. Je to stav, který vyžaduje vždy návrat do nemocnice a tam 

úpravu postavení kloubu. Proto ve vlastním zájmu dodržujte zákaz přinožení a zevní 

rotace operované dolní končetiny. 

c) Pozdní pooperační komplikace – v delším časovém odstupu od operace, tj. měsíců až 

let může dojít k uvolnění endoprotézy, což je jev, který se objevuje hlavně při 

přetěžování operované končetiny. Dále může dojít i k únavovým poškozením 

materiálu, třebaže materiál je pečlivě sledován a zkoušen. Může dojít tak k poškození 

jamky, tak i stehenní části endoprotézy. Velkou roli zde rovněž hraje přetěžování 

implantovaného kloubu. 

 

Z těchto důvodů ještě jednou upozorňuji na nutnost redukce hmotnosti, neboť při 

překročení doporučené váhy značně stoupá riziko komplikací. 
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2.10. Stručné dvacatero 

Pro první 3 pooperační měsíce 

1. Spěte na pevném a rovném lůžku. 

2. Střídejte chůzi, sed a leh. Věnujte pozornost únavě a nepřeceňujte své síly. 

3. Přizpůsobte si výšku pracovní židle, nesedejte si do hlubokých křesel. Na obyčejnou  

židli sedejte pouze s polštářem. 

4. Při sezení na židli obě chodidla spočívají celou plochou na zemi, kolena jsou mírně od 

sebe. 

5. Několikrát denně cvičte. 

6. Používejte i doma pevnou obuv s pevnou patou. Neužívejte papuče či pantofle. 

7. Vleže na zdravém boku vkládejte mezi kolena pevný polštářek. 

8. Neodkládejte berle, pokud to nedovolí váš lékař, dodržujte jim doporučenou zátěž 

operované končetiny. Ztratíte-li však rovnováhu a hrozí vám pád, raději došlápněte na 

operovanou končetinu. 

9. Dvakrát denně ležte cca 30 minut na břiše. 

10. Nenechte se nikým vyprovokovat k extrémním výkonům. Na schodech se věnujte 

chůzi a s nikým se nebavte. Zabráníte tak případné ztrátě rovnováhy a pádu. 

Neposkakujte. 

11. Význam plavání je přeceňován. Pro posílení svalstva je výhodnější a účinnější cvičení 

na suchu. V blízkosti plaveckých bazénů buďte opatrní a pozorní (pozor na 

uklouznutí). 

12. Nespěchejte, chraňte se pádu. Odstraňte doma všechny volně ležící předložky a 

rohožky. 

13. Pravidelně si kontrolujte technický stav vašich berlí (matičky, protiskluzné nástavce). 

14. Oblékání ponožek v prvních týdnech po operaci nechte na druhých nebo užijte 

oblékač ponožek. Později si oblékejte ponožky a zavazujte tkaničky s velkou 

opatrností. Při obouvání bot užívejte dlouhou lžíci. 

15. Dodržujte doporučení lékaře o prevenci trombembolické nemoci. Používejte zdravotní 

punčochy nebo elastické obinadla od špiček prstů nad koleno. 

 

Trvale platná doporučení 

16. Při těžkých infekcích, operacích a invazivních vyšetřeních preventivně užívejte 

antibiotika. 

17. Nenoste zvlášť těžká břemena (dvoukilový nákup stačí). 
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18. Netrénujte vytrvalostní chůzi, ani zbytečně nejezděte na rotopedu. 

19. Nezapomínejte na pravidelné roční kontroly u vašeho ortopeda, i když nemáte žádné 

obtíže. 

20. Při obtížích vyhledejte lékaře (náhle vzniklá nová bolest, zarudnutí či sekrece v jizvě, 

zkrat končetiny, omezení pohybu, horečky) nebo své obtíže alespoň konzultujte 

telefonicky. 

 

2.11. Bolest v souvislosti s operačním výkonem 

Každý operační výkon je spojen s akutní pooperační bolestí. Akutní bolest je 

charakteristická náhlým nástupem a předvídatelným koncem. Bolest provázejí reakce, jako je 

dilatace zornic, zvýšení pocení, zrychlený tep a dýchání. Lidé s týmiž nebo podobnými 

potížemi se mohou chovat odlišně. Sestry by to měly vědět a uvědomit si klíčovou úlohu 

psychiky v chování nemocných. Je důležité, aby bolest  chápaly z fyziologického, ale i  

psychologického hlediska. To pomůže pochopit pacientovi reakce. Zvlášť důležité jsou 

osobnostní rysy a vztah úzkosti a deprese k bolesti. Úzkost souvisí především s bolestí akutní, 

deprese s bolestí chronickou. Tváří v tvář bolesti je většina lidí vylekaná. Úzkostní pacienti 

někdy pociťují větší bolest, protože bolest úzkost vyvolává nebo umocňuje. Lidé se sklonem 

k hysterii někdy na bolest reagují způsoby, pro něž se dostávají do konfliktu s lékaři nebo 

sestrami (Jobánková, 2004). 

Zdravotníci pokládají za samozřejmé poskytnout analgezii (která není vždy 

dostatečná), nemocní ale potřebují i odpovídající informaci. Přinejmenším se tak dozvědí, že 

se ošetřující personál o ně zajímá. Již toto vědění dokáže výrazně utlumit úzkost, zvláště u  

nadměrně úzkostných jednotlivců, jejichž obavy často pramení i ze strachu z bolesti. 

Dalším problémem pooperačního období může být delirium. Delirium je stav akutní 

zmatenosti, který může postihnout všechny pacienty po celkové anestézii, zvláště pak 

pacienty vyššího věku. Diagnóza deliria se stanoví, projevuje-li se u nemocného kvalitativní 

porucha vědomí s neschopností se soustředit, změna kognitivních funkcí (porucha paměti, 

orientace, řeči percepce). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

3. Úvod do empirické části 

 

3.1. Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu bylo odhalit problémy, které se mohou vyskytnout v oblasti zdravotní 

péče u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Na základě získaných výsledků se 

pokusit o zkvalitnění péče u těchto pacientů. Výzkum byl prováděn v oblasti informovanosti, 

dále spokojenosti s chováním a jednáním zdravotnického personálu a vnímání bolesti 

pacientem.  

 

3.2. Východiska 

Práce se týká výzkumu na rehabilitačním oddělení Krajské nemocnice v Pardubicích. 

Jedním z nejčastějších onemocnění, s nimiž jsem se denně setkávala ve své práci sestry, bylo 

mimo jiné degenerativní onemocnění kyčelního kloubu. Jedinou cestou zpět do normálního 

života bez bolesti a bez výrazného pohybového omezení je pro pacienta náhrada kyčelního 

kloubu endoprotézou. Zejména v posledních letech dochází k bouřlivému rozvoji této metody. 

Vznikají nové typy endoprotéz vyráběné novými špičkovými technologiemi. Operační 

technika se neustále zdokonaluje a je předmětem průběžné vědecké diskuse. Rozlišuje se 

škála kloubních postižení, která lze náhradou kloubu vyřešit. Snižuje se věková hranice, kde 

je náhrada prováděna. 

 

3.3. Přípravná fáze výzkumu 

Jako pilotní sondu jsem předala na rehabilitační oddělení 10 dotazníků. Cílem bylo 

zjistit srozumitelnost jednotlivých otázek, eventuální problémy při vyplňování dotazníku a 

vhodnost zvolených otázek. Po konzultaci s vrchní sestrou jsem zjistila, že všichni 

respondenti dotazníku správně porozuměli a neměli žádné problémy při jeho vyplňování. 

Proto jsem zmíněný dotazník v nezměněné formě použila i pro další výzkum. 
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3.4. Metodika výzkumu 

Pro výzkum jsem zvolila dotazníkovou metodu vlastní konstrukce, která obsahovala 

19 otázek. Šetření proběhlo od začátku října 2007 do konce ledna 2008. Dotazníky byly 

předány vrchní sestře rehabilitačního oddělení Krajské nemocnice Pardubice. Ta dotazníky 

rozdala respondentům a poprosila je o jejich odevzdání v den propuštění. 

Po úvodním oslovení byli respondenti požádáni o pravdivé vyplnění dotazníku a 

zodpovězení všech otázek. Každá otázka obsahovala možnost volby z několika odpovědí. 

Respondent si zvolil jednu z možných odpovědí. V případě, že to dotaz dovoloval, mohl 

doplnit vlastní názor. Dotazník byl anonymní a dobrovolný. Anonymita byla zajištěna 

vhozením vyplněného dotazníku do speciální uzavřené schránky, která byla průběžně 

vybírána vrchní sestrou. Plné znění dotazníku je uvedeno v příloze. 

 

3.5. Sledovaný vzorek respondentů 

Dotazníky byly určeny pacientům rehabilitačního oddělení Krajské nemocnice 

Pardubice. Před vlastním předáním jsem osobně kontaktovala vrchní sestru tohoto oddělení, 

která byla ochotna spolupracovat v dotazníkovém šetření daného průzkumu. Zhotovila jsem a 

celkem bylo vrchní sestrou rozdáno 70 dotazníků, vrátilo se mi 49 dotazníků, z nich bylo 18 

mužů (36,7 %) a 31 žen (63,3 %). Co se týče věku, nejvíce byla zastoupena věková skupina 

61 – 70 let, dále následovala skupina do 60 let. Nejméně byla zastoupena skupina respondentů 

ve věku 71 let a více (tab. č. 1). 

 

Tabulka č. 1: Věkové zastoupení respondentů 

Věk MUŽI ŽENY 

do 60 let 16,7 % 45,2 % 

61 – 70 let 66,6 % 22,6 % 

71 a více let 16,7 % 32,2 % 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

3.6. Výsledky výzkumu 

Otázka č. 3: Jak jste spokojen(a) s podáváním informací zdravotníků o Vaší nemoci a léčbě? 

Graf č. 1a 

 

MUŽI

55,60%

44,40% velmi spokojen

spokojen

 

 

 

Graf č. 1b 

ŽENY

38,70%

61,30%

velmi spokojena

spokojena

 

 

Otázka č. 4: Jak jste spokojen(a) s jednáním a chováním lékařů na tomto oddělení? 

Graf č. 2a 

MUŽI

77,80%

22,20%

velmi spokojen

spokojen

 

 

 

velmi spokojen – 14x = 77,8 % 

spokojen – 4x = 22,2 % 

mírně nespokojen – 0x = 0 % 

velmi nespokojen – 0x = 0 % 

velmi spokojena – 12x = 38,7 % 

spokojena – 19x = 61,3 % 

mírně nespokojena – 0x = 0 % 

velmi nespokojena – 0x = 0 % 

velmi spokojen – 14x = 77,8 % 

spokojen – 4x = 22,2 % 

mírně nespokojen – 0x = 0 % 

velmi nespokojen – 0x = 0 % 
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Graf č. 2b 

ŽENY

51,60%

48,40% velmi spokojena

spokojena

 

 

Otázka č. 5: Jak jste spokojen(a) s jednáním a chováním sester na tomto oddělení? 

Graf č. 3a 

MUŽI

77,80%

22,20%

velmi spokojen

spokojen

 

 

Graf č. 3b 

ŽENY

48,40%

51,60%

velmi spokojena

spokojena

 

 

 

 

 

 

velmi spokojena – 16x = 51,6 % 

spokojena – 15x =48,4 % 

mírně nespokojena – 0x = 0 % 

velmi nespokojena – 0x = 0 % 

velmi spokojen – 14x = 77,8 % 

spokojen – 4x = 22,2 % 

mírně nespokojen – 0x = 0 % 

velmi nespokojen – 0x = 0 % 

velmi spokojena – 15x = 48,4 % 

spokojena – 16x = 51,6 % 

mírně nespokojena – 0x = 0 % 

velmi nespokojena – 0x = 0 % 
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Otázka č. 6: Jak jste spokojen(a) s jednáním a chováním fyzioterapeutek na tomto oddělení? 

Graf č. 4a 

MUŽI

77,80%

22,20%

velmi spokojen

spokojen

 

 

Graf č. 4b 

ŽENY

71,00%

29,00%

velmi spokojena

spokojena

 

 

Otázka č. 7: Jak hodnotíte vstřícnost personálu na tomto oddělení? 

Graf č. 5a 

MUŽI

61,10%

38,90%
velmi spokojen

spokojen

 

 

 

 

velmi spokojen – 14x = 77,8 % 

spokojen – 4x = 22,2 % 

mírně nespokojen – 0x = 0 % 

velmi nespokojen – 0x = 0 % 

velmi spokojena – 22x = 71,0 % 

spokojena – 9x = 29,0 % 

mírně nespokojena – 0x = 0 % 

velmi nespokojena – 0x = 0 % 

velmi spokojen – 11x = 61,1 % 

spokojen – 7x = 38,9 % 

mírně nespokojen – 0x = 0 % 

velmi nespokojen – 0x = 0 % 
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Graf č. 5b 

ŽENY

48,40%

51,60%

velmi spokojena

spokojena

 

 

Otázka č. 8: Jak hodnotíte pozitivní povzbuzování ze strany personálu vůči Vám? 

Graf č. 6a 
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Graf č. 6b 

ŽENY

29,00%

71,00%

velmi spokojena

spokojena

 

 

 

 

 

velmi spokojena – 45x = 48,4 % 

spokojena – 16x = 51,6 % 

mírně nespokojena – 0x = 0 % 

velmi nespokojena – 0x = 0 % 

velmi spokojen – 11x = 61,1 % 

spokojen – 7x = 38,9 % 

mírně nespokojen – 0x = 0 % 

velmi nespokojen – 0x = 0 % 

velmi spokojena – 9x = 29,0 % 

spokojena – 22x = 71,0 % 

mírně nespokojena – 0x = 0 % 

velmi nespokojena – 0x = 0 % 
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Otázka č. 9: Kdy jste pociťoval(a) největší bolest? 

Graf č. 7a 

MUŽI

50,00%

27,80%

5,60%

16,60%
při cvičení 

až po cvičení 

v klidu

jindy

 

 

Graf č. 7b 

ŽENY

64,50%

22,60%

3,20%

9,70%

při cvičení

až po cvičení

v klidu

jindy

 

 

Otázka č. 10: Jak velkou bolest jste pociťoval(a) při příjmu? 

Graf č. 8a 

 

MUŽI

5,60%

5,60%

5,60%

5,60%

16,70%

11,10%22,20%

11,10%

16,70%

stupeň 1

stupeň 2

stupeň 3

stupeň 5

stupeň 6

stupeň 7

stupeň 8

stupeň 9

stupeň 10

 

 

při cvičení (rehabilitaci) – 9x = 50,0 % 

až po cvičení (rehabilitaci) – 5x = 27,8 % 

v klidu – 1x = 5,6 % 

jindy – 3x = 16,6 % 

při cvičení (rehabilitaci) – 20x = 64,5 % 

až po cvičení (rehabilitaci) – 7x = 22,6 % 

v klidu – 1x = 3,2 % 

jindy – 3x = 9,7 % 

stupeň 0 - 0x  = 0 %      

stupeň 1 - 1x = 5,6 %        

stupeň 2 - 1x = 5,6 %       

stupeň 3 - 1x = 5,6 %       

stupeň 4 - 0x = 0 %       

stupeň 5 - 1x = 5,6 % 

stupeň 6 - 3x = 16,7 % 

stupeň 7 - 2x = 11,1 % 

stupeň 8 - 4x = 22,2 % 

stupeň 9 - 2x = 11,1 % 

stupeň 10 - 3x = 16,7 % 
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Graf č. 8b 

ŽENY

6,5
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Otázka č. 11: Jak velkou bolest jste pociťoval(a) v průběhu pobytu? 

Graf č. 9a 
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stupeň 0 - 1x = 3,2 % 

stupeň 1 – 2x = 6,5 % 

stupeň 2 – 4x = 12,9 % 

stupeň 3 – 3x = 9,7 % 

stupeň 4 – 1x = 3,2 % 

stupeň 5 – 2x = 6,5 % 

stupeň 6 – 3x = 9,7 % 

stupeň 7 – 3x = 9,7 % 

stupeň 8 – 5x = 16,1 % 

stupeň 9 – 3x = 9,7 % 

stupeň 10 – 4x = 12,9 % 

stupeň 0 – 3x = 16,7 % 

stupeň 1 – 0x = 0 % 

stupeň 2 – 3x = 16,7 % 

stupeň 3 – 3x = 16,7 % 

stupeň 4 – 1x = 5,6 % 

stupeň 5 – 6x = 33,3 % 

stupeň 6 – 1x = 5,6 % 

stupeň 7 – 0x = 0 % 

stupeň 8 – 1x = 5,6 % 

stupeň 9 – 0x = 0 % 

stupeň 10 – 0x = 0 % 
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Graf č. 9b 
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Otázka č. 12: Jak velkou bolest jste pociťoval(a) při odchodu domů? 

Graf č. 10a 
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Graf č. 10b 

ŽENY
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stupeň 0 – 0x = 0 % 

stupeň 1 – 3x = 9,7 % 

stupeň 2 – 7x = 22,6 % 

stupeň 3 – 3x = 9,7 % 

stupeň 4 – 7x = 22,6 % 

stupeň 5 – 4x = 12,9 % 

stupeň 6 – 2x = 6,5 % 

stupeň 7 – 1x = 3,2 % 

stupeň 8 – 2x = 6,5 % 

stupeň 9 – 1x = 3,2 % 

stupeň 10 – 1x = 3,2 % 

stupeň 0 – 6x = 33,3 % 

stupeň 1 – 4x = 22,2 % 

stupeň 2 – 5x = 27,8 % 

stupeň 3 – 3x = 16,7 % 

stupeň 4 – 0x = 0 % 

stupeň 5 – 0x = 0 % 

stupeň 6 – 0x = 0 % 

stupeň 7 – 0x = 0 % 

stupeň 8 – 0x = 0 % 

stupeň 9 – 0x = 0 % 

stupeň 10 – 0x = 0 % 

stupeň 0 – 10x = 32,3 % 

stupeň 1 – 11x = 35,5 % 

stupeň 2 – 7x = 22,6 % 

stupeň 3 – 3x = 9,7 % 

stupeň 4 – 0x = 0 % 

stupeň 5 – 0x = 0 % 

stupeň 6 – 0x = 0 % 

stupeň 7 – 0x = 0 % 

stupeň 8 – 0x = 0 % 

stupeň 9 – 0x = 0 % 

stupeň 10 – 0x = 0 % 
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Otázka č. 13: Zajímal se lékař nebo sestra o Vaši bolest? 

Graf č. 11a 
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Graf č. 11b 

ŽENY
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vždycky
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Otázka č. 14: Řekli Vám, že si můžete požádat o lék proti bolesti dle Vaší potřeby? 

Graf č. 12a 
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vždycky – 8x = 44,4 % 
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zřídka – 0x = 0 % 

ano – 18x = 100 % 

ne – 0x = 0 % 
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Graf č. 12b 

ŽENY

100,00%

ano

 

 

Otázka č. 15: Byli Vám lékařem nebo sestrou aktivně nabízeny léky proti bolesti? 

Graf č. 13a 
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Graf č. 13b 
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Otázka č. 16: Zjišťoval lékař nebo sestra zda Vám lék proti bolesti pomohl? 

Graf č. 14a 
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Graf č. 14b 
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Otázka č. 17: Jak jste spokojen(a) s pokyny a instruktáží fyzioterapeutek a ošetřujícího lékaře 

před propuštěním domů (doporučený režim chůze, úprava domácího prostředí)? 

Graf č. 15a 
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Graf č. 15b 
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Otázka č. 18: Byla Vám nabídnuta možnost vyjádřit se k pobytu na rehabilitačním oddělení? 

Graf č. 16a 
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Graf č. 16b 
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Otázka č. 19: Doporučil(a) by jste toto pracoviště dalším pacientům? 

Graf č. 17a 
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DISKUSE 

Výzkum  probíhal na rehabilitačním oddělení v Krajské nemocnici v Pardubicích.Byli 

vybráni pacienti po TEP kyčelního kloubu. 

Diskusi rozdělím do tří oblastí. Postupně se budu věnovat stavu informovanosti 

pacientů, spokojenosti pacientů s jednáním a chováním zdravotnického personálu, vnímání 

bolesti pacienty. 

Výzkumu se zúčastnilo 49 respondentů, z toho 31 žen (63,3 %) a 18 mužů (36,7 %). 

Dle odborníků onemocněním  kyčelního kloubu trpí více ženy než muži. „Podle amerických 

autorů potřebuje endoprotézu kyčelního kloubu 306 mužů na 100 000 ve věku let 65 – 74 let a 

421 žen ve věku  mezi 75. – 84.  rokem, vztaženo na 100 000 žen této věkové kategorie.“ 

(Dungl, 2005). Také v mém vzorku převažovaly ženy. 

Nejčastější věkové zastoupení operovaných pacientů v době výzkumu bylo mezi 61 - 

70 lety, jedná se o 66,6 % mužů a 22,6 % žen. Nejmladší byla žena, které bylo 45 let a 

nejstarší byl muž  ve věku 87 let. Zastoupení vyšší věkové kategorie je dáno pravděpodobně 

artrotickým onemocněním, které se vyskytuje v pozdějším věku a je častější indikací 

v náhradě kyčelního kloubu. 

Prvním cílem mého výzkumu bylo zjistit stav informovanosti pacientů.  

Odpovědi na otázku č. 3 přinesly potěšující  výsledek, že 77,8 % mužů je velmi 

spokojeno a 61,3 % žen je spokojeno s podáváním informací zdravotníků o své nemoci a 

léčbě. Otázka č. 17 zjišťovala informovanost před propuštěním do domácího ošetření.        

Celkem 61,1 % mužů a 67,7 % žen bylo velmi spokojeno s instruktáží a pokyny, které 

podávají fyzioterapeutky a ošetřující lékař před odchodem domů. Někteří pacienti by 

v průběhu pobytu přivítali  edukační sezení v rámci větší skupiny, kde by mohli diskutovat o 

společných problémech. 

Druhým cílem bylo hodnocení spokojenosti s jednáním a chováním zdravotnického 

personálu. 

Otázky 4, 5 a 6 zjišťovaly spokojenost s jednáním a chováním lékařů, zdravotních 

sester a fyzioterapeutek. Odpovědi vyznívají pro personál poměrně příznivě. S jednáním a 

chováním lékařů bylo velmi spokojeno 77,8 % mužů a 51,6 % žen. S jednáním a chováním 

zdravotních sester bylo velmi spokojeno77,8 % mužů a  48,4 % žen. Ženy jako pacientky jsou  

citlivější a kritičtější vůči personálu, muži jsou v tomto ohledu velkorysejší, proto větší 

spokojenost u mužů.  S jednáním a chováním fyzioterapeutek bylo velmi spokojeno 77,8 % 

mužů a 71 % žen. 
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V otázce č. 7 a č. 8 jsem zjišťovala vstřícnost a pozitivní povzbuzování ze strany 

personálu. 61,1 % mužů bylo velmi spokojeno a 71 % žen spokojeno. Z toho vyplývá, že je 

zde vidět značný  zájem o pacienty, který napomáhá rychlému návratu zpět do normálního 

života bez bolesti a bez výrazného pohybového omezení. 

V otázce č. 18 se k pobytu na rehabilitačním oddělení mělo možnost vyjádřit 83,3 % 

žen a 83,9 % mužů. Ještě stále přetrvává jistá obava vyjádřit svůj názor osobně, proto je 

vhodné používat kombinaci přímého sdělení zdravotnického personálu a anonymní formu, 

aby výsledky byly co nejkomplexnější a od co možní největšího počtu pacientů. 

V otázce č. 19 jsem se ptala, zda by rehabilitační oddělení v Krajské nemocnici 

v Pardubicích doporučili dalším pacientům.Ve výzkumu jsem zjistila, že 100 % respondentů 

by rehabilitační oddělení doporučilo a většina hodnotila atmosféru na tomto oddělení jako 

příjemnou. 

Třetím cílem bylo hodnocení vnímání bolesti ze strany pacienta a zájem 

zdravotnického personálu o bolest pacienta. 

V otázce č. 9 se potvrdilo, že největší bolesti pacienti vnímali při cvičení, dále po 

ukončení cvičení a minimálně v klidu a jindy (např. v noci).V období po operací probíhá u 

pacientů intenzivní rozcvičování pohybů operovaného kloubu, posiluje se svalstvo v oblasti 

kyčelního kloubu a lýtkového svalu s cílem zlepšení odtoku žilní krve z dolních končetin. 

Právě proto je bolest při cvičení největší. 

V porovnávání bolesti při příjmu, v průběhu a při odchodu domů většina respondentů 

uváděla výrazné zlepšení při odchodu domů. Při příjmu 22,2 % mužů a 16,1 % žen na 

stupnici hodnotí svoji bolest číslem 8.V průběhu pobytu dochází ke zlepšení, 33,3 % mužů 

hodnotí svoji bolest číslem 5 a 22,6 % žen  číslem 4. Při propuštění je 33,3 % mužů a 32,3 % 

žen bez bolesti. 

Otázka č. 13 zjišťovala, jak se zdravotnický personál zajímá o bolest pacienta. 44,4 % 

mužů a 41,9 % žen udávalo, že se zdravotnický personál o  jejich bolest zajímal vždycky a 

44,4 % mužů a 51,6 % žen udávalo, že se zdravotnický personál zajímal často. 

U otázky č. 14 jsem zjistila potěšující výsledek, 100 % žen i 100 % mužů dostalo 

informaci o možnosti požádat si o lék proti bolesti. Aktivně léky proti bolesti pacientům 

nabízel zdravotnický personál v 66,6 % u mužů a v 77,4 % u žen. Zda jim lék proti bolesti 

pomohl se zdravotnický personál dotazoval v 66,1 % u mužů a v 67,7 % u žen. 5,6 % mužů 

udává, že zdravotnický personál spíše nezjišťoval, zda jim lék pomohl a 5,6 % mužů udává, 

že zdravotnický personál vůbec nezjišťoval, zda jim lék proti bolesti pomohl. Z výzkumu 

vyplynulo, že vždy byla nabídnuta farmakologická forma tišení bolesti. Dle mého názoru by 
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se měla zvýšit kontrola účinku tišení bolesti a nejprve by měla být nabídnuta 

nefarmakologická terapie (najít ulevující polohu tišící bolest, přiložení ledového obkladu na 

operační ránu).  
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ZÁVĚR 

Při volbě tématu bakalářské práce sehrály důležitou úlohu dvě hlediska – objektivní a 

subjektivní. Jednak fakt, že onemocnění kyčelního kloubu (artróza) je relativně časté, trpí jím 

10 % populace (třetina populace nad 63 let s předpokládanou rostoucí tendencí). Při tomto 

onemocnění trpí pacienti velkými bolestmi.Ty spolu s omezením možnosti pohybu ovlivňují 

nepochybně všechny ostatní oblasti života. Proto je na místě co nejvíce celkově zkvalitnit 

zdravotní péči o tyto pacienty a napomoci jim zpět do normálního života bez bolesti a bez 

výrazného pohybového omezení. Druhým důvodem je, že jsem sama několik let pracovala na 

rehabilitačním oddělení a denně se s tímto onemocněním setkávala. Zajímalo mě, nakolik 

práce nás zdravotníků je pacientům skutečnou pomocí. 

V teoretické části jsem definovala kvalitu zdravotní péče, popsala  a analyzovala různá 

pojetí kvality zdravotní péče, způsoby jejího zajišťování a zvyšování. Dále jsem se věnovala 

charakteristice totální endoprotézy kyčelního kloubu. Pokusila jsem se vystihnout všechny 

aspekty předoperační a pooperační péče, možné komplikace po operačním zákroku a následné 

rehabilitaci po založení TEP kyčelního kloubu. 

Empirická část byla zaměřena na zmapování kvality zdravotní péče u vzorku 49 

pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Byly zkoumány tři oblasti související 

s bolestí pacientů. V první oblasti bylo cílem zmapovat úroveň informovanosti těchto 

respondentů. V druhé byla zjišťována  spokojenost s jednáním a chováním zdravotnického 

personálu. 

 

Zjistila jsem, že: 

 většina pacientů byla spokojena s informacemi, které jim poskytoval zdravotnický 

personál 

 s chováním lékařů a sester byly výrazně spokojenější muži, než ženy, zatímco 

s chováním fyzioterapeutů jak muži, tak ženy 

 pokud jde o pooperační bolest, nejintenzivnější byla podle pacientů při rozcvičování 

operované nohy 

 během pobytu v nemocnici bolest výrazně ustupuje a většina pacientů odchází domů 

s malou či žádnou bolestí 

 personál se o bolest zajímá, informuje pacienty o možnosti tlumit bolest 

farmakologicky 
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 personál aktivně nabízí pacientům analgetika přibližně ve dvou třetinách případů a ve 

stejném zastoupení se zajímá , zda lék skutečně bolest tlumí 

 

Z výsledků šetření vyplývají možná doporučení. Navrhovala bych:  

 seznámit ošetřující personál s výsledky tohoto výzkumu 

 před propuštěním domů připravit pro větší skupinu pacientů edukační sezení, kde by 

mohli pacienti diskutovat se sestrou i navzájem mezi sebou 

 nejprve nabídnout nefarmakologickou terapii (ledový obklad, ulevující polohu) na 

zmírnění bolesti, poté farmakologickou 

 při analgetické léčbě respektovat dobu, kdy pacienti pociťují bolesti a hodnotit 

zpětnou vazbu podaných analgetik 
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Bakalářská práce pojednává o kvalitě zdravotní péče u pacientů po totální endoprotéze 

kyčelního kloubu. Zahrnuje teoretickou a empirickou  část. Teoretická část se skládá ze dvou 

částí: první část se týká kvality zdravotní péče, druhá se věnuje problematice totálních 

endoprotéz. Empirická část práce je založena na dotazníkovém šetření, které bylo provedeno 

u vybraného vzorku pacientů na rehabilitačním oddělení v Krajské nemocnici v Pardubicích. 

Zkoumány byly  tři oblasti: stav informovanosti, spokojenost s jednáním a chováním 

zdravotnického personálu a vnímání bolesti pacientem a zájem zdravotnického personálu o 

bolest pacienta.      

 

The bachelor skript approaches the duality of healthcare in patiens with komplete 

endo-prothesis of hip point. The skript is dividend into theoretical and empirical part. 

Theoretical part is build from two parts. First part concerns the duality of healthcare and 

sekond part is dedicated to probléme of. Komplete endo-prothesis of hip point. Empirical part 

is based on questionnaire investigation. The investigation was applied in selected patiens 

group from rehabilitation department in Regional hospitál Pardubice. Three areas were 

investigated . condition of information, satisfactory with performance and behavior of 

healthcare personnel and perceptive of pain and interest of healthcare personnel in patient’s 

ache.  
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Cílem dokumentu je stanovení optimální úrovně kvality fyzioterapie u výše uvedeného 

postupu TEP kyčelního kloubu. Dokument se nezabývá postupem fyzioterapie po miinvazivní 

technice operace. 

 

Použití pojmy a zkratky 

ADL – Activities of Daily Living 

CT – počítačová tomografie 

CKP – cerviko-kapitální protéza 

Kinezioterapie (LTV – léčebná tělesná výchova) 

MRI – magnetická rezonance 

TEN – tromboembolická nemoc 

TEP – totální endoprotéza 

 

Definice onemocnění 

Totální endoprotéza (TEP) kyčelního kloubu je metoda chirurgického léčení nemocí a 

vad kyčelního kloubu. Totální endoprotéza je implantát nahrazující obě artikulující kosti 

v kyčelním kloubu. 

 

Klasifikace onemocnění 

TEP kyčelního kloubu ortoped indikuje u pacienta pro chronickou bolest a funkční 

omezení kyčelního kloubu. Stanovení diagnózy je komplexní proces. Lékař (praktický, 

revmatolog, traumatolog, ortoped) musí nejprve vyhodnotit anamnestické údaje, provést 

klinické vyšetření a teprve na jejich základě indikuje RTG vyšetření a v některých případech i 

vyšetření další (CT, MRI, sonografické vyšetření). 

Na základě komplexního zhodnocení všech těchto informací stanoví nejprve diagnózu 

(primární artróza, sekundární artróza atd.) a stanoví terapeutický postup buď konzervativní, 

nebo odešle pacienta na ortopedii s návrhem na zvážení chirurgické léčby. 

V současné době se používají dva operační postupy miniinvazivní a klasický operační 

postup. Podle způsobu fixace ke kosti se protézy dělí na cementované a necementované. 

B. Věcný rámec standardu 

B1. Vymezení věcného rámce standardu 
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Cílem operace je v ideálním případě navrácení pacienta do normálního života bez bolesti a 

omezení s podstatným zlepšením původního pohybového omezení. 

 

Kontraindikace TEP kyčelního kloubu 

Existují důvody, kdy aloplastiku kyčelního kloubu lékař kontraindikuje. Hlavní 

kontraindikace aloplastiky jsou závažná interní, neurologická a cévní onemocnění, chronická 

nebo neléčená infekce kdekoliv v organismus a neochota nebo nezpůsobilost nemocného 

k aktivní spolupráci při rehabilitaci. 

 

Indikace TEP kyčelního kloubu 

TEP jsou indikovány u bolestivých insuficientních kyčelních kloubů a u destrukcí 

kyčelního kloubu, u nichž jsou tyto patologicko-anatomické nálezy: 

 primární koxartrózy, 

 druhotné koxartrózy u vrozených vad a získaných vad a au idiopatických nekróz 

hlavice, 

 stavy zánětlivé i pozánětlivé, revmatoidní artritida, M. Bechtěrev, stavy po 

specifických koxitidách a protruze acetabula, 

 stavy po rekonstrukčních a paliativních operacích v oblasti kyčelního kloubu, 

 poúrazové stavy (pseudoartrózy krčku femuru s nekrózou hlavice či bez ní, nekróza 

hlavice samostatná, zlomeniny acetabula), 

 artrodézy a ankylózy kyčelního kloubu, 

 kostní nádory. 

 

 

 

Výskyt 

Nejčastější indikací k náhradě kyčelního kloubu je deformační artróza.  Většinou se 

s ní setkáváme u pacientů kolem 65 roku věku. Další indikací TEP kyčelního kloubu je 

postdysplastická sekundární artróza kyčelního kloubu, která je typická u žen ve věku 45 let. 

Indikace k TEP kyčelního kloubu u revmatických chorob je častá i v nižším věku pacienta. 

Asi 10 % pacientů je operováno (TEP kyčelního kloubu) pro zlomeninu krčku nebo stavy po 

zlomenině krčku a acetabula. 

B2. Epidemiologické charakteristiky onemocnění 
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Počet nemocných, kteří ročně potřebují náhradu kyčelního kloubu je přibližně 10 000 

a v současnosti stále poněkud roste.  Do budoucna však lez předpokládat (s rostoucí 

prooperovaností populace) stabilizaci počtu implantací kolem 10 000 případů za rok. Počet 

revizních operací se v současnosti pohybuje kolem 10-20 % počtu primoimplantací a lze 

předpokládat do budoucna jejich další nárůst. 

Limitní věková hranice není dnes přesně stanovena. Rozhodující pro indikaci je bolest 

a omezení funkce kloubu. U mladších věkových kategorií je nutno indikaci vždy pečlivě 

zvažovat a pacienta podrobně informovat o perspektivě a riziku případné revizní operace a 

možných alternativních řešeních. 

 

Funkční a strukturální změny kyčelního kloubu při různých diagnózách 

Nejčastějšími funkčními změnami kyčelního kloubu jsou: omezení vnitřní rotace, 

abdukce v extenzi a abdukce ve flexi kyčelního kloubu. Flexe bývá omezena později. Často 

vzniká flekční a zevně rotační kontraktura v kyčelním kloubu. Typické strukturální změny 

jsou patrné u koxartróz na rentgenovém snímku. 

Anatomické změny: 

 U dysplazií je jamka většinou plochá, krček s hlavicí v antetorzi, často v subluxačním 

postavení, končetina je obvykle v addukčním a zevně rotačním postavení v kyčelním 

kloubu. 

 Nacházíme nestejnou délku dolních končetin, často jsou přítomny druhotné změny na 

páteři. 

 Po Perthesově onemocnění je vytvořena coxa plana, krček je značně zkrácen, je 

přítomný vysoký stav trochanteru. 

 Zánětlivé a pozánětlivé stavy kyčelního kloubu způsobují bolestivé flekčně-abdukční 

kontraktury, dochází k postupnému zanikání kloubní štěrbiny. U m. Běchtěrev může 

dojít až ke kostěné ankylóze.  Osteoporóza jak acetabula, tak i proximálního konce 

femuru je vyjádřena u poruch kyčelního kloubu spojených s revmatoidní artritidou. 

 U poúrazových stavů kyčelního kloubu bývají tyto nejčastější změny: fraktury 

acetabula s dorsální luxací či subluxací hlavice, fraktury krčku stehenní kosti, 

paklouby, nekrózy hlavice kosti stehenní. 

 Kostní nádory. 
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Instituce poskytující fyzioterapeutickou péči 

 viz zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších právních předpisů 

 zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve 

znění pozdějších právních předpisů 

 vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických 

zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi 

 vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a 

činnosti fakultních nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských 

hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví ČR 

 

Předoperační fáze 

 lůžkové  ortopedické (traumatologické) oddělení nemocnice, ARO, JIP 

 lůžková rehabilitační oddělení 

 oddělení následné péče 

 rehabilitační ústavy 

 rehabilitační centra 

 odborné léčebné ústavy 

 sociální ústavy 

 ambulantní rehabilitační zařízení 

 domácí prostředí 

 lázeňská zařízení 

 

Akutní péče 

 lůžkové ortopedické (traumatologické) oddělení nemocnice, ARO, JIP 

 

Následná péče 

 oddělení následné péče 

 lůžková rehabilitační oddělení 

 rehabilitační ústavy 

 rehabilitační centra 

 odborné léčebné ústavy 

B3. Kvalifikační předpoklady 
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 sociální ústavy 

 ambulantní rehabilitační zařízení 

 domácí prostředí 

 lázeňská zařízení 

 

Odborný personál 

 viz zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotních povoláních), vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví ČR č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

 fyzioterapeut  

 

Technické předpoklady 

 viz zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů 

 nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se 

mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1993 Sb., o technických a věcných 

požadavcích na vybavení  zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších právních 

předpisů 
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Předoperační fáze 

 vstupní fyzioterapeutické vyšetření 

 Harris Hip Function Scale 

 respirační fyzioterapie, cévní gymnastika 

 nácvik izometrického cvičení (m. quadriceps femoris a gluteálního svalstva) 

 nácvik přesunů z lůžka do sedu a stoje s využitím polštáře mezi koleny (informace o 

zakázaných pohybech) 

 nácvik chůze o berlích 

 nácvik samostatnosti a sebeobsluhy 

 

Akutní péče 

Fyzioterapie se zahajuje bezprostředně po operaci na JIP ortopedického oddělení a 

následně na standardním pokoji ortopedického oddělení. Základní vstupní podmínkou 

k fyzioterapii je zejména celkově dobrý zdravotní stav a spolupráce pacienta. 

Podmínkou k zahájení fyzioterapie je popsání klinického obrazu a doporučení objemu 

a intenzity fyzioterapie ošetřujícím lékařem. Jedná se především o předpis fyzikální terapie 

(kryoterapie) a kinezioterapie. Předpis fyzioterapie je v souladu s vyhláškou č. 424/2004 Sb. 

V této fázi využíváme zejména respirační fyzioterapii, cévní gymnastiku – prevence TEN, 

polohování končetin, cvičení operované končetiny (izometrické cvičení femorálního 

svalstva), kondiční cvičení neoperovaných končetin, nácvik sebeobsluhy v rámci lůžka, 

vertikalizaci a nácvik stoje s odlehčením operované končetiny. Včasné informování pacienta 

o zakázaných pohybech nám snižuje riziko luxace TEP. 

 

Následná péče (subakultní stádium) 

Fyzioterapie pokračuje na standardním pokoji lůžkového ortopedického oddělení nebo 

po přeložení pacienta na lůžkovém rehabilitačním oddělení následné péče. Podmínkou 

zahájení fyzioterapie je popsání klinického obrazu a doporučení objemu a intenzity 

C. Proces péče 

C1. Vstupní podmínky procesu péče 
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fyzioterapie ošetřujícím lékařem. Předpis fyzioterapie je v souladu s vyhláškou č. 424/2004 

Sb. 

Vstupní podmínkou následné péče je spolupráce pacienta, omezený rozsah pohybu, 

patologický stereotyp chůze, přetrvávající svalová dysbalance, nesamostatnost a 

nesoběstačnost pacienta. 

V této fázi fyzioterapie využíváme především koordinační cvičení se zaměřením na 

stabilizaci kyčelního kloubu, postupně se zaměřujeme na  uvolnění omezeného kloubního 

rozsahu, posilování oslabeného svalstva (využití cvičení na přístrojích – posilovna, posilování 

v otevřených případně uzavřených řetězcích), vlastní reedukaci postižené funkce – nácvik 

chůze po rovině a nácvik chůze po schodech. 

Ze speciální fyzioterapie využíváme senzomotoriku, proprioceptivní neuromuskulární 

facilitaci – PNF (Kabata), odstranění trigger points (presura) atd. 

 

 

 

Vstupní fyzioterapeutické vyšetření se stanovením cílů 

Pooperační fyzioterapeutické vyšetření: 

 anamnéza 

 antropometrické vyšetření – změřit délku a obvody obou dolních končetin, zhodnotit 

stav osového skeletu (zejména páteře a sklon pánve) 

 goniometrické vyšetření obou kyčelních kloubů 

 svalový test – vyšetření svalové síly a oblasti operovaného kyčelního kloubu a 

protilehlé dolní kočetiny 

 modifikovaný dotazník SF-36 

 Harris Hip Function Scale 

 Barthelův index 

 úprava opěrných pomůcek (francouzské hole, podpažní berle, vycházková hůl) 

 

Stanovení cílů: 

1. zlepšení hybnosti kyčelního kloubu po TEP 

2. úprava svalové dysbalance 

3. úprava stereotypu chůze 

4. prevence komplikací po TEP kyčelního kloubu 

C2. Vlastní proces péče 
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5. péče o jizvu 

6. instruktáž pacienta  

 

Vstupní vyšetření 

Kritéria vyšetření: 

1. vstupní vyšetření pacienta je zahájeno v prvním sezení 

2. je vedena dokumentace o průběhu a změnách terapie (včetně kódu pro pojišťovnu a 

teoretických poznámek) 

3. vyšetření obsahují parametry získané testováním, které umožňují předpovídat 

výsledek léčby či monitorovat měnící se stav pacienta 

4. k vyšetření jsou použity vhodné testy a měření, jejichž výčet nevylučuje použití jiných 

dle zvyklostí pracoviště 

5. fyzioterapeut komunikuje s ostatními členy multidisciplinárního týmu k získání a 

předání potřebných informací 

 

Proces rehabilitace je kontinuální. Průběžně prováděná další vyšetření (kontrolní) 

umožňují hodnotit efekt použité terapie a v případě potřeby iniciují změnu terapeutického 

postupu. 

 

Vyšetření hodnotí: 

1. antropometrické vyšetření umožní po TEP kyčelního kloubu hodnotit délku a obvod 

dolních končetin 

2. goniometrické vyšetření hodnotí kloubní rozsahu pohyblivosti obou kyčelních kloubů 

– po operaci a v průběhu rehabilitace 

3. svalovým testem hodnotíme svalovou sílu v oblasti kyčelního kloubu a dalších 

distálních kloubů 

4. aspekčně hodnotíme stereotyp chůze 

5. důležité je cílené vyšetření hodnotící samostatnost pacienta a schopnost sebeobsluhy 

v ADL 

 

Analýza výsledků vyšetření a stanovení cílů terapie 

1. Stejná délka dolních končetin je stěžejní cíl pro fyziologický průběh stereotypu chůze 

po TEP kyčelního kloubu. 
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2. Měřením obvodu dolních končetin zhodnotíme úbytek stehenního svalstva a případný 

otok. Pro správnou funkci kyčelního kloubu je nezbytná svalová rovnováha. 

3. Goniometrické vyšetření po TEP kyčelního kloubu je zaměřeno na rozsah kloubní 

pohyblivosti do flexe, abdukce a extenze. Cílem terapie je zvětšit kloubní pohyblivost 

do flexe, abdukce, extenze a to v případě, že je po TEP kyčelního kloubu omezena. 

Neměříme addukci a zevní a vnitřní rotaci. Exkurze flexe kyčelního kloubu po operaci 

je dostačující do 90 stupňů. Vždy respektujeme bolestivé reakce při cvičení. Při 

dosažení funkční hybnosti (flexe 90 stupňů) dále rozsah nezvětšujeme. Pokud je 

rozsah hned od operace větší (než 90 stupňů), tak se snažíme tento rozsah udržet. 

Optimální rozsah pohybu je nutno konzultovat s operátorem. Jeho doporučení, 

zejména pokud je uvedeno v dokumentaci, je nutno bezvýhradně respektovat. 

Zejména v raných fázích rehabilitace, před zajizvením protézy a obnovou funkce 

dynamických stabilizátorů kloubu. 

4. Jakým typem chůze se pacient pohybuje, jak odlehčuje, jaké pomůcky k tomu 

používá, chodí-li samostatně nebo s dopomocí a jakou vzdálenost ujde. 

5. Samostatnost při oblékání, mobilitě na lůžku, sebeobsluze a hygieně. 

 

Léčba dle stadia a závažnosti onemocnění  

Akutní stadium: 

V nemocnicích na pooperačních ortopedických (traumatologických) odděleních je 

poskytována fyzioterapeutická léčba každý pracovní den (ve směnném provozu i o víkendu). 

Intenzitu fyzioterapie určí operatér s ohledem na celkový stav pacienta. 

Pooperační režim a následná péče se liší dle zvyklostí pracoviště, na kterém byl výkon 

proveden, a dle celkového stavu pacienta. 

Polohování operovaní dolní končetiny zajistíme od 0 dne molitanovým čtvercem 

(50x30x15-20 cm) mezi koleny – vleže na zádech a na boku, tento čtverec také pomáhá při 

správném otáčení a vertikalizaci. První 2-3 dny je končetina vleže na zádech umístěna 

v korýtku, které zajistí nulové rotační postavení. Pro zajištění fyziologického postavení 

v kyčelním kloubu můžeme použít i derotační botičku. 

Vertikalizace pacienta je možná v případě dobrého celkového stavu již první 

pooperační den, případně po odstranění odsavné drenáže obvykle 48 hodin po operaci, po 

odeznění účinků anestezie a všech léků tlumících silnou bolest. Pacient chodí o 2 berlích 

(podpažních nebo francouzských, evnt. v chodítku). 

Doba hospitalizace trvá 7-14 dní. 
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Vstupní vyšetření provádí fyzioterapeut a výsledky vyšetření zaznamenává do 

dokumentace. 

1. pro hodnocení vyšetření používáme přiměřené testy dle aktuálního stavu pacienta 

2. terapie se řídí dle aktuálního stavu a získané výsledky jsou dále použity při plánování 

dalšího rehabilitačního postupu 

3. fyzioterapeut respektuje hygienické a etické normy 

 

Následná péče 

V této fázi bývá fyzioterapie poskytována v domácím prostředí, ambulantním provozu 

či ústavních zařízeních. Fyzioterapie je zaměřena na eliminaci různých reziduálních obtíží 

spojených s před- a pooperačními vadnými pohybovými stereotypy. 

 

Intenzita a trvání 

V ústavních zařízeních je péče poskytována každý pracovní den ve vyhrazenou 

časovou jednotku, v ambulantním provozu a domácím prostředí dle potřeby pacienta 

minimálně dvakrát týdně. 

 

Kritéria terapie 

1. vstupní vyšetření navazuje na výstupní fyzioterapeutickou dokumentaci předchozího 

zařízení (oddělení) 

2. při hodnocení jsou použity jak shodné testy, tak aktuálnímu stavu přiměřené testy 

3. terapie zohledňuje klinický obraz, výsledky kinezioterapeutického vyšetření a 

výsledky vyšetření jiných zúčastněných odborných členů multidisciplinárního týmu a 

řídí se dle aktuálního stavu a potřeb  pacienta 

4. fyzioterapeut respektuje hygienické a etické normy 

 

Kontrolní a výstupní fyzioterapeutické vyšetření 

Kontrolní fyzioterapeutické vyšetření je prováděno v pravidelných intervalech (mimo 

záznamů zachycujících aktuální změny pacientova stavu) dle zvyklostí pracoviště – např. 

v týdenních intervalech s vyhodnocením předem stanovených parametrů či testů dle stavu 

pacienta. 

Výstupní fyzioterapeutické vyšetření zhodnotí komplexně tav pacienta při ukončení 

terapie a srovná zjištěné skutečnosti se stavem na začátku terapie. 
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Specifika a rizika fyzioterapie 

Rizika fyzioterapie po TEP kyčelního kloubu: 

1. Riziko vzniku dekubitu 

2. Riziko luxace TEP kyčelního kloubu: 

- Po TEP kyčelního kloubu je nutné dbát na správné polohování. Pacient se musí 

v prvních dnech vyvarovat rotací – korýtko, eventuelně derotační bota od 0. 

dne. 

- Je třeba se vyvarovat flexe nad 90 stupňů (např. vyvolané předklonem, sedem 

do hlubokého křesla, dřepem, sedem na patách). 

- Pacienta informujeme o tom, že není vhodné ležet na boku operované dolní 

končetiny. 

- Po TEP je nevhodná addukce v kyčelním kloubu. 

- Musíme také respektovat zatěžování operované končetiny dle doporučení 

ortopeda. 

3. Riziko TEN a infekční komplikace (zejména riziko infektu z nedokonale zhojené 

operační rány – při péči o jizvu, vodoléčbě atd.). 

 

 

 

Výstupní kritéria pacienta 

Za kritéria pro ukončení terapie lze považovat plnou úpravu pacientova stavu, zlepšení 

klinického stavu s neměnným reziduem deficitu, trvalé odmítání spolupráce pacientem. 

 

Stav pacienta po ukončení předmětné fáze fyzioterapie je závislý na následujících faktorech: 

 lokalizace a rozsah postižení 

 úroveň poskytnuté komplexní péče 

 vedlejší onemocnění 

 sociální zázemí 

 míra pacientova úsilí vytrvat v terapii (i autoterapii) 

 intenzita, rozsah a kvalita poskytnuté fyzioterapie 

 úroveň mentálních funkcí pacienta 

 

C3. Podmínky ukončení procesu péče 
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Stav pacienta pak může být v rozpětí od úplné úpravy symptomů po různou míru 

deficitů, až k úplné závislosti na okolí. 

 

Prognóza 

TEP kyčelního kloubu je spolehlivá dlouhodobě vyzkoušená metoda léčení 

bolestivých onemocnění kyčelního kloubu. Výsledkem jsou vynikající krátkodobé i 

dlouhodobé efekty léčby a zlepšení kvality života pacienta po zlepšení funkce kyčelního 

kloubu. Do 6. týdnů (1. ortopedická kontrola) – většinou 100% odlehčení, neurčí-li ortoped 

jinak. Do 3 měsíců (2. ortopedická kontrola) – míru zátěže určí ortoped. Po 3. měsíci – 100% 

zatěžování s vynecháním přetěžujících aktivit na TEP. Sportovní aktivity je možné povolit až 

od 6. měsíce po operaci. Od 6. týdne po operaci je možné řídit motorové vozidlo. Toto 

schéma zatěžování platí pro necementované protézy a případně pro hybridní protézy, které 

potřebují určitý čas ke kvalitnímu vrůstu kosti do bioaktivních povrchů.Cementované protézy 

lze zatěžovat víceméně plnou vahou od zhojení operační rány a zejména u starších pacientů, 

polyartikulárně postižených, nebo pacientů s narušením pohybové koordinace to přímo 

doporučujeme, neboť se tak výrazně snižuje riziko pádu. Riziko uvolnění protézy z kosti je 

minimální. Individuální postup zatěžování je nutno po dohodě s operatérem stanovit u všech 

reimplantací, neboť závisí na typu a rozsahu provedeného výkonu. 

 

Primární prevence 

 prevence úrazů kyčelního kloubu 

 včasná diagnostika dysplazie u dětí 

 regenerační metody po přetížení kyčelního kloubu ve sportu 

 řešení rizikových faktorů – obezita, inaktivita 

 alkoholismus – nejčastější příčina nekróz hlavice kosti stehenní 

 léčba systémových chorob – zpomalení kloubní destrukce 

 

Sekundární prevence 

 prevence periprotetické zlomeniny při pádu na operovanou končetinu 

 prevence luxace, které vznikají při mezních exkurzích v kloubu, např. vstávání 

z hlubokého křesla, velkém předklonu apod. 

 prevence TEN 

 prevence infekce 
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 dodržení léčebných doporučení operatéra o způsobu zatěžování 

 prevence déletrvajícího přetížení TEP 

 vyvarovat se nevhodných zátěžových aktivit po 6. měsíci (skoky, doskoky apod.) 

 

Terciální prevence 

 v delším časovém horizontu 

 prevence nepřiměřeného zatěžování (sportem, pracovní činností, nadváhou) 

 prevence vzniku handicapu, sníženého společenského uplatnění a sociální izolace, 

návrat do běžných činností a společenských aktivit 

 

Doporučení další péče 

Lékař (ortoped, rehabilitační lékař, revmatolog, praktický lékař) doporučuje další péči 

po TEP kyčelního kloubu. Pacienti s nekomplikovaným zdravotním stavem a s úpravou 

funkční hybností kyčelního kloubu po TEP jsou propuštěni do domácího ošetření. 

Pacient je před propuštěním informován o možných komplikacích a rizicích po TEP 

kyčelního kloubu. Proto je potřeba upravit domácí prostředí tak, aby se rizika snížila. Dále je 

pacient informován o vhodném polohování operované končetiny a péči o jizvu (Laser). 

Pacient je poučen o bezpečných postupech při provádění tělesné hygieny a bezpečných 

sexuálních aktivitách v prvních měsících po operaci. Způsob zátěže při chůzi a sportovních 

aktivitách doporučuje operatér. Kontrolní vyšetření je u operatéra nejčastěji za 6 týdnů, 3 

měsíce, 6 měsíců, 12 měsíců po operaci TEP. 

Pokud po TEP nedošlo k nápravě funkční hybnosti kyčelního kloubu, lékař doporučí 

další doléčení v rehabilitačním ústavu, lázních, rehabilitačním centru, kde je pacientovi dále 

poskytována komplexní fyzioterapie. 

 

Doporučení navazující ošetřovatelské péče a sociální pomoci 

Doporučení navazující ošetřovatelské péče: 

1. polohování a bandážování operované dolní končetiny 

2. péče o jizvu a kůži po TEP kyčelního kloubu 

3. péče o celkovou hygienu pacienta 

4. prevence pádu 

5. výcvik sebeobsluhy a samostatnosti 
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Doporučení sociální pomoci: 

1. zajištění podmínek k sebeobsluze pacienta po TEP kyčelního kloubu, zejména 

nástavec na WC, protiskluzové podložky v koupelně, madla, vysoká tvrdá židle, 

zvýšení lůžka 

2. u sociálně slabších pacientů zajistit stravování a pečovatelskou službu po dobu 

nezbytně nutnou 

3. práce, pracovní zařazení, rekvalifikační kurzy (vyvarovat se statické zátěži dolních 

končetin, dále zvedání těžkých předmětů, neprovádět činnosti s rizikem nárazů 

(skoky)) 

 

 

 

 

Část standardu Kontrolní kritéria Způsob kontroly 

Podmínky zahájení 

péče 

Vstupní fyzioterapeutické vyšetření. 

1. Antropometrické vyšetření 

2. Goniometrické vyšetření 

3. Svalový test (dle prof. Jandy škála 0-5 

stupňů) 

4. Modifikovaný dotazník SF-36 

5. Harris Hip Function Scale 

6. Samostatnost a soběstačnost pacienta 

7. Mobilita 

Záznam v dokumentaci 

Proces: 

Kinezioterapie po 

TEP kyčelního 

kloubu 1.-12.,14. den 

Vlastní proces terapie: 

Terapeutické postupy – kinezioterapie po 

TEP kyčelního kloubu 

0. den 

Polohování vleže na zádech, operovaná dolní 

končetina v mírné abdukci, molitanový 

polštář mezi koleny. Kyčelní a kolenní kloub 

v semiflexi, ve středním rotačním postavení 

korýtko – derotační bota. 

Poloha na boku – molitanový čtverec mezi 

Záznam v dokumentaci. 

D. Výsledky – kritéria a indikátory kvality péče 
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koleny, podložený bérec. 

1. den 

Respirační fyzioterapie, cévní gymnastika. 

Celkové kondiční cvičení volnými klouby. 

Aktivní pohyb s dopomocí do flexe 

v operovaném kyčelním kloubu. 

Vertikalizace dle stavu – sed, stoj, chůze. 

Sebeobsluha, samostatnost. 

Od 2. dne 

Nácvik samostatného polohování, 

sebeobsluhy. 

Vyrovnání svalové dysbalance – protažení, 

posílení svalového systému. 

Centrace, senzomotorické cvičení. 

Stereotyp chůze, trojdobá chůze 

s odlehčením operované končetiny. 

5.-6. den 

Nácvik chůze po schodech. 

 

Podle propouštěcího vyšetření a vstupního 

vyšetření pokračovat ve vyrovnání svalové 

dysbalance, úpravě stereotypu chůze. 

Speciální technik podle kvalifikace 

fyzioterapeuta – senzomotorika, PNF … 

Subakultní péče 

(rehabilitační ústavy, 

lázně, ambulantní 

rehabilitační péče) 

Fyzikální terapie: 

Vodoléčba, cvičení v bazénu. 

Selektivní elektrostimulace dle I/t křivky 

v případě pooperační parézy. 

Laser v péči o jizvu 

Pomůcky pro TEP 

1. Kompenzační pomůcky: 

a) dle činností (pro osobní hygienu, oblékání, 

úpravu bytu, pro komunikaci, dopravu) – 
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např. nástavec na WC, sedačka do vany 

b) dle typu postižení (pomůcky při omezení 

kloubních vad) 

2. rehabilitační pomůcky (ortézy, měkké 

bandáže, ortopedická obuv, korekční vložky 

do bot, podpatěnky) 

Lokomoční pomůcky (vysoké podpažní 

berle, francouzské berle, chodítka, 

vycházková hůl) 

Podmínky ukončení 

péče 

Výstupní fyzioterapeutické vyšetření 

s doporučeními a se závěrem: 

1. plné úpravy 

2. zlepšením klinického stavu s neměnným 

reziduem deficitu 

3. doporučením dalšího postup 

Záznam v dokumentaci 
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PŘÍLOHA Č. 2 

 

ANONYMNÍ DOTAZNÍK 
 

Vážená paní, vážený pane, 

Oddělení ošetřovatelství na Lékařské fakultě v Hradci Králové zkoumá kvalitu zdravotní péče 

u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. 

Obracíme se proto na Vás s prosbou, abyste nám v tomto zkoumání pomohli svým názorem a 

radou. Dostáváte do rukou dotazník a prosíme Vás, abyste podle svého názoru zakřížkovali 

čtvereček s vaší odpovědí. Další podrobnější informace uveďte do vytečkované části. 

Vyplnění dotazníku je anonymní a dobrovolné. Rozhodnete-li se ho vyplnit, děkujeme Vám 

za spolupráci i čas, který jste mu věnovali. Žádáme Vás o vyplnění dotazníku v den Vašeho 

propuštění z rehabilitačního oddělení a vhození do schránky označené „DOTAZNÍKY“. 

 

                       Martina Jedličková 

                  Univerzita Karlova v Praze 

Lékařská fakulta v Hradci Králové 

 

1. Pohlaví 2. Věk 

 Muž  do 60 

 Žena  61 – 70 

   71 a více 

 

3. Jak jste spokojen(a) s podáváním informací zdravotníků o Vaší nemoci a léčbě? 

 Velmi spokojen(a) 

 Spokojen(a) 

 Mírně nespokojen(a) 

  Velmi nespokojen(a) 

 

4. Jak jste spokojen(a) s jednáním a chováním lékařů na tomto oddělení? 

 Velmi spokojen(a) 

 Spokojen(a) 

 Mírně nespokojen(a) 

  Velmi nespokojen(a) 

 

5. Jak jste spokojen(a) s jednáním a chováním sester na tomto oddělení? 

 Velmi spokojen(a) 

 Spokojen(a) 

 Mírně nespokojen(a) 

  Velmi nespokojen(a) 

 

6. Jak jste spokojen(a) s jednáním a chováním fyzioterapeutek na tomto oddělení? 

 Velmi spokojen(a) 

 Spokojen(a) 

 Mírně nespokojen(a) 

  Velmi nespokojen(a) 
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7. Jak hodnotíte vstřícnost personálu na tomto oddělení? 

 Velmi spokojen(a) 

 Spokojen(a) 

 Mírně nespokojen(a) 

  Velmi nespokojen(a) 

 

8. Jak hodnotíte pozitivní povzbuzování ze strany personálu vůči Vám? 

 Velmi spokojen(a) 

 Spokojen(a) 

 Mírně nespokojen(a) 

  Velmi nespokojen(a) 

 

9. Kdy jste pociťoval(a) největší bolest? 

 Při cvičení (rehabilitaci) 

 Až po cvičení (rehabilitaci) 

 V klidu 

  Jindy (kdy) ………………………………………………………………………………… 

 

10. Jak velkou bolest jste pociťoval(a) při příjmu? (označte číslicí na stupnici) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Žádná bolest                                                                                               Nejvýše možná bolest 

 

11. Jak velkou bolest jste pociťoval(a) v průběhu pobytu? (označte číslicí na stupnici) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Žádná bolest                                                                                               Nejvýše možná bolest 

 

12. Jak velkou bolest jste pociťoval(a) při odchodu domů? (označte číslicí na stupnici) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Žádná bolest                                                                                               Nejvýše možná bolest 

 

13. Zajímal se lékař nebo sestra o Vaši bolest? 

 Vždycky 

 Často 

 Občas 

 Zřídka 

 

14. Řekli Vám, že si můžete požádat o lék proti bolesti dle Vaší potřeby? 

 Ano 

 Ne 

 Nepamatuji 

 

15. Byli Vám lékařem nebo sestrou aktivně nabízeny léky proti bolesti? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 
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16. Zjišťoval lékař nebo sestra zda Vám lék proti bolesti pomohl? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

 

17. Jak jste spokojen(a) s pokyny a instruktáží fyzioterapeutek a ošetřujícího lékaře 

před propuštěním domů (doporučený režim chůze, úprava domácího prostřed)? 

 Velmi spokojen(a) 

 Spokojen(a) 

 Mírně nespokojen(a) 

  Velmi nespokojen(a) 

 

18. Byla Vám nabídnuta možnost vyjádřit se k pobytu na rehabilitační oddělení? 

 Ano 

 Ne 

 

19. Doporučil(a) by jste toto pracoviště dalším pacientům? 

 Ano 

 Ne 

 

Další připomínky a náměty, které by mohly vést ke zlepšení péče o pacienty s tímto 

onemocněním ………………………………………………………………………………….. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

 

RTG snímky před TEP 
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PŘÍLOHA Č. 4 

 

RTG snímky po TEP 

a) RTG snímky po necementované TEP 
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b) RTG snímek po cementované TEP 
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PŘÍLOHA Č. 5 

 

Náhrady kyčelního kloubu 

a) cementované 
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b) necementované 
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PŘÍLOHA Č. 6 

 

Rizikové pohyby(Sosna, 1999) 

 

Obrázek č. 1: Nepředklánějte se až k zemi – výraznější předklon může vést k vykloubení 

umělého kyčelního kloubu 

 

 

 

Obrázek č. 2: Nedávejte nohu přes nohu (černě je označena operovaná končetina) 
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Obrázek č. 3: Uléhání na lůžko (černě je označena operovaná končetina) 

 

 

 

Obrázek č. 4: Sed na židli 

 

 

 

Obrázek č. 5: Nastupování do auta 
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PŘÍLOHA Č. 7 

 

Doporučené cviky(Sosna, 1999) 

 

Obrázek č. 6: Cviky, které NECVIČTE: zvedání natažené dolní končetiny, zevní rotace 

v kyčelních kloubech 

 

 

Obrázek č. 7: Cvik „fajfka-špička“ 

 

 

 

Obrázek č.8: Propínání kolenních kloubů – cvičení přední skupiny svalstva stehna tzv. 

„izometrický“ (tj. bez pohybu) 
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Obrázek č. 9: Pokrčování kolenního a kyčelního kloubu, pata zůstává na podložce 

 

 

Obrázek č. 10: Unožení operované dolní končetiny 

 

 

Obrázek č. 11: Pokrčení a natažení kolenního kloubu v sedu na židli 

 

 


