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1 ÚVOD

Pro svou závěrečnou práci jsem si zvolila ošetřovatelskou kazuistiku 76leté pacientky 

s dekompenzovanou arteriální hypertenzí. Pracuji již několik let na interní klinice a 

prakticky denně ošetřuji nemocné s touto diagnózou.

Hypertenze patří k nejčastějším onemocněním ve světě. Patří k tzv. civilizačním 

onemocněním a její výskyt výrazně stoupá jak v České republice, tak v Evropě i Severní 

Americe. Prevalence hypertenze u nás je u mladších dospělých asi 30% a u osob nad 60 let 

více než 60%. Přitom platí, že jen polovina pacientů o své nemoci ví. Téma hypertenze je 

podle mě téma vždy aktuální. Každým rokem se můžeme dočíst nebo doslechnout o novém 

způsobu léčby, nebo o nárůstech rizikových faktorů, které hypertenzi vyvolávají, či jiných 

novinkách v této problematice.

Ošetřovatelská kazuistika je vypracována se souhlasem pacientky. 
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2   KLINICKÁ ČÁST

2.1 Charakteristika onemocnění

ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Definice

Arteriální hypertenzí se podle WHO a Mezinárodní společnosti pro hypertenzi rozumí trvalé 

zvýšení krevního tlaku nad hodnoty 140/90 mm Hg, zjištěné alespoň ve dvou ze tří měření 

provedených za standardizovaných podmínek při alespoň dvou návštěvách ordinace.        

Statistika

Výskyt hypertenze v dospělé populaci je v průmyslově vyspělých zemích 20 až 30%, a je 

tedy nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním. Arteriální hypertenze je spolu 

s kouřením, zvýšenou hladinou krevních tuků a obezitou jedním z nejzávažnějších 

rizikových faktorů ischemické choroby srdeční a cévních mozkových příhod. Odhaduje se, 

že více než třetina hypertoniků o své chorobě neví a jen necelá třetina hypertoniků je 

dostatečně léčena.

Fyziologicko - patologický úvod

V prvotní fázi je hypertenze charakterizována zvýšeným minutovým výdejem při 

nezměněné cévní rezistenci. Postupně však vysoký tlak krve mechanicky poškozuje endotel 

cév, přes který pak snáze pronikají molekuly lipidů (LDL) a začíná proces aterogeneze. 

Vinou poškozeného endotelu se mění i elektrolytové transportní mechanizmy přes buněčnou 

membránu, což má za následek trvalou vazokonstrikci, a tím zvyšování TK – vzniká bludný 

kruh. Na poškození reaguje endotel hypertrofií, navíc se rozvíjí i aterosklerotické změny, 

udržuje se již trvale vazokonstrikce a přesto, že se minutový výdej později normalizuje, 

krevní tlak nemůže samovolně klesnout.

Etiologie

Rozdělení hypertenze podle příčin: 

 Esenciální (primární hypertenze), u které je vyvolávající příčina neznámá, pouze známe 

rizikové faktory, které napomáhají vzniku hypertenze:

o Genetická dispozice – k manifestaci genetické zátěže je zapotřebí působení 

ostatních rizikových faktorů. 

o Kouření – chemické poškození endotelu CO a nikotinem, vazokonstrikce.
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o Zvýšený přísun NaCl (zadržení vody).

o Nedostatek kalia, kalcia a magnezia (poruchy transportních mechanizmů přes 

buněčnou membránu).

o Obezita

o Alkohol

o Stres (katecholaminy vyvolávají vazokonstrikci a mobilizují krevní lipidy)

 Sekundární – postihuje pouze 2 – 5% hypertoniků a její příčinou je některý z níže 

uvedených stavů. Má tedy známou příčinu a lze léčit kauzálně léčbou tohoto 

onemocnění.

o Renální a renovaskulární hypertenze – je způsobena stenózou renální arterie buď 

fibromuskulární změnou cévní stěny, nebo u starších osob arteriosklerózou. 

V patogenezi choroby se významně uplatňuje hormonální systém (renin –

angiotenzin – aldosteron). Myslíme na ni při rychle vzniklé hypertenzi, nebo u 

hypertenze nereagující na léčbu. Diagnóza je založena na arteriografickém 

průkazu významného zúžení ledvinové tepny a na zvýšené hladině reninu v krvi. 

Léčba je chirurgická nebo angioplastická. U seniorů medikamentózní.

o Renoparenchymatózní hypertenze – jsou největší skupinou sekundárních 

hypertenzí, tvoří asi 80%. Setkáváme se s nimi u intersticiální nefritidy, 

chronické glomerulonefritidy, diabetické glomerulosklerózy a polycystické 

choroby ledvin.

o Endokrinně podmíněné hypertenze – jsou způsobeny nadprodukcí hormonálních 

působků. Do této skupiny řadíme hypertenze při onemocnění kůry nadledvin –

Connův syndrom při nadprodukci aldosteronu, Cushingův syndrom při 

nadprodukci mineralokortikoidů a glukokortikoidů, feochromocytom 

s nadprodukcí katecholaminů při onemocnění dřeně nadledvin a vzácný primární 

reninismus při nadprodukci reninu.

o Hypertenze v těhotenství. Hypertenze se objevuje nejčastěji po 20. týdnu 

těhotenství a je provázena proteinurií, otoky, bolestmi hlavy, zvracením a 

křečemi. Hovoříme o pozdní gestóze. Po porodu dojde u převážné části pacientek 

k normalizaci TK.
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o Hypertenze vyvolaná léky. Toto onemocnění bývalo časté při hormonální 

antikoncepci. Současné antikoncepční  preparáty ji vyvolávají vzácně. Další 

příčinou může být aplikace glukokortikoidů, antiastmatik, výtažků z lékořice, 

nesteroidních antirevmatik.

o Koarktace aorty – je vrozená vývojová vada se zúžením aortálního oblouku, 

která má za následek velký rozdíl tlaku na horních a dolních končetinách. Léčí se 

chirurgicky.

Rozdělení hypertenze podle výše TK

Stupeň hypertenze Výška TK

I. stupeň – hypertenze mírná TK < 140-159/90-99 mm Hg

II. stupeň – hypertenze středně závažná TK = 160–179/100 -109 mm Hg 

III. stupeň – hypertenze těžká TK > 180/110 mm Hg

IV. stupeň – hypertenzní krize TK > 220/140 mm Hg

Rozdělení hypertenze podle orgánových změn (podle WHO)

I. stupeň hypertenze 

 bez orgánových změn

 klinický obraz

o Většinou probíhá bezpříznakově a zjistí se náhodně. Může se vyskytnout bolest 

hlavy, únava, palpitace, poruchy koncentrace, paměti, spánku a neurotické obtíže. 

Objektivní vyšetření je negativní.

II. stupeň hypertenze

 orgánové změny bez funkčních poruch

 poškozené orgány

o srdce: hypertrofie LK, oční pozadí: vinuté arterie, komprese venul, edém papily, 

ledviny: mírná proteinurie, zvýšený plazmatický kreatinin, cévy: ateroskleróza

 klinický obraz 
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o Subjektivní příznaky jako v I. stupni, ale objektivně bývá zjištěn zvedavý úder 

hrotu, na EKG a při echokardiografii koncentrická hypertrofie a přetížení levé 

komory srdeční (vzniká levostranné srdeční selhání).

III. stupeň hypertenze 

 orgánové změny s funkčními poruchami 

 poškozené orgány

o srdce, oční pozadí, ledviny, CNS

 porušené funkce

o LSS, AP, retinopatie až krvácení do sítnice, insuficience srdce, hypertenzní 

encefalopatie, CMP

 klinický obraz

o Námahová, později klidová dušnost až asthma cardiale s plicním edémem, 

dilatace levé komory srdeční, urychlení aterosklerózy, různé formy ICHS, 

tranzitorní ischemické ataky (parézy, ataxie, amaurózy, afázie) demence až cévní 

mozková příhoda (u hypertoniků je riziko CMP 5x vyšší než u normotoniků), 

nefroskleróza – proteinurie, snížení glomerulární filtrace, erytrocyturie, 

hyperurikemie až chronická renální insuficience a selhání ledvin (u maliní 

hypertenze dochází k nekróze arteriol, retinopatii až edému papily.

IV. stupeň hypertenze

 orgánové selhání

 poškozené orgány

o srdce, oční pozadí, ledviny, CNS

 porušené funkce

o hrozí hypertenzní encefalopatie a kardiální a renální selhání

 klinický obraz
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o Je nezbytná hospitalizace na JIP s monitorováním. Jde o urgentní stav.

Diagnostika

Diagnostický program je zaměřen na vyloučení sekundární hypertenze, stanovení závažnosti 

hypertenze a posouzení přítomnosti orgánových změn a onemocnění, která mohou 

ovlivňovat průběh hypertenze (cukrovka, hyperlipidémie, dna)

Nutná vyšetření

 anamnéza včetně osobní, rodinné a gynekologické

 fyzikální vyšetření včetně vyšetření periferních tepen

 měření TK vsedě, vleže, vstoje

 laboratorní vyšetření (opakovat 1x ročně) Na, K, kreatinin v séru, glykémie, celkový 

cholesterol (při cholesterolu nad 5,5 mmol/l lipidové spektrum), moč a sediment

 EKG

 oční pozadí

Vhodná vyšetření

 echokardiografie

 rtg hrudníku

 kyselina močová v séru

 mikroalbuminurie u DM, proteinurie

Při vyšetření je třeba myslet na fenomén bílého pláště: až 30% pacientů má v ordinaci vyšší 

TK než v domácím prostředí, proto je důležité monitorovat TK opakovaně. Fejfar v knize 

Srdce v labyrintu světa píše: ,,Nejvyšší krevní tlak má pacient, kterému jej měří lékař, nižší 

hodnoty naměří sestra (pokud však pacienta nevzrušuje) a nejnižší si naměří v domácím 

prostředí sám pacient“.[13, s. 120]
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Terapie

Nefarmakologická léčba

Je indikovaná u pacientů s Tkd = 100 mm Hg (90-99 mm Hg), pokud za 3-6 měsíců 

nenastane úprava TK, zahájí se farmakologická léčba. Cílem nefarmakologické léčby je 

snížit:

 hmotnost (efekt při poklesu o 5 kg)

 přísun soli na 5-6 g denně, alkohol na 30 g/den

 živočisné tuky (úprava dyslipidemie a rizikových faktorů aterosklerózy- záleží na 

spektru lipidů v séru

 stres a psychické napětí

 léky, které podporují retenci vody a sodíku (sympatomimetika, glukokortikoidy, 

perorální antikoncepce, nesteroidní antirevmatika)

 nekouřit

Cílem nefarmakologické léčby je zvýšit:

 fyzickou aktivitu (např. plavání, běh, lyžování, turistika, u obézních rychlá chůze 30-40 

minut denně)

Farmakologická léčba

Medikamentózní léčba se zahajuje okamžitě u všech hypertoniků s TK 180/105 mm Hg. U 

nemocných s mírnou hypertenzí (TK 140 -179/90-104) se začíná nejprve nemedikamentózní 

léčbou a opakovaně se  kontroluje TK. Medikamentózní léčba se zahájí u těch pacientů, kde 

se ostatními postupy nedosáhlo požadovaného snížení tlaku krve. Rozhodnutí o zahájení 

medikamentózní léčby přitom nezávisí pouze na hodnotě TK, ale i na přítomnosti dalších 

rizikových faktorů, tj. na celkovém kardiovaskulárním riziku. Při léčbě hypertenze se 

používají antihypertenziva, která se dělí do 7 hlavních skupin: diuretika, betablokátory, 

inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI), blokátory kalciových kanálů, dále 

pak blokátory alfa- adrenergních receptorů, antagonisté angiotensinu II a přímé 

vazodilatátory.
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 Antihypertenziva – u pacientů s:

o TKd > 100 mm Hg – monoterapie

o TKd > 115 mm Hg – ihned dvojkombinace antihypertenziv

 Diuretika – nejčastěji se užívají thiazidová nebo kombinovaná jako monoterapie u 

starších pacientů s retencí vody a sodíku při městnavé slabosti srdeční. Nástup účinku 

mají pozvolný, nevedou k ortostatické hypotenzi. V kombinacích potencují účinky 

ostatních hypertenziv. Diuretika se dělí na:

1. kalium nešetřící: např. Hydrochlorothiazid, Enap, Furon, Indap

2. kalium šetřící: např. Verospiron, Moduretic, Isobar

 Betablokátory – patří mezi nejužívanější antihypertenziva, používají se v monoterapii i 

v kombinaci s jinými antihypertenzivy. Jsou lékem volby u hypertoniků s ICHS a u 

hypertenze mladých osob. Podle účinku se dělí na: 

1. neselektivní: např. Trimepranol, Dilatrend

2. kardioselektivní: např. Tenormin, Vasocardin, Sectral

 Alfablokátory – mírně snižují LDL a zvyšují HDL frakci cholesterolu, proto jsou 

indikované u hypertenze s hyperlipoproteinemií, diabetem mellitem, renální hypertenzí 

a esenciální hypertenzí s neklidem.

1. Centrálně působící alfablokátory mají sedativní účinek, lze využít u hypertoniků 

s psychickou tenzí a neklidem: Dopegyt, Cynt, Tenaxum.

2. Periferně působící alfablokátory mají prudký počáteční pokles tlaku – tzv. syndrom první 

dávky, po 30-60 minutách nastane ortostatická hypotenze, proto při zahájení terapie 

maximální dávka 0,5 mg na noc, nejlépe v kombinaci s betablokátory, ev. diuretiky. Jsou to 

např. Deprazolin, Ebrantil retard.

 Blokátory kalciových kanálů – jsou vazodilatační látky, používají se u hypertenze 

provázející diabetes mellitus, hypertrofii levé komory, u nemocných s chronickou 

obstrukční plicní nemocí a u starších osob. Např. Isoptin, Diacordin, Norvasc, Lomir 

SRO, Cordipin.
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 Inhibitory ACEI – mají periferní vazodilatační účinek tím, že blokují tvorbu 

angiotenzinu II, který vyvolává vazokonstrikci. Podávají se u mladších hypertoniků jako 

monoterapie nebo v kombinaci se saluretiky nebo antagonisty Ca kanálů.

1. krátkodobé: 2 - 3x denně, Capoten, Tensiomin

2. střednědobé: 2x denně, Enap

3. dlouhodobé: 1x denně Prestarium, Accupro, Prinvil, Renpress, Gopten, Tritace

 Přímá vazodilatancia – nepatří mezi antihypertenziva první volby s výjimkou 

hydralazinu u těhotenské hypertenze. Indikována jsou u rezistentní hypertenze. Např. 

Dihydralazin, Miretilan, Loniten.

Prognóza

O prognóze onemocnění rozhoduje výše TK dosažená léčbou, ne jeho původní hodnota. 

Rizikoví hypertonici jsou pacienti s cukrovkou, dyslipidemií, kuřáci a lidé s genetickou 

zátěží, tj. předčasným úmrtím v rodině, u mužů do 55 let, u žen do 65 let. Pacienti 

s hypertenzí jsou dispenzarizováni a cílem léčby je snížit:

 TK pod 140/90 mm Hg, 

 u mladých hypertoniků nebo diabetiků na 120-130/80-85 mm Hg,

 u starších hypertoniků nebo pacientů s projevy srdečních nebo cerebrálních komplikací 

u:

o TKs > 180 mm Hg > na TKs 160 mm Hg

o TKs < 180 mm Hg > na TK 140/85-90 mm Hg

Edukace

V rámci edukace nemocných s hypertenzí je důležité:

 podat  dostatek informací o zdravotním stavu a vzniku možných komplikací,

 zdůraznit nutnost upravit životosprávu a životní styl (popsáno výše, nefarmakologická 

léčba hypertenze),

 zapojit do sledování výše krevního tlaku vlastním měřením - selfmonitoring v domácím 

prostředí: Tlak změřený pacientem doma je při dobrém zaškolení validnější než tlak 
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změřený v umělých podmínkách ordinace. Pořízení tonometru by mělo být 

doporučováno všem s rizikem hypertenze, samostatné monitorování efektu léčby je 

samozřejmostí u skutečných hypertoniků. Pacient může být dokonce podobně jako 

diabetik při selfmonitoringu glykémie zaškolen na úpravu terapie. Na trhu je mnoho 

druhů tonometrů v různých cenách, kvalitě i přesnosti. Při výběru vhodného tonometru 

je třeba se přesvědčit, zda byl klinicky validován v souladu s doporučením České 

společnosti pro hypertenzi, to znamená, že přesnost tohoto tonometru byla v klinické 

praxi ověřena auskultačním měřením TK. [6, 14]

2.2 Základní identifikační údaje pacientky

Jméno a příjmení: A. H.

Oslovení: paní H.

Věk: 76 let

Stav: vdaná

Národnost: česká

Povolání: důchodkyně

Pojišťovna: 111

Víra: bez vyznání

Bydliště: Praha 

Osoby, které lze kontaktovat: manžel

Datum přijetí: 17. 1. 2008

Důvod přijetí: nauzea, celková slabost organizmu, dekompenzace arteriální hypertenze

Paní H. jsem ošetřovala ve dnech 17. 1. 2008 - 22. 1. 2008

[19, 21]
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2.3 Lékařská anamnéza a diagnózy

Současné obtíže

Dnes 17. 1. 2008 kolem 14.00 hodiny pracovnice pečovatelské služby paní H. zavolala 

LSPP z důvodu 3 dny trvajícího opakovaného zvracení a bolestí v oblasti břicha. 

Ošetřovatelka také naměřila krevní tlak 200/100 torrů. Při příjezdu LSPP naměřen tlak 

180/100 a přetrvávalo vertigo. Pacientka byla převezena na ambulanci interní kliniky. 

OA: Dřívější onemocnění: Pacientka prodělala běžné dětské nemoci. Od roku 2000 

Diabetes mellitus na PAD, v péči obvodního diabetologa. Arteriální hypertenze na terapii. 

Deprese na terapii, fobie z jehel, v péči psychiatra. Stav po hysterektomii a adnexektomii 

bilat. v roce 2004 pro karcinosarkom endometria v dispenzarizaci onkogynekologie, 

poslední kontrola před rokem (leden 2007). Stav po diabetické retinopatii, laserterapie 

pravého oka, oční kontroly pravidelné. Chronická žilní insuficience. Stav po bércovém 

vředu v roce 2003, nyní zhojený. V prosinci 2007 provedena totální endoprotéza levé 

kyčle. Poté hospitalizace (pouze 1 den, 2. 1. 2008) v RHB ústavu Nová Ves pod Pleší, kde 

byl zaveden PMK pro inkontinenci.  Od ledna 2008 v domácí péči.

Infarkt myokardu 0, Ischemická srdeční nemoc 0, onemocnění štítné žlázy 0, onemocnění 

plic 0, onemocnění ledvin 0, CMP 0

RA: Otec zemřel na tumor páteře ve věku 66 let. Matka měla nemocné srdce (blíž pacientka 

neuvedla), zemřela stářím ve věku 76 let. Syn zemřel na karcinom nadledvin ve věku 28 let. 

GA: menstruace od 13 let, pravidelná, 5-6 denní cyklus, krvácení v normě, gravidita 1, bez 

komplikací, porod 1, bez komplikací, potrat 0, antikoncepci neužívala, klimax od 50 r., 

průběh bez výraznějších komplikací, bez hormonální substituce, v r. 2005 karcinom 

endometria, stav po hysterektomii a adnexetomii

SA: Pacientka je důchodkyně. Dříve pracovala jako úřednice. Žije s manželem v panelovém 

bytě v 1. patře, v paneláku mají výtah. Byt jí vyhovuje, ale má úzké zárubně dveří, takže 

nemůže používat chodítko. S manželem žijí v harmonickém manželství. 

FA: Glucophage 850 mg p. o. 1-1-1, Amaryl 4 mg p.o. 1-0-0, Renpress 6 mg p.o. 1-0-0, 

Apo Ampo 5 mg p.o. 1-0-0, Moduretic p.o. ½-0-0 obden, Haloperidol 1-0-0, Dormicum 7,5 

mg p.o. na noc, Ataralgin podle potřeby

AA: negativní
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Abúzus: alkohol- příležitostně, nekuřačka, asi 3 měsíce užívá pravidelně analgetika

NO: Od ledna 2008 pravidelně dochází za paní H. pracovnice domácí péče, která jí 

opakovaně naměřila tlak krve přes 200 syst. 11. 1. 2008 byla pacientka ošetřena na naší 

ambulanci pro dekompenzaci hypertenze s dobrou odezvou na ambulantní terapii (podána 

infúze s analgetiky, upravená chronická antihypertenzní terapie). Kardiopulmonálně 

stabilizovaná byla propuštěna do domácího léčení. Nyní pacientka udává asi 3 dny 

přetrvávající nauzeu a zvracení. Také byl naměřen tlak 200/100. Zde tlak 180/100. Dušná 

není, bolesti na hrudi neudává. Pacientka trpí zácpou, vyprazdňuje se 1x za 5 dní, dnes 

stolice byla, formovaná. Pacientka je inkontinentní, od 12/07 má zavedený PMK, bez 

známek infekce. Udává úbytek hmotnosti (za poslední rok 20 kilogramů), má sníženou chuť 

k jídlu. Febrilní nebyla, kašel neguje. Jiné obtíže neguje.   

Status présens (při přijetí):

CELKOVÝ STAV: Nemocná při vědomí, orientovaná, spolupracuje, klidově eupnoe, bez 

ikteru a cyanózy, afebrilní, známky dehydratace. HLAVA: na poklep nebolestivá. Výstupy 

V. nervu nebolestivé, inervace VII. nervu normální. Bulby jsou ve středním postavení, 

všemi směry volně pohyblivé. Spojivky jsou přiměřeně prokrvené, bělma nejsou 

subikterická. Zornice jsou izokorické, reakce na osvit i do blízka a do dáli jsou zachovány. 

Jazyk plazí ve střední čáře, oschlý, hrdlo klidné. Chrup umělý, snímatelný. Na sliznicích 

dutiny ústní nález fyziologický, tonzily nezvětšeny, růžové. KRK: souměrný, šíje volně 

pohyblivá, štítná žláza nezvětšena, náplň krčních žil nezvýšená, pulzace arterií přiměřená, 

tepou symetricky, bez šelestu. Uzliny na hlavě a krku nezvětšeny. PÁTEŘ: skoliotická, 

poklepově nebolestivá, hybnost omezená. HRUDNÍK: souměrný, přiměřeně klenutý. 

PLÍCE: poklep jasný, v normálních hranicích, dýchání sklípkové bez vedlejších fenoménů. 

SRDCE: srdeční krajina normálně konfigurovaná. Úder srdeční není zvedavý, systolické 

zvedání sterna není přítomné, víry nejsou hmatné. Srdečné ozvy jsou jasné, ohraničené. 

Přídatné zvuky ani šelesty nejsou přítomny. Pulz pravidelný, 102 min, TK 180/100 torrů. 

BŘICHO: souměrné, v úrovni hrudníku, dobře prohmatné, dýchá volně. Dýchací vlny 

postupují souměrně k tříselným vazům. Poklep diferencovaný, bubínkový. Palpačně citlivé 

v pravém mesogastriu, peristaltika klidná. Rezistence není hmatná. Ascites není přítomen. 

Jizva po gynekologické operaci klidná. JÁTRA: dolní okraj není hmatný, palpačně nejsou 

bolestivá. SLEZINA: nehmatná, poklepově nezvětšena. LEDVINY: Tapottment oboustranně 

nebolestivý. Ledviny palpačně nebolestivé, nejsou zvětšeny ani dislokovány. PMK odvádí 

čirou moč. UZLINY: přístupné palpaci nezvětšeny. KONČETINY: konfigurace a hybnost 

normální. Nález na kloubech a svalech odpovídá věku. A. dorsalis pedis a a. tibialis 
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posterior jsou oboustranně hmatné. Varixy nejsou přítomny. Lýtka oboustranně palpačně 

nebolestivá, Homansovo znamení oboustranně negativní. Otoky nejsou. Chronická žilní 

insuficience, zhojený bércový vřed vlevo, hyperpigmentace a trofické změny distálních 

bérců, bez čerstvých zánětlivých změn. Jizva po operaci kyčle klidná. GENITÁL a ANUS: 

zevní normální. PER RECTUM: okolí anu klidné, indagace nebolestivá, na rukavici stopy 

hnědé stolice, v dosahu prstu bez hmatné rezistence.

Lékařské diagnózy

Dekompenzace arteriální hypertenze

Diabetes mellitus na PAD

St. p. TEP (12/07) pro coxartrosis l.sin. IV. st.

Coxartrosis l. dx. I.-II. st.

Chronický vaskulární syndrom LS páteře na terénu mnohočetných osteoporotických fraktur

Chronická žilní insuficience, zhojený bércový vřed LDK

St. p. HYE a AD pro karcinom endometria v r. 2004

Fobické stavy

[19, 21]

2.4    Diagnostická péče

2.4.1 Fyziologické funkce

Krevní tlak

17. 1. 2008 (v den přijetí) - doma, po příjezdu LSPP ve 14:00 … 200/100. Na interní 

ambulanci při přijetí, v 17:00… 180/100. Na oddělení ve 20:00 … 160/80, ve 22:00… 

200/100, ve 24:00 … 190/100

18. 1. 2008 (1. den hospitalizace) - kontroly TK 3x denně, hodnoty v normě. 19. 1. 2008 

kontroly TK 3x denně, hodnoty v normě, 20. 1. 2008 v 12:00… 210/100. Další dny 

kontroly 3x denně, hodnoty v normě.
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Tepová frekvence

17. 1. 2008 na interní ambulanci v 17:00 … 102/min., na oddělení ve 20:00 … 99/min. 

Další dny hospitalizace kontrola pulzu 3x denně, tachykardie přetrvává, hodnoty se 

pohybují od 90 do 100/min.

Tělesná teplota

17. 1. 2008 při přijetí 36,8 stupně Celsia, kontroly TT denně, hodnoty v normě, afebrilní

Dechová frekvence

Při přijetí 22/min

Hmotnost a výška: 

Hmotnost - 71 kg, Výška - 169 cm (podle údajů pacientky, t.č. nelze zvážit, změřit) 

2.4.2 Základní laboratorní vyšetření 

Hematologické vyšetření

FW 50/60

Krevní obraz: 

17. 1. 1 8. 1. 21. 1. Referenční

hodnoty

WBC 10.0 9.0 9.3 4,0 – 10,0 x10x9/l

RBC 4.65 4.67 4.47 4,20 – 5,40 x10x12/l

HGB 13.3 13.0 12.7 12,0 – 16,0 g/dl

HCT 0.397 0.399 0.374 0,370- 0,460

MCV 85.4 85.4 83.7 82,0 – 92,0 fl

MCH 28.6 27.8 28.4 27,0 – 33,0 pg

MCHC 33.5 32.6 34.0 32,0 – 36,0 g/dl

RDW 14.9 15.0 14.4 11,6 – 13,7 %

PLT 561 594 481 140 – 440 x10x9/l

MPV 5.4 5.9 5.9 7,8 – 11,0 fl

PCT 0.300 0.350 0.280 0,109 – 0,484 

PDW 16.3 15.9 17.2 15,0 – 17,2 %
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Koagulace

17. 1. 08 (15.45) patologická hodnota D Dimer- 622 ng/ml (0-250). Ostatní parametry v 

normě.

Biochemické vyšetření 

Krev

17. 1. 18.1. 2 1.1. Referenční

hodnoty

Na 135 134 131 137 – 144 mmol/l

K 4,6 4,4 4,6 3,9 – 5,3 mmol/l

Cl 93 94 93 98 – 107 mmol/l

Glukosa 13,6 13,0 4,6 – 6,4 mmol/l

ALP 2,57 2,33 0,88 – 2,35 ukat/l

AST 0,37 0,36 0,16 – 0,63 ukat/l

ALT 0,42 0,47 0,10 – 0,63 ukat/l

GMT 0,78 0,73 0,15 – 0,92 ukat/l

BILI-celkový 6,5 6,8 3,0 – 19,0 umol/l

UREA 7,1 7,6 5,9 2,9 – 8,2 mmol/l

KREA 71 81 100 53 – 106 umol/l

TROPONIN I 0,022          0,00 – 1,00 ug/l

MYOGLOB. 32,0          7,2 – 36,7 ug/l

CK-MB mass 2,00          0,00 – 4,60 ug/l

TSH            1,414 0,350 – 4,800 mIU/l

FT4            24,66 10,00 – 24,00 pmol/l

FT3            4,32 3,50 – 6,50 pmol/l

CB 68,1 63,2 62,0 – 77,0 g/l

CRP 11,6 7,5 6,2 0,0 – 6,5 mg/l

CA 125           198,7 0,0 – 30,0 kU/l

Moč chemicky + sediment

18. 1. 08 (8.30) patologické hodnoty, erytrocyty 339 částic / ul (0-10), leukocyty 490 

částic/ul (0-20). Ostatní v normě.
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21. 1. 08 (7.30) patologické hodnoty, erytrocyty 22 částic/ul, leukocyty 88 částic/ul. Ostatní 

v normě.

Glykemický profil glukometrem

18.1.2008 19.1.2008 20.1.2008 21.1.2008 22.1.2008

06:00 14,0 mmol/l 4,8 mmol/l 12,9 mmol/l 10,7 mmo/l 6,7 mmol/l

11:00 18,9 mmol/l 16,5 mmo/l 14,4 mmol/l 17,8 mmol/l 15,7 mmol/l

17:00 18,1 mmol/l 18,3 mmo/l 15,6 mmol/l 9,0 mmol/l 6,9 mmol/l

22:00            - 17,4 mmol/l                     - 5,2 mmol/l            -

2.4.3 Ostatní vyšetření

Ekg (17.  1.  08) : SR, AS pravidelná 100/min., známky hypertrofie LK, PQ 0,18 s, QRS 

0,08 s, vyšší ST odstup V2,3, bez známek akutní ischemie

RTG vyšetření LS páteře (18. 1. 08): Sinistrorotoskoliosa. Difusní porosa skeletu. 

V porovnání s r. 2006 je nově patrna komprese obratlového těla Th12, stacionárně st. p. 

kompresi těl L1, L3, L4, L5, vše na podkladě porosy. Zadní hrany těchto obratlů 

neprominují do páteřního kanálu. Def. spondylosa. Spondylartrosa. Ostechondrosa L4 a L5. 

Ateroskleróza břišní aorty.

RTG vyšetření hrudníku (18. 1. 08): Zvětšené srdce. Ateroskleróza aorty. Plicní parenchym 

bez prokazatelných ložisek.

CT břicha a malé pánve (22. 01. 08): Stav po hysterektomii a adnexektomii. Tumor 

v dolním pólu pravé ledviny. Mírná steatóza jater, cysta v levém laloku jater. Stav po totální 

endoprotéze levé kyčle. Komprese těl obratlů Th12, L1, L3-L5. Porosa. Ateroskleróza břišní 

aorty.

CT mozku nativní (24. 01. 08): Známky difúzní atrofie mozku a starší drobné 

postischemické změny v bílé hmotě. Metastázy intrakraniálně neprokazujeme.

Gastroskopie (29. 01. 08): Naznačené zúžení pylorického kanálu bez detekovatelné slizniční 

léze. Postulcerózní deformace? Zevní útlak? Jinak normální nález.
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2.5    Léčebná péče

2.5.1 Faramakoterapie

Perorální: 

Amaryl 4 mg 1-0-0 (glimepiridum, perorální antidiabetikum), nežádoucí účinky: 

hypoglykémie, přechodné zhoršení zraku, nauzea, zvracení, změny v krevním obrazu-útlum 

všech typů krevních buněk, příležitostně alergické reakce

Renpress 6 mg 1-0-0 (spiraprilum, antihypertenzivum, ACE-inhibitor), nežádoucí účinky: 

bolesti hlavy, závratě, únava, suchý, dráždivý kašel, vyrážky, vzácně i edém obličeje

Apo Amlo 5mg 1-0-0 (amlodipinum, vazodilatans, antihypertenzivum, blokátor kalciového 

kanálu), nežádoucí účinky: bolesti hlavy, otoky okolo kotníků, mdloba, spavost, zarudnutí 

kůže, purpura, poruchy hmatového vnímání a vnímání chuti, hučení v uších 

Moduretic 1-0-0 (amiloridi hydrochloridum, diuretikum, antihypertenzivum), nežádoucí 

účinky: zažívací obtíže, bolest v oblasti pod hrudní kostí, svalová slabost, zpomalený puls, 

může dojít k projevu dosud skryté cukrovky, vzácně k zánětu slinivky břišní

Haloperidol 1,5 mg 1-0-0 (haloperidolum, psychofarmakum, neuroleptikum), nežádoucí 

účinky: snížení pohyblivosti, svalová ztuhlost, třes

Helicid 20 mg 1-1-1 (omeprazolum, antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy), nežádoucí 

účinky: bolest hlavy, průjem, zácpa, vzácně kopřivka, pocit pálení kůže, obtížné usínání

Dormicum 7,5 mg ve 22:00 hod. (midazolamum, benzodiazepinové hypnotikum), 

nežádoucí účinky: únava během dne, poruchy paměti, svalová slabost, která se může 

projevit nejistotou při chůzi i pády, vzácně halucinace, přeludy, poruchy spánku 

Lactulosa 10 ml (21. 01.08) ve 20:00 hod. (lactulosum, digestivum, laxativum), nežádoucí 

účinky: mírné bolesti břicha, plynatost, vysoké dávky mohou být spojeny s průjmem a 

porušením rovnováhy elektrolytů

Subkutánní

Tramal 50 mg při bolestech max. 3x denně (Tramadoli hydrochloridum, analgetikum, 

anodynum), nežádoucí účinky: nevolnost, závratě, pocení, sucho v ústech, malátnost a 

zmatenost
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Insulin Humulin R, množství podle glykémie (Insulinum humanum biosyntheticum, 

antidiabetikum, biosyntetický lidský inzulin), nežádoucí účinky: hypoglykémie, která se 

projeví netečností, zmateností, bušením srdce, bolestmi hlavy, pocením, zvracením

Intravenózní

Novalgin 500 mg 18. 01. 2008 ve 22:00 (Metamizolum natricum monohydricum, 

analgetikum, antipyretikum), nežádoucí účinky: anafylakticko/anafylaktoidní reakce, tj. 

svědění, pálení, zarudnutí kůže, kopřivka, dyspnoe, až angioedém, bronchospasmus, 

arytmie, pokles tlaku krve, oběhový šok

Quamatel 20 mg 19. 01. 08 v 18:00 (famotidinum, antiulcerózum, antagonista H2-

receptorů), nežádoucí účinky: zvýšené teploty, průjem, cholestatický ikterus, sucho 

v ústech, vzácně bolesti svalů a kloubů

Od 20. 01. 08 Ciphin 200 mg 6:00-18:00 (ciprofloxacinum, širokospektré chinolonové 

chemoterapeutikum), nežádoucí účinky: nutkání na zvracení, průjem, zčervenání kůže, zánět 

žíly v místě podání, nechutenství

Infúzní

Denně 6:00-10:00 Glukóza 10% 500 ml + 1 amp. Torecan + 10 ml KCl 7,45 % + 12 j HMR 

Denně 12:00-16:00 Fyziologický roztok 500 ml + 1amp. Torecan + 1 amp. Novalgin 

Denně 18:00-22:00 Glukóza 10% + 12 j HMR + 10 ml KCl 7,45% 

Torecan 6,5 mg (thiethylperazinum, antiemetikum, antivertiginózum), nežádoucí účinky: 

somnolence, závratě, bolesti hlavy, neklid, křeče, edém končetin, obličeje, hypotenze

Kalium chloratum (Kalii chloridum, kaliový přípravek), nežádoucí účinky: hyperkalémie, 

zažívací obtíže, slabost

2.5.2 Dietoterapie

17.  01. 08 – 19. 01. 08 - 9 mletá, 20. 01. 08 -  čaj + suchary, 21. 01 – 22. 01. 08 - tekutá 

lisovaná. U pacientky diagnostikované vysoké nutriční riziko dle výpočtu nutričního skóre. 

Je sledována a je v péči nutričního terapeuta, který dochází denně na oddělení.
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2.5.3 Pohybový režim a rehabilitace

Pohybový režim:  B/WC

Rehabilitace: Doma pacientka chodila s oporou, používala berle. První dny hospitalizace se 

pohybuje pouze na lůžku, pak pod vedením fyzioterapeuta začíná vertikalizace a nácvik 

chůze. Ke konci hospitalizace pacientka zvládá stabilní chůzi s doprovodem bez dušnosti, 

vertiga.

[19]

2.6  Průběh hospitalizace

Paní H. byla 17.01.2008 přijata k hospitalizaci na oddělení interní kliniky pro bolesti 

břicha, zvracení a dekompenzaci hypertenze. Byla uložena na lůžko, byl zaveden periferní 

žilní katétr. 1. den hospitalizace se pravidelně po dvou hodinách kontroloval krevní tlak. 

Další dny již hypertenze nepřetrvává, je upravená antihypertenzní léčba s dobrou odezvou. 

Také se pravidelně monitorovala hladina glykémie a podle hodnot byl aplikován inzulin 

HMR s.c. Jak se postupně hladina cukru v krvi normalizovala, byla pacientka převedena 

z inzulínu zpátky na PAD. Bylo potřeba sledovat i příjem stravy, protože pacientka trpěla 

nechutenstvím a občas zvracela. Podávala se jí antiemetika a byla naordinovaná infúzní 

terapie. U pacientky přetrvávaly bolesti břicha, zad a v oblasti kyčle, proto nasazena 

kombinovaná analgetická léčba s částečným efektem. Kromě jiných vyšetření bylo 

provedeno CT břicha a malé pánve s nálezem fraktury 4 bederních obratlů a Th12 

v osteoporotickém terénu a s nálezem tumoru v dolním pólu pravé ledviny. Z výsledku 

biochemického vyšetření krve ze dne 19.01.08 je patrná vysoká elevace Ca 125. Byl 

přivolán na konzilium gynekolog i onkogynekolog. Byla doporučena biopsie nálezu 

k diferenciaci diagnózy. Vzhledem ke stavu pacientky, který by neumožňoval případný 

operační výkon, se nález na ledvině dál nevyšetřoval. Již vstupně byl stav výživy u paní H. 

neuspokojivý, prohlouben špatným příjmem potravy. Během hospitalizace se stav 

postupně upravoval, nauzea a nechutenství vymizely, pacientka snědla ¾ porce jídla a 

vypila denně jeden Diasip. Po částečném ústupu bolestí byla zahájena rehabilitace. 

Začínalo se vertikalizací do sedu, stoje a postupně nácvik chůze s chodítkem, berlemi, 

s doprovodem. Poslední dny pobytu u nás paní H. zvládla projít chodbu bez vertiga a 

dušnosti. Paní H. odmítala pobyt v zařízení sociální péče, trvala na propuštění domů. 

Kontaktovali jsme sociální pracovnici, která pacientce domluvila a zajistila domácí péči. 

Pacientka byla u nás hospitalizována 28 dní. Byla propuštěna do domácí péče ve 

stabilizovaném stavu dne 13. 02. 2008.
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3      OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST

3.1    Ošetřovatelská anamnéza a hodnocení současného stavu

3.1.1 Náhled pacientky na hospitalizaci

Paní H. přišla do nemocnice pro zvracení a bolesti. Trvalo ,,to“ asi 2 týdny a již se ,,to  

nedalo vydržet.“ Podle pacientky její nevolnost a bolesti mohlo způsobit i to, že užívala 

hodně prášků, i 15 denně. Od návratu z poslední hospitalizace (leden 2008) se její stav 

zhoršil tak, že není schopná péče o sebe sama, což ji mrzí a trápí. Je neustále unavená a 

zesláblá. Od hospitalizace očekává zlepšení stavu, pomoc, zbavení bolestí. Bude to pro ni 

těžkých 14 dní (tolik odhaduje, že bude v nemocnici), protože bude muset být bez manžela 

a manžel sám bez ní. Zatím nemá dostatek informací o léčebném a nemocničním režimu. 

Jenom doufá, že jsou povoleny návštěvy. Pobytu v nemocnici se nebojí, jenom má strach, že 

ji budou rušit spolupacientky na pokoji a ona nebude mít dostatečný klid, na který je zvyklá. 

Ošetřovatelská anamnéza byla sepsána 1. den hospitalizace (17. 01. 2008).

3.1.2 Biologické potřeby

BOLEST

Od roku 2004, po gynekologické operaci, paní H. bolelo občas břicho, ale to byla snesitelná 

intenzita. Asi 2 měsíce od operace kyčle trpí skoro nesnesitelnou bolestí zad a často ji bolí 

břicho. Doma užívá prášky, které jí pomůžou asi na 3 hodiny, pak se bolest vrátí a ona užije 

další tabletku. Někdy nemůže usnout ani spát. Nemůže ležet na zádech ani na boku. Bolest 

ji omezuje v pohybu, v sebeobslužných činnostech, často má špatnou náladu. Bolest je pro 

paní H. momentálně největší problém. Bolesti v oblasti břicha a zad jsou nesnesitelné, 

jakoby do ní někdo bodal nožem. Na analogové škále od 0 – 10 hodnotí kolem bodu 8. 

Bolest je i jeden z důvodů, proč dnes volali LSPP. Od hospitalizace očekává, že se zjistí, 

proč trpí a také očekává úlevu. Pacientka je unavená, zesláblá, svoji pozornost zaměřuje na 

vnímání bolesti.

DÝCHÁNÍ

Asi od 55 let se zadýchávala, když někam spěchala, nebo kráčela po schodech, nebo do 

kopce. Teď už nespěchá, ani nechodí do kopce. Ale když se jí zvýší krevní tlak, tak má 

pocit, že nemůže dodechnout, že má málo vzduchu. Nyní dušná není a neočekává problémy 

s dýcháním ani po návratu domů. Nikdy nekouřila, neprodělala vážné respirační 

onemocnění. Pacientka dýchá mírně prohloubeně, frekvence je také mírně zvýšená (22 

dechů/min.), nekašle, nevykašlává sputum.
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OSOBNÍ PÉČE 

Před operací kyčle (12/07) byla paní H. plně soběstačná. Péči o sebe sama zvládala, jenom 

už poslední rok nevařila, teplé jídlo zajišťovala neteř. Moc ráda se koupala ve vaně. Do 

koupelny manžel namontoval madla a schůdky, což jí ulehčovalo pohyb. Po operaci kyčle 

(12/07) se situace zhoršila. Většinu času tráví na lůžku, sotva si dojde na záchod, se vším jí 

pomáhá manžel. Je to pro ni strašný pocit, že nezvládá péči o sebe sama a zatěžuje manžela. 

Pacientka má od hospitalizace na v RHB ústavu (leden 2008) zavedený pernamentní 

močový katétr. Péči o PMK provádí pracovnice sociální služby, která za paní H. docházela. 

Manžel se naučil manipulovat se sběrným sáčkem. Pacientka nyní při přijetí není 

v zanedbaném stavu. Péče o hygienu těla, vlasů, nehtů a kůži byla zvládnuta v domácím 

prostředí dobře. U pacientky byl proveden Barthelův test ADL. Její závislost je středního 

stupně (45 bodů).

KŮŽE

Má suchou kůži, proto používala pleťový krém. Často ji svědí záda. Na svědění používá 

sprej, nepamatuje si název. Před 5 lety (r. 2003) měla bércový vřed. Ví o tom, že jako 

diabetička musí pečovat o hygienu dolních končetin, o kůži a nehty a musí nosit pohodlnou 

obuv. Dřív vypila i 4 litry vody i kvůli tomu, aby měla hezkou pleť bez vrásek. Celistvost 

kůže je neporušená, zarudnutí nebo jiné patologické změny na predilekčních místech 

nepozoruji. Jizvy na břiše po gynekologické operaci a na boku po operaci kyčle jsou klidné, 

bez známek patologie. Kůže na levém bérci je hyperpigmentována po zhojeném bércovém 

vředu. Okolí ústí PMK je klidné, nepálí, nebolí. Opruzeniny nemá. Invazivním vstupem 

pronikající kůži je periferní žilní katétr na levé horní končetině. U pacientky bylo 

hodnocené riziko vzniku dekubitů Norton skóre (14 bodů).

STRAVA, VÝŽIVA

Za poslední rok se hmotnost paní H. snížila až o 20 kilogramů. Nyní udáva, že váží 70 kg. 

Už asi 3 měsíce jí moc nechutná jíst. Poslední týden má nauzeu a opakovaně po jídle zvrací. 

Jí velmi malé porce, spíš jen sousta. Díky své nemoci pacientka dodržuje diabetickou dietu, 

která ji nijak výrazně neomezuje. Má ráda brambory, tvaroh, tradiční českou kuchyni. Není 

nic, co by nejedla. Poslední rok nevaří, nezvládá to. Teplé jídlo dováží  1x týdně neteř, která 

bydlí 60 km od Prahy. Pak si jídlo s manželem jenom ohřívají. Pacientka má umělý chrup, 

horní a dolní snímatelnou protézu, kterou nepoužívá, protože ji tlačí. Nepamatuje si, kdy 

byla naposled u zubního lékaře. Má naordinovanou dietu diabetickou mletou. Pro posouzení 

aktuálního stavu výživy byl použit dotazník hodnocení nutričního stavu. Pacientka dosáhla 
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8 bodů, což je hodnoceno jako vysoké nutriční riziko a je nutná speciální nutriční 

intervence. Toho času paní H. nelze zvážit.

HYDRATACE, PŘÍJEM TEKUTIN

Příjem tekutin je pro pacientku také problém. Dřív vypila i 4 litry tekutin, teď sotva litr. Má 

ráda všechno, vodu, čaj, ovocné šťávy. Někdy měla ráda i skleničku červeného vína. Hodně 

pije zakysané nápoje, kefíry. Pacientka má známky dehydratace. Má suchý povleklý jazyk, 

suché rty a snížený turgor kůže. Pití zvládá i sama z lahve se savičkou. Při posazení pije ze 

skleničky.

VYPRAZDŇOVÁNÍ STŘEVA

Nemocná trpí zácpou. Stolici má pravidelně 1x za 5 dní. Na otázku, kdy se obvykle 

vyprazdňuje, nedokázala odpovědět. Denní doba vyprazdňování není pravidelná. Doma při 

pocitu plnosti vypila kefír a to jí pomohlo se vyprázdnit. Projímadla nikdy neužívala. Paní 

H. je zvyklá vyprazdňovat se na toaletě. Momentálně si sama ani s pomocí nedojde. (Bude ji 

poskytnuta podložní mísa při zajištěné intimitě).

MOČENÍ

Pacientka je momentálně inkontinentní, má zavedený PMK od hospitalizace v 

rehabilitačnmí ústavu (01/08). Dřív používala vložky. Dochází za ní pracovnice sociální 

služby, která pečuje o katétr, případně ho vymění. Se sběrným sáčkem umí manipulovat 

manžel. Také očekává potíže s močením po návratu z nemocnice, očekává, že katétr jí bude 

ponechán. Je to jednodušší i pro manžela, který nemusí měnit plenkové kalhotky a pro ni je 

to příjemnější. Močový katétr je průchodný, moč ve sběrném sáčku je tmavě žluté barvy –

koncentrovaná. Nyní nejsou patrné známky infekce močových cest. Bolest ani pálení 

neudává.

LOKOMOTORICKÉ FUNKCE

Nyní je pacientka upoutaná na lůžko z důvodu přetrvávajících silných bolestí a celkové 

slabosti. Doma chodila za pomoci francouzských holí. Má doma i chodítko, ale to 

nepoužívá, protože neprojde přes zárubně dveří, je široké. V poslední době chodila ven 

zřídka, pohybovala se jen v soukromí a bezpečí domova. Na rizikových místech jako je 

toaleta nebo koupelna má přidělaná madla. Očekává také problémy s chůzí po propuštění, 

ale doufá, že se její stav zlepší a že bude opět chodit za pomoci holí. Paní H. je nyní 

zesláblá. Až se fyzicky stav zlepší, bude zahájena rehabilitace chůze pod vedením 

fyzioterapeuta. Nyní je schopná měnit polohu na lůžku aktivně. Posadí se na posteli se 
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spuštěnými dolními končetinami. U pacientky jsem provedla hodnocení rizika pádu. 

Pacientka je ohrožena rizikem pádu (skóre 4).

SMYSLOVÉ FUNKCE

Paní H. používá dioptrické brýle na čtení. Má potíže se zrakem, trpí diabetickou retinopatií. 

Podrobila se laserterapii pravého oka. Pocit zlepšení stavu nemá. Kontroly u očního lékaře 

pravidelně, naposled v minulém roce. Se sluchem obtíže neudává. Při objektivním 

posouzení na pacientce nelze shledat žádné známky postižení smyslových funkcí.

FYZICKÁ A PSYCHICKÁ AKTIVITA

Společně s manželem mají chalupu. V minulosti tam byli skoro pořád od jara do zimy, 

pracovali na zahrádce, dělali domácí práce. Trávili tam hodně času, chodili na dlouhé 

procházky. Moc ráda na to vzpomíná. Poslední 2 roky tam skoro už nejezdí. Nedovoluje to 

fyzický stav pacientky, který se postupně zhoršuje. Veškerý čas tráví s manželem v bytě 

v Praze, což jí mrzí. Většinou si povídají, nebo se dívají na televizi. Dříve ráda šila a 

vyšívala, ale teď už ne, co má problémy se zrakem a už se jí třesou i ruce. Pobyt 

v nemocnici je pro ni trest. Ráda by byla s manželem co nejvíce času, protože nejoblíbenější 

její aktivita je povídat si s ním. Chybí jí.

ODPOČINEK, SPÁNEK

V domácím prostředí byla paní H. zvyklá spát 6 – 8 hodin denně. Usíná kolem 22:00 

hodiny. Má poruchu spaní již delší dobu, špatně usíná a v noci se občas budí. Užívá 

Dormicum 7,5 mg p. o. Po užití prášku usne. Poslední měsíc jí narušují spánek i bolesti, 

předtím to byla spíš deprese. Během dne se cítí unavená, ale neusne. V nemocnici 

předpokládá potíže se spánkem. Na spaní chce mít klid, myslí si, že ji budou rušit pacientky 

nebo zapnutá televize. Psychický stav nemocné není vyrovnaný, což je také příčinou její 

nespavosti. Momentálně je paní H. pasivní, unavená. Na noc je možno podat Dormicum 7,5 

mg p. o. 

3.1.3 Psychosociální potřeby

BEZPEČÍ, JISTOTA

Pacientka se momentálně cítí bezpečně, protože je v péči odborníků, kteří jí pomůžou od 

bolesti, od nepříjemného pocitu nauzey a zjistí příčinu obtíží. Vadí jí hodně vlastní 

nemohoucnost a závislost na ošetřovatelském personálu. Věří, že její stav se brzo zlepší a 

hospitalizace nepotrvá dlouho. Stejně tak jí vadila i závislost na manželovi. Doma se cítila 

bezpečně, poslední dobou ji pravidelně navštěvovala pečovatelka a neteř, která slíbila, že je 
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doopatruje. Paní H. je vděčná, že o ni pečuje. Její největší oporou ve všem je manžel, cítí se 

s ním bezpečně a jistě. 

SEBEPOJETÍ, SEBEÚCTA

Pacientka je úzkostlivá, depresivní. Na jejím psychickém stavu se podstatnou měrou podílí 

bolest. Velmi negativně vnímá úbytek životní síly, ztrátu manuální obratnosti a snížení 

mobility. Je psychicky nevyrovnaná. Přiznává, že nyní má často špatnou náladu. Trápí ji, že 

zatěžuje manžela, nepříjemně vnímá fakt, že o ni pečuje, že ona to nezvládá. Podle ní to 

mělo být naopak, ona měla opatrovat manžela. Očekává, že nynější pobyt v nemocnici jí 

pomůže ke zlepšení života. Paní H. byla v péči psychologa pro depresivní stavy.

STRES, ZÁTĚŽOVÉ SITUACE

Za největší stresovou situaci ve svém životě považuje smrt syna, se kterou se nevyrovnala 

dodnes a nikdy nevyrovná. Od té doby, 25 let, trpí depresemi. Před dvěma lety se k tomu 

ještě přidalo onkologické onemocnění a před měsícem operace kyčle a teď další 

hospitalizace, To všechno vnímá jako stresující události. Nyní ji k tomu trápí ještě silné 

bolesti. Teď už si není jistá, jak to všechno bude pokračovat, jak to všechno dopadne, ale 

věří, že dobře. Nemocná je úzkostlivá.

ROLE A MEZILIDSKÉ VZTAHY

Pacientka bydlí s manželem v panelovém bytě. Společně měli jednoho syna, který zemřel ve 

věku 28 let pro karcinom nadledvin. Stalo se to před 25 lety. Toto téma je pro paní H. hodně 

citlivé. Když jsme si o tom povídaly, tak nedokázala přemoci smutek a pláč. Řekla mi, že je 

to chyba mít jenom jedno dítě. Syn byl pro ni a manžela vším, právě dodělal vysokou školu, 

měli z něho obrovskou radost. Od té události trpí depresemi a byla v péči psychologa i 

psychiatra. S manželem jsou na sebe hodně fixovaní, potřebuje jeho přítomnost. Pobyt 

v nemocnici, kde je sama, vnímá jako trest. Doufá, že ji manžel bude denně navštěvovat, 

v jeho přítomnosti se cítí dobře.

LÁSKA, POCIT SOUNÁLEŽITOSTI

Paní H. žije v harmonickém manželství víc než 50 let. Hezký vztah a láska jsou u ní i 

manžela patrné na první pohled. Při našem rozhovoru se pacientka zmínila, že v době po 

smrti syna byl její manžel to jediné, co ji drželo nad vodou. Někdy měla pocit, že jim lidé 

v okolí jejich lásku záviděli. Manželské pouto se poté nešťastné události ještě víc upevnilo, 

vědí, že mají jenom jeden druhého. Dřív měli i přátele, ale v posledních letech trávili 

většinu času společně ve dvou na chalupě. Paní H. také přiznala, že na manžela pořád žárlí. 
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Je pro ni ten nejhezčí a nejlepší muž. Potřeba lásky a její saturace je pro pacientku hodně 

důležitá. 

[19, 20, 22, 23]

3.2 Přehled ošetřovatelských diagnóz

Pořadí ošetřovatelských diagnóz podle priority pacientky: 

Aktuální diagnózy (ze dne 17. 01. 2008)

1. Bolest zad a břicha z neznámých příčin, projevující se verbalizací, způsobující 

diskomfort a poruchu spánku

2. Deficit příjmu potravy a tekutin z důvodu nechutenství, nevolností, sníženého pocitu 

hladu a žízně, projevující se malnutricí a dehydratací

3. Snížení mobility v důsledku únavy a bolesti projevující se deficitem sebepéče ve všech 

oblastech uspokojovaní potřeb denního života

4. Porucha sebepojetí v důsledku snížené schopnosti sebepéče projevující se úzkostlivou 

náladou a sebenegujicími slovními projevy

5. Porucha adaptace v souvislosti s hospitalizací projevující se smutnou a apatickou 

náladou

(ze dne 21. 01. 2008)

6. Zácpa způsobená sníženým příjmem potravy, omezenou hybností, sníženým příjmem 

tekutin perorální cestou, projevující se tlakem v břiše a pocity plnosti

Potencionální diagnózy (ze dne 17. 01. 08)

7. Riziko hypoglykémie v souvislosti s aplikací inzulínu a nedostatečným příjmem potravy

8. Riziko porušení kožní integrity (dekubity) v důsledku snížené mobility, sníženého 

příjmu tekutin i stravy

9. Riziko infekce močových cest v důsledku zavedeného permanentního močového katétru

10. Riziko  tromboflebitidy v důsledku zavedení periferního žilního katétru
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3.3 Plán ošetřovatelské péče

1. Bolest zad a břicha z neznámých příčin, projevující se verbalizací, způsobující 

diskomfort a poruchu spánku

Cíl: krátkodobý – Bolest pacientky bude do 2 hodin zmírněna.

       dlouhodobý – Pacientka chápe příčiny bolesti a je schopna si bolest sledovat. Bolest 

bude odstraněna, nebo zmírněna na snesitelnou intenzitu. Je dosaženo co nejvyšší kvality 

života – pacientka bude mít dostatek kvalitního spánku – bolest nebude narušovat délku 

spánku, do 5 dnů.

Plán péče:

 Aplikovat analgetika podle ordinace lékaře.

 Podávat dostatek informací – příčiny vzniku, účinek a doba účinku analgetik.

 Pravidelně monitorovat bolest – používat škály a měřící techniky.

 Analyzovat bolest – lokalizace, charakter, závislost (na denní době, poloze, stravě).

 Podněcovat nemocnou, aby o své bolesti hovořila, vytvářet vztah vzájemné důvěry.

 Hodnotit vliv bolesti na spánek a odpočinek.

 Sledovat reakci na bolest – verbální a nonverbální projevy.

 Sledovat účinek léků proti bolesti.

 Odvést pozornost od bolesti.

 Pomáhat při zajištění úlevové polohy.

 Zajistit soukromí.

 Zajistit klidné nehlučné prostředí, přiměřenou teplotu.

 Plnit ordinace lékaře – hypnotika, sedativa.

 Podpořit psychický stav pacientky.
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 Pravidelně monitorovat spánek – kolik hodin denně, co činí problém, zjistit rušivé 

elementy a naopak, co u nemocného spánek navozuje.

 Navodit správný biorytmus – zaměstnat během dne.

 Dát nemocné najevo, že jí bolest věřím a že mě zajímá, co prožívá

Realizace:

Po přijetí na oddělení, při manipulaci, paní H. udává silné bolesti v oblasti břicha a zad. 

Provedla jsem hodnocení bolesti na vizuální analogové škále. Pacientka svojí bolest hodnotí 

kolem bodu 8. Hned jí lékař naordinoval Algifen 1 tabletu p. o. 2 hodiny po užití prášku 

pacientka udává zmírnění bolestí, únavu. Další den po probuzení opět avizuje bolest. Od 

12:00 je podána infuze s Novalginem. Po ní se paní H. značně uleví od bolesti. Večer je 

aplikován Tramal 50 mg s. c v 18:00 a ve 22:00 Dormicum 7,5 mg p. o. Tato medikace se 

stává léčbou bolesti a nespavosti v následujících dnech hospitalizace. Bolest je pravidelně 

analyzována a monitorována (příloha č.4). Bolesti má pacientka nejvíc při pohybu a podle 

ní, když už neúčinkuje analgetikum. Pravidelně je také monitorován spánek a psychický 

stav podle plánu péče. Snažila jsem se pacientku rozptýlit rozhovorem, odvést její 

pozornost, uklidnit a podpořit empatickým přístupem. V tomto ohledu ochotně pomáhá i 

manžel. Ve spolupráci s ošetřovatelským týmem jsem první dva dny pomáhala paní H. při 

zajišťování úlevové polohy a při změně polohy na lůžku, protože bolest pohyb ztěžovala. 

Další dny po zmírnění bolesti změnu polohy a pohyb zvládala sama bez problému.

Hodnocení: Krátkodobý cíl byl splněn, bolest byla zmírněná a pacientka spala celou noc. 

Dlouhodobý cíl byl uspokojen pouze z části. Bolest byla zmírněna, ale nadále narušovala 

spánek pacientky. Pacientka v noci usnula zhruba na 3 - 4 hodiny. Pravidelně se kolem 4:00 

hodiny ráno vzbudila a vyžadovala od sester ranní infúze s analgetiky.

2. Deficit příjmu potravy a tekutin z důvodu nechutenství, nevolnosti, sníženého 

pocitu žízně a hladu, projevující se malnutrici a dehydrataci

Cíl: Pacientka bude mít dostatečný příjem plnohodnotné stravy. Vypije minimálně 1,5 litru 

tekutin za den, do 3 dnů.

Plán péče:

 Zhodnotit nutriční riziko.

 Zabezpečit konzultaci s nutriční terapeutkou.
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 Pobízet pacientku k příjmu potravy a tekutin.

 Zajistit plnohodnotnou stravu a trvale dostupné tekutiny.

 Umožnit pacientce stravu a tekutiny podle chuti (donáška rodinou, konzultace s nutriční 

terapeutkou)

 Hovořit s pacientkou o jejím problému.

 Monitorovat denní příjem stravy a tekutin.

 Přizpůsobit stravování jejím zvyklostem – úprava pokrmu, konzistence, teplota, denní 

doba, velikost dávek.

 Zajistit soukromí při jídle podle jejího přání.

 Zbytečně ji nenutit a nenavozovat jí tím pocit nevolnosti.

 Poskytnout vhodné potravinové doplňky – Diasip, vitamínové tablety.

 Podávat stravu bohatou na tekutiny – polévky, ovoce, kompoty.

 Informovat o negativním důsledku sníženého příjmu tekutin a stravy.

 Sledovat projevy dehydratace.

 Edukovat příbuzné.

 Spolupracovat s lékařem, odebrat krev na biochemické vyšetření.

Realizace: Pacientka byla přijatá k hospitalizaci i z důvodu trvající nauzey a pro zvracení. 

Při sběru anamnestických dat jsem provedla hodnocení nutričního rizika, podle kterého má 

nemocná vysoké nutriční riziko a je nutné kontaktovat dietní sestru (příloha č.5). Nutriční 

terapeutka doporučila denně konzumovat Diasip jako doplněk stravy. Poprosila jsem dietní 

sestru o brožurku, která obsahuje rady a doporučení stravování pro lidi trpící nechutenstvím. 

Publikaci jsem dala manželovi. U pacientky byl sledován příjem stravy, byla motivována, 

prováděl se záznam, postupovali jsme podle intervencí ošetřovatelského plánu. Bylo nutné 

na příjem potravy dohlížet i z toho důvodu, že pacientce se aplikoval inzulín HMR s. c. 

podle aktuálních hodnot glykémie. Z důvodu jejího onemocnění jí byla naordinována dieta 

diabetická, strava byla mletá, protože nemá chrup a nepoužívá ani zubní protézu. Paní H. 

jedla opravdu málo, spíše sousta, po jídle měla nauzeu a někdy i zvracela. Byly jí podávány 

antiemetika, zpočátku však bez efektu. Na paní H. při příjmu jsou patrné známky 
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dehydratace. Jak sama řekla, pije hodně málo. U lůžka má na dosah ruky láhev se savičkou, 

je neustále pobízená k pití. Láhev se savičkou jí vyhovuje. Když sedí, tak pije ze skleničky. 

Množství tekutin, které vypije a vyloučí, je zaznamenáno. Nedostatečný příjem tekutin 

perorální cestou byl hrazen ve formě infúzních roztoků. 

Hodnocení: Cíl se nepodařilo splnit. Pacientka trpěla nechutenstvím, zvracela nadále. Do 3 

dnů neměla dostatečný příjem stravy ani tekutin. Její denní energetický příjem byl nižší, než 

by si vyžadoval její stav. Nemocná vypila denně maximálně 1 litr tekutin. Nejsou patrny 

známky dehydratace, neboť deficit je hrazen ve formě infúzních roztoků.

3. Snížení mobility v důsledku únavy a bolesti projevující se deficitem sebepéče ve

všech oblastech uspokojovaní potřeb denního života

Cíl: krátkodobý – Nemocná má pocit pohodlí a spokojenosti. Bude mít uspokojeny své 

potřeby, zachovává aktivní polohu na lůžku, mění polohu na lůžku a je schopna podílet se 

na aktivitách denního života, do 5 dnů.

dlouhodobý – Nemocná si udrží míru soběstačnosti v maximální možné míře v dalších 

dnech hospitalizace i po propuštění z nemocnice.

Plán péče: 

 Zhodnotit úroveň soběstačnosti.

 Zjistit dovednosti, které pacientka zvládne sama

 Realizovat nácvik aktivit denního života, provádět nácvik sebeobsluhy

 Vybavit lůžko pomůckami usnadňujícími pohyb – hrazdička

 Zkontrolovat funkčnost signalizačního zařízení u lůžka.

 Vysvětlit nutnost pohybu a negativních důsledků imobilizace.

 Aktivně zapojit rodinu.

 Účinně bojovat proti bolesti ztěžující pohyb.

 Pacientku informovat o vhodných způsobech sebepéče.

 Pomoci nemocné při oblékání, hygieně, vyprazdňování, stravování.

 Pobízet ji k aktivitě a účasti na uspokojování svých potřeb.
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 Zajistit bezpečí pacientky – pád.

 Povzbuzovat pacientku, aby o svých problémech v této oblasti hovořila.

 Psychicky ji podporovat.

Realizace péče: V den přijetí (17. 01. 2008) byl proveden Barthelův test. Výsledný počet 

bodů byl 45. To je stav závislosti na pomoci druhé osoby středního stupně. Fyzický stav 

pacientky byl při přijetí špatný. Byla zesláblá, v pohybu ji omezovaly bolesti. Ke změně 

polohy nebo na lůžku potřebovala pomoc. Vyprazdňování močového měchýře bylo 

zajištěno díky  PMK, vyprazdňování střev (po domluvě s pacientkou) do plenkových 

kalhotek. Druhý den, po odeznění silných bolestí, byla provedena hygiena celého těla na 

lůžku za pomocí umyvadla s asistencí sestry. Paní H. bylo jídlo podávané na stolek k lůžku, 

bylo nutné ji nakrmit. První tři dny hospitalizace byla pacientka upoutaná na lůžko, 

nezvládala péči o sebe sama. Byla apatická, nejevila zájem o nácvik sebeobslužných 

činností. Potřebovala dopomoc při hygieně, stravování, vyprazdňování a také potřebovala 

motivaci. Postupovali jsme podle plánu péče, plnili intervence, psychicky podporovali. 

Následující dny se stav v oblasti sebepéče a sebeobsluhy zlepšil i v důsledku toho, že se 

zmírnily bolesti. 5. den hospitalizace (22. 01. 08) se pacientka najedla a napila sama, pokud 

jí jídlo bylo připraveno na stolek. Hygienu a péče o tělo zvládla z větší části sama, 

potřebovala jen malou dopomoc, byla schopna přesunu z lůžka na křeslo a následně i 

hygieny ve sprše. Vyprázdnila se do podložní mísy na lůžku při zabezpečené intimitě. 

S motivací a podporou psychického stavu výrazně pomáhal i manžel paní H., který ji 

dokázal pozitivně ovlivnit.

Hodnocení: Cíl byl splněn. U nemocné převládá pocit spokojenosti. Její potřeby jsou 

zajištěny v míře maximálně možné vzhledem k jejímu stavu (bolest, únava, onemocnění). 

Nemocná se na sebepéči účastní.  

4. Porucha sebepojetí v důsledku snížené schopnosti sebepéče projevující se 

úzkostlivou náladou a sebenegujicími slovními projevy

Cíl: Pacientka přijme svůj změněný stav i deficit sebepéče. Má snahu zlepšit pohled na sebe 

sama.

Plán péče: 

 Zajistit pacientce dostatek potřebných informací.
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 Zajistit klinického psychologa.

 Spolupracovat s rodinou, pobízet je k podpoře, umožnit návštěvy.

 Vytvářet vztah vzájemné důvěry.

 Podněcovat pacientku, aby o svém problému hovořila.

 Pomoc pacientce vyrovnat se se změnou a znovu získat sebeúctu.

 Aktivizovat a podporovat pacientku při plnění sebeobslužných činností.

 Aktivně naslouchat negativním vyjádřením. Výroky nekomentovat a nesoudit.

 Posilovat pozitivní pohled pacientky na sebe sama.

Realizace: Při sbíraní anamnestických dat se paní H. vyznala ze svých pocitů, jak ji trápí 

nesoběstačnost a závislost na druhých, hlavně na manželovi, kterého zatěžuje. V rámci péče 

o pacientku jsem kladla důraz na její aktivizaci a povzbuzení k péči o sebe sama. Bylo 

důležité, aby neztratila důvěru, že se její fyzický stav zlepší, ale také bylo důležité, aby 

dokázala přijmout i případný opačný vývoj situace. Denně za paní H. docházel manžel na 

návštěvy. Byl s ní maximální možný čas, podle toho jak to dovoloval stav pacientky a chod 

oddělení. Byl denně přítomný při rehabilitaci. Jeho přítomnost měla na pacientku pozitivní 

vliv. Viděla v něm motivaci. Po zvládnutí základních obtíží jako byly bolest a celková 

slabost se začala paní H. zlepšovat i v tomto směru. Byly chvíle, že byla spokojená sama se 

sebou a potěšená z toho, že se prošla po pokoji.

Hodnocení: Cíl byl splněn částečně. U pacientky pozoruji střídání nálad. Jednou je 

pozitivně naladěná a má pozitivní náhled na sebe sama a na dovednosti, které zvládá. Jindy 

je naopak apatická, depresivní a všechno hodnotí negativně.

. 

5. Porucha adaptace v souvislosti s hospitalizací, projevující se smutnou a apatickou 

náladou

Cíl: Pacientka zvládne techniky efektivního vyrovnání se s novou situací. Bude konstatovat 

zlepšení své situace a pocitů do 5 dnů.
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Plán péče: 

 Informovat pacientku o nemoci a léčebném režimu.

 Objasnit nemocné příčiny vzniku její situace.

 Zapojit pacientku do rozvrhu péče.

 Naučit pacientku stanovovat krátkodobé cíle.

 Podporovat dosažení cílů pacientky.

 Povzbuzovat pacientku k vyjádření svých pocitů, dojmů.

 Mít k pacientce vlídný, profesionální přístup.

 Předejít situacím, které vedou k pocitům izolace.

 Podle přání umožnit kontakt s jinými pacienty.

 Umožnit návštěvy rodiny a přátel.

 Motivovat rodinu k podpůrnému jednání.

 Mít k pacientce vlídný, profesionální přístup.

Realizace: Při anamnestickém rozhovoru se paní H. zmíní, že pobyt v nemocnici je pro ni 

jako trest, že to prožívá jako stresující událost. Na paní H. pozoruji, že je smutná, lehce se 

rozpláče, je uzavřená do sebe. Doufala ve zlepšení svého zdravotního stavu, aby nemusela 

opět do nemocnice. S pobytem v nemocnici nemá špatnou zkušenost, ale moc jí chybí 

přítomnost manžela. Nyní ji opouští optimizmus a chuť do něčeho nového. Starosti jí také 

dělá, že manžel je doma sám. V rámci péče o pacientku je kladen důraz na její aktivizaci a 

povzbuzení k péči o sebe sama a také na komunikaci s ní. Snažila jsem se navodit klidnou 

atmosféru, seznámit pacientku s okolím. Pozorováním jsem zjišťovala vnímání pacientky a 

její reakci na změněnou situaci. Snažila jsem se předcházet tomu, aby se pacientka příliš 

neuzavřela do sebe, aby se nevzdávala cílů, aby u ní během hospitalizace nedocházelo  

k soustředění pouze na základní fyziologické úkony, ale aby přijala změněnou situaci, aby 

se na ni dívala i pozitivním pohledem (např. pobyt v nemocnici a poskytovaná péče jí 

pomůže ulevit od bolesti). Snažila jsem se s nemocnou trávit co nejvíc času, navodit důvěru. 

Pro paní H. bylo důležité, že jí někdo naslouchá. Také jsem do této léčby zapojila i manžela 

paní H. a musím konstatovat, že opět nezklamal.
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Hodnocení: Cíl byl splněn. Pacientka 5. den hospitalizace avizuje zlepšení psychické 

situace a pocitů. Má větší chuť podílet se na léčbě a péči o sebe sama.

6. Zácpa způsobená sníženým příjmem potravy, omezenou hybností, sníženým 

příjmem tekutin perorální cestou, projevující se tlakem v břiše a pocitem plnosti

Cíl: krátkodobý - Dojde k vyprázdnění střev do 24 hodin.

Dlouhodobý – Nemocná bude mít pravidelnou stolici, minimálně jednou za 3 dny.

Plán péče: 

 Zjistit příčinu zácpy.

 Zjistit návyky pacientky při vyprazdňovaní, zjistit obvyklý způsob vyprazdňování.

 Umožnit vyprazdňování podle zvyklostí pacientky.

 Určit trvání problému a stupeň obtížnosti.

 Podávat stravu bohatou na vlákninu – kompoty, ovoce, zelenina, celozrnné pečivo.

 Dostatečný příjem tekutin.

 V rámci možností nemocné zvýšit mobilitu.

 Poučit pacientku o vztahu mezi dietou, dostatkem tekutin, cvičením a přiměřeným 

užíváním projímadel.

 Zajistit soukromí při vyprazdňování.

 Spolupracovat na řešení problému s rodinou.

 Podávat laxativa, klyzma podle ordinace lékaře.

Realizace: Čtvrtý den hospitalizace si paní H. stěžuje, že od ode dne přijetí nebyla na 

stolici, že pociťuje tlak v břiše a má pocit plnosti. Doporučila jsem jí hodně tekutin a také 

ovoce a domluvily jsme se, že počkáme na odpoledne. Když přišel manžel na návštěvu, paní 

H. ho poprosila, jestli by jí nekoupil kefír, protože doma se po vypití zakysaného nápoje 

obvykle vyprázdní. Bohužel, k očekávanému výsledku nedošlo. Ve večerních hodinách byla 

pacientce podána 1 lžíce Lactulosy. Druhý den ráno se paní H. vyprázdnila na lůžku do 

podložní mísy i přes počáteční obavy, že to nezvládne. S panem H. jsme se domluvili, že 
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příště přinese paní pomeranče, které má ráda, a tím možná přispějeme ke zlepšení a ulehčení 

vyprázdnění v nejbližší době.

Hodnocení: Vyprázdnění stolice nastává po podání laxativ. Spontánně se pacientka 

vyprázdnila zhruba jednou za týden. Cíle je dosaženo pouze s pomocí farmak.

7. Riziko hypoglykémie v souvislosti s aplikací inzulinu a nedostatečným příjmem 

potravy

Cíl: Nedojde k rozvoji hypoglykémie. Pacientka umí rozpoznat příznaky hypoglykémie.

Plán péče: 

 Pravidelně monitorovat hladinu glykémie glukometrem – 4x denně.

 Aplikovat insulin podle ordinace lékaře.

 Dohlédnout na dostatečný příjem stravy po aplikaci insulinu.

 Vysvětlit nutnost příjmu potravy ve vztahu s aplikací inzulínu.

 Dbát na dodržení diabetické diety.

 Upozornit a edukovat rodinu – donáška nevhodných potravin.

 Kontrolovat dodržování pravidelné životosprávy – menší porce rozdělené do 6-7 dávek 

v pravidelných intervalech.

 Edukovat o vhodných potravinách, nápojích – umělá sladidla, zelenina, ovoce, netučné 

mléčné výrobky, libové maso, celozrnné pečivo.

 Aktivizovat k dostatku vhodného pohybu v maximální možné míře, podle možností a 

schopností pacientky.

 Naučit pacientku rozpoznat varovné příznaky hypoglykemického stavu.

Realizace: Paní H. je diabetička. Vyskytly se u ní komplikace jako diabetická retinopatie a 

angiopatie. Hned druhý den hospitalizace se zahájila kontrola glykémie glukometrem 4 x 

denně (6:00, 11:00, 17:00, 22:00). Hodnoty byly vyšší, proto se u pacientky vyrušila PAD a 

byla převedená na inzulin HMR. Množství insulinu se aplikovalo podle aktuální glykémie. 

Po aplikaci insulinu bylo nutné dohlížet, jestli se pacientka nají, protože první dny trpěla 

nechutenstvím a občas zvracela. Za takových okolností jsme informovali lékaře a pacientce 
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byla naordinovaná glukosa i. v. a byla podána antiemetika. Byla důležitá edukace, vysvětlit 

pacientce, že musí jíst, když dostává insulin. Poučila jsem ji o základních příznacích 

hypoglykemického stavu (pocení, třes, hlad, závrať, dvojité vidění). Ví, že při obtížích má 

upozornit sestry, nebo lékaře. Signalizační zařízení má u lůžka, umí ho používat. V rámci 

edukace jsem poučila i manžela, který měl v tomto směru přehled, o vhodných potravinách, 

protože diabetickou dietu dodržují společně i doma. Postupovali jsme podle intervencí plánu 

péče. 6. den hospitalizace (23.01) jsou hodnoty glykémie v normě, opět se pacientka převádí 

na PAD.

Hodnocení: Cíl byl splněn. Nedošlo k rozvoji hypoglykémie. Pacientka umí rozpoznat 

příznaky hypoglykémie.

8. Riziko porušení kožní integrity (dekubity) v důsledku snížené mobility, sníženého 

příjmu tekutin i stravy

Cíl: Nemocná nemá porušenou integritu kůže.

Plán péče: 

 Zhodnotit stav kůže.

 V rámci stavu pacientku mobilizovat.

 Informovat ji o možných negativních důsledcích snížené mobility.

 Zajistit jí dostatečnou hygienu.

 Zajistit kvalitní výživu s dostatkem tekutin.

 Provádět pravidelné masáže predilekčních míst.

 Zajistit ochranu kůže vhodnými prostředky- např. Menalind pasta

 Pravidelně vyměňovat ložní prádlo a upravovat lůžko.

 Nabádat nemocnou k častým změnám poloh, pomáhat nemocné při změně polohy.

 Poučit ji o subjektivních i objektivních příznacích počínajícího stadia vzniku dekubitů.

 Pravidelně sledovat stav kůže.

 Monitorovat riziko vzniku dekubitů podle škály Nortonové – zaznamenat do 

dokumentace.
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 Vybavit lůžko antidekubitárními pomůckami – matrace, kolečka, molitany, polštáře.

Realizace: U pacientky jsem zhodnotila riziko vzniku dekubitů podle škály Nortonové (14 

bodů). Od začátku hospitalizace u ní bylamprováděna preventivní opatření. Lůžko bylo 

vybavené dynamickou antidekubitní matrací, molitany. U pacientky byla prováděná hygiena 

celého těla denně ráno a podle potřeby, byla jí masírována záda při hygieně (francovkové 

mazání) a predilekční místa jsme promazávali Menalind pastou. Důraz se kladl i na hygienu 

a pravidelné ošetřování kůže v okolí genitálu. Paní H. byla poučená o nutnosti měnit často 

polohu. Ze začátku ji omezovaly v pohybu bolesti, proto jsme jí při změně polohy pomáhali. 

Pravidelně jsme vyměňovali ložní prádlo. Dbala jsem i na to, aby pacientka měla dostatečný 

příjem výživy a tekutin. Doporučovala jsem jí také 2 Diasipy denně, ale paní H ze začátku 

vypila sotva jeden. Pacientku jsem edukovala jak postupovat a na co se zaměřit při prevenci 

dekubitů v domácím prostředí (zvýšená hygiena, sprchování, strava bohatá na bílkoviny, 

dostatek tekutin, aby nepřestávala pít a neodmítala tekutiny ze strachu z častého močení, 

používat polštáře na podložení dolních končetin. Doporučila jsem koupit a používat 

Menalind pastu). Do edukace jsem zapojila i manžela pacientky.

Hodnocení: I přes riziko vzniku proleženin nejsou u pacientky známky poruchy kožního 

krytu pozorovány. Tento uspokojivý stav svědčí o kvalitní ošetřovatelské péči v této oblasti.

9. Riziko infekce močových cest v důsledku zavedeného permanentního močového        

katétru

Cíl: U pacientky se neprojeví známky zánětu močového traktu.

Plán péče: 

 Permanentní močový katétr napojit na sterilní odvodný systém.

 Asepticky postupovat při jakékoliv manipulaci s permanentním močovým katétrem.

 Výměnu a manipulaci s močovým katétrem provádět podle metodického pokynu.

 Sledovat funkčnost katétru.

 Sledovat moč – množství, barva, příměsi, zápach.

 Sledovat příznaky infekce močových cest - pálení, řezání, zvýšená tělesná teplota, časté 

nucení na močení.

 Poučit pacientku o subjektivních příznacích.
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 Provádět odběry moče na mikrobiologické vyšetření.

 Sledovat laboratorní hodnoty

 Podávat ATB podle ordinace lékaře v pravidelných intervalech

Realizace: Pacientka měla zavedený močový katétr v RHB ústavu, kde byla 

hospitalizovaná (01/08). Zásady péče a ošetřování se řídily dle metodického pokynu. Velký 

důraz byl kladen na hygienu v oblasti genitálu a jeho okolí. Pravidelně jsme měřili tělesnou 

teplotu a zaznamenávali. Byl sledován celkový stav pacientky. V pravidelných intervalech 

bylo hodnoceno množství a vzhled moče. Byl odebrán vzorek moče na mikrobiologické 

vyšetření.

Hodnocení: Cíl byl splněn. Nemocná v současné době nejeví známky infekce. Katétr je 

funkční, odvádí čirou moč a pacientka neudává žádné negativní pocity.

10. Riziko tromboflebitidy v důsledku zavedení periferního žilního katétru

Cíl: Pacientka nejeví známky infekce v místě zavedení periferního žilního katétru

Plán péče: 

 Před zavedením periferní kanyly a při manipulaci s ní dodržovat zásady asepse (mytí a 

dezinfekce rukou, práce v rukavicích).

 Při zavedení periferního žilního katétru postupovat asepticky.

 Vhodně zvolit místo a typ kanyly odpovídající průsvitu cévy a kvalitě cévního řečiště.

 Provést záznam o zavedení kanyly- datum, čas, lokalizace, podpis.

 Asepticky postupovat při manipulaci – při převazu, aplikaci léku a roztoků.

 Vhodně zvolit ředění léků, podávat pouze léky a roztoky určené pro periferní žílu.

 Pravidelně vyměňovat krytí katétru – podle typu.

 Pravidelně vyměňovat kanylu – nejeví-li pacientka známky zánětu a je-li kanyla funkční 

1x za 3-4 dny.

 Sledovat známky zánětu a pravidelně zapisovat do dokumentace.

 Dbát na subjektivní pocity pacientky.
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Realizace: Pacientce jsem zavedla periferní žilní katétr do žíly na levém předloktí v den 

přijetí, po příchodu na oddělení. Postupovala jsem podle metodického pokynu a podle 

intervencí plánu. Podávali jsme infúze a intravenózní léky podle ordinace lékaře. Okolí 

místa vpichu se důsledně kontrolovalo. Denně se prováděl převaz kanyly a proplach 

heparinovou zátkou. Byla sledována tělesná teplota a celkový stav pacientky. Vše se 

důkladně zaznamenávalo v dokumentaci. Čtvrtý den hospitalizace byla kanyla nefunkční. 

Kanylu jsem vyjmula a místo po vpichu ošetřila. Pro novou kanylu jsem volila místo na 

pravém předloktí, postupovala jsem podle zásad asepse a udělala jsem zápis v dokumentaci.

Hodnocení: Nyní má pacientka 2. den zaveden periferní žilní katétr. Prozatím nejeví 

známky zánětu.

[2, 19, 20, 21, 22, 23]

3.4 Edukace

Edukace probíhala u paní H. průběžně při řešení jednotlivých problémů (popsáno výše) a 

speciálně jsem se zaměřila na její dlouhodobý problém – inkontinenci moče. Také jsem jí 

doporučila některá opatření, kterými by se měla řídit po operaci kyčle (TEP 12/07), 

vzhledem k tomu, že pacientka byla v RHB zařízení pouze 1 den. 

Problémy s inkontinencí nastaly po gynekologické operaci v roce 2004. Do té doby měla 

nevelké problémy se stresovou inkontinencí. Po operaci se stav zhoršoval a pacientka podle 

jejích slov moč častokrát neudržela vůbec. Řešila to i tak, že moc nepila tekutiny, omezila 

aktivity, při kterých by k úniku mohlo dojít (chození ven, cestování MHD). Pacientku a 

jejího manžela jsem v otázce zvládnutí tohoto problému edukovala následovně:

 V první řadě jsem ji poučila, že by měla pít víc tekutin a neomezovat je, protože s tím 

souvisejí další potencionální komplikace.

 Doporučila jsem omezit pití kávy a čaje vzhledem k jejich diuretickému účinku.

 Celkový příjem tekutin by měl být 1,5-2 litry denně. Tekutiny pít podle rozvrhu, v určité 

době, např. s jídly, aby bylo možné snadněji předvídat močení.

 Dvě až tři hodiny před spaním by už neměla pacientka pít, aby se snížila tvorba moči 

během spánku.

 Doporučila jsem nošení plenkových kalhotek pro dospělé
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 Zdůraznila jsem význam zvýšené hygieny o perineální oblast po každém močení včetně 

ošetření kůže ochrannými zvláčňujícími prostředky na bázi oleje.

 Poučila jsem pacientku a jejího manžela o příznacích případných močových komplikací 

a o nutnosti navštívit lékaře, pokud se komplikace vyskytnou.

 Po propuštění domů bude za paní H. docházet pečovatelka, která jí bude pomáhat 

zvládat tento problém. 

Zásady, rady, doporučení pro pacientku po TEP: 

 Nedávat si nohu přes nohu, nesedat do nízkého křesla.

 Při zvedání předmětů ze země předklonit trup a současně mírně zanožit operovanou 

dolní končetinu, nebo použít podavač.

 Neotáčet prudce trupem.

 Při přetáčení na lůžku používat polohovací polštář mezi koleny, vysoký 10 cm.

 Přetáčet se na břicho a do lehu na zdravém boku vždy s polohovacím polštářem.

 Při chůzi nezatěžovat operovanou dolní končetinu. Pokládat jí na zem pouze vahou 

samotné končetiny, váhu těla přenést na berle.

 Používat sprchový kout. Je vhodné madlo a protiskluzová podložka. Do vany je vhodná 

sedačka.

 Pečovat o jizvu- alespoň 2x denně promasírovat nedráždivým krémem.

 Provádět cvičení podle instruktáže fyzioterapeuta.

[17, 18]

3.5 Závěr a prognóza

Při přijetí byl fyzický a psychický stav paní H. neuspokojivý. Trápily ji bolesti zad a břicha, 

které se částečně podařilo zmírnit analgetickou léčbou, ale ne zcela odstranit. Zjistila se 

příčina bolesti a to fraktura obratlů na podkladě osteoporotických změn a pravděpodobně 

bolesti vyvolává i nádorové onemocnění ledviny, které diagnostikovalo CT břicha. 

Nechutenství a nauzeu se podařilo antiemetickou léčbou, kompenzací tlaku a zmírněním 
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bolesti také potlačit. Paní H. začala víc jíst, sní dostatečné množství potravy, ale deficit 

v příjmu tekutin perorální cestou je i nadále hrazen infúzní terapií. Když nemocná 

nepociťuje žízeň, tak nepije. V této oblasti probíhá aktivní edukace. Problém pro pacientku 

byl nedostatečná sebepéče a neschopnost provádět základní denní činnosti. Od začátku 

hospitalizace paní H. udělala velký pokrok. Začínali jsme nácvikem sebeobslužných 

činností, které nyní celkem zvládá a byla také zahájena rehabilitace pod vedením 

fyzioterapeutky. Za paní H. dochází fyzioterapeutka každý den a u každé rehabilitace je 

přítomný manžel. Začínali od vertikalizace do sedu, pak do stoje u lůžka, chůzi kolem 

lůžka, po pokoji a po chodbě pomocí chodítka a později s oporou francouzských berlí. Nyní 

ke konci hospitalizace paní H. zvládá chůzi s doprovodem bez vertiga a dušnosti. Pacientka 

odmítá péči v domově důchodců, nebo v jiném zařízení sociální péče. Chce jít domů. Přesto, 

že se soběstačnost pacientky výrazně zlepšila, nebude možné propuštění do domácího 

ošetření bez zajištění další péče. Bude přivolána sociální pracovnice, která paní H. navrhne 

další řešení situace. Jedna možnost je, že bude zavedena domácí péče, nebo po dohodě 

s neteří a manželem se zabezpečí sociální služba v domácnosti (úklid, donáška jídla...). 

Psychický stav se také zlepšil, pacientka se adaptovala na změněnou situaci, postupně jsme 

si vytvořily vzájemnou důvěru a hlavně k zlepšení psychiky přispěl i její manžel, který tráví 

maximálně možný čas s paní H. Je takovým dalším členem našeho týmu a zúčastňuje 

veškerého dění kolem paní H. Rád a se zájmem se podílí na péči o manželku. Velmi dobře 

se s ním spolupracuje a ve všech oblastech je edukován společně s pacientkou.
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5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ACEI - inhibitory angiontenzin konvertující enzym

AD - adnexetomie, AP- angina pectoris, AS- srdeční akce

BILAT. - bilaterálně

BMI - body mass index 

CMP - centrální mozková příhoda, CNS - centrální nervový systém

CT - počítačová tomografie

DM - Diabetes mellitus

dx. - vpravo, sin. - vlevo

EKG – elektrokardiograf

HDL – lipoproteiny s vysokou hustotou 

HYE - hysterektomie

ICHS - ischemická choroba srdeční

i. v. - intravenózní, p. o .- perorální, s. c. - subkutánní

JIP - jednotka intenzívní péče

LDK - levá dolní končetina

LK - levá komora srdeční, LSS - levostranné srdeční selhání

LDL – lipoproteiny s nízkou hustotou

LS páteř – lumbosakrální páteř

LSPP - lékařská služba první pomoci

L 1 – první lumbální obratel

MHD - městská hromadní doprava

PAD - perorální antidiabetiká

PMK - permanentní močový katétr

TEP- totální endoprotéza 

Th 12 – dvanáctý hrudní obratel

TK - krevní tlak, Tkd - diastolický krevní tlak, Tks - systolický krevní tlak

WHO- Světová zdravotnická organizace
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