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1. Úvod  

Téma své diplomové práce subarachnoidální krvácení po 

 ruptuře aneuryzmatu jsem si vybrala, pro svůj zájem o tuto 

problematiku neboť pracuji na neurochirurgické klinice jako 

sálová sestra. 

V mé bakalářské práci jsem zpracovala případovou studii o 

pacientce KJ hospitalizované na neurochirurgické jednotce 

intenzivní péče s diagnózou subarachnoidální  krvácení po 

ruptuře aneuryzmatu (dále jen SAK). 

V klinické části popisuji obecný úvod do problematiky SAK, 

anatomii, patofyziologii, etiologii, rizikové faktory tohoto 

onemocnění, klinický obraz, diagnostické metody, pozdní 

komplikace a terapii. 

V další kapitole uvádím základní údaje o nemocné, 

lékařskou anamnézu, fyzikální vyšetření, průběh onemocnění 

(hospitalizace), diagnostické metody.                  

  V úvodu ošetřovatelské části popisuji podstatu 

ošetřovatelského procesu a zvoleného „Funkčního modelu zdraví“ 

dle Marjory Gordonové. Informace o nemocné jsem získala ze 

zdravotnické dokumentace, při rozhovoru s nemocnou, jejím 

manželem,sestrami, ošetřující lékařem,pozorováním. Analýzou 

informací o pacientce a jejích problémech jsem stanovila aktuální 

a potencionální ošetřovatelské problémy a dle těchto problémů 

naplánovala ošetřovatelskou péči, která směřuje ke stanoveným 

cílům se zhodnocením jejich účinnosti. V této kapitole dále 

popisuji dlouhodobý plán péče o nemocnou a psychologický stav 

nemocné a jejího manžela. 

V závěru práce posuji celkové hodnocení zdravotního stavu 

pacientky. Práci uzavírá přehled odborné literatury, seznam 

použitých zkratek a příloh. 



 

2. Klinická část 

2.1 Charakteristika onemocnění 

2.1.1 Úvod do problematiky SAK 

 

Jako subarachnoidální se označuje nitrolebeční krvácení, 

jehož převážná část se šíří v leptomeningeálním prostoru mezi 

arachnoideou a pia mater. Vzniká traumaticky nebo spontánně.  

Traumatické subarachnoidální krvácení je 

z epidemiologického hlediska častější než spontánní, spontánní 

subrachnoidální krvácení je však pro pacienta mnohem 

nebezpečnější. Nejčastější příčinou spontánního 

subarachnoidálního krvácení (až v 80%) je ruptura aneuryzmatu 

na mozkové tepně. 

Nitrolební cévní výduť znamená stále prognosticky velmi 

závažný stav. V případě ruptury ohrožuje nemocného nejen 

akutně, ale i v průběhu dalších dnů četnými možnými 

komplikacemi. Nejzávažnější možno komplikací je opakované 

krvácení z aneuryzmatu, poté co do závažnosti následují 

vazospazmy a hydrocefalus.  

Incidence krvácení je 6-8 případů na 100 000 obyvatel za 

rok. Před převozem do nemocnice zemře přibližně 20% 

nemocných. 

2.1.2 Anatomie 

Anatomie cévní stěny 

Složení cévní stěny je úměrné funkci, kterou daná céva 

zastává (transport a řízení krevního proudu). Velké artérie(aorta, 

trunku brachiocephalicus, arteria carotis communic) =tepny tzv. 



 

elastického typu, mají zvláště zesílenou elastikovou vrstvu 

adventicie- membrana elastica externa která v longitudinálně 

uspořádané spirále brání nadměrnému roztažení medie a intimy 

při systole. Krevní vlna se v nich mechanicky přenáší do 

periferie. Artérie středního a malého kalibru (arteria karotis 

interna, arteria vertebralis, větve Willisova okruhu)postupně 

směrem do periferie ztrácejí ve své stěně podíl adventicie a 

relativně u nich vzrůstá povrch medie = artérie svalového typu. 

Anatomie mozkového cévního zásobení 

Mozek je zásobován čtyřmi velkými tepnami: dvěmi 

carotickými a dvěmi vertebrálními Arteria carotis communis se 

větví na arteria carotis interna a externa. Arteria carotis interna 

se větví v subarachnoidálním prostoru - bifurkace a déle 

pokračují arteria cerebri anterior a  arteria cerebri media. Osm 

milimetrů pod bifurkací odstupuje  arteria communicans 

posterior.  Pravá a levá arteria communicans posterior vytvářejí 

spojení s vertebrobazilárním řečištěm a tvoří dorzální část 

Willisova arteriálního okruhu. Arteria communicans posterior 

nasedá na arteria cerebri posterior 1.5 cm od bifurkace arteria 

basilaris. Ventrální část Willisova okruhu tvoří nepárová, 

jednoduchá nebo dvojitá spojka mezi aa. cerebri anteriores: 

arteria communicans anterior. 

Arterie vertebrales(2) vystupují z arteria subclavia obou 

stran, vstupují do foramen processus transversi C6, stoupají 

vzhůru skrze foramina processus transversi vyšších krčních 

obratlů a přes atlantookcipitální membránu vstupují do dura 

mater. Na dolním okraji pontu se obě větve spojují v nepárovou 

arteria basilaris, nad horním okrajem pontu se větví na 

aa.cerebri posteriores. 



 

Distální větve Willisova okruhu tvoří tři dvojice velký tepen 

a to aa.cerebri anteriores, aa. cerebri mediae, aa.cerebri 

posteriores. (příloha č.: 3) 

 

 

2.1.3 Patofyziologie 

 Při histologickém vyšetření neprasklých aneurysma 

byl u 50% případů nalezen fibrin infiltrující krček aneurysmatu a 

endotel v blízkosti lumen. U 29%byly ve stěně aneurysmatu 

polynukleáry. Výskyt fibrinu a leukocytů byl zřetelně vyšší u 

aneurysmat, která dosáhla kritické velikosti s vyšším rizikem 

ruptury. 

  Při histologickém vyšetření prasklých aneurysmat 

byly nalezeny u více než poloviny vyšetřovaných trhliny ve 

vrstvě kolagenu a v buňkách hladkého svalstva cévy. Endotel 

prasklých aneurysmat byl průkazně více postižen, byla zjištěna 

invaze zánětlivých buněk do cévní stěny a její strukturální 

změny. 

 Klinickopatologické aspekty: 

Prasklé AN bývá větší než neprasklé 

Smrtelná ruptura AN je většinou u AN větších než 10 mm 

Prasklá AN jsou častější u mladších nemocných 

Poměr prasklých AN k celkovému počtu AN se zvyšuje 

s věkem 

Věkově vázaná křivka SAH po ruptuře AN má vrchol okolo 

50let 

Výskyt vakovitých AN je častější u žen 

Vícelaločnatá AN jsou pravděpodobně rizikovější              

(3, str. 466) 



 

 

2.1.4 Etiologie 

Histologicky se v místě krčku ztenčuje svalovina a elastická 

tkáň, až zaniknou, a stěnu výdutě pak tvoří jen intima a 

subintimální vazivová tkáň. Aneuryzmata s úzkým krčkem  mají 

lepší naději na zastavení krvácení srážením krve i lepší nadějí na 

operační úspěch.Široce přisedající a fuziformní aneuryzmata jsou 

pro spontánní zástavu krvácení  i pro chirurgické řešení hůře 

disponovaná.Krvácení z těchto aneuryzmat je sice vzácnější 

nicméně bývá fatální. 

Co se týče mozkových cév jsou nejčastěji postiženy cévy 

Wilisova okruhu a jeho větve. Většina vakovitých aneuryzmat je 

umístěna na bifurkacích Wilisova okruhu, nejčastějším místem je 

spojení arteria communicans anterior s oběmi arteriae cerebri 

anteriores a dále spojení a. communicans posterior s arteria 

carotis interna. (1, str. 178) 

2.1.5 Rizikové faktory 

 

Většina aneurysmat nemá jasný genetický podklad, avšak 

u SA krvácení jsou častější úchylky 6. chromozomu. Dále jsou 

častější aneurysmata u některých geneticky podmíněných 

onemocnění  jako jsou například: Ehlers- Danlosův sy., Marfanův 

sy., nebou u pseudoxanthoma elasticum. Dále úchylky ve tvorbě 

pojiva zejména kolagenu III 

Mezi další rizikové faktory bych zařadila:  

stárnutí – výskyt a vývoj aneurysmatu se zvyšuje s věkem 

kouření –  

užívání drog – zejména cocain 



 

pohlaví- ženy a zejména kuřačky jsou více ohroženy 

vznikem a růstem aneurysmatu 

hypertenze 

familiární výskyt a genetické faktory již zmíněné výše(3, 

str. 462) 

2.1.6 Klinický obraz nemoci 

 

Závisí na primárním postižení CNS, tzn. na rozsahu 

krvácení, jeho lokalizaci.  Krev se může propagovat ze 

subarachnoidálního prostoru do komor, do mozkové tkáně, 

výjimečně do subdurálního prostoru. Při vzniku krvácení 

dominuje bolest hlavy, často se zvracením a alterací vědomí. 

Bolest frontální provází většinou SAH supratentorialní, bolest 

okcipitální krvácení z vertebrobazilárního povodí. Úvodní prudkou 

bolest hlavy je třeba odlišovat od bolesti následné, která má 

tupější charakter a nastupuje s rozvojem meningeálního 

syndromu (6 – 12 hodin)-meningy reagují na přítomnost krve 

sterilním zanětem. Pokud vznikne meningeální syndrom hned 

s nástupem prvních příznaků, je nutné předpokládat výron 

většího krevního objemu  a  prudký okamžitý vzestup 

intrakraniálního tlaku, který hrozí vznikem mozkového konu. 

Objeví li se v klinickém vyšetření hned na začátku stranové 

vypadky funkce je pravděpodobné, že krev z aneuryzmatu 

rozdrtila též okolní mozkovou tkáň. Ztráta vědomí nastává někdy 

okamžitě s nástupem první bolesti hlavy a trvá od několika 

okamžiků až po 14 dnů. Klinický stav se klasifikuje dle Hunta a 

Hesse nebo dle WFSN. (1, str179, 180) 

 

 

 



 

 

Klasifikace dle Hunta a Hesse: 

I bez příznaků, lehká cefalea a 

meningeální příznaky 

II bez příznaků, lehká cefalea a 

meningeální příznaky 

III mírný fokální neurologický 

deficit, spavost, zmatenost 

IV střední až těžká hemiparéza, 

sopor, derebrační rigidita 

V  hluboké koma, decerebrační 

rigidita,  moribundní stav 

 

(1, str. 180) 

 

Klasifikace dle WFNS: 

 

 

 

 

 

 (1, str.180) 

Stupeň hodnota GCS motorický 

deficit 

1 15 - 

2 14 - 13 - 

3 14 -13 + 

4 12 – 7 +- 

5 6 – 3 +- 



 

 

2.1.7 Diagnostika 

CT :  první vyšetření pacienta při podezření na SAH, 

množství krve v subarachnoidálním prostoru je přímo úměrné 

pravděpodobnosti vzniku vazospazmů. Lokalizace SAH na CT je 

důležitá pro identifikaci epicentra krvácení  a  v případě 

vícečetných aneurysmat určuje, které krvácelo. CT nález může 

být falešně negativní v období několika hodin až několika dnů po 

atace, není li krvácení dostatečně masivní. (2, str. 15,16,17) 

Lumbální punkce: provádí se při negativním CT nálezu, 

odebírá se jen malé množství  likvoru, neboť velký pokles 

mozkomíšního moku zvyšuje transmurální tlak aneurysmatu a 

tím nebezpečí ruptury (může být falešně negativní několik hodin 

po atace). Punkce má význam v diferenciální diagnostice 

meningitídy (podobné příznaky), a dále při průkazu rozpadových 

produktů krve v moku při pátraní po nepoznaných SAH 

v anamnéze. (2, str. 15,16,17) 

 

Mozková panangiografie= DSA digitální subtrakční 

angigrafie: 

Zlatý standard pro průkaz aneurysmatu, kontrastní látka je 

podaná cestou a. femoralis v třísle, při vyšetření je třeba zobrazit 

celé řečiště. Může být také falešně negativní. Hlavním důvodem 

nenalezení aneuryzmatu na DSA je spontánní trombóza (uzávěr) 

aneuryzmatu. V tomto případě se DSA opakuje po 3 týdnech, 

kdy většinou dochází alespoň k částečné spontánní rekanalizaci 

aneuryzmatu. (2, str. 15,16,17) 

 

 

 



 

 

 

MRA = MR angiografie  

Nulová invazivita, kontrastní látka se nepodává, 

k zobrazení se používá pouze toku krve, výhodná jako screening 

u rizikových pacientů 

(2, str.15, 16, 17) 

2.1.8 Pozdní komplikace SAK z ruptury aneuryzmatu  

2.1.8.1 Vazospazmus 

 Vazospazmy nastupují 4.-5. den po atace a trvají až dva 

týdny. Počátečným projevem může být cefalea, zhoršený stav 

vědomí. Typičtějším projevem je nově vzniklý neurologický 

deficit. Pokud vznikne v povodí a.cerebri media, tak se u 

pacienta rozvine hemiparéza až hemiplegie. Pokud vznikne 

v povodí a.cerebri anterior, tak pacient trpí sy. zvaným abulie 

(postrádá vůli i k běžným činnostem jako je jídlo a pití). Pro osud 

mozkové tkáně zásobované spastickou tepnou je rozhodující 

autoregulační rezerva. Když není periferie schopna dalším 

snížením své rezistence kompenzovat arteriální stenózu a dále 

urychlit krevní tok, nastává ischémie s celou kaskádou dalších 

dějů. Vazospazmy se detekují pomocí transkraniálního 

ultrazvukového vyšetření. Definitivní průkaz přináší angiografické 

vyš. 

 Typy vazospazmů: difúzní 

   multisegmentální 

   lokalizovaný 

(1, str. 181) 



 

2.1.8.2 Hydrocefalus 

 Meningy reagují na volnou krev v intermeningeálním 

prostoru  exsudativním sterilním zánětem, to má za nasledek 

zmnožení lymfocytů v likvoru. Zvýšený tlak likvoru dilatuje 

komorový systém a nemocný má příznaky zvýšeného 

nitrolebního tlaku (v akutním stádiu) nebo trias příznaků: 

demence, pomočování, poruchy chůze (v chronickém stádiu). 

Hydrocefalus se většinou řeší operačně – nejčastější  je zkratová 

operace (ventrikulo-peritoneální zkrat). (1, str. 181) 

 

2.1.9 Terapie 

 

Riziko opakované ruptury aneuryzmatu je přibližně 20% 

během prvních dvou týdnů, 50% během 6 měsíců. Z těchto 

údajů je jasné, že naší snahou je AN časným terapeutickým 

zásahem z oběhu vyřadit a eliminovat tak riziko opakovaného 

krvácení. Uzávěr aneuryzmatu může být proveden cestou 

otevřené operace –  tzv. „clipping“ (na krček aneuryzmatu se 

nasadí speciální svorka, čímž se aneuryzma vyřadí z oběhu), 

nebo metodou endovaskulární – tzv. „coiling“ (aneuryzma se pod 

angiografickou kontrolou uzavře zevnitř z mateřské tepny 

implantací speciálních cívek – coilů). Po vyřazení aneuryzmatu 

z oběhu následuje období 14 dnů, kdy se u pacienta po 

subarachnoidálním krvácení mohou rozvinout vazospazmy nebo 

hydrocephalus.  

Samostatnou kapitolou v léčbě aneuryzmat jsou 

aneuryzmata, která nikdy nepraskla a byla zjištěna náhodně při 

MR nebo CT mozku provedeného u pacientů z jiných příčin. 

Mezinárodní studie ISUIA ukázala, že riziko ruptury těchto 

aneuryzmat závisí od jejich velikosti a pohybuje se mezi 0.05%-



 

1% ročně. Riziko je kumulativní, proto je dnes tendence 

operovat nebo endovaskulárně uzavírat tato aneuryzmata u 

mladších pacientů, zatímco u starších pacientů již bývá riziko 

komplikací výkonu vyšší než riziko ruptury aneurzymatu.;(1, 192 

– 194) 

3. Základní údaje o nemocné 

 

Jméno: KJ 

Pohlaví: žena 

Rok narození: 1947 

Adresa: Praha 

Povolání: sanitářka 

Kontaktní osoba: manžel 

Datum přijetí: 9. 1. 2008 

Důvod přijetí: překlad z FN  Bulovka , subarachnoidální 

krvácení 

ostatní onemocnění: Hypertenze, hyperlipidemie, 

depresivní nemoc 

3.1 Anamnéza 

 

Osobní anamnéza: 08/69 APE, 10/96 CHCE, běžné dětské 

nemoci,  

Rodinná anamnéza: Otec +81 ca prostaty, matka +85 stáří 

Sociální anamnéza: žije s manželem, pracuje jako sanitářka  

Gynekologická anamnéza: potrat 1x,děti 0, menopauza 

v 55letech  

Alergická anamnéza: neudává 

Farmakologická anamnéza: Deprex, Ezetrol, Gopten, Helicid, 

Sortis, Stylnox 



 

Návyky:  kouří (10 cigaret/den), alkohol příležitostně, drogy 0, 

káva každý den 

 

3.2 Průběh nemoci 

 

61-letá hypertonička, nalezena ráno 9. 1. doma na WC ve 

stavu po epileptickém paroxysmu, následně zmatená, cefalea 

frontálně, Převezena RZP do FNB. Na CT nález 

subarachnoidálního krvácení v Sylviově rýze bilaterálně (více 

vpravo), na CT angiografii nález dvou aneurysmat obou M1 bilat, 

bez známek expanze, bez přetlaku středočárových struktur. Po 

domluvě přeložena na JIP Neurochir. kliniky FNKV. 

10. 1. přetrvává somnolence, izokorie, bez lateralizace. 

Zajištěna invazemi. Proveden clipping obou aneurysmat, výkon 

cca 6hodin, bez komplikací. Zornice po cca 2hodinách izokorické. 

Po 6 hod. po výkonu kontrolní CT mozku s nálezem ischémie FT 

bazálně vpravo, edém pravé hemisféry se zašlou postraní 

komorou a přetlakem středočárových struktur o 11mm. Opět 

anizokorie a postupně oboustranná mydriáza bez fotoreakce. 

Vzestup ICP na 60 torr, provedena pravostranná dekompresní 

kraniektomie. V 6:30 opět vzestup ICP k hodnotám 40 torrů s 

lehkou anizokorií, konzervativní terapie. 

11. 1. další progrese hodnoty ICP a opětovný rozvoj 

pravostranné mydriázy. Prohloubena hypotermie 32-33°C, 

vysazen nimodipin a s vědomím všech rizik zahájena řízená 

hyperventilace, tato terapie však bez efektu. Stav konzultován 

s přednostou kliniky se závěrem, že stav je chirurgicky dále již 

neřešitelný. 



 

12. 1. další vzestup ICP k hodnotám 70 torr, rozvoj 

bilaterální areaktivní mydriazy a kmenové areflexie, prognóza 

infaustní, manžel informován telefonicky. 

13.1. i po odtlumení trvá 24 hodin kmenová areflexie, bez 

reakce i při atropinovém testu, prasklou operační ránou 

vyhřezává mozková tkáň. Zahájena formální diagnostika smrti 

mozku za účelem možnosti zařazení do transplantačního 

programu. Ve 12:45 scintigraficky potvrzena smrt mozku, dále 

péče o zemřelého dárce. V 15:00 předána transplantačnímu 

centru. 

 

 

 

3.3 Fyziologické vyšetření – somatický nález 9. 1.  

 

Neurilogický nález: somnolentní, probuditelná, meningeální 

AF na 2prsty, bez fatické léze, odpovídá s latencí, koherentně.,  

Hlava: cefalea frontálně bilaterálně, poklepově bolestivá, 

oční štěrbiny sym., bulby ve středním postavení, volně 

pohyblivé, GSC 15, Zornice iso, foto +/+, konvergence +/+, 

výstupy V. nebolestivé, mimika symetr. V normě, patrové 

oblouky symetr., jazyk plazí středem 

Krk: pulsace karotid symetrická, náplň žil nezvětšená, šíje 

oponuje na prsty 

Hrudník: palpačně pevný 

Oběh: kompenzován, bez podpory, periferie teplá, 

prokrvená, kapilární návrat obleněn, TK 120/75, P 89/ min, TT 

36,8  °C 



 

Břicho: lehce nad úrovní, měkké, volně prohmatné, bez 

hmatné rezistence, peristaltika + 

Končetiny:  klidné bez otoků, taxe bpn., vyšetřena vleže 

Kůže: klidná, bez oktetu a cyanóz, turgor norm. 

 

Diagnóza při přijetí: I609 – Subarachnoidální krvácení 

Další diagnózy:  Hypertenzní nemoc 

      Hyperlipoproteinemie 

      Depresivní syndrom 

3.4 Diagnostické metody 

3.4.1 CT 

 

CT mozku (9. 1. 2008): závěr – stp. subarachnoidálním 

krvácení, aneurysma na arteria cerebri media bilaterálně, 

v úseku M1 se subarachnoidálním krvácením v povodí arteria 

cerebrí media oboustranně, určitě krvácení z aneurysmatu 

vpravo, doleva může krev zatékat, ale nelze vyloučit krvácení ani 

zde 

            CT mozku (10. 1. 2008): oboustranně temporálně 

artefakty podmíněné klipy v oblasti ACM, Mapovitá rozsáhlá 

mírná hypodenzita vpravo temporálně, odpovídá ischemii. 

Vyhlazená gyrifikace oboustranně, se zbytky SAK krev i 

v postarnních komorách. 



 

 

3.4.2 Odběr biologického materiálu 

 

Quickuv 

tes 

17,4 

 Quick 

kontrola 

12.8 

INR 1,47 

APTT test 28,00 

APTT 

kontrola 

34,00 

Referenční hodnoty: Quick 11,0 – 15,0, INR – 0,80 – 1,20, 

APTT – 28,00 – 38,00 

 

Název metody výsledek Referenční 

hodnoty 

WBC 19,1 x 109 /l 4 – 10 x 109/l    

ERY 3,88  x 1012/l Ženy 3,8 – 

4,9 x 1012/l 

HGB 11,4 g/dl Ženy 12 - 

16,2 g/dl 

HCT 32,9 % Ženy 36 – 

46% 

MCV 84,7 fl 80 – 97 fl 

MCH 29,30 pg 27 – 33pg 

MCHC 34,50 g/dl 32 – 36 g/dl 

PLT 247 x 10  /l 135 – 400 x 

10 /l 

 



 

Název metody výsledek Referenční hodnota 

S-Natrium 143 135 – 146 mmol/l 

S-Kalium 4,08 3,8 – 5,40 mmol/l 

S-Choridy 113 97 – 109 mmol/l 

S-Kalcium 2,09 2,05 – 2,65 mmol/l 

S-Anorg. Fosfáty 1,08 0,65 – 1,62 mmol/l 

S-Osmolalita 308 275 – 295 mmol/kg 

S-Magnesium 0,71 0,7 – 1,10 mmol/l 

S-Glukosa 8,17 3,60 – 6,1 mmol/l 

C-Reaktivní protein 14,0 0,0 – 12, 0 mg/l 

 

 

3.5 Souhrn terapeutických opatření 

3.5.1 Chronická medikace 

 

Deprex 1-0-0 

 

Ezetrol 

10 

1-0-0 

Gopten 

2 

1-0-0 

Helicid 

20 

1-0-1 

Sortis 

20 

0-0-1 

Stilnox 0-0-1/2 

 

 



 

 

Deprex – antidepresivum,  

základní indikace: deprese různé etiologiezváště spojené 

s psychomotorickým útlumem, obsedantně fobické stavy. 

Závažné kontraindikace: přecitlivělost na některou složku 

přípravku, onemocnění jater a ledvin, epilepsie, nestabilní angina 

pectoris, těhotenství, laktace.  (5) 

Gopten- antihypertenzivum, vazodilatans 

Základní indikace: hypertenze všech stupňů závažnosti, 

léčení městnaveho srdečního selhání, dlouhodobá léčba snižuje 

významě mortalitu, hlavně kardiovaskulární. 

Závažné kontraindikace: přecitlivělost na účinou látku, 

výskyt angioneurotického edému, stav po transplantaci ledvin, 

kardiomyopatie, těhotenství, laktace. 

Helicid- antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy 

Základní indikace: léčba peptického vředu, eradikační léčba 

Helicobactera pylori, reflexní aesofagitis. 

Závažné kontraindikace: přecitlivělost na složku přípravku, 

děti do 18 let, těhotenství, laktace.(5)  

Sortis- hipolipidemikum 

Základní indikace: ke snížení celkového cholesterolu, LDL 

cholesterolu, apolipoproteinu B a hladiny trigliceridů u pacientů 

s primárníhypercholesterolémií nebo sníženou hyperlipidémií. 

Závažné kontraindikace: přecitlivělost na složku přípravku, 

jaterní onemocnění v aktivním stavu, myopatie, těhotenství, 

kojení.(5) 

Stilnox- hypnotikum 

Základní indikace: nespavost 

Závažné kontraindikace: přecitlivělost na lék, respirační 

insuficience, intoxikace neuroleptiky a antidepresivy, děti do 15 

let, těhotenství. (5) 



 

 

3.5.2 Invaze 

 

PŽK od 9.1.08 

 

PMK od 9.1.08 

 

OTK od 10.1.08 

 

CŽK v. 

subcavia l.dx., 

3-flow 

od 10.1.08 

 

Art. 

Kanyla- a. 

radialis l. dx. 

Od 10.1.08 

 

Zevní 

komorová 

drenáž 

10.1.08 

 

 



 

 

 

 

4. Ošetřovatelská část 

4.1  Podstata ošetřovatelského procesu zvoleného 

modelu Marjory Gordonové 

 

Ošetřovatelský model MG, prezidentky severoamerické 

společnosti ošetřovatelských diagnóz, vytvořený pro univerzitně 

vzdělané sestry, je všeobecně považován za nejucelenější pojetí  

člověka  v ošetřovatelském procesu. 

Vnímá člověka nejen jako objekt sledování aktuálního 

zdravotního stavu, ale také se věnuje získávání údajů o jeho 

životním stylu, způsobech relaxace, úrovni jeho mentálních 

funkcí, sexualitě, emocionálním stavu, sebekontrole, stresové 

zátěži, náboženském přesvědčení a postavení ve společnosti. 

Lze říci, že tento model je nejen objektivně  užitečný, ale 

svým širokým záběrem činí práci sestry živou a zajímavou.  

Model se skládá z 12 oblastí, označených autorkou jako dvanáct 

funkčních vzorců zdraví. Každý vzorec představuje určitou část 

zdraví, která může být buď funkční nebo dysfunkční. 

Dysfunkční vzorec představuje aktuální poruchu zdraví 

člověka nebo může být znakem problému hrozícího. Jakmile 

sestra takový vzorec identifikuje, musí ho označit, zformulovat 

ošetřovatelskou diagnózu a pokračovat v ostatních krocích 

ošetřovatelského procesu.  



 

Model funkčního zdraví odpovídá požadavkům rámcového 

standardu pro systematické ošetřovatelské hodnocení 

zdravotního stavu pacienta v jakémkoliv systému zdravotní péče, 

v péči primární, sekundární i terciální.  

Položky modelu:  

 

1. vnímání zdraví 

2. Výživa metabolizmus 

3. Vylučování 

4. Aktivita- cvičení 

5. Spánek a odpočinek 

6. Vnímání, citlivost, poznávání 

7. Sebepojetí a sebeúcta 

8. Role – mezilidské vztahy 

9. Sexualita 

10. Stres 

11. Víra – životní hodnoty 

12. Jiné 

(7) 

4.2 Ošetřovatelský proces 

 

Ošetřovatelský proces byl všeobecně přijat jako základ 

ošetřovatelské péče. Je účinnou metodou usnadňující klinické 

rozhodování a řešení problematických situací. Jedná se o soubor 

specifických ošetřovatelských zákroků v péči o zdraví jedince, 

rodin a celých komunit. 

Ošetřovatelský proces vyžaduje naučit se systematicky 

shromažďovat údaje o nemocném a jeho problémech, rozpoznat 

problém (analýzy dat), plánovat (kladení cílů, volba řešení), 



 

realizovat (uskutečnění cílů) a hodnotit (posouzení účinnosti 

plánu a změnu plánu, pokud to vyžadují aktuální problémy). 

Všechny tyto dovednosti, třebaže jsou jmenovány samostatně, 

spolu úzce souvisí a vytváří neustálý koloběh myšlení a jednání. 

Ošetřovatelský proces tedy uspokojuje tělesné, duševní a 

sociální potřeby nemocného a také respektuje i jejich postupné 

změny a reaguje na jejich proměnu v potřeby jiné. 

První fáze ošetřovatelského procesu je anamnéza. Jde o 

studium zjišťování ošetřovatelsky významných informací. Je to 

určení a upřesnění tělesných, duševních a sociálních potřeb. 

Zdrojem poznání je kombinace všech typů pozorování, rozhovor, 

dokumentace nemocného a písemný materiál pracoviště. 

Ošetřovatelská diagnóza je druhá fáze, která začíná 

určením priority potřeb. Musí se zvážit a zhodnotit druh potřeb, 

jejich projev a stupeň neodkladnosti. V této fázi musí dojít 

k přesnému stanovaní problému, který má být vyřešen a tyto 

problémy také sestavit dle jejich důležitosti a naléhavosti. 

Třetí fází je plánování, tj. reálné stanovení cílů kterých 

chceme dosáhnout. 

Další je realizace plánu. Obsahuje zahájení, průběh a 

dokončení konkrétních ošetřovatelských činností. 

Jako poslední je zhodnocení. Kritérium k zhodnocení 

splněného plánu je tělesný, duševní a sociální stav pacienta. 

Pacient slovními i mimoslovními prostředky signalizuje úspěšnost 

práce sestry. (8) 

 

 



 

4.3 Ošetřovatelská anamnéza 

Informace získané  rozhovorem s pacientkou a jejím 

manželem, pozorováním, fyzikálním vyšetřením a studiem 

dokumentace dne 9.1. 

 

  

Vnímání zdravotního stavu, aktivity k udržení zdraví: 

Pacientka není poprvé v nemocnici, prodělala APE a CHCE, 

běžná dětská onemocnění. Dodržuje intervaly preventivních 

prohlídek u obvodního lékaře, gynekologa a stomatologa. 

Poslední 3 roky udává potíže se zažíváním a  je 

depresivní(Helicid, Deprex). Ataku depresivního syndromu 

prožívá těžce, má pocit, že je svému okolí na obtíž a nestačí na 

práci v domácnosti. Své duševní onemocnění se snaží ovlivnit 

důsledným užíváním předepsaných psychofarmak a prací na 

zahradě. 

 

 

Výživa a metabolizmus: 

Pacientka jí doma  5x denně v menších porcích, vyhýbá se 

dráždivé stravě (což jsou pro ní kořeněná a mastná jídla) pitný 

režim dodržuje: vypije 2,5 – 3litry tekutin denně. Preferuje 

neperlivé minerální vody, bylinné čaje. Pacientka má v nemocnici 

dietu NPO, zavedena nasogastrická sonda(dále jen NG) č., u 

pacientky sledujeme bilanci tekutin. Pacientka naposledy jedla 8. 

1. v poledne, a pila tentýž den večer. V nemocnici jsou tekutiny 

hrazeny infuzemi, pro zachování motility žaludku byl podáván čaj 

v malých dávkách do sondy, v rámci předoperační přípravy byly 

od půlnoci tekutiny podávány výhradně intravenózně. 



 

Stav kůže v době přijetí byl bez defektů, dobře 

hydratovaný, sliznice prokrvené, vlhké. Chrup vlastní, bez 

protéz. Celkově upravená. 

 

 

 

Vylučování: 

V domácím prostředí neměla problémy vyprazdňováním 

moče a stolice, občasné zácpy mají krátkodobý charakter. 

Nepoužívala projímadla, tento problém řešila popíjením 

projímavých čajů. Netrpí zvýšenou potivostí. Močí 6x denně, 

vždy v závislosti na množství přijatých tekutin. Při příjmu na JIP 

byla zavedena pacientce z důvodu sledování bilance tekutin 

permanentní močová cévka Ch. 16. Močová cévka odváděla  

čirou moč, slámově zbarvenou, bez patologických příměsí. 

Specifická váha se pohybovala při hodinových měřeních mezi 

1015-1020. Množství moče v jednotlivých porcích se 

pohybovaly…… Stolici během mé služby neměla, větry odcházely 

spontánně.  

 

 

 

Aktivita  a cvičení: 

Pacientčino zaměstnání je fyzicky náročné, sama aktivně 

nesportuje. Chodí na procházky, nemá žádné fyzické omezení. 

Od příjmu byl nemocné naordinován přísný klid na lůžku, 

s hlavou ve zvýšené poloze. V rámci prevence vzniku dekubitů 

byla uložena na antidekubitární matraci s aktivním režimem. Pro 

zabránění případnému pádu bylo lůžko opatřeno postranicemi. 

Pro zhodnocení jsem použila škálu dle Nortonové, riziko 21 bodů. 

 



 

Spánek a odpočinek: 

Pacientka doma trpí poruchou spánku ( chronická medikace 

Stilnox.), má problémy s usínáním i se často probouzí, ráno se 

cítí neodpočatá a unavená. Pokud to jde, v odpoledních hodinách 

odpočívá, někdy i na krátký čas usne. Cítí se pak odpočatá.  

Užívání hypnotik jí nezajistí plnohodnotný souvislý spánek. 

V nemocnici nebylo možno podat hypnotika, proto že bylo 

sledována kvalita i kvantita vědomí každou hodinu. Mezi 

vyšetřeními se pacientka snažila odpočívat, ležela klidně v lůžku. 

 

 

 

Vnímání a poznávání: 

Až do současného onemocnění nepociťovala obtíže se 

smyslovým vnímáním. Pracuje v nemocnici, byla schopna se 

rychle rozhodovat a reagovat na potřeby nemocných. Rychle se 

učila nové pracovní postupy. Problémy se sluchem neudává, 

brýle potřebuje pouze na čtení, s čichem ani chutí problémy 

neudává, protézu nemá.  

Při příjmu byla úroveň vědomí snížená, odpovídala 

s latencí, dobře artikulovala. 

Pacientka je orientovaná místem časem i osobou. 

Stěžovala si na úpornou bolest hlavy ( škála 8b.). 

K hodnocení bolesti pacientky jsem použila hodnotící škálu:  

 

Analogová škála pro hodnocení bolesti: 

1        2        3        4        5          6        7        8        9        10 

 

I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I 

Žádná bolest            nesnesitelná bolest 

 



 

Dle ordinace lékaře podán Novalgin ve 100ml fyziologickém 

roztoku, po půl hodině pacientka udává mírné zlepšení ( škála 

7b.) 

Novalgin – analgetikum, antipyretikum 

Kontraindikace : přecitlivělost na jakoukoli složku léku, 

zhoršená funkce kostní dřeně, poruchy krvetvorby, metabolická 

onemocnění. 

 

Sebekoncepce a sebeúcta: 

Pacientka je v běžném životě vyrovnaná, váží si sama 

sebe. V době psychické ataky se cítí méněcenná, nepotřebná, 

zbytečná.  

Při příjmu je z nonverbálních projevů zřejmé, že je velmi 

úzkostná a má strach o svůj osud. Na lůžku zaujímá schoulenou 

polohu, minimálně navazuje oční kontakt, mluví pomalu 

roztřeseným hlasem.  

 

Plnění rolí a mezilidské vztahy: 

Pacientka žije s manželem  v  rodinném domku na 

venkově. Je velmi fixovaná na manžela. Mají spolu pěkný vztah a 

společné zájmy. S rolí bezdětné ženy je smířena, tuto skutečnost 

si kompenzuju péčí o pacienty. Pacientka přiznala svou 

dominanci v manželském vztahu. Pracuje v nemocnici jako 

sanitářka, je energická, samostatná.  

 

Sexualita a reprodukční schopnost: 

Pacientka je po přechodu. Klimakterické problémy již 

nemá. S manželem jsou sexuálně aktivní. Prodělala 1 potrat, 

jinak je bezdětná. 

 

 



 

 

Stres a zátěžové situace: 

V posledních letech špatně zvládá mimořádné situace, léčí 

se na psychiatrii pro depresivní syndrom, přesto pracovní činnost 

zvládá velmi dobře. Užívá chronickou medikaci (Deprex). 

V tomto období je jí manžel velkou oporou. V přítomnosti 

manžela je pacientka klidnější, otevřenější. 

 

Víra, přesvědčení, životní  hodnoty: 

Pacientka je bez vyznání, je pro ní hodně důležitý její 

manžel, který při ní představuje zásadní psychickou oporu. 

 

 

4.4 krátkodobý plán péče ke  dni 9.1. 

4.4.1 Aktuální ošetřovatelské diagnózy 

o Zhoršující se vědomí z důvodu základního 

onemocnění 

o Bolest hlavy Z důvodu SAK 

o Porucha spánku z důvodu - změny 

prostředí 

      

o Strach a nejistota z důvodu náhlé změny 

zdravotního stavu 

 

 

 

  

 



 

Zhoršující se vědomí z důvodu základního 

onemocnění 

 

Cíl :  u pac. bude v hodinových intervalech monitorován 

stav vědomí 

Intervence: - kontinuální  monitorování FF(tlak, tepová 

frekvence, dechová frekvence, saturace krve kyslíkem) 

zajištění kontinuálního sledování 

sledování kvantity ( GCS) a kvality (zmatenost, 

dezorientace,neklid, atd.) vědomí 

-  sledování zornic (fotoreakce, velikost a tvar zornic) 

ochrana nemocné před úrazem, pádem, (polohovací 

pomůcky, postranice) 

umístění signalizačního zařízení v dosahu pacientky 

spolupráce s lékařem (při jakékoli změně neprodleně 

informovat lékaře) 

- zápis do dokumentace 

Realizace a hodnocení: pacientku jsem hned při příjmu 

uložila na jednolůžkový box, poloha v leže se zvýšenou hlavou 

(30°), napojila na kontinuální  monitoraci FF, dle GCS jsem 

zhodnotila kvantitu vědomí, cíleným dotazováním jsem 

zhodnotila kvalitu vědomí. Pacientka byla orientovaná místem, 

časem i osobou. Kapesní svítilnou jsem zhodnotila zornice. 

Zornice izokorické, fotoreakce +2 +2(fyziologický stav +2 až 

+4). Lůžko pacientky jsem opatřila postranicemi, abych zabránila 

případnému pádu. Pacientce jsem vysvětlila nutnost dodržování 

přísného klidového režimu, vše pochopila a spolupracovala. Do 

lůžka jsem umístila  signalizační  zvonek  a  vysvětlila jsem jí  

jak a kdy ho má používat.  

Hodnocení stavu vědomí jsem v pravidelných hodinových 

intervalech provedla zapsala do dokumentace (příloha číslo..) 



 

 

 

Akutní bolest hlavy Z důvodu SAK 

Cíl:  -  zmírnění bolesti (škála) 

Intervence:   -  zjištění lokalizace, charakteru, trvání a 

stupně 

- Založení záznamu o sledování bolesti 

- podávání analgetik dle ordinace lékaře (konkrétně, 

dávkování) 

-  po podání analgetik sledovat efekt a možné nežádoucí 

účinky 

- možnost využití nefarmakologického tišení bolesti 

(úlevová poloha, studené obklady) 

- informování lékaře 

 

Realizace a hodnocení: pacientka popisovala bolest hlavy 

jako velmi silnou, úpornou, migrenózního charakteru. Zhoršení 

nastalo při pohybech hlavy. Podle škály bolesti, kterou jsem pro 

zhodnocení zvolila, ohodila svou bolest na 8 bodů. Podle ordinace 

lékaře jsem podala Novalgin ve 100ml fyziologickém roztoku 

intravenózně . Pacientka po půl hodině udala mírné zlepšení, 

podle škály na 7 bodů. Silnější analgetika nebylo možné podat, 

došlo by k zastření příznaků zhoršujícího se stavu vědomí. 

Založila jsem záznam o bolesti a v pravidelných intervalech jsem 

bolest u pacientky zhodnotila a vše zapsala. 

 

 



 

Porucha spánku v důsledku nutnosti častých kontrol 

pacientčina vědomí 

 

Cíl:   pacientka po dobu hodinových pauz nebude rušena… 

Intervence:  - pokusit se snížit bolest 

-  zajištění co možná největšího klidu pacienta 

-  pokud možno uložit pacientku na jednolůžkový pokoj 

-  zorganizovat práci sestry tak aby provedla úkony, které 

potřebuje u pacientky provézt   pokud možno najednou 

- zajištění úpravy lůžka, vyvětrání pokoje, tlumení 

osvětlení 

 

Realizace a hodnocení:  pacientku jsem uložila na 

jednolůžkový box, lůžko měla čisté, upravené, pokoj byl 

vyvětrán. Hodnocení stavu vědomí jsem prováděla každou 

hodinu, snažila jsem se postupovat rychle a tiše, při odchodu 

z boxu jsem ztlumila osvětlení a vysvětlila jsem pacientce, že jí 

budu kontrolovat každou hodinu, ale v mezidobí ať se snaží 

pokud možno si co nejvíce odpočinout. Pacientka při hodnocení 

vědomí spolupracovala, byla si vědoma jeho nutnosti.   Pacientka 

v domácím prostředí užívala Stylnox, díky současnému 

onemocnění jsem tento lék nemohla podat (hodnocení vědomí). 

V období mezi hodnoceními se pacientka snažila odpočívat, ležela 

v klidu na lůžku.  

 

Strach a úzkost  z důvodu  náhlé změny zdravotního 

stavu 

 

Cíl: - pacientka je schopna hovořit o strachu a svých 

problémech 



 

 - zmírnění strachu a úzkosti 

intervence:  - naslouchání pacientčiným starostem a 

problémům 

- seznámení nemocné s novým prostředím, režimem na 

JIP, možnosti návštěv 

-  informování nemocné  o výkonech a léčebném plánu 

- zajištění konzultace s lékařem 

-  sledování bolesti 

-  klidný a empatický přístup k nemocné 

-  vedení rozhovoru s nemocnou klidně, pomalu, použití 

jednoduchých vět 

-  umožnění vyjádření citových projevů 

 

Realizace a hodnocení: pacientku  i jejího manžela jsem při 

příjmu seznámila s režimem na oddělení, manželovi jsem předala 

kartičku s návštěvní dobou a telefonním číslem na naše oddělení 

a ujistila jsem ho, že pokud mu návštěvní hodiny nebudou 

vyhovovat, tak může po telefonické dohodě přijít kdykoli. 

Pacientku jsem seznámila s ošetřovatelskými výkony, které u ní 

budu při své službě provádět (zavedení permanentní močové 

cévky, a periferního žilního katetru). Vysvětlila jsem pacientce, 

že jí napojím na kontinuální monitorování FF , a že v případě 

alarmu ihned přijdu, zkontroluji důvod signalizace a vše jí hned 

vysvětlím. Hovořili jsem též o tom, že když nebude čemukoli 

rozumět může se na mě kdykoli obrátit a já jí vše vysvětlí, 

případně zavolám na konzultaci lékaře. S pacientkou jsem 

hovořila klidně, pomalu, používala jsem jednoduché krátké věty. 

Po našem rozhovoru se pacientka zdála klidnější, získanou 

důvěru projevovala dotazy, které mi podávala bez obav.  

 



 

4.4.2 Potenciální ošetřovatelské diagnózy: 

 

o Riziko vzniku infekce z důvodu zavedení 

invazivních vstupů 

o Riziko poruchy vyprazdňování střeva – zácpa 

z důvodu imobility- přísný klid na lůžku 

o Riziko poruchy integrity kůže z důvodu 

invazivních vstupů a dlouhodobé imobility 

o Riziko pádu z důvodu poruchy vědomí a 

ortostatické hypotenze  

 

 

 

 

Riziko vzniku infekce z důvodu zavedení 

permanentní močové cévky a periferního žilního katetru 

(dále jen Pmk a Pžk) 

Cíl: - včasné odhalení komplikací 

Intervence: - zavedení  Pmk  při dodržení zásad asepse 

- při manipulaci nerozpojovat uzavřený močový 

systém 

- kontrola průchodnosti cévky 

- sledování hodinové diurézy 

- sledovat vzhled a příměsi moči 

- zavedení Pžk  při dodržení zásad asepse 

- kontrola místa vpichu a obvazu 

- použití jednorázových, sterilních pomůcek 

- sestavení infuzní linky přísně sterilně 

- k aplikaci léku využívat port 



 

- kontrola místních známek zánětu (dolor, calor, 

rubor, tumor) 

- kontrola celkových známek infekce ( zvýšení TT, 

lab. výsledky-kontrola) 

- při  změnách či komplikacích informovat lékaře 

 

Realizace a hodnocení: během směny jsem zavedla Pmk  a 

Pžk, pracovala jsem sterilně, před každým výkonem umyla ruce , 

připravila jednorázové pomůcky. Pacientku jsem informovala o 

nutnosti zavedení katetru. Vysvětlila jsem jí, že pokud ucítí 

bolest, pálení, aby mě neprodleně informovala.  Pmk odváděla 

čirou moč, bez příměsí.U Pžk sterilní obvaz neprosakoval, okolí 

vpichu klidné, bez známek zánětu. U pacientky se neprojevily  

místní ani celkové známky infekce. Při manipulaci s Pžk  a Pmk 

jsem pracovala dle zásad asepse. Před manipulací s katetry jsem 

si důkladně umyla a odezinfikovala ruce, používala jsem 

jednorázové rukavice, dezinfekci. 

  

 

Riziko zvýšení intrakraniálního tlaku z důvodu 

zvýšené námahy při vyprazdňování stolice 

Cíl: -pacientka se vyprázdní bez zvýšené námahy každý 

den  

Intervence: -  záznam frekvence a charakteru stolice 

- Zajištění soukromí při defekaci 

- Zajištění edukace o vhodné stravě 

- Podání laxantiv dle ordinace lékaře 

- poučení pacientky o tom, že by neměla při 

defekaci vyvíjet tlak 

- monitorace pacientky při defekaci 



 

- při jakýchkoli změnách FF(TK)  ihned upozornit 

lékaře 

 

Realizace a  hodnocení: pacientka byla na stolici 8. 1. ráno, 

při rozhovoru při příjmu jsem vysvětlila, aby při defekaci 

nevyvíjela tlak, že je to pro ní nebezpečné. Pacientka vše 

pochopila. Dle ordinace lékaře jsem preventivně podala 

laktulózu. Pacientka se za dobu mé služby nevyprázdnila ani 

neměla pocit nucení na stolici. Ke zvýšení intrakraniálního tlaku 

při mé službě nedošlo.  

 

 

Riziko vzniku dekubitů 

Cíl: - včasné odhalení známek vzniku dekubitu 

Intervence: - posouzení rizika (škála Nortonové) 

- kontrola hydratace 

- udržení pokožky  v suchu a čistotě 

- Použití aktivní antidekubitární matrace a 

pomůcek( molitany , věnečky pod paty, polštář) 

 

Realizace a hodnocení: pacientku jsem při příjmu uložila na 

aktivní  antidekubitární matraci, pod paty jsem podložila 

molitanové věnečky a horní končetiny jsem podložila polštáři. 

Riziko vzniku dekubitů jsem posoudila podle škály Nortonové, 

pacientka získala 21.bodů, což pro ní znamená zvýšené riziko 

vzniku dekubitů. U pacientky za trvání mé služby nedošlo 

k žádným projevům vzniku dekubitů. 

 

 

 

  



 

Riziko pádu a poranění z důvodu poruchy vědomí  

Cíl: - pacientka nespadne z lůžka 

Intervence: -posouzení rizika pádu dle škály (viz. příloha 

číslo..) 

- poučení pacientky o riziku pádu, úrazu 

- Vhodná úprava lůžka (postranice) 

- Umístění signalizace v dosahu pacientky 

- kontinuální sledování pacientky 

- při neklidu informovat lékaře 

 

Realizace a hodnocení: pacientku se při příjmu uložila na 

lůžko, které jsem opatřila postranicemi. Vysvětlila jsem 

pacientce, že má přísný klid na lůžku a že by neměla lůžko 

opouštět ani se pokoušet sedat, všemu rozuměla po celou mou 

službu zůstala v klidu ležet v lůžku. Do lůžka jsem umístila 

signalizační zvonek tak, aby na něj pacientka dosáhla a vysvětlila 

jsem, ať v případě že bude cokoli potřebovat zazvoní a já ihned 

přijdu. 

 

 

 

 

4.5 Dlouhodobý plán péče 

Pacientka byla přijata dne 9.1. večer . na JIP FNKV 

s diagnózou SAK. Dle ordinace lékaře byla pacientka kontinuálně 

sledována a byla u ní provedena předoperační příprava. 

Pacientka i její manžel byla o  operačním výkonu informováni 

lékařem. pacientka lékařem poučena o všech rizicích a možných 

komplikacích a podepsala informovaný souhlas. 



 

 Dne 10. 1. byla pacientka zajištěna dalšími invazivními 

vstupy a předána na operační sál kde u ní byl proveden clipping 

obou aneuryzmat, operační výkon trval cca 6 hodin, bez 

závažnějších komplikací. Po návratu z operačního sálu byla 

pacientka napojena na kontinuální monitoraci FF a napojena 

UPV, byla analgosedována. Z důvodu závažného stavu pacientky 

byl indikován přísný klid na lůžku, hluboká analgosedace, 

nepolohovat, bez RHB, nestlat ani neoptáčet na boky. Zavedena 

NG sonda, sledovaní bilance tekutin (+ 2400), kontinuální 

sledování drénů( včasná detekce krvácení). Aseptický přístup při 

ošetřování invazí a operační rány. Ve večerních hodinách 22.00 

došlo k náhlému zhoršení zornic ( anizokorie , bez foto reakce) a 

k vzestupu ic tlaku (60 toor), urgentně indikované CT mozku 

s následným operačním zákrokem, provedena dekompresní 

kraniektomie.  

Dne 11. 1. v brzkých ranních hodinách návrat z operačního 

sálu. Pacientka opět napojena na kontinuální monitoraci FF a 

UPV, analgosedována. U pacientky indikována řízená 

hypotermie- cílová axilární teplota 33, 5 – 34,5st. C.(výplach 

žaludku 500ml ledové vody na 15min – odtáhnout, do dosažení 

efektu, zevní chlazení – ledové obklady do třísel, axil, na čelo, 

chlazení infuzí). Z důvodu hypontenze na noradrenalinové 

podpoře. Přetrvávají vysoké hodnoty ICP, anizokorie, zornice bez 

fotoreakce. I přez veškeré intervence se celkový zdravotní stav 

pacientky nadále zhoršuje.  

12. 1. U pacientky přetrvává zhrošení zdravotního stavu. 

Přetrvává i přisný klidový režim, nepolohovat, nestlat, 

nerehabilitovat. Ukončení řizené hypotermie, aktivní ohřívání 

pacientky k TT 36 C. Pacientka stále na noradrenalinové 

podpoře. Prohloubení anizokorie ( -7/-6) bez fotoreakce. 



 

13. 1. U pacientky nedošlo ke změně zdravotního stavu, 

pacientka byla odtlumena, byl proveden apnoický test, ve 12.45 

diagnostikovaná scintigraficky smrt mozku. Dále péče o dárce 

orgánů. 

 

 

 

4.6 Psych. 

 

Pacientka byla v den příjmu úzkostná, měla obavy o svůj 

zdravotní stav a obavy z budoucna. V následujích dnech, díky 

zhoršení zdravotního stavu, nebylo možno  zjistit konkrétní 

psychický stav. Pro pacientku byl při přijetí do nemocnice  i  v 

průběhu hospitalizace manžel velkou psychickou oporou. 

Během celé hospitalizace byly manželovi umožněny 

návštěvy, kterých hojně využíval. I přestože byla pacientka 

v dalších pooperačních dnech napojena na UPV A byla tlumená, 

reagovala na přítomnost manžela celkovým uvolněním, 

opětovala jeho stisk ruky. Manžel celou situaci bezvadně zvládal, 

byl si vědom závažnosti a prognózy tohoto onemocnění, ale 

snažil se na manželku nepřesnést svůj strach a obavy. Po každé 

návštěvě byl skleslý a vyděšený. Celý náš kolektiv se snažil mu 

usnadnit jeho těžkou životní situaci, hovořili jsme s ním o 

současných problémech a on sám hodně vyprávěl o své ženě. 

Dali jsme mu časový prostor, aby se mohl vypovídat. Bylo vidět 

že se mu částečně ulevilo, odcházel vždy klidnější. O zhořšujícím 

se zdravotním stavu a infaustní prognóze pacientky  byl manžel 

informován lékařem. Manžel byl informován o možnosti zařazení  

manželky do dárcovského programu.  



 

5. Závěr   

Ošetřovatelská péče u pacienta se SAK je velmi náročná. 

Jednoznačně vyžaduje kontinuální spolupráci neurochirurga, 

neurologa a anesteziologa. Na ošetřující sestře z JIP leží  velká 

zodpovědnost, musí okamžitě reagovat na aktuální změnu 

zdravotního stavu pacienta a rychle se rozhodovat. Sestra na JIP 

musí být vzdělaná, empatická, samostatná, technicky zdatná a 

se vstřícným přístupem k pacientům. Díky těmto vlastnostem 

může sestra na JIP , tím že okamžitě reaguje na jakoukoli změnu 

zdravotního stavu nemocných, často zachránit život. 

U pacientů se SAK sestra kompletně přebírá péči o 

nemocného, ale i úzce spolupracuje s rodinou. Po SAK jsou 

pacienti často zmatení, neklidní a někdy až agresivní. I těmito 

skutečnostmi si setra musí poradit.  

I přes okamžitou intervenci neurochirurgem nejméně 

polovina pacientů umírá v prvních pooperačních dnech. U 

přeživších je další léčba dlouhodobá. Po stabilizaci stavu jsou 

pacienti překládáni na neurologickou kliniku k rehabilitaci.  
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Použité zkratky:  

 

ART, a. – artérie 

AN – aneurysma 

ACM – a.communis media 

APE – apendektomie 

Bpn. – bez patologického nálezu 

CNS – centrální nervový systém 

CT – počítačová tomografie 

Ca - karcinom 

DSA – digitální subtrakční angiografie 

Ekg - elektrokardiografie 

FF – fyziologické funkce 

FNKV – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

FT - frontotemporálně 

GCS - Glasgow Coma Scale 

CHCE - cholecystektomie 

ICP – intrakraniální tlak 

JIP – jednotka intenzivní péče 

MR – magnetická rezonance 

NGS – nasogastrická sonda 

OTK – orotracheální katetr 

Pžk – periferní  žilní kanyla  

Pmk – permanentní močový katetr 

RTG - rentgen 

RZP – rychlá záchranná  pomoc 

SAK – subarachnoidálním krvácení 

SAH – subarachnoidálním hematom 

TK – krevní tlak 

TT – tělesná teplota 
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Příloha č.:5 

Ošetřovatelská dokumentace ke dni 9. 1. 

 

 

 


