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1. Úvod

Tématem mé bakalářské práce je zpracování případové studie onemocnění 

slinivky břišní u mladé ženy. Toto onemocnění je v dnešní době, i když jde 

medicína velmi rychle kupředu, vážné, mnohdy s fatálními komplikacemi. 

V klinické části práce se zabývám anatomií a fyziologií pankreatu. 

Z charakteristiky onemocnění jsou zde uvedeny příčiny, příznaky, komplikace 

a klasifikace onemocnění. Další díl klinické části je zaměřen na diagnostiku  

diferenciální a morfologickou, laboratorní výsledky, diagnostická vyšetření, druhy 

léčby, prognózy onemocnění. Informace byly čerpány z odborné literatury, 

zdravotnické dokumentace, pozorováním, rozhovorem. Základní informace 

o nemocné byly vyhledány ve zdravotnické dokumentaci chirurgického oddělení 

za souhlasu pacientky, pozorováním, rozhovorem s pacientkou.

V ošetřovatelské části byla použita metoda ošetřovatelského procesu, 

k vyhodnocení aktuálního zdravotního stavu a ke stanovení ošetřovatelských 

diagnóz bylo použito „modelu  fungujícího zdraví“ Marjory Gordonové. Potřebné 

informace o nemocné byly získány za hospitalizace na chirurgickém oddělení ze 

zdravotnické dokumentace, při předávání služby sester, spoluprací s lékařem 

a nemocnou ,vlastním pozorováním, rozhovorem s pacientkou, přítomností na 

vizitách  lékaře, konzultací onemocnění a stavu pacientky s lékařem.

Následuje krátkodobý ošetřovatelský plán se stanovením šesti 

ošetřovatelských diagnóz, cílů diagnóz, realizace diagnóz a hodnocení diagnóz.

Krátkodobý ošetřovatelský plán. Diagnózy jsou seřazeny podle aktuálnosti 

zdravotního stavu.

V dlouhodobém ošetřovatelském plánu je zhodnocen průběh celé 

hospitalizace. Následuje psychologické zhodnocení stavu nemocné a nemoci jako 

zátěžové situace. Při edukaci je nemocná poučena o dalším možném vývoji 
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onemocnění a o tom, jak se má chovat aby relapsů onemocnění bylo co nejméně, 

nejlépe žádný.Závěr práce je věnován prognóze z ošetřovatelského hlediska

a doplněn seznamem použité literatury a přílohami.
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2. KLINICKÁ ČÁST

Pankreas, slinivka břišní, je dodnes ne zcela probádaný orgán a dokáže nás 

neustále překvapovat. Etiologie onemocnění je různorodá, od biliární překážky po 

stresové situace. Žádný jiný významný orgán neunikal podrobnému zkoumání tak 

dlouho, jako pankreas. I jeho název prodělal v průběhu staletí řadu změn. Nazýval 

se břišní či žaludeční žlázou, malým žaludkem a Řekové jej označovali názvem, 

který bylo možné přibližně přeložit jako krásná dřeň. Pankreatem se zabýva

i Galén v druhém století n. l. Měl za to, že pankreas je přirozený tlumící polštář 

pro cévy v dutině břišní, které jsou ohroženy při prudkém pohybu. Trvalo staletí, 

než byl pankreas postaven jako jeden z nejdůležitějších orgánů v lidském těle (8).

2.1 Anatomie pankreatu

„Slinivka břišní, pankreas, je žlázou se zevní exokrinní a vnitřní 

endokrinní sekrecí. Je uložena na zadní stěně břišní  v úrovni L1-L3. Orgán má 

tvar ležatého písmene J, jehož zakřivení je obráceno vpravo dolů. U dospělých se 

jeho délka pohybuje mezi 12-18 cm a váha mezi 60 - 100 g.

Rozlišujeme na slinivce  tři části: hlavu - caput pancreatis, tělo - corpus pancreatis  

a ocas – cauda pancreatis.

HLAVA je umístěna v konkavitě duodenální kličky, ve které je fixována 

vazivem. Zadní plocha leží na ductus choledochus a vena cava inferior. Přední 

plochu transverzálně kříží úpon mesocolon transverzum. Při dolní okraji 

pankreatu se vytváří zářez – incisura pancreatis  pro vasa mesenterica superior. Od 

útvarů retroperitoneálních  odděluje hlavu pankreatu jemná vazivová blána  

Treitzova, která  představuje zbytek  meziduodena srostlého s nástěnným 

peritoneem. Horní část hlavy pankreatu zatáčející se ventromediálně po horním 

okraji pars inferior duodeni, je označována jako processus incinatus“. 
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„TĚLO je trojúhelníkového tvaru, které navazuje na hlavu  a probíhá 

doleva přibližně ve výši 2. lumbálního obratle. Má stranu přední, zadní a spodní. 

Zadní stěna těla pankreatu překračuje napříč velké retroperitoneálně uložené cévy: 

vena cava inferior a aorta, vasa mesenterica superior  a velké cévy levé ledviny. 

Zadní stěna pankreatu je v kontaktu  s autonomními nervy odstupující z velkých 

ganglií - gangliom coeliacum a gangliom mesenterium superior (odpovědné za 

velké bolesti při zánětech pankreatu). Podél zadní a horní stěny pankreatu 

probíhají cévy ke slezině. Přední stěna  pankreatu je obrácena k zadní stěně 

žaludku a vyklenuje se do části peritoneální dutiny bursa ometalis 

OCAS je zaoblený a je pokračováním těla pankreatu, směřuje vlevo a často 

je obrácen poněkud kraniálně a dosahuje až ke slezině“.

( Naňka –Lišková, 2009,   s . 162 - 163).

2.2 Makroskopická a mikroskopická stavba pankreatu

„Pankreas je smíšená žláza  s endokrinní a exokrinní činností. Exokrinní

tkáň se sestává ze žlázovitých acinů, které představují přibližně 82% objemu 

orgánu a vývodového systému, který tvoří asi 4% pankreatické tkáně. Buňky 

acinů produkují pankreatickou šťávu - succus pancreaticus. Šťáva obsahuje 

enzymy, které jsou důležité pro trávení tuků a bílkovin. Je odváděna 

z jednotlivých  částí pankreatu menšími vývody, které se spojují v hlavní vývod 

duktus pancreaticus major síly 3-4 mm. Ten probíhá v podélné ose pankreatu 

uvnitř parenchymu žlázy. V hlavě pankreatu se spojuje s hlavním žlučovodem 

ductus choledochus a svým společným ústím se otevírají na papilla duodeni 

major v sestupné části duodena. Tento vývod odvádí pankreatickou šťávu

z kaudy, corpu, střední a dolní části hlavy pankreatu. Za patologických stavů ve 

vývodu mohou být usazeny i pankreatické kaménky. Horní  část hlavy pankreatu 

je drénována menším pankreatickým  vývodem – ductus pancreaticus accessorius,

který se otevírá nad hlavním vývodem, na menší papile – papilla duodeni minor.
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Endokrinní tkáň je představována Langerhansovými ostrůvky, které jsou 

uloženy dispenzárně v interlobulární i intralobulární vazivové tkáni v počtu 

přibližně 1- 2 miliony. Ostrůvky představují necelé 2% pankreatické tkáně.

Epitelové buňky těchto ostrůvků produkují hormony insulin a glukagon, které 

ovlivňují hladinu cukru v krvi. Langerhansovy ostrůvky nemají samostatné 

vývody. Sekret z buněk přechází přímo do bohaté sítě krevních a lymfatických 

kapilár, kterými jsou ostrůvky obklopeny ( Naňka, Elišková, 2009 , s. 163 )“.

2.3 Cévní a nervové zásobení pankreatu

„Artérie pankreatu jsou větvemi truncus coeliacus  a arteria mesenterica

superior. Vény odvádějí krev do systému žil vena portae. Lymfa je drénována do 

truncus intenstinali,  nervy pro pankreas jdou podél tepen a jsou tvořeny 

sympatickými a parasympatickými vlákny s příměsí vláken senzitivních .

( Naňka, Elišková , 2009, s. 163 )“.

2.4 Fyziologie pankreatu

„Exokrinní  činnost slinivky se považuje za součást trávicího systému. 

Denně je vytvořen 1 - 2 litry pankreatických šťáv o pH až 8,5. 

Pankreatická šťáva je zásaditá a je tvořena hlavně vodou, ionty, HCO3-

a enzymy:

- proteázy – enzymy štěpící bílkoviny, aktivující se až v duodenu 

- pankreatická alfa amyláza štěpí v ústech naštěpené škroby, glykogen 

- pankreatická lipáza -   nejúčinnější enzym štěpící tuky.

Složení pankreatické šťávy výrazně závisí na podnětech z duodena. Jestliže je 

v duodenu přítomen tuk, vyplaví se cholecystokinin (dále jen CCK) a zvýší 

sekreci pankreatické šťávy bohaté na enzymy. CCK ve spolupráci s Gastric 
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inhibitory peptide (dále jen GIP) zpomalí vyprazdňování žaludku do duodena, 

čímž bude mít duodenum dostatek času tuky rozštěpit pankreatickou lipázou. 

CCK také posílí sekreci žluči  ze žlučníku, takže v ní přítomné žlučové kyseliny

mohou tuky emulgovat (nechat rozpadnout na malé kapičky), protože enzymy 

působí pouze na povrchu a takto se proces jejich trávení urychlí.

Jestliže se do duodena dostane chymus s nízkým pH, stimuluje vydávání 

sekretinu a ten způsob, že pankreas začne secernovat šťávu s bohatým 

obsahem vody, HCO3 (účelem je zředění a neutralizace chymu) a nízkým 

obsahem enzymů.

Na řízení sekrece se podílejí mechanismy humorální a nervové. Exokrinní

sekreci lze rozdělit do tří fází:

fáze nervová na které se podílejí nejen podněty zrakové, čichové 

a chuťové, ale z velké části vagová  stimulace prostřednictvím uvolněného 

acetylcholinu v pankreatu a gastrinu v žaludečním antru

fáze žaludeční je spouštěna vagovou stimulací, významná je i dispenze 

žaludku a produkce gastrinu, vznikající při kontaktu stěny žaludku 

s potravou. Rovněž přítomnost kyseliny chlorovodíkové v žaludku 

ovlivňuje produkci pankreatického sekretu, stejně tak bílkoviny natrávené 

kyselinou v žaludku

fáze střevní je nejdůležitější. Vstup kyselé tráveniny ze žaludku do 

duodena vede k uvolnění enterohormonů, především cholecystokininu 

a sekretinu. CCK ovlivňuje především množství  trávicích enzymů, kdežto 

sekretin množství hydrogenkarbonátu a minerálů v sekretu. Důležitým 

faktorem je přítomnost žluče  a žlučových solí, které prostřednictvím 

sekretinu rovněž stimulují sekreci pankreatu „
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„Endokrinní činnost zajišťují Langerhansovy ostrůvky. Jsou tvořeny 

buňkami A, které produkují glukagon, buňkami B syntetizujícími inzulín, a 

konečně buňkami D, v nichž vzniká somatostatin a gastrin.

GLUKAGON je tvořen v A buňkách pankreatu. Jeho sekrece je opět řízena 

jednoduchou zpětnou vazbou: glukagon se vyplaví při snížení hladiny 

glukózy v krvi. Sekrece se však zvyšuje i při fyzické zátěži organismu.

Hlavní funkce glukagonu  je zvyšovat glykémii

- zvyšuje glykémii zvýšením glykogenolýzy v játrech

- zvyšuje glukoneogenezi  – tvorba glukózy z glycerolu a bílkovin

- zvyšuje sekreci inzulínu.

Glukagon a inzulín se doplňují a společně udržují fyziologickou koncentraci 

glukózy.

INZULIN je hormon bílkovinné povahy tvořený dvěma polypeptidovými

řetězci spojenými disulfidickými můstky, jehož aktivní metabolit obsahuje 

zinek.

Sekrece inzulínu je řízena jednoduchou zpětnou vazbou: zvýšená hladina glukózy 

v plazmě (glykémie) zvyšuje sekreci inzulínu. Kromě toho sekreci inzulínu

zvyšuje stimulace vagu (neurogenní stimulace), gastrin, sekretin              a 

somatotropní hormon. Hlavní funkcí inzulínu je snížit glykémii  a zvýšit využití 

(utilizaci) glukózy.

Inzulín má účinky, že:

- snižuje glykémii, zvyšuje prostupnost buněčných membrán pro glukózu 

a vlastně uklízí glukózu do buněk

- v buňce  zvyšuje aktivitu enzymů, které zodpovídají za zpracování glukózy 

- snižuje katabolismus tuků a bílkovin

- napomáhá růstu (umožňuje vstup do buněk potřebným aminokyselinám)



13

- aktivuje Na+/K+ pumpu a pomáhá přestupu draslíku do buněk, změnou 

kalémie ovlivňuje klidový membránový potenciál.

Zvýšená sekrece inzulínu (způsobená např. nádorem produkujícím inzulín) 

se projevuje snížením glykémie (hypoglykémií). Pacient má hlad, při rychlém 

průběhu může být ospalý, zmatený, slabý, může upadnout do bezvědomí. Kromě 

toho se může objevit třes,  pocení a bledost vznikající v důsledku aktivace 

sympatiku. Sympatikus je aktivován tak, aby se hypoglykémie kompenzovala

vyplavením stresových hormonů zvyšujících glykémii.

Snížená sekrece inzulínu se projevuje souborem příznaků pojmenovaných 

jako úplavice cukrová (diabetes mellitus). Jde o poruchu metabolismu cukrů 

s laboratorním nálezem zvýšené glykémie (hyperglykémie). Příčinou může být 

nedostatečná produkce inzulínu (diabetes mellitus 1. typu) nebo snížená citlivost 

receptorů pro inzulín (diabetes mellitus 2. typu).

PANKREATICKÝ SOMATOSTATIN; chemické složení tohoto hormonu je stejné 

jako složení somatostatinu secernovaným hypotalamem. Hladinu somatostatinu 

zvyšuje hyperglykémie, aminoacidémie, zvýšená hladina mastných kyselin.

Hlavními úkoly somatostatinu je:

- blokovat sekreci inzulínu a glukagonu

- zpomalit motilitu žaludku, duodena a žlučníku

- snížit sekreci gastrinu v žaludku

- snížit sekreci, resorpci a motilitu v celém trávicím traktu.

PANKREATICKÝ GASTRIN zvyšuje sekreci žaludečních šťáv a motilitu žaludku. 

Účelem zvýšené sekrece je, aby po  požití potravy  byl zajištěn dostatek energie 

zvýšením glykémie pro práci trávicího traktu ještě před vstřebáním glukózy ze 

střeva ( Rokyta , 2008 , s. 216-219).“
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2.5 Charakteristika onemocnění, příznaky a klasifikace onemocnění pankreatu

„Vzhledem k retroperitoneální lokalizaci orgánu má symptomatologie 

nemocí pankreatu určitá specifika. Časné fáze chronických onemocnění 

(chronické záněty, tumory) jsou často zcela asymptomatické. Toto období může 

trvat i několik  měsíců a let. Nejčastějšími příznaky v této fázi onemocnění jsou 

nespecifické dyspeptické potíže, nechutenství, meteorismus, pocity špatného 

trávení, váhový úbytek. Pokud se současně objeví bolesti břicha, souvisí to již 

s expanzí procesu (jak zánětlivého, tak tumorózního) do okolních struktur

a především pak do peripankreatických nervových pletení. 

Ikterus se objevuje v případě, že patologickým procesem je utlačován žlučovod. 

Ikteretem se může projevit i akutní biliární pankreatitida, při blokádě distálního 

žlučovodu konkrementem ( Lukáš a kol. 2007 s. 151)“.

KLASIFIKACE NEMOCÍ PANKREATU

akutní zánět  (akutní pankreatitida)

chronický zánět (chronická pankreatitida)

nádory pankreatu.
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2.6 Akutní zánět pankreatu

„Akutní zánět pankreatu je definován jako akutní postižení pankreatu 

s variabilním poškozením okolních orgánů a vzdálených orgánů.

Z této definice vyplývá, že zánět pankreatu postihuje nejen vlastní žlázu, 

ale i okolní struktury a v nejtěžším případě dojde k poškození celých orgánových 

systémů. Vzniká většinou bezprostředně po vyvolávajícím impulsu, kterým může 

být alkoholový exces, dietní chyba, stres, cholecystolithiása. Téměř vždy (i po 

těžkém průběhu) dojde k úpravě funkcí pankreatu, může však ale přejít i do 

chronického stádia  s exacerbacemi.

Výskyt onemocnění akutní pankreatitidou má v zemích Evropy a severní 

Ameriky v posledních třiceti letech vzestupný trend související především 

s dramatickými změnami ve výživě obyvatelstva. Jedná se hlavně o stále 

vzrůstající spotřebu alkoholu a příjmu vysoce kalorické stravy s velkým obsahem 

živočišných tuků. 

Incidence akutní pankreatitidy v zemích Evropy a severní Ameriky se 

pohybuje mezi 11-23 případy na 100 000 obyvatel za rok. Zhruba ve 20% jde o 

těžkou formu onemocnění a v 80% případech formou lehkou. Statistiky udávají, 

že průměrná mortalita se pohybuje mezi 4–10%, u pacientů s těžkou formou 

onemocnění až 30%. Pokud se objeví infekční komplikace, může mortalita narůst 

až k 60–80 % ( Lukáš a kol., 2007 , s. 151).“
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2.6.1 Etiopatogeneze onemocnění pankreatu

Dvěma hlavními etiologickými faktory jsou cholelithiáza a abúzus 

alkoholu. Nezávisle na příčině dochází k celé kaskádě patofyziologických 

projevů, které ve svém důsledku vedou k samonatrávení (autodestrukci) pankreatu 

vlastními aktivovanými enzymy. V důsledku těchto změn dochází k poškození 

cévního řečiště, což vede k hypoperfuzi a ischemii jak pankreatu, tak i vzdálených 

orgánů. Objevuje se extravazace tekutin mimo cévní řečiště vedoucí k 

hemokoncentraci, oběhovému selhání a tvorbě četných výpotků (pleurálního, 

peritoneálního). Systémový efekt aktivovaných enzymů může vést přímo i 

nepřímo k poškození plic, ledvin, jater, srdce, mozku, krevní koagulace a 

vnitřního prostředí. V nejtěžších případech může tento stav dospět 

k multiorgánovému selhání, které je spojeno s respiračním selháním ARDS (2,8).

2.6.2 Klinický obraz

„Podle klinického průběhu dělíme pankreatitidu na dvě základní 

formy:

lehkou (edematózní, intersticiální) většinou s lehkým průběhem dobře 

odpovídající na  konzervativní léčbu, vyskytující se v 80% všech případů

těžkou (neerotizující ) se závažným, těžkým a komplikujícím se klinickým 

průběhem. Vyskytuje se ve 20% případů a vyžaduje mnohatýdenní hospitalizaci 

na jednotkách intenzivní péče.

Nejčastěji se akutní pankreatitida manifestuje bolestí břicha, která bývá nejčastěji 

lokalizována nad pupkem, propaguje se do zad a podél žeberních oblouků. Často 

bolesti předchází exces v požití alkoholu či dietní chyba. Bolesti jsou různé 

intenzity – od mírných bolestí v epigastria až po kruté, zničující a šokující bolesti 
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břicha, které patří k nejkrutějším bolestem vůbec. Pacient zaujímá plevovou

polohu „klečícího mohamedána“ na všech čtyřech. Bolesti trvají  řadu hodin i 

několik dní. Dalšími příznaky mohou být nauzea, zvracení  bez úlevy, 

nedostatečný odchod plynů při paralytickém ileu. 

Objektivním nálezem bývá u lehkých forem pankreatitidy bolestivost břicha 

v okolí pupku. Naopak v těžkých případech je pacient celkově alterován, je 

zarudlý v obličeji, na břiše mohou být příznaky peritoneálního dráždění a 

příznaky zpomalené peristaltiky. Někdy je přítomen ascites a hydrothorax spojený 

se zhoršeným dýcháním.

Při obstrukci žlučových cest choledocholithiáse bývá ikterus. V nejtěžších 

případech se rozvíjí šokový stav s hypotenzí, tachykardií a pocením. Lze 

pozorovat podkožní tmavé skvrny, způsobené hemoragickou nekrózou tukové 

tkáně, tzv. Turnerovo znamení v tříslech a Cullenovo znamení kolem pupku (

Lukáš a kol., 2007 , s. 157)“.

Akutní pankreatitidu provází v jejím průběhu celá řade komplikací, které lze 

podle časového průběhu rozdělit na časné a pozdní.

Časné komplikace vznikají do dvou týdnů od začátku onemocnění a jsou 

způsobeny vazoaktivními a toxickými látkami vzniklými při akutní pankreatitidě.

Tyto látky se podílejí na masivní retroperitoneální exudaci tekutin se všemi 

důsledky, kdy toxickým vlivem způsobují selhání krevního oběhu a ledvin 

spojené s respirační insuficiencí.

Pozdní komplikace se objevují s latencí dvou týdnů od začátku onemocnění. Jsou 

především infekčního charakteru a vznikají na základě infikované pankreatické 

nekrózy. Důsledkem těchto pozdních komplikací bývá velice často stav 

s multiorgánovým selháním (2,8).
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2.6.3 Stanovení diagnózy

Předpokladem stanovení správné diagnózy akutního zánětu pankreatu je pečlivě 

odebraná anamnéza od pacienta a provedení fyzikálního vyšetření.

1. Diagnostika laboratorní

Laboratorní diagnostika tvoří základ správného stanovení diagnózy, kdy jde  

především o stanovení pankreatických izoenzymů amylázy v séru a moči, které 

jsou vždy zvýšeny.

  U pacienta s akutní pankreatitidou odebíráme tato biochemická vyšetření:

- jaterní testy; jsou zvýšené u biliární pankreatitidy s příznaky obstrukce 

žlučových cest, hlavně glutaminotransferáza (GMT) a alkalická fosfatáza (ALP)

-C-reaktivní protein (CRP) jehož zvýšená hladina signalizuje zánětlivé 

komplikace. Hodnota 120 mg/ l v prvních 48 hodinách je při akutní pankreatitidě 

udávána jako kritická, většinou dochází k těžkému průběhu a vzniku pankreatické 

nekrózy

- krevní obraz; v rámci těžkého zánětu bývá přítomna leukocytóza, anemie může 

signalizovat krvácivé komplikace

- ionty v séru, získáme informace o stavu vnitřního prostředí pacienta

-ureu, kreatinin, kdy naměřené hodnoty vypovídají o renálních funkcích

-krevní plyny dle Astrupa monitorují stav vnitřního prostředí

- celkovou bílkovinu a albumin, čímž získáme informaci o stavu výživy organismu
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- glykémii, která je zvýšená při poruše sekrece inzulínu.

2. Diagnostika zobrazovacími  metodami

Základní zobrazovací metodou, která je v současné době klíčová v diagnostice 

akutní pankreatitidy (AP), je počítačová tomografie (CT), nejčastěji 

s intravenosním podáním kontrastní látky. Informuje o stavu poškození pankreatu,

o přítomnosti komplikací, kterými mohou být pseudocysty či abscesy a dokáže 

odhalit tolik obávanou komplikaci AP – infikovanou nekrózu (2).

Klinicko – radiologický CT staging dle Baltazara sestává z 5 základních stupňů:

1. normální pankreas

2. fokální či difusní edematózní zvětšení orgánu

3. edém a peripankreatické exudace

4. fokální parenchymatozní nekrózy a peripankreatické exudace

5. difusní parenchymatozní nekróza  a masivní exudace 

Důležité je si uvědomit, že k rozvoji nekrózy dochází mnohdy až s odstupem 

desítek hodin od vzniku onemocnění a negativní CT vyšetření nemusí znamenat 

vyloučení hemorhagicko–nekrotické formy akutní pankreatitidy.

Abdominální sonografie (USG)

Vyšetření ultrazvukem je přínosem hlavně ohledně žlučových cest, může prokázat 

změny, obstrukci, dilataci choledochu, změny na portální nebo lienální žíle. Při 

dobré přehlednosti může zachytit i změny na vlastním pankreatu, jako např. 

změnu velikosti žlázy, dilataci pankreatického vývodu či pseudocystu.
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Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP

Je zásadním diagnostickým vyšetřením při léčbě akutní biliární pankreatitidy, kdy

bývá často zaklíněn kámen v papile Vaterově. Vyšetření je indikováno při

podezření na biliární etiologii akutní pankreatitidy. Zobrazením pankreatického 

vývodu a jeho změn lze hodnotit i stupeň závažnosti zánětu. Na základě ERCP je 

stanovena tzv. Cambridgeská klasifikace chronické pankreatitidy. Jakožto 

invazivní vyšetření umožňuje ERCP i terapeutické zásahy, jako je endoskopická

papilotomie, extrakce konkrementů z choledochu i pankreatického vývodu, 

zavádění stentů, odběry biopsií, polypektomie, papilektomie Vaterské papily 

a podobně.

Magnetická rezonance, magnetická cholangiopankreatikografie

Je vyšetření, které zatím nedoznalo širšího uplatnění, i když zejména (NMR CP)

je metou velmi perspektivní.

Endoskopická ultrasonografie (EUS)

Vyšetření, které má význam ve stanovení léčby při chronické pankreatitis 

a nádorů pankreatu. Ve spojení s odběrem biopsie je nenahraditelné (2,8).
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2.6.4 Léčba

Prvním krokem je místění pacienta na JIP s monitorováním vitálních 

funkcí.

1. Léčba konzervativní

a) volumoresuscitace, což představuje v současné době základ konzervativní 

terapie pacienta s diagnózou akutní pankreatitidy. Je aplikováno velké množství 

tekutin parenterálně formou infuzích roztoků (krystaloidy, koloidy, krevní 

deriváty), kdy denní množství podaných tekutin se pohybuje mezi 5 - 15 litry. Pak 

je tedy nezbytně nutné monitorování diurézy a centrálního žilního tlaku.

Volumoresuscitace zlepší mikrocirkulaci a zabraňuje rozvoji šokového stavu

b) léčba analgetiky je tlumení bolesti, při které je podán lék Tramadol

a spazmolytika. U pacientů, kteří nereagují na tuto léčbu, je možno zavést 

epidurální katetr

c) naprosté vyloučení příjmu potravy per os, kdy je nasogastrickou sondou 

odsáván žaludeční obsah a později je možno touto sondou, s přihlédnutím ke 

stavu pacienta, podávat i enterální výživu

d) v úvodu onemocnění, zejména u těžkých stavů, je pacient vyživován 

parenterálně centrálním žilním katétrem, později může být výživa podávána 

nazojejunální sondou

e) antiulcerózní léčba je profylaxí vzniku stresového žaludečního vředu

f) antibiotika jsou aplikována při infekčních komplikacích, většinou se podávají 

širokospektrá antibiotika např. cefalosporiny 3. generace
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g) protišoková  léčba je indikována v nejtěžších případech a to tehdy, když

dochází k rozvoji šokového stavu a multiorgánovému selhání.

2. Léčba endoskopická

Urgentní endoskopie, ERCP, je prováděna u pacientů s akutní biliární 

pankreatitidou se známkami obstrukce žlučových cest a u pacienta 

s cholangoitidou. Pokud je při ERCP konkrement nalezen, bývá provedena 

papilosfinkterotomie (EPT) a extrakce konkrementu (2). 

3. Léčba chirurgická

K chirurgickému zákroku je indikován pacient s infikovanou nekrózou 

pankreatu, která je provázena trvalým zhoršováním klinického stavu, 

progredujícím septickým stavem, kdy pacient nereaguje na konzervativní terapii. 

K průkazu infikované nekrózy je používáno dynamické CT s bolusem kontrastní 

látky, spojené s aspirační biopsií nekrózy.

Operačním výkonem je nekrozektomie s retroperitoneální laváží. Často je volen

přístup postupného vybavování nekrotických hmot při zachovaném přístupu do 

dutiny břišní. Rozsáhlé resekce pankreatu nejsou v tomto případě prováděny.

Další indikací k operaci jsou lokální komplikace pankreatitidy, pankreatický 

absces, symptomatická pankreatická pseudocysta či ischémie okolních orgánů 

s následnou peritonitidou.

Chirurgická léčba akutní pankreatitidy je spojena s vysokou úmrtností (2).



23

2.6.5 Prognóza onemocnění

Velká většina případů (80% AP), kdy se jedná o intersticiální 

pankreatitidu, má lehčí průběh, který se při konzervativní terapii do několika dní 

zlepšuje. Zbývajících 20% představuje nekrotická pankreatitida, s mortalitou mezi 

10- 0%. Onemocnění má dynamiku a o prognóze lze uvažovat na základě 

progresivního zhoršování řady klinických a laboratorních parametrů během 

prvních 48 hodin. Byla vypracována celá řada skórovacích systémů, které mohou 

vypovídat o pravděpodobné prognóze onemocnění. V klinické praxi se užívá 

jednodušší laboratorní parametr C reaktivní protein (CRP), kdy vzestup jeho 

hladiny v séru nad hodnotu 120 mg /l během prvních 48 hodin začátku 

onemocnění svědčí o těžkém průběhu nemoci (2,8)
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3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NEMOCNÉ

Pacientka přijata s bolestmi břicha trvajícími již dva dny, stupňujícími se 

bolestmi a zvracením bez úlevy. 

Datum přijetí: 27.12.2010

Pacientka: J. N.

Narozena: 1984

Váha: 65 kg                                                       TK: 110/60 mm/Hg

BMI: 21,9                                                           P:   96/min.

Výška: 172 cm                                                   D: 17/min.

TT: 36,2 OC

3.1 Anamnéza lékařská

RA: nevýznamná, rodiče žijí, s ničím se neléčí.

OA: občas respirační infekty, operace APE v mládí, úrazy 0, jinak zdráva,

nekouří, alkohol příležitostně.

AA: neudává.

FA: HA.

GA: nerodila, AB 0, menstruační cyklus pravidelný.

PA: vedoucí  manager obchodní firmy.

SA:  vdaná, žije s manželem v nově postaveném rodinném domku.
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Status presens: bolesti břicha od 23.12., toho dne vyšetřena na chirurgické 

pohotovosti, dnes, v den přijetí, bolesti neustupují, mají spíše vzrůstající tendenci,

zvrací, bez úlevy, teplotu neměla, stolice včera, bez příměsi.

3.2 Fyzikální vyšetření

Vědomí: při vědomí, spolupracující, orientovaná časem místem, osobou, 

GGS 15, normostenická, eutrofická, zaujímá úlevovou  polohu na pravém 

boku.

Hlava: poklepově nebolestivá, kůže bpn, vlasy lesklé, upravené, čisté.

Oči: oční bulby ve středním postavení, pohyblivé, spojivky růžové, skléry 

lehce ikterické, zornice izokorické.

Uši, nos: bez výtoku.

Rty: bez cyanózy, souměrné, herpes v levém koutku.

Jazyk: suchý, hnědě povleklý, plazí ve střední čáře.

Chrup: vlastní, sanován.

Krk: pulzace karotid oboustranně nezvětšená, náplň krčních žil nezvýšená, 

krční uzliny a štítná žlázy nezvětšeny.

Hrudník: souměrný, astenický, prsy bez rezistence, bradavky bez výtoku.

Plíce: poklep jasný, plný, nebolestivý, dýchání čisté, sklípkové.
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Srdce: srdeční krajina bez vyklenutí, úder hrotu srdečního neviditelný,

akce srdeční pravidelná  96/min, ozvy ohraničené, šelest 0.

Břicho: v niveau, dýchá v celém rozsahu, měkké, prohmatné, silná

bolestivost v epigastriu a levém hypochondriu, aperitoneální, bez hmatné 

rezistence peristaltika obleněná, poklep tupý.

Játra: nepřesahují pravý žeberní oblouk, měkká, palpačně nebolestivá, 

okraj ostrý.

Slezina: nenanaráží.

Ledviny: tapotment 0.

Kůže: prokrvená, subikterická, bez exkoriací, čistá.

Končetiny: bez otoků, pulzace na periferii hmatná, bez varixů, bez známek 

zánětu.

Přijata s diagnózou bolesti břicha, dle laboratorních výsledků a vyšetření CT

se stanovením konečné diagnózy pankreatitis  acuta biliární příčiny.

3.3 Provedená vyšetření

Zobrazovací metody

CT; provedeno nativně dne 28.12 2010 se závěrem akutní  edematózní 

pankreatitidy s prosáknutím levé části těla a kaudy pankreatu, bez nekróz, 

s prosáknutím peripankreatického tuku pod slezinou, nelze vyloučit kalkulózní 

cholecystitis, dilatace choledochu na 11 mm.
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ERCP; provedeno 29.12.2010 ve FN Motol s nálezem drobného 

konkrementu v oblasti choledochu. Provedena EPT s odchodem drtě, kamínek 

extrahován, po vyšetření nedochází ke krvácení. Doporučeno odebrat v průběhu 

dalších 12 hodin kontrolní krevní náběry na AMS, AMU, KO, HB.

Laboratorní vyšetření:

Provedena základní biochemická vyšetření, byly zjištěny následující 

patologické hodnoty:

AMS: 14,14  (0,10-1,80)

AMU: 99,05 (0,30 – 10,0)

CRP: 67,2  (0,0-7,0)

BIL: 38,2    (3,0-21,0)

ALT: 1,52   (0,09-0,8)

AST: 4,97  (0,09 -0,80)

GMT: 3,04 (0,05 -0,72)

ALP: 3,10 (0,40-2,10)
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3.4 Farmakoterapie

Unasyn  1,5 g; širokospektré antibiotikum, kombinace Ampicilinu

a Sulbaktamu podáváno pravidelně po 8 hodinách po dobu 10 dnů, i. v.

Nežádoucí účinky – alergické reakce, úbytek střevní flóry, průjem,

zvracení, enterokolitida, anemie.

Fraxiparin 0,3 ml; antitrombotikum, antiagregans, nízkomolekulární 

heparin, k prevenci TEN je podán jedenkrát za 24 hodin, vždy v 18 hodin 

po dobu celé hospitalizace, s. c. do oblasti břicha.

Nežádoucími účinky Fraxiparinu jsou hemorhagie, trombocytopenie,

tvoření se hematomů v místě vpichu, vzestup jaterních testů, kožní 

přecitlivělost.

Quamatel  20 mg; famotidin, antiulcerotikum, blokátor H2 receptorů 

k prevenci stresového vředu, podávána 1 amp. i. v. á 12 hodin po dobu pěti 

dnů.

Při podávání výše uvedeného léku může dojít k nežádoucím účinkům, jako 

je zácpa, průjem, únava, nauzea, snížená chuť k jídlu, poruchy srdečního 

rytmu.

Spasmopan supp.; spazmolytikum, analgetikum, byl podáván 3 x denně 

1čípek per rektum.

Nežádoucími účinky mohou být bolesti hlavy, závratě, sucho v ústech, 

lehký útlum CNS, alergické reakce.
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Dipidolor 15 mg; anodynum, analgetikum podáváno při bolesti k jejímu 

utlumení –po 8 hodinách i. m.

Nežádoucími účinky při podávání opiátu mohou být sedace, ospalost, 

zácpa, hypotenze, snížení frekvence dýchání, mióza, riziko závislosti.

Torekan; antiemetikum, antivertiginózum, dle potřeby podáván při nausee,

v intervalu ne kratším než osm hodin, aplikován i. v.

Nežádoucími účinky léku jsou sucho v ústech, retence moči, zácpa, únava, 

ospalost, tachykardie.

Actrapid; antidiabetikum, biosyntetický lidský inzulín, je podáván v infuzi 

roztoku glukozy, jedná se o inzulín s krátkou dobou působení, obvykle je 

přidáváno 16 j inzulínu do 500 ml roztoku 10% Glukózy.

Lék může vyvolat nežádoucí účinky jako je hypoglykémie která vznikne 

na základě  špatně zvolené dávky inzulínu.

Kalium chlorátum; přípravek roztoku kalia ke korekci hladiny kalia v krvi.

Špatné zvolené dávkování výše uvedeného léku vede k hyperkalemii 

a s tím spojeným rizikům jako srdeční arytmii, ztrátě vědomí, zmatenosti 

až k srdeční zástavě.

Glukóza 10%; infusní roztok glukózy používaný jako nosný roztok pro 

léčiva, je zdrojem energie a vody při parenterální výživě.

Při rychlém podávání roztoku glukózy může dojít k hyperglykémii, při

extravazaci hrozí vznik tromboflebitidy v místě vpichu.
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Ringerův roztok 1/1; základní infúzní roztok používaný jako nosný roztok 

pro další léčiva, k doplnění iontů, vody.

Nežádoucí účinky nejsou uvedeny, souvisí s neadekvátním podáním 

infúzní terapie ve smyslu hyper nebo hypohydratace.

Fyziologický roztok 1/1; základní infúzní roztok sloužící k doplnění tekutin 

v krevním řečišti.

Nežádoucí účinky se při správně podané infúzní terapii nevyskytují.

Plasmalyte; základní infúzní roztok pro transport léčiv a doplnění objemu 

tekutin.

Nežádoucí účinky se při správně podané infúzní terapii nevyskytují.

Zdroj:ASLP, příbalové letáky výše uvedených léčiv.
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3.5 Průběh hospitalizace

Pacientka J. N. byla přijata dne 27.12.2010 na chirurgické oddělení asepse 

s diagnósou. pancreatitis acuta. Dva dny trvající bolesti břicha s narůstajícími 

bolestmi lokalizované do epigastria, zvracením. Dne 28.12.2010 provedeno CT 

vyšetření, zjištěna biliární pankreatitida, následujícího dne 29.12.2010 provedeno 

ERCP s extrakcí konkrementu z choledochu. Po provedeném vyšetření došlo 

k normalizaci laboratorních testů, zmírnění bolestí a celkovému zlepšení 

klinického stavu pacientky. Po překladu z JIP dne 8.1.2011 na standardní 

chirurgické oddělení byla pacientka postupně realimentována, došlo k ústupu 

bolestí.

Byla mnou odebrána ošetřovatelská anamnéza, 8.1.2011 v den překladu 

z JIP, bylo určeno riziko vzniku dekubitů dle stupnice Northonové - 35 bodů,

čímž bylo stanoveno riziko jako nulové. Na základě testu soběstačnosti dle 

Barthelové vykázala J. N. plnou soběstačnost - 100 bodů. Při kontrole zavedené

intravenózní kanyly, pro klasifikaci tromboflebitis (dle stupnice Madona) byl 

stanoven stupeň č. 1. – bolest v místě vpichu. Zjištění rizika pádu je 0 – bez rizika 

pádu.

J. N. byla poučena o dietním režimu ošetřujícím lékařem, dietní sestrou. 

Z důvodu přítomnosti žlučových kamenů ve žlučníku jí byla doporučena 

chirurgická léčba v podobě včasné  cholecystektomie, neboť žlučové kameny ve 

žlučníku byly příčinou jejího nynějšího onemocnění akutní pankreatitidou. 

Pacientka byla poučena o tom, že pokud  chirurgickou léčbu nepodstoupí, hrozí 

reálné riziko vzniku relapsu onemocnění s těžším průběhem než nyní. Pacientka 

vzala uvedené informace na vědomí a sdělila nám, že se rozmyslí a event. se 

objedná k elektivní cholecystektomii (CHE) na chirurgické ambulanci. 

Při propuštění byla plně zatížena stravou, byla bez bolestí břicha, 

laboratorní výsledky nevykazovaly patologické hodnoty. Oddělení opouštěla 

spokojená, děkovala sestrám za jejich péči, vstřícnost a děkovala za péči. Její 

připomínky se týkaly pouze stravy, která jí vzhledem k dietnímu opatření moc 

nechutnala.
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4.OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST

4.1 Ošetřovatelský proces

Při zpracování ošetřovatelské části práce jsem použila metodu 

ošetřovatelského procesu.

Ošetřovatelský proces je zaměřen na problematiku uspokojování základních 

potřeb pacienta, je základním metodickým rámcem pro realizaci cílů 

ošetřovatelství, umožňuje systematický a individualizovaný přístup k ošetřování 

nemocného. Jde především o aktivní činnost sestry. která se sama iniciativně 

rozhoduje na základě odebraných informací o pacientovi a o tom, jak bude při 

ošetřování pacienta postupovat. Součástí tohoto procesu je i rodina pacienta 

a osoby jemu blízké.

Ošetřovatelský proces má 5 fází:

1. zhodnocení nemocného je sběrem specifických údajů o problémech pacienta. 

Údaje jsou získávány pomocí rozhovoru, kladením přímých otázek a pozorováním 

pacienta.

2. stanovení ošetřovatelské diagnózy představuje analýzu získaných dat na 

základě kterých jsou stanoveny ošetřovatelské diagnózy a to s přihlédnutím 

k použitému ošetřovatelskému modelu.

3. plánování ošetřovatelské péče znamená formulaci cílů, kterých chceme 

dosáhnout při ošetřování pacienta. Dále stanovení plánu ošetřovatelských 

intervencí tak, aby byly v souladu s vybraným modelem ošetřování

4. realizace navržených opatření znamená provedení intervencí na základě 

vědeckých poznatků, které nejsou zahrnuty do ošetřovatelského modelu. Model 
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dává instrukce zdravotní sestře, co má dělat, přímo určuje, které ošetřovatelské 

zásahy má uplatňovat, ale nemluví o tom, jak je má realizovat.

5. hodnocení patří mezi konstantní ošetřovatelské úlohy. Je zde hodnoceno jak 

pacient reaguje na námi zvolené intervence, jak je schopen se přizpůsobit 

a v jakém rozsahu pacient dosáhl námi stanoveného cíle. Odpovědi na tyto otázky 

pomáhají zdravotní sestře vyhodnotit účinnost celého ošetřovatelského procesu

a zvoleného modelu (4,6).

Využívání metody ošetřovatelského procesu v naší praxi ošetřovatelské 

péče je velmi různorodá .

4.2 Model fungujícího zdraví Marjory Gordon

„Model je odvozený z interakcí osoba – prostředí. Zdravotní stav jedince 

je vyjádřením bio – psycho – sociálních potřeb. Při kontaktu s pacientem 

zdravotní sestra identifikuje funkční nebo dysfunkční vzorec zdraví.

Dysfunkční typy zdraví jsou charakteristickým stanovením 

ošetřovatelských diagnóz podle priorit a  vytvoření ošetřovatelského plánu. 

Diagnózy se mohou objevit i u relativně zdravého jedince, u kterého by 

případným zanedbáním péče mohlo dojít ke vzniku choroby.

Dysfunkční vzorec může být projevem aktuálního onemocnění jedince 

nebo znakem potencionálního problému. Pokud sestra takový model identifikuje, 

může zformulovat ošetřovatelskou diagnózu a pokračovat v ostatních krocích 

ošetřovatelského procesu. Odborníci  na ošetřovatelskou teorii označují model 

Marjory Gordon  za nejkomplexnější pojetí člověka v ošetřovatelství z hlediska 

holistické filosofie.
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Základní strukturu modelu tvoří dvanáct oblastí označených autorkou 

Marjory Gordon jako dvanáct funkčních vzorců zdraví, kdy každý vzorec 

představuje určitou část zdraví, která může být funkční nebo dysfunkční. Jsou to:

1. vnímání zdraví – udržování zdraví obsahuje vnímání zdraví a pohody 

jedincem a způsoby jakými se stará o vlastní zdraví.

2. výživa – metabolismus zahrnuje způsob přijímání potravy a tekutin ve 

vztahu k metabolické potřebě organismu.

3. vylučování zahrnuje exkreční funkci střev, močového měchýře a kůže.

4. aktivita – cvičení je způsob udržování tělesné kondice, zahrnuje aktivity 

denního života, volného času a rekreační aktivity.

5. spánek - odpočinek je zhodnocení kvality spánku jedince, způsoby 

relaxace.

6. citlivost (vnímání) - poznání obsahuje schopnost smyslového vnímání 

a poznání, včetně bolesti, poznávací schopnosti jedince, jeho orientace, 

řeči, paměti, abstraktního myšlení, schopnost rozhodování.

7. sebepojetí – sebeúcta vyjadřuje jak jedinec vnímá sám sebe, jakou má 

o sobě představu.

8. role – vztahy obsahuje přijetí a plnění životních rolí a úroveň 

interpersonálních vztahů.

9. reprodukce – sexualita.

10. stres, zátěžové situace je zjištěním celkového způsobu tolerance
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zátěžových situací a stresů, jejich zvládáním a vyrovnáváním se s nimi.

11. víra – životní hodnoty, kdy tento vzorec obsahuje individuální vnímání 

životních hodnot, cílů a přesvědčení, včetně náboženské víry.

12. jiné ( Pavlíková, 2006 , s. 106)“.

Při řešení ošetřovatelského procesu dle výše uvedeného modelu Marjory 

Gordon jsem zhodnotila zdravotní stav nemocné, určila prioritní problém, na 

základě čehož jsem stanovila ošetřovatelské diagnózy, které z problémů

vyplynuly.

Snažila jsem se stanovit reálné cíle kterých mohu dosáhnout a to vzhledem ke 

kompetencím zdravotní sestry.

Následně jsem stanovila vhodnou ošetřovatelskou péči, kterou jsem postupně 

realizovala.

Na závěr jsem zhodnotila výsledek ošetřovatelské péče.
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4.3 Ošetřovatelská anamnéza, hodnocení 

Potřebné informace o pacientce jsem získala za její  hospitalizace na 

chirurgickém oddělení od personálu,ze zdravotnické dokumentace, z lékařské 

dokumentace, ošetřovatelské dokumentace, rozhovorem s nemocnou a vlastním 

pozorováním.

Ošetřovatelská anamnéza byla odebrána první den při překladu z JIPu na 

standardní chirurgické oddělení.

1. Vnímání zdravotního stavu

J. N. trpí na záněty horních cest dýchacích, je po operaci apendicitis 

v mládí, jiné vážně choroby neguje a s tím, jak pečuje o své zdraví je spokojena.

Snaží se o přísun vitamínů nejen ve formě přírodní, ale i umělé. Po tělesné stránce 

se cítí dobře, snaží se rekreačně sportovat. Na preventivní prohlídky dochází ke 

svému gynekologovi pravidelně, stejně tak se snaží dodržovat pravidelné kontroly 

u praktického lékaře. S výsledky vyšetření u těchto lékařů byla spokojena, „cítila 

se v pohodě“ a proto ji její nynější onemocnění nemile překvapilo.

2. Výživa a metabolismus

V současné době je částečnou vegetariánkou, jí sýry a pije mléko. Tento 

styl  stravy jí vyhovuje. Před pěti lety chtěla zhubnout, proto zvolila jiný druh 

stravy a výsledkem byl váhový úbytek osm kilogramů. V současnosti má snahu 

přijímat potravu pravidelně, i vzhledem k tomu, že je členkou vrcholového 

managementu nejmenované obchodní společnosti, je limitována pracovním 

vytížením. Chuť k jídlu má dobrou, dodržuje pitný režim (vypije denně 2-2,5litru 

tekutin, hlavně zeleného čaje a neperlivé vody), alkohol neguje. V jejím jídelníčku 

je dostatek ovoce, zeleniny a vlákniny.

Na JIP mohla, ale až od pátého dne hospitalizace, přijímat pouze tekutiny a to 

formou čaje nebo neperlivé vody. V této době při jejím onemocnění má přísnou 

dietu.
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Při překladu na standardní oddělení 10. den hospitalizace má povoleno 

dietu P 2 což obsahuje bujon , šlemové polévky , suchary.

Po propuštění bude muset po nějakou dobu dodržovat dietní omezení. 

její hodnota BMI indexu je v současnosti 22,3, čímž je v normě.

3. Vylučování

S vylučováním J. N. nemá problémy. Stolici má pravidelnou denně, bez 

příměsí, potíže s močením neudává. Při pobytu na JIP měla potíže 

s vyprazdňováním stolice, močila bez potíží. Stav kůže dobrý , turgor přiměřený.

4. Aktivita, cvičení

J. N. hraje závodně volejbal - okresní přebor, v létě jezdí na in-line 

bruslích a ráda plave. Snaží se udržovat si kondici. Na vánoce se chystala jet 

s manželem na hory lyžovat.

Ráda čte romantickou literaturu, nejraději má Daniele Steelovou a její romány a to 

jak v podobě knižní tak i zfilmované. Televizi sleduje zřídka, pořady si vybírá. 

Miluje posezení s přáteli  v oblíbené vinárně.

I přesto, že chápe vážnost své choroby, je velmi zklamaná, že stráví Silvestra 

a vánoční svátky v nemocnici.

Pohybová aktivita na JIP byla podle pacientky pro ni nedostatečná. Byla většinu 

dne upoutána na lůžko z důvodu plné parenterální výživy. S fyzioterapeutkou 

prováděla pouze dechová cvičení. Odpojena od infuzní terapie byla pouze na 

ranní a večerní hygienu. Těší se, že zde na standardním oddělení se bude moci 

pohybovat více a tím uspokojí svou potřebu pohybu.

5. Spánek a odpočinek

Se spánkem a usínáním nemá pacientka problémy, říká o sobě že je spíše 

„skřivan“, večer chodí brzy spát a ráno dříve vstává. Ráda si před spaním čte 

oblíbenou literaturu.



38

Léky na spaní nebere, nikdy je neužívala. Má ráda vyvětranou chladnější 

místnost.

Při hospitalizaci na JIP špatně usínala z důvodu rušivých elementů jako bylo 

„pípání monitorů“, ruch kolem nových pacientů, podávání časovaných léčiv, 

chrápání spolupacientů. Po překladu na standardní chirurgické oddělení doufá, že 

rušivých momentů bude méně a že bude moci lépe spát. 

6. Vnímání, poznání

J. N. je orientovaná místem, časem, osobou.

Nepoužívá žádné kompenzační pomůcky, brýle nenosí, nemá potíže se sluchem

ani s rovnováhou, je orientována v prostoru, komunikuje  bez problémů.

Na otázky odpovídá snadno a rychle. Pokud mé otázce nerozumí, neváhá se 

zeptat. Komunikační problémy se zdravotnickým personálem nemá, s manželem i 

rodinou je ve spojení mobilním telefonem. Při odebírání anamnézy měla telefonát 

od své matky, která projevila starost o její zdraví.

7. Sebepojetí – sebeúcta

Paní J. N. je při rozhovoru klidná, mluví srozumitelně a jasně, udržuje oční 

kontakt. Při rozhovoru o rodině se usmívá, pokud hovoříme o práci je spokojena 

s tím co dokázala v zaměstnání - je na postu vrcholného managera obchodní

firmy. Je ale rozladěna, že nyní nemůže být v práci a dohlížet na důležitou 

zakázku.

S manželem plánují do dvou let založit rodinu, na budoucnost s dítětem se těší.

8. Role, vztahy

Bydlí s manželem v nově zrekonstruovaném rodinném domě. Je hrdá na 

zařízení domu, které sama navrhla a vybrala. S manželem si rozumí, jsou finančně 

zajištěni. Vztahy s rodiči z obou stran fungují, jsou bez zásadních problémů.
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9. Sexualita, reprodukce

Ohledně tohoto tématu se nejdříve trochu zdráhala mluvit, ale postupem 

času se rozhovořila i na toto téma, sdělila mi, že si s manželem po sexuální 

stránce maximálně vyhovují a že se shodli, že si do dvou let pořídí miminko, že 

založí rodinu.

10. Stres

Přiznává, že měla v zaměstnání období, kdy byla pod neustálým tlakem 

ohledně jedné velké zakázky a že ve stejné době vrcholily i dokončovací práce na 

jejich rodinném domě. Když už nevěděla kudy kam, šla si zahrát volejbal anebo 

zašli s manželem do přírody na procházku. Sdělila mi také, že v době největšího 

psychického náporu jí byl velkou oporou manžel a že i nyní je to on, kdo jí 

poskytuje duševní útěchu a „nabíjí jí energií“, čímž se lépe vyrovnává se svojí 

nemocí.

11. Víra

J. N. je ateista, i když někdy připouští, že musí být něco mezi nebem 

a zemí…, přiznává, že má občas strach ze smrti. O své nemoci si přečetla na 

internetu a na základě těchto získaných informací má jisté obavy co bude dál. 

Připouští, že nemoc změnila její vnímání života, připouští také, že se bude snažit 

polevit v práci a více se věnovat sama sobě, osobnímu životu.

12. Jiné

Při našem rozhovoru, při odebírání ošetřovatelské anamnézy byla potěšena 

způsobem našeho rozhovoru a tím, jak citlivě při odebírání informací postupuji.

V průběhu našeho povídání se několikrát vrací , pro ní velice silnému prožitku, 

kterým byla silná a nečekaná bolest v počátku jejího onemocnění.
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4.4. Ošetřovatelské diagnózy

Ošetřovatelské diagnózy byly stanoveny v první den překladu z JIP na 

standardní oddělení aseptické chirurgie, na základě rozhovoru s pacientkou, na 

základě informací získaných ze zdravotnické dokumentace a vlastním

pozorováním:

1. Bolest břicha v důsledku onemocnění slinivky břišní.

2. Riziko hypoglykémie/hyperglykémie v souvislosti s onemocněním slinivky 

břišní.

3. Zmírnit obavy z nedostatku informací o současném onemocnění. 

4. Porucha spánku vlivem změny prostředí, provozu na oddělení a bolesti.

5. Riziko infekce  z důvodu zavedení periferní žilní kanyly.

6. Snížení objemu tekutin z důvodu podávání diuretik.

1. Bolest z důvodů bolestí břicha při zánětu slinivky břišní

Cíl: bolest pacientky se bude pohybovat v hranici pod 3 na stupnici bolesti, po 

aplikaci opiátu dojde k úlevě nejdéle za třicet minut po podání.

Plán péče:

- zhodnotit bolest, její intenzitu, zhodnotit druh bolesti dle číselné hodnotící škály

(0= bez bolesti, 10 =  nesnesitelná bolest)

- informovat o úlevové poloze
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- sledovat účinnost analgetik v závislosti na čase po podání, sledovat dobu, po 

kterou je pacientka bez bolesti

- nefarmakologicky tišit bolest formou polohování, přiložení ledu do oblasti 

bolesti

- uklidnit a povzbudit nemocnou

- hlásit lékaři veškeré změny intenzity a lokalizace bolesti

- bolest zaznamenat do zdravotnické dokumentace, do formuláře „Hodnocení 

bolesti“.

Realizace: 

V době překladu z JIP na standardní chirurgické oddělení zhodnotila 

pacientka J. N. svou bolest na stupnici od 1-10 číslem 6, tzn..středně silná bolest. 

Charakter bolesti určila jako bolest tupou, občas bodavou. 

Po převzetí zdravotnické dokumentace od zdravotní sestry z JIP jsem pacientce 

aplikovala opiát (dle ordinace lékaře JIP) - Dipidolor 15 mg s. c., kdy lékař 

v dokumentaci uvádí možnost podání další dávky opiátu až po uplynutí šesti 

hodin od poslední aplikace. Pacientku jsem o nutných pauzách mezi aplikacemi 

jednotlivých dávek opiátů poučila.

Po třiceti minutách od podání opiátu jsem u pacientky provedla nové zhodnocení 

a měření intenzity bolesti; pacientka uvádí stupeň 3–4, tzn. bolest mírně silnou, 

úlevu pacientkou hodnotí velice kladně. Vše jsem zaznamenala do zdravotnické 

dokumentace na formulář „Hodnocení bolesti“. 

Další hodnocení bolesti jsem provedla po uplynutí dalších dvou hodin od 

posledního hodnocení. Intenzitu bolesti stanovila pacienta stupněm 2, tzn. bolest 

mírná. Charakter bolesti  udává jako neurčité pobolívání v epigastriu. 

Ordinovaný opiát, který jsem mohla aplikovat, protože již uplynulo šest 

hodin od poslední aplikace, pacientka odmítla. Nabídla jsem jí led k přiložení na 

epigastrium a vzhledem k tomu, že i nefarmakologické postupy mohou pomoci při 

úlevě od bolesti, doporučila jsem jí ještě i změnit polohu na bok.
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Hodnocení:

Pacientka vyjádřila spokojenost nad ústupem středně silné bolesti, byla 

spokojena. Stanovaného cíle bylo dosaženo, bolest pacientka udává, v hodnotách 

na číselné stupnici od 1-10, na stupni pod 3.

2. Riziko hypoglykémie/hyperglykémie z důvodu poruchy metabolismu 

cukrů při onemocnění slinivky břišní 

Cíl: udržet hodnoty glykémie pod 10mmol/l, včas rozpoznat změny vznikající při

nestabilitě glykemie

Plán péče:

- sledovat projevy hypo/hyper glykémie

- měřit hodnoty glykémie po 6 hodinách 

- kontrovat laboratorní výsledky

- informovat lékaře o patologických hodnotách

- poučit pacientku o příslušném dietním režimu

- aplikovat inzulín dle ordinace lékaře.

Realizace:

Pacientce J. N. jsem vysvětlila, že postižení pankreatu sebou přináší 

změny v hodnotách hladiny cukru v krvi.

Hodnoty glykémií se pohybovaly dle zdravotnické dokumentace z JIP v rozmezí 

15mmol/l až do 25 mmol/l. Při hodnotách nad 10 mmol/l bylo možno, dle 

ordinace lékaře, aplikovat HMR (inzulín s krátkou dobou působení) v dávce 

8 j. ráno, 8 j. v poledne, 12 j. večer a to před každým hlavním jídlem. 

Při kontrole glykémie glukometrem, v 11. hodin, jsem zjistila, že hodnota cukru 

v krvi je 11,8 mmol/l; na základě ordinace lékaře jsem aplikovala 8 j. HMR s. c., 

což bylo zhruba 30 minut před hlavním jídlem. Pacientka dostala suchary 

s hořkým čajem. Další kontrolu glykémie jsem provedla glukomentrem 
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v 17. hodin, hodnota činila 9,8mmol/l. Po poradě s lékařem jsem v 17.30 hodin 

aplikovala 8 j. HMR s. c. K večeři pacientka dostala šlemovou polévku a suchary.

Hodnota glykémie ve 23.00 hod. byla dle údajů ve zdravotnické dokumentaci 

6,7 mmol/l, inzulín nebyl aplikován.

Hodnocení:

Za pomoci aplikace malých dávek inzulínu se podařilo držet hodnoty 

glykémie pod 10 mmol/l, z čehož vyplývá, že se podařilo dosáhnout stanoveného 

cíle.

3. Zmírnit obavy z nedostatku  informací o současném onemocnění

Cíl: edukovat pacientku o onemocnění, zmírnit její obavy

Plán péče:

- edukovat  pacientku o onemocnění , a dietním režimu při akutní pankreatitis

- zajistit konzultaci s lékařem, který jí vysvětlí podstatu onemocnění, případné 

komplikace

- monitorovat bolest

- ujistit pacientku, že se může kdykoliv dotazovat zdravotnického personálu 

a svěřit mu své pocity, obavy.

Realizace:

Po překladu pacientky z JIP na standardní chirurgické oddělení jsem se jí 

dotazovala, do jaké míry je informována o svém onemocnění a co by ode mne 

chtěla vědět. K informovanosti pacientky jsem použila znalosti získané svým 

studiem, svou dlouholetou praxí, znalosti získané z internetu, použila jsem 

i materiály vypracované nemocničním nutričním terapeutem. Vysvětlila jsem jí, 

že onemocnění slinivky břišní je závažné a záludné onemocnění při kterém je 

velmi důležité dodržovat hlavně dietní režim včetně omezení alkoholu. Rovněž 
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jsem jí zdůraznila, jak velice důležitá je i psychická pohoda vzhledem k tomu, že 

vyvolavatelem onemocnění může být i stresová situace.

Pacientka J. N. kladla dotazy které jsem jí zodpověděla a na závěr našeho 

rozhovoru uvedla, že sdělenému porozuměla a že se bude snažit pokyny mnou jí 

sdělené dodržovat.

Zajímala jí hlavně budoucnost ohledně stravy, režimu, tělesné aktivity. 

Pacientku jsem informoval o tom, že jí jistě čekají omezení hlavně dietní a co se 

týká aktivity v tom problém určitě nebude. Bude moci rekreačně sportovat jako 

dřív, samozřejmě po rekonvalescenci.

Hodnocení:

Obavy z onemocnění se mi podařilo zmírnit pomocí rozhovoru, pomocí 

edukačních materiálů a zodpovězením dotazů pacientky. Určeného cíle bylo 

dosaženo.

4. Porucha spánku v souvislosti se změnou prostředí, provozem na oddělení

a bolesti

Cíl: nepřerušovaný spánek po dobu nejméně tří hodin

Plán péče:

- v noci zajistit maximální pohodlí týkající se lůžka, polohy pacientky aj.

- pro spánek zajistit klidné prostředí

- podat hypnotika, analgetika dle ordinace lékaře

- sledovat účinek hypnotik a analgetik

- zaznamenat do zdravotnické dokumentace rušivé momenty nedovolující klidný 

spánek pacientky.
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Realizace: 

Pacientka si stěžovala na špatnou kvalitu spánku. Cítila se nevyspalá,

neodpočatá. Upravila jsem jí lůžko, naklepala polštář, vypnula shrnuté 

prostěradlo, vyvětrala jsem místnost. Následně jí dle ordinace lékaře bylo ve 

22 hodin podáno hypnotikum a to 1 tbl. Hypnogenu. Při kontrole pacientky 

sestrou, ve 23.15 hod., tato dle zdravotnické dokumentace  spala klidně. 

Vzhledem k tomu, že jí ve 3 hodiny vzbudila bolest břicha, přivolala si signalizací 

službu mající zdravotní sestru. Na základě ordinace lékaře jí byl aplikován opiát

- Dipidolor 15 mg s. c.

Následující den, když jsem se jí dotazovala na kvalitu spánku a zda byla 

v noci vzhůru, mě ujistila,  že po podání léku na noc spala a že ji vzbudila až 

bolest břicha ve 03.00 ráno.

Hodnocení:

Na základě sdělení pacientky, že spala nejméně tři a třičtvrtě hodiny 

konstatuji, že cíle bylo dosaženo. Pacientka spala déle než tři hodiny.

5. Riziko infekce z důvodu zavedení  periferní žilní kanyly

Cíl: minimalizovat riziko infekce v místě vpichu

Plán péče: 

- postupovat asepticky při zavádění i. v. kanyly

- kanylu označit dle platného standardu (datum zavedení, čas zavedení a kdo 

kanylu zavedl)

- místa vpichu hodnotit denně při převazu kanyly

- neponechávat kanylu déle než 72 hodin

- dvakrát denně kontrolovat  průchodnost kanyly

- sledovat počáteční známky infekce dle Madonovy stupnice 

- o výkonu provést zápis do zdravotnické dokumentace.
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Realizace:

Pro intravenózní přístup k zavedení kanyly jsem zvolila pravou horní 

končetinu  a venu cephalicu. Místo vpichu jsem ošetřila krytím Tegaderm,

označila datem a časem zavedení kanyly, svým podpis a zafixovala náplastí

Transpore 1,25 cm. Vzhledem k tomu, že jsem k fixaci zavedené kanyly použila 

sterilní transparentní krytí Tegaderm je možno provést převaz kanyly až po 

48 hodinách. Vše jsem zaznamenala do zdravotnické dokumentace pacientky 

a naplánovala další převaz kanyly za  dva dny.

Pacientka měla parenterální výživu po celých 24 hodin, průchodnosti 

kanyly byla tedy kontrolována při aplikaci každé infuze. Místo vpichu kanyly 

nejevilo známky zarudnutí, pacientka udává „pouze“ bolesti v místě vpichu. 

Na základě zjištěných skutečností tedy stanovuji klasifikaci tromboflebitis 

dle stupně Madona na stupeň č.1 – tzn., bolest v místě vpichu. Pacientka byla 

poučena, že bolest v místě vpichu je možná a ubezpečila jsem ji , že budu místo 

vpichu sledovat . Při změně , kterou zpozoruje sama , je poučena o tom , že má

ihned kontaktovat zdravotnický personál.

Hodnocení:

Místo vpichu bylo klidné, bez známek tromboflebitis, vyskytla se pouze 

bolest v místě vpichu kanyly, kanyla byla průchodná, funkční.

Stanoveného cíle bylo dosaženo, infekce se v místě zavedení i. v. kanyly 

nevyskytla.

6 . Snížení objemu tekutin z důvodu podávání diuretik

Cíl: pacientka má vyrovnaný  příjem a výdej tekutin

Plán péče:

- důsledně sledovat  příjem a výdej tekutin
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- sledovat stav kůže, kožní turgor, případné otoky končetin

- sledovat a vyhodnocovat stav sliznic

- sledovat  fyziologické funkce (hodnoty krevního tlaku, stav dýchání…)

- zaznamenávat do zdravotnické dokumentace bilanci tekutin

- zjištěné důsledně zaznamenávat do zdravotnické dokumentace, do formuláře 

„Akutní karta“

- informovat lékaře o aktuálním stavu pacienta a ihned při jakékoliv změně.

Realizace:

Pacientka byla přeložena z JIP na standardní chirurgické oddělení se 

zavedeným permanentním močovým katétrem CH 18. Dle zdravotnické 

dokumentace činil výdej tekutin do překladu z JIP na oddělení 650 ml, příjem

tekutin byl 1550 ml.

Na oddělení může pacientka přijímat čaj v libovolném množství s tím, že jsem jí 

poučila, že každý vypitý 200 ml hrneček mi nahlásí (nutno zaevidovat do bilance 

tekutin).

Ke zjištění celkového příjmu a výdeje tekutin jsem použila zdravotnickou 

dokumentaci vedenou na JIP ve které bylo uvedeno, že infuze dle rozpisu činily 

příjem krystaloidů – Plasmalyte a 10% glukózy kryté inzulínem HMR 16. j.

v celkovém množství 2500 ml. Zbytek přijatých tekutin 1000 ml činily 4 x 200 ml 

čaje, 150 ml šlemové polévky a 50 ml neperlivé vody. Bilance tekutin za 24 hodin 

tedy byla 4500ml výdeje a 3500 ml přijatých tekutin.

Moč byla čirá o hustotě 1002 kg/m3 .

Dle ordinace z JIP jsem aplikovala Furosemid 5 mg i. m., další mají být 

aplikovány v 18 -24 -6 hodin.

Hodnocení:

Bilance tekutin byla vyrovnané
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4.5 Dlouhodobý ošetřovatelský plán

Hlavní náplní ošetřovatelské péče bylo pravidelně monitorovat bolest,

příjem a výdej tekutin, realimentaci  a reakci na stravu, zajištění osobní hygieny 

a zajištění kvalitního spánku.

Pacientka J. N. byla hospitalizována na chirurgické JIP 10 dní a na standardním 

oddělení aseptické chirurgie 6 dní.

První den hospitalizace na standardním chirurgickém oddělení:

Pacientka přeložena s permanentním močovým katétrem CH 18.                                                         

Byl monitorován příjem a výdej tekutin, který byl vyrovnaný.

Kanylu měla pacientka zavedenou v levé horní končetině v oblasti loketní jamky. 

Při pokusu o aplikaci infuzního roztoku bylo zjištěno, že kanyla je neprůchodná. 

Proto jsem přistoupila k zavedení nové intravenozní kanyly. Místo jsem zvolila na 

pravé horní končetině a k zavedení jsem zvolila venu cephalicu. Poté jsem podala 

ordinovanou infuzní terapii.

Stravu měla pacientka ordinovanou z JIP a to čaj, bujon, suchary a k večeři 

šlemovou polévku. Příjem tekutin pacientka hlásila zdravotnickému personálu.

Podala jsem antibiotika dle rozpisu lékaře a to ve 12 hodin a v 16 hodin 

intravenózně, Unasyn 1,5 gramu. 

Změřila fyziologické funkce TK 110/60mmHg, tělesná teplota byla 36,9 oC, 

glykémie 11,8 mmol/l. Aplikovala jsem dle ordinace lékaře 8 j.HMR s.c.

Po podání opiátu byla bolest hodnocena na číselné stupnici číslem 3.
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První den po překladu z JIP se pacientka vyspala dostatečně. Byla 

probuzena až bolestí, která byla následně utlumena. Kladně hodnotila to, že je zde 

na standardním oddělení, oproti JIP, méně rušivých elementů spánku.

Druhý den hospitalizace na standardním chirurgickém oddělení:

Pacientce byl ještě sledován příjem a výdej tekutin, byl ponechán močový 

permanentní katétr. 

I. v. kanyla byla zavedena v pravé horní končetině, druhý den a byla plně funkční,

byla podávána ještě infuzní terapie .

Strava byla pacientce ponechána tak, jako den předešlý. 

Podala jsem antibiotika dle rozpisu a to Unasyn 1,5 g intravenózně v 8 hodin 

a v 16 hodin. Další dávka byla aplikována ve 24 hodin. 

Změřila fyziologické funkce TK 115/80 mmHg , tělesná teplota byla 36,7 oC, 

hodnota glykémie 8,2 mmol/l.Aplikovala jsem dle ordinace lékaře 8 j. inzulínu 

HMR s.c.

Lékařem byly ordinovány kontrolní krevní odběry amyláz v moči a séru, CRP 

a jaterního bloku na následující den.

Bolest pacientka udávala na číselné ose hodnotou 2– tj. bolest mírná; během dne 

opiát nepožadovala. Byl jí podán až ve 21 hodin.

Dle jejího sdělení spala celou noc, pouze byla vzbuzena při podávání antibiotika 

o půlnoci.
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Třetí den hospitalizace na standardním chirurgickém oddělení:

Pacientce byl stále sledován příjem a výdej tekutin. Byl odstraněn 

permanentní močový katétr. Pacientka byla poučena o nutnosti močit do sběrné 

nádoby, která ji byla umístěna na WC v pokoji.

Kanyla byla zavedena již 72 hodin a proto byla odstraněna. Vzhledem k tomu, že 

infúzní terapie byla ukončena, nebyla zavedena nová kanyla.

Dle ordinace lékaře byla pacientce změněna dieta a to na dietu 4S, tj. dietu

s přísným omezením tuků.

Antibiotika jsem aplikovala intramuskulárně z důvodu odstranění intravenózní 

kanyly. Lékařem byla antibiotika Unasyn 1,5 g ordinována do půlnoci, pak bylo 

jejich podávání zrušeno.

Dietu ordinovanou lékařem pacientka snesla bez obtíží.

Během dne se pacientka volně pohybovala po oddělení, byla bez bolestí. Opiát již 

neaplikován ani na noc.

Změřila jsem fyziologické funkce TK 110/75 mmHg, tělesná teplota 36,6 oC, 

glykémie 7,6 mmol/l. Po domluvě s lékařem inzulín nebyl aplikován.

Pacientka opět spala celou noc, vzbuzena byla pouze na poslední dávku antibiotik 

o půlnoci. 
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Čtvrtý den hospitalizace na standardním chirurgickém oddělení:

Pacientce bylo lékařem zrušeno sledování příjmu a výdeje tekutin.

Strava byla ponechána na dietě číslo 4S . To je dieta s přísným omezením 

tuku. 

Změřila jsem fyziologické funkce TK 115/80 mmHg tělesná teplota 36,5 oC, 

glykémie 5,6mmol/l Inzulín neaplikován..

Pacientka byla celý den bez bolestí.

Tuto noc spala již bez probuzení, antibiotika jí již nebyla podávána, nebyla 

vzbuzena ani jinými rušivými elementy.

Pátý den hospitalizace na standardním chirurgickém oddělení:

Pacientka plně realimentována dieta číslo 4 což je dieta s omezením tuku.

Byla edukována nutričním terapeutem o dalším způsobu stravování po propuštění.

Při vizitě lékařem bylo J. N. sděleno, že může být zítra propuštěna do domácího 

ošetřování, samozřejmě pouze pokud bude schopna dodržování dietního 

a denního režimu. Na následující den byly lékařem doporučeny kontrolní odběry 

amyláz v séru, moči a CRP.

Pacientce jsem změřila fyziologické funkce: TK 100/70 mmHg, tělesná teplota 

36,2 oC , glykémie 5,6 mmol/l. Inzulín nebyl vzhledem k hodnotě glykémie 

aplikován.

Byla zcela bez bolestí, spala celou noc.
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Šestý den hospitalizace na standardním chirurgickém oddělení:

Výsledky laboratorních testů dle lékaře nevykazovaly patologické 

hodnoty, pacientka byla propuštěna do domácího ošetřování. Byla edukována 

společně s manželem o vhodném denním režimu, o dietních opatřeních, byly jim 

poskytnuty informační letáky a brožury. Pacientka byla poučena, že se má 

v případě obtíží okamžitě dostavit na chirurgickou ambulanci v nemocnici.

4.6 Psychosociální problematika pacienta

„Onemocnění je pro většinu lidí náročnou životní situací. Člověk musí 

řešit problém, který je pro něho nový nebo tak složitý, že není schopen ho sám 

bez pomoci zvládnout. 

K obraně sebepojetí a překlenutí náročných a závažných životních situací 

slouží psychologické obranné mechanismy. Mezi tyto patří: racionalizace, 

popření, přesunutí, vytěsnění, identifikace, kompenzace, sublimace regrese, 

somatizace. Ke spouštění těchto mechanismů dochází většinou na základě vzniku 

onemocnění nebo úrazu. Zátěž dopadá nejen na pacienta, ale i na jeho rodinu, 

která se s touto změnou stavu musí také vyrovnat; doprovází je obavy z omezení, 

ze změny životního stylu. Nejčastěji dochází k regresi, která se u dospělých 

projevuje nejčastěji emoční labilitou se sklonem k afektu „sekýrují“ mohou být  

i agresivní, projevují nespokojenost. Podnětem ke vzniku regrese je u pacienta 

pocit ztráty soběstačnosti, což ho zneklidňuje a vzbuzuje v něm obavy, že je 

závislý na pomoci druhých. Také se bojí o svůj život, je to zásah do jeho 

obvyklého životního stylu.

Nejčastějšími důvody, pro které většina lidí prožívá onemocnění jako zátěžovou 

situaci jsou:
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- změna sociální role a postavení jedince ve společnosti, je submisivní (závislá), 

klesá sociální prestiž (nemocný- bezmocný)

- nemoc s hospitalizací které přinášejí omezení nebo zpřetrhání dosavadních 

kontaktů a vztahů a nutí nemocného vytvářet nové vztahy ke zdravotníkům, 

spolupacientům

- zásadně se mění všechny stereotypy (doba spánku, buzení, doba klidu, 

každodenní rituály, denní program); většina změn těchto stereotypů má omezující 

charakter

- možný nedostatek informací, co s ním bude dál, jestli bude mít bolesti, jak se 

vrátí do práce

- dochází k frustraci a deprivaci bio-psycho-sociálních potřeb člověka

- mohou vznikat konflikty se zdravotníky či ostatními pacienty

- řešení nových situací spojených s realizací diagnosticko-terapeutických postupů.

V dnešních nemocnicích obvykle vládnou přísná pravidla a pacient je 

žádán, aby se jim přizpůsobil. S tímto „tlakem“ se pacient zpravidla vyrovnává 

čtyřmi způsoby:

1. rezignuje, cítí se bezmocný, závislý, nastává regrese

2. zdánlivě se přizpůsobí, avšak pravidla narušuje (např. tajně kouří, léky užívá 

nepravidelně nebo vůbec)

3. protestuje a řadí se mezi „obtížné pacienty“, kritizuje, stěžuje si, je nevrlý, 

vyžaduje stálou péči
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4. omezení přijímá jako přechodné a nutné „zlo“, bez větších problémů se 

adaptuje, což je případ většiny pacientů

Hovoříme-li o potřebách pacientů v nemocnici, máme na mysli potřeby, 

které jsou nutné k uchování nejen vitálních funkcí pacientů, ale i k uchování jejich 

psychické pohody. V této souvislosti lze potřeby rozdělit na tělesné, psychické 

a sociální.

Tělesné potřeby souvisejí nejenom s bezprostředním přežitím jedince, ale 

mají vliv na úroveň pobytu pacienta v nemocnici a přímo ovlivňují psychickou 

stránku člověka.  V nemocnici se člověk často setkává s absencí čerstvého 

vzduchu, mívá problémy s vyměšováním a osobní hygienou, mnozí pacienti

špatně spí a stěžují si, že jsou ráno brzy buzeni a pak „nekonečně dlouho čekají“

na další dění.

Psychické potřeby se týkají u hospitalizovaných lidí především jistoty 

obecně, pocitu, že jsou personálem akceptováni a pozitivně hodnoceni. Dále 

mnozí lidé v nemocnici potřebují mít soukromí a necítit se osamělí. Důležitou 

potřebou je přehled a orientace v životě na oddělení, stejně jako pochopení vlastní 

hospitalizace a všeho, co zde pacient musí „vytrpět“ jako nutné a smysluplné.

Sociální potřeby se s psychickými potřebami překrývají a řadíme mezi ně 

nutnost komunikace a pozitivního kontaktu vedoucí k prožitku lidské blízkosti 

a vzájemnosti. Pacient se nesmí dostat do izolace ve vztahu k domovu a přátelům; 

proto čím více návštěv, tím lépe. Vysoce nežádoucí jsou konflikty mezi 

spolupacienty, mezi pacienty a personálem ( Vymětal , 2003, s. 198-200)“.

Při překladu z JIP na standardní chirurgické oddělení byla paní J. N.

spokojena, že bude na pokoji bez „pípání“ a monitorů, což ji na JIP velmi 

obtěžovalo. Při rozhovoru  a odebírání ošetřovatelské anamnézy byla již smířena 

se svou hospitalizací, věděla, že i přísná dietní opatření jsou vzhledem 

k onemocnění nutná.
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Přiznala se, že zpočátku byla neklidným pacientem z důvodu 

neinformovanosti o svém onemocnění. Po dlouhém rozhovoru s ošetřujícím 

lékařem se zklidnila a plnila léčebný režim bez problémů.

Bolest a strach o sebe trošku změnily její pohled na svět a její hodnotový 

žebříček. Doposud jí práce a firma zabíraly mnoho času, nyní si uvědomila, že 

práce může počkat a že nejdůležitější je ona a její manžel. V tomto směru jsem jí 

velice ráda podpořila. 

Svěřila se mi také, že jde vlastně o její první hospitalizaci v životě. 

Prožitky z příjmu na JIP, nové prostředí, noví lidé kolem ni, stres z velké bolesti, 

to pro ni bylo velkou zátěží. Vše vyústilo v nemožnost spánku, nespavost, nebyla 

odpočatá. V důsledku těchto skutečností nebyl zpočátku dobrý ani její psychický 

stav.

Po překladu na standardní chirurgické oddělení se její psychický stav 

zlepšoval nejen z důvodu lepšího spánku ale také proto, že jí ustoupily bolesti.

Tyto informace jsem získala hlavně rozhovorem s pacientkou. Při 

projevení zájmu o její nemoc a o to, jak nemoc zvládá, se rozhovořila a povídaly 

jsme si dlouhou dobu; zájem z mé strany ji velmi potěšil. Přiznala, že na JIP 

nebyla, zřejmě vzhledem k provozu tohoto oddělení, dostatečná komunikace se 

zdravotnickým personálem, že neměla možnost získat adekvátní odpovědi na své 

otázky.

Paní J. N. byla propuštěna v dobrém psychickém stavu, plně se orientovala 

ve svém onemocnění, byla srozuměna s dalším vývojem své nemoci a akceptovala 

její možná rizika.
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4.7 Edukace nemocné

Edukace pacienta a jeho rodiny je nedílnou součástí léčby a následné 

rekonvalescence. Cílem edukace je předání takových informací, které podpoří 

jeho schopnost změnit chování tak, aby mohlo dojít k uzdravujícímu procesu 

a aby byl pacient schopen si své zdraví udržet.

Základem edukace je jasná a efektivní komunikace. Pacientovi je třeba 

podat základní informace o jeho onemocnění  a zásadách životosprávy. Informace 

je nutné podat nejen  formou ústní, ale i v podobě písemné (patřičné letáky, 

brožury), do edukačního procesu je nutno zapojit i rodinu. Sdělené informace je 

třeba při každé příležitosti opakovat, prohlubovat a přesvědčit se o tom, že byly 

pro nemocného srozumitelné a byly jím pochopeny.

Zdravotnický personál si musí v roli edukátora získat důvěru nemocného, 

musí umět vyhodnotit jeho schopnosti a připravenost k výuce a bariéry, které by 

mohly proces výuky brzdit, odstranit. Měl by také umět identifikovat patřičné 

výukové prostředky a použít je. Výuka musí být zorganizována tak, aby co 

nejlépe odpovídala potřebám nemocného. 

Vzhledem k onemocnění J. N. je potřeba dodržovat životosprávu, dle 

edukační brožury, alespoň do odstranění žlučníku. Stravu si může upravovat dle 

svého aktuálního zdravotního stavu. I přes veškerou pracovní vytíženost.kterou 

pacientka má, jsem doporučila, aby si příjem stravy rozdělila na 6-7 porcí denně. 

Poučila jsem jí, že není vhodné přejídání ani zvýšený příjem potravy ve večerních 

a v nočních hodinách. Rovněž jsem jí upozornila na to, aby doma začala nejdříve 

konzumovat lehce stravitelná jídla obsahující sacharidy, stejně jako na tu 

skutečnost, že je velmi vhodné požívat pečivo den a více staré, suchary nebo 

nasucho opečené žemle. Později že si může začít přidávat stravu bohatou na 

bílkoviny, že je vhodné konzumovat libové maso (kuře bez kůže, králík, hovězí, 

telecí, krůta, ryby) a to dušené či vařené, tuky že má přidávat až naposledy. 

Poukázala jsem na to, že mezi nejvhodnější tuky patří rostlinné máslo a rostlinné 

oleje, že nevhodná jsou prorostlá masa, tučné sýry, majonéza, uzeniny, smažené 

a přepálené pokrmy nakládaná masa a kořeněná jídla.



57

Z příloh jsem jí doporučila brambory, rýži, těstoviny.

Mezi dobře stravitelnou zeleninu patří hlávkový salát, rajčata bez slupek, mrkev.

Z moučníků lze doporučit pudinky, tvarohové krémy, nákypy.

Nevhodné jsou také nadýmavé potraviny jako například luštěniny, čerstvé kynuté 

pečivo, zelí, kapusta  nebo cibule.

Je nutno dodržovat absolutní zákaz pití alkoholových nápojů.

Všechny informace jsem předala paní J. N. v edukačních brožurách

a odkázala jsem jí na příslušné internetové stránky. Edukaci verbalizovala 

s pochopením a kladla mi otázky, které jsem k její spokojenosti zodpověděla. 

4.8 Progńoza 

Pacientka J. N., dle hodnocení ošetřujícího lékaře, nemá a nebude mít

žádné trvalé zdravotní následky a po ukončení pracovní neschopnosti se vrátí plně 

do života. Jediným omezením bude dodržování výše uvedených dietních opatření. 

Paní J. N. není ponechána žádná medikace vztahující se k právě proběhlému 

akutnímu onemocnění pankreatu.
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5. ZÁVĚR

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování případové studie ošetřování 

nemocné s akutním onemocněním pankreatu, akutní pankreatitidou. Pacientka 

J. N. byla na chirurgickém oddělení JIP hospitalizována deset dní a na 

standardním chirurgickém oddělení šest dní. Byla propuštěna v dobrém fyzickém 

a psychickém stavu, plně edukována o patřičné životosprávě a dietním režimu.

Zvolené téma mé bakalářské práce, onemocnění pankreatu, považuji za 

téma aktuální a to vzhledem k tomu, že tohoto onemocnění stále přibývá a část 

pacientů se při špatném a nedůsledném dodržování léčby ocitne ve fázi, kdy 

nemoc přejde do chronické formy. Jedním z hlavních důvodů vzniku onemocnění 

je jistě zvýšený příjem vysoce kalorické stravy a alkoholických nápojů. I když je 

léčba této nemoci v dnešní době již na vysoké úrovni, může při nedodržování 

dietního režimu skončit onemocnění pankreatu fatálně.

Celou práci jsem rozdělila do dvou částí. První část byla věnována klinické 

problematice onemocnění, anatomii a fyziologii pankreatu, na část diagnostikou

a část léčbou s uvedením možných komplikací nemoci. Ve druhé části jsem se 

věnovala problematice ošetřování pacienta formou ošetřovatelského procesu 

s použitím modelu fungujícího zdraví dle Marjory Gordon.

Při psaní případové studie jsem si uvědomila, jak je pro člověka nemoc 

spojená s hospitalizací velice náročnou životní situací a že ne každý jedinec se sní 

dokáže vyrovnat. Je proto na nás, zdravotnickém personálu, abychom jim tuto 

situaci pomohli zvládnou co nejlépe. 
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AA - alergologická anamnéza

ALP - alkalická fosfatáza

ALT - alaninoaminotransferáza

amp. - ampule

AMS – amyláza v séru

AMU – amyláza v moči

AP – akutní pankreatitis

AST – aspartátaminotransferáza

BMI - Body Mass Index

Cm - centimetr

CNS – centrální 

CRP - C reaktivní protein

CCK – cholecystokinin

CT – počítačová tomografie

ERCP – endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie

EUS - endosonografie

FA – farmakologická anamnéza

GA - gynekologická anamnéza

GIP – Gastric inhibitory peptide

GMT – glutamyltransferáza

G - gram

i. v. – intravenózně 

i. m. - intramuskulárně

l - litr 

ml - mililitr

mg - miligram

mmol - milimol

PA – pracovní anamnéza 

RA – rodinná anamnéza

SA - sociální anamnéza

Supp. - suppositorium
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