
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA  

 

Ústav ošetřovatelství 
 

 

 

 

 

 

 

 

Markéta Švihovcová 
 

 

 

 

 

 

 

Anesteziologická ošetřovatelská péče o pacienta 

v celkové anestézii během ortopedického 

operačního výkonu 

 

 

Anaesthesiology Nursing Care of the Patient in 

General Anaesthesia during Orthopedic Surgery 

 

 

 

Bakalářská práce  
 

 

 

 

 

 

Praha, květen 2011 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce:     Markéta Švihovcová 

Studijní program:    Ošetřovatelství 

Bakalářský studijní obor:   Všeobecná sestra 

Vedoucí práce:    Mgr. Renata Vytejčková 

Pracoviště vedoucího práce:  Ústav ošetřovatelství 

      3. LF UK 

Odborný konzultant:   MUDr. Darina Kubíková 

Pracoviště odborného konzultanta: ARO, ÚVN Praha 

Datum a rok obhajoby:   červen 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a pouţila jsem 

uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato 

bakalářská práce byla pouţívána ke studijním účelům. 

 

Prohlašuji, ţe odevzdaná tištěná verze bakalářské práce a verze elektronická 

nahraná do Studijního informačního systému – SIS 3.LF UK jsou totoţné. 

 

 

V Praze dne 16. května 2011                                        Markéta Švihovcová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Renatě Vytejčkové a MUDr. Darině 

Kubíkové za věcné připomínky a cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.



5 

 

Obsah 

ÚVOD ..................................................................................................................... 7 

1. KLINICKÁ ČÁST .............................................................................................. 8 

1.1. Artróza kolenního kloubu – charakteristika onemocnění ................................ 8 

1.1.1. Anatomie a fyziologie kolenního kloubu ................................................ 8 

1.1.2. Etiologie ................................................................................................. 9 

1.1.3. Klinický obraz ........................................................................................ 9 

1.1.4. Vyšetřovací metody a diagnostika onemocnění ..................................... 9 

1.1.5. Léčba .................................................................................................... 10 

1.1.6. Prevence ............................................................................................... 11 

1.2. Anestézie ......................................................................................................... 12 

1.2.1. Celková anestézie ................................................................................. 12 

1.2.1.1. Inhalační anestézie a anestetika .............................................. 13 

1.2.1.2. Nitrožilní celková anestézie a anestetika ................................. 14 

1.2.1.3. Analgetika ................................................................................ 15 

1.2.1.4. Svalová relaxancia .................................................................. 15 

1.2.2. Regionální anestézie ............................................................................ 15 

1.2.2.1. Místní anestetika ...................................................................... 16 

1.2.3. Vybavení anesteziologického pracoviště .............................................. 16 

1.3. Základní údaje o nemocné J.G. ...................................................................... 20 

1.3.1. Identifikační údaje o nemocné J.G. ...................................................... 20 

1.3.2. Lékařská anamnéza .............................................................................. 20 

1.3.3. Přidružená onemocnění ....................................................................... 22 

1.3.4. Zhodnocení celkového stavu při přijetí ................................................ 23 

1.3.5. Přehled provedených diagnostických vyšetření ................................... 24 

1.3.6. Zhodnocení celkového stavu z hlediska anestézie ................................ 26 

1.4. Průběh operačního výkonu u pacientky J.G .................................................. 28 

1.4.1. Operační protokol 15.11.2010 ............................................................. 28 

1.4.2. Průběh operačního výkonu z pohledu anesteziologické sestry ............ 28 

1.4.3. Možnosti náhrady krevních ztrát ......................................................... 31 

1.4.4. Bellovac  
TM 

ABT .................................................................................. 32 

1.5. Prognóza ........................................................................................................ 36 



6 

 

2. OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST ........................................................................... 37 

2.1. Ošetřovatelský proces .................................................................................... 37 

2.1.1. Charakteristika ošetřovatelského procesu ........................................... 37 

2.1.2. Fáze ošetřovatelského procesu ............................................................ 38 

2.2. Charakteristika modelu Virginie Henderson ................................................. 38 

2.3. Ošetřovatelská anamnéza............................................................................... 40 

2.4. Ošetřovatelské diagnózy................................................................................. 49 

2.4.1. Ošetřovatelské diagnózy přetrvávající do pooperačního období ........ 65 

2.5. Dlouhodobí plán ............................................................................................ 66 

2.6. Edukace .......................................................................................................... 67 

2.7. Psychologická problematika .......................................................................... 70 

2.8. Sociální problematika .................................................................................... 71 

ZÁVĚR ................................................................................................................. 72 

POUŢITÁ LITERATURA.................................................................................... 73 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK ................................................................... 75 

SEZNAM OBRÁZKŮ .......................................................................................... 77 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................... 78 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................... 79 

 

 

 

 



7 

 

Úvod 

    Cílem bakalářské práce je zpracování případové studie ošetřovatelské péče 

o nemocnou J.G. v celkové anestézii během ortopedického operačního výkonu. 

Pacientka byla přijata na ortopedické oddělení ÚVN k plánovanému výkonu 

náhrady kolenního kloubu pro jeho poškození artrózou. 

    V klinické části je věnována pozornost charakteristice onemocnění artróza 

kolenního kloubu. Zahrnuje základní anatomicko – fyziologické pojmy kolenního 

kloubu, moţnosti léčby a prevence tohoto onemocnění. Druhý oddíl je zaměřen na 

anestézii a její druhy. Obsahuje přehled léků, přístrojů a pomůcek pouţívaných 

k anestézii. Třetí a čtvrtý oddíl klinické části zahrnuje údaje o nemocné získané 

z lékařské dokumentace, operační zákrok popsaný z chirurgického a 

anesteziologického hlediska. Podrobněji je zde rozpracován drén Bellovac 
TM

 

ABT, který byl pacientce zaveden na konci operačního výkonu a který umoţňuje 

navrácení krve z operační rány do 6 hod. po zavedení. 

    V ošetřovatelské části je stručná charakteristika ošetřovatelského procesu a 

ošetřovatelského modelu Virginie Hendersonové, který byl pouţit při celkovém 

zhodnocení pacientky a sběru anamnézy. Ošetřovatelský plán byl zpracován těsně 

před začátkem a během anestézie a operačního výkonu. Ošetřovatelské diagnózy 

vyplývají z problematiky anesteziologické ošetřovatelské péče a jsou stanoveny 

k 0. dni operace, na dobu pobytu nemocného na operačním sále, coţ je druhý den 

hospitalizace. Edukace nemocné je zaměřena na nácvik polohy při zavádění 

regionální anestézie, hodnocení bolesti dle vizuální analogové škály 0 – 10 a 

předání informací o pobytu pacientky v operačním traktu. Psychologická 

problematika se věnuje vnímání akutní a chronické nemoci. Kapitola zaměřená na 

sociální problematiku se zabývá vztahy pacienta s rodinou, lékařem a ostatními 

členy zdravotnického týmu. 

      Práci uzavírá závěrečné zhodnocení, seznam literatury, pouţitých zkratek, 

obrázků, tabulek a příloh.   



8 

 

1. KLINICKÁ ČÁST 

1.1. Artróza kolenního kloubu - charakteristika onemocnění  

Artróza je nejčastějším kloubním onemocněním postihující prvotně 

chrupavku, která ztrácí celistvost a ubývá. Postupně dochází i ke změně kostní 

tkáně, na coţ synoviální výstelka reaguje tvorbou výpotku a kloubní pouzdro 

zánětlivou reakcí. Postupně dochází ke změně stavby kostí (remodelaci a 

hypertrofii), která se projeví sklerotizací a výskytem výrůstků, coţ změní tvar 

kloubu. Mikrofraktury v přetíţené kosti vyvolávají chronickou zánětlivou 

odpověď. Všechny tyto změny vedou k omezování rozsahu pohybu. Primární 

artróza postihuje kloubní chrupavku jinak zdravých kloubů, dědičnost se 

neprokázala. Sekundární artróza vniká na podkladě předchozího úrazu, kloubního 

onemocnění nebo anomálií. (16)  

 

Rozeznáváme čtyři stádia artrózy: 

1. zúţení kloubní štěrbiny 

2. subchondrální a okrajové produktivní změny (skleróza, osteofyty) 

3. subchondrální cysty a deformace kloubních konců 

4. zánik kloubní štěrbiny, destrukce kloubu, kostní nekrózy, patologické 

postavení v kloubu. (8) 

 

1.1.1. Anatomie a fyziologie kolenního kloubu 

Kolenní kloub (articulatio genus) je nejsloţitější sloţený kloub lidského 

těla. Skládá se z kosti stehenní (femur), holenní (tibia), čéšky (patella), menisků a 

vazů. Mezi hlavicí stehenní kosti a kostí holenní jsou vloţeny k vyrovnání 

zakřivení kloubních ploch dvě chrupavčité destičky (menisky), které jsou 

fixovány k holenní kosti a dotvářejí kloubní jamku. Na přední ploše kloubu je do 

úponu šlachy čtyřhlavého svalu stehenního fixována čéška. Kloubní pouzdro 

zpevněné postranními vazy je velmi silné. Skládá se z vrstvy vazivové, která tvoří 

pevný obal a synoviální, která vystýlá kloubní dutinu. Buňky synoviální vrstvy 

produkují tekutinu zajišťující zvlhčení třecích ploch kloubu a vyţivující kloubní 

chrupavku. Kloubní pouzdro je bohatě inervované, a proto při poškození bolí. 

Hyalinní chrupavka, která kryje kloubní hlavice a jamky, se při poškození 
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neobnovuje. Uvnitř kloubu jsou dva zkříţené vazy. Stabilita kolenního kloubu je 

předpokladem stability celé dolní končetiny. Hlavním pohybem kolenního kloubu 

je flexe a extenze bérce. Při flexi je moţná zevní a vnitřní rotace. (4,5) 

 

Obrázek č. 1: Anatomie kolena 

 

Zdroj: http://czech.freehosting.net/anatomie.htm, Inc. dne 10.4.2011 

 

1.1.2. Etiologie 

Artróza kolenního kloubu nebo-li gonartróza postihuje častěji ţeny neţ 

muţe, často sportovce (fotbalisty a běţce). Výskyt v populaci se udává 60 % ve 

věku nad 65 let. (8) 

„Gonartróza vzniká nejčastěji následkem úrazu, osových úchylek, revmatických 

nebo zánětlivých onemocnění, femoropatelární dysplázie, disekující 

osteochondrózy a diverzní artropatie.“ (Koudela 2004, str. 95)  

 

1.1.3. Klinický obraz 

      Ze začátku probíhá artróza asymptomaticky. Později pacienti udávají 

omezení hybnosti a bolest, zejména po námaze. Příznaky mohou být intermitentní 

nebo naopak pomalu progredující. Obtíţe jsou charakteristicky horší v noci nebo 

naopak ranní „startovací“ bolest, objevuje se krepitace v průběhu pohybu kloubu. 

Rozsah pohybu je limitován, zejména krajní flexe a extenze. Lékař zjišťuje otok, 

často výpotek, výraznou atrofii stehenního svalstva, změny tvaru kloubu, osového 

postavení a omezení hybnosti. V pozdější fázi se objevuje kulhání, jako důsledek 

odlehčení končetiny. (11,12,16) 

http://czech.freehosting.net/anatomie.htm
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1.1.4. Vyšetřovací metody a diagnostika onemocnění 

      Mezi vyšetřovací metody patří důkladná anamnéza, kde pacienti uvádějí 

únavu, bolest, otok a omezení hybnosti a fyzikální vyšetření ortopedem. Běţná 

laboratorní vyšetření neukáţí výrazné odchylky. Vyšetřením punktátu zjistíme, ţe 

je čirý nebo jantarově ţlutý, vazký bez příměsi fibrinových vloček. (8)  

Odborný lékař – ortoped indikuje RTG vyšetření, kde nachází zúţení kloubní 

štěrbiny, přítomnost osteofytů, subchondrální sklerózu, pseudocysty, subluxaci a 

poruchu osy. Některé změny lze zachytit pouze na RTG snímcích kolena v zátěţi. 

(11,12,16)  

Sonografie se osvědčila při vyšetření preartrotických stavů a detekci výpotku. 

Artroskopie má velký význam diagnostický, tak i operační. 

Magnetická rezonance je vhodná pro posouzení patologických změn v oblasti 

menisků a vazů. (8) 

 

1.1.5. Léčba 

      Jedná se o dlouhodobý proces, kterým můţeme zlepšit kvalitu ţivota. 

Vzniklé změny nelze odstranit, ale zpomalit jejich progresi. Léčbu lze rozdělit na 

konzervativní, medikamentózní a operační.  

Konzervativní a medikamentózní léčba 

Při lehkém postiţení jsou příznaky zmírněny uţíváním podpůrných pomůcek, jako 

jsou hole, ortézy a berle. Úleva bolesti bývá při odlehčení zřetelná. (16) Pokud 

vidíme, ţe pacient je v psychické nepohodě, věnujeme se jeho psychice, neboť 

negativní psychické proţívání má významný vliv na samotný proces hojení. (20) 

Vhodná je fyzikální terapie jako jsou masáţe, zábaly a ultrazvuk. (11) Zábaly 

doplňujeme místní aplikací protizánětlivých mastí a gelů. (8) Cvičení zaměřené na 

posilování čtyřhlavého svalu (chůze, plavání, jízda na kole) by nemělo být 

opomíjeno. Důleţitá je také redukce hmotnosti. (11) Z léků se uţívají 

chondroprotektiva a kyselina hyaluronová, které mají význam v začátcích 

onemocnění u mladších jedinců. (8) Dále se podávají protizánětlivé preparáty, 

zejména nesteroidní antirevmatika a analgetika. (16) Při náplni kloubu se 

doporučuje odlehčující punkce výpotku s event. nitrokloubní aplikací depotních 

kortikosteroidů. (8) Lázeňská léčba a kvalitní balneoterapie má opodstatnění u 



11 

 

pacientů v počátečních stádiích onemocnění. Dlouhodobý přínos má lázeňská 

léčba tehdy, stane-li se impulsem k přijetí nezbytných reţimových opatření a 

k trvalé změně ţivotního stylu pacienta. (20)  

Chirurgická léčba 

Tam kde je konzervativní léčba neúčinná, je indikována chirurgická léčba. Uţ při 

diagnostické artroskopii lze provést laváţ, která odstraní drobné volné fragmenty 

chrupavky a z nich se uvolňující mediátory zánětu nebo artroskopické ošetření 

defektů chrupavky (shaving). Artroskopické odstranění volných nitrokloubních 

tělísek, volných fragmentů chrupavky či poškozených částí menisku je indikováno 

u pacientů mladšího a středního věku, kde ještě váháme s implantací TEP. (23) 

Defekty kloubní chrupavky je moţné ošetřit abrazí, návrty a mikrofrakturami. 

Cílem je vyplnění defektů vazivovou chrupavkou. Ţádná z těchto operací nemá 

vliv na progresi artrózy, pouze odkládá rozsáhlejší operační řešení. (23) U 

mladších jedinců se provádí korekční osteotomie, kdy se upravuje kloubní osa a 

zátěţ lze přenést do míst s menším postiţením chrupavky. Tím se podaří zlepšit 

funkci na několik let a kloubní náhradu můţeme provést později, sníţíme tak 

riziko selhání implantátu. (11, 12) Artrodéza – chirurgické znehybnění kloubu 

odstraněním kloubních chrupavek je alternativou TEP při velmi těţké gonartróze 

s výrazným defektem kloubních ploch. (23) Endoprotézy způsobily revoluční 

zvrat v léčbě těţké artrózy, pacientům odstranily bolest a zlepšily hybnost, ale po 

delší době (10 – 20 let) dochází, zejména u cementovaných náhrad, k postupnému 

uvolňování. (11, 12, 16) 

 

1.1.6. Prevence 

      Správné léčení vrozených i získaných vad, které představují preartrózu. 

Vyloučit statické přetěţování ohroţených kloubů a náročné sporty (lyţe, bruslení, 

volejbal, košíková apod.). Na druhém straně vysvětlit důleţitost trvalého 

aktivního cvičení, posilujícího svaly při odlehčených kloubech (plavání, jízda na 

kole). (11) Zachovávat správnou ţivotosprávu a udrţení racionální tělesné 

hmotnosti. (22) 
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1.2. Anestézie 

1.2.1. Celková anestézie  

    Celková anestézie (dále jen CA) je přechodně navozený řízený stav 

bezvědomí s vyřazením veškerého čití bolestivého i senzitivního. Základním 

cílem celkové anestézie je umoţnění a tolerance chirurgických výkonů bez 

trvalého nepříznivého působení na pacienta. CA navodíme zavedením farmak do 

organismu (farmakoanestézie). (13) 

 

Podle místa vstupu anestetika do organismu dělíme CA: 

 Inhalační – zavedení anestetických plynů nebo par prchavých anestetik do 

dýchacích cest a plic nemocného, odkud přestupují do krve a dále do 

mozku. 

 Intravenózní – anestetikum je aplikováno intravenózně a krví zaneseno 

do mozku. 

 Intramuskulární a rektální – uţívá se zřídka a téměř výlučně v dětské 

anestézii.  

 

Podle klinické charakteristiky dělíme CA: 

 Doplňovanou – je navozena podáním intravenózních a inhalačních 

anestetik 

 Kombinovanou – je kombinací celkové doplňované anestézie se svalovou 

relaxací, řízenou umělou plicní ventilací a regionální anestézie. Mezi 

výhody patří menší celková odpověď na operační trauma, niţší spotřeba 

anestetik, svalových relaxancií a opioidů, pooperační analgezie a časnější 

mobilizace pacienta. 

 

Stádia celkové anestézie: 

 Úvod – podání anestetika do organismu a jeho postupně se zvyšující 

koncentrace v mozku. Navození bezvědomí, analgezie a svalové relaxace. 

 Vedení – udrţuje se určitá koncentrace anestetika v mozku a hloubka CA 

je přizpůsobena potřebám pacienta a průběhu operačního výkonu. 
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 Ukončení – přerušení podání anestetika do organismu, jeho postupná 

eliminace z organismu, obnovuje se vědomí, obranné reflexy a reakce na 

fyzický a slovní podnět. 

 

1.2.1.1. Inhalační anestézie a anestetika  

      Inhalační celkovou anestezii navodíme zavedením anestetických plynů 

nebo par prchavých anestetik do dýchacích cest nemocného. Odtud anestetika 

přestupují přes alveolokapilární membránu do krve, kterou jsou transportována do 

mozku, jako cílovému orgánu. Rychlost úvodu do anestezie závisí na vlastnostech 

anestetika, na ventilačních poměrech v plicích a na prokrvení plic. Inhalační 

anestetika jsou vylučována plícemi, biotransformována v játrech a jejich 

metabolity jsou vylučovány ledvinami a ţlučí. Inhalační anestetika dělíme na 

anestetické plyny a prchavá anestetika. (10, 13) 

 

Anestetické plyny 

Oxid dusný (N2O) je bezbarvý plyn bez chutě a zápachu, má analgetické 

vlastnosti, nedráţdí dýchací cesty, společně s kyslíkem je uţíván jako součást 

nosné směsi pro prchavá anestetika.  

Kyslík (O2) je nezbytnou součástí dýchací směsi. 

 

Prchavá anestetika 

Prchavá anestetika jsou kapaliny, jejichţ páry jsou pomocí speciálních 

odpařovačů zaváděny do dýchacích směsí.  

Halotan – nedráţdí dýchací cesty, příjemně voní, má bronchodilatační účinky, 

sniţuje sekreci dýchacích cest, kontraktilitu srdce a srdeční frekvenci, způsobuje 

mírnou arteriální vazodilataci – pokles TK. Po opakované aplikaci byla popsána 

poškození jater.  

Izofluran – působí depresi dýchání a na dýchací cesty působí dráţdivě, není 

vhodný pro inhalační úvod.  

Sevofluran – vyznačuje se rychlým inhalačním úvodem a rychlým probouzením.  
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Desfluran – vyznačuje se rychlým úvodem a probouzením, pro podání je nutný 

speciální odpařovač: „Anestetikum má nejniţší bod varu 22,8 °C při 

atmosférickém tlaku.“ (Larsen 2004, str. 43) 

Xenon – xe – od roku 1990 je předmětem klinických studií, vyznačuje se 

nejrychlejším úvodem do anestézie a nejrychlejším probouzením, působí i 

analgeticky. 

 

1.2.1.2. Nitrožilní celková anestezie a anestetika 

      Nitroţilní celkovou anestezii navodíme podáním anestetika do ţíly, odkud 

je zaneseno krví k mozku jako cílovému orgánu. Rychlý nástup je dán vysokým 

prokrvením mozkové tkáně. Rychlé probouzení je dáno redistribucí anestetika do 

svalové a později do tukové tkáně. Nitroţilní anestetika uţíváme k rychlému 

úvodu do celkové doplňované farmakoanestezie nebo k vedení anestezie pro 

krátké operační výkony. (10, 13) 

Thiopental – silné hypnotické účinky, malý analgetický efekt, tlumí dýchání, 

sniţuje kontraktilitu srdce, vyvolává pokles TK. Nejčastěji uţíván k nitroţilnímu 

úvodu do celkové anestezie. 

Etomidát – malý kardiodepresivní účinek, proto vhodný u vyšší věkové kategorie 

s kardiálním onemocněním, po podání myoklonické záškuby. 

Propofol – bolest v místě vpichu, pro dráţdění ţilní stěny, vhodný ke krátkým 

operačním výkonům a úvodu do celkové anestezie. 

Ketamin – zvyšuje TK, hojně uţíván v dětské anestezii, disociativní anestezie 

(netlumí celý CNS, ale brání korovému zpracování bolestivé informace). 

Benzodiazepiny – výrazný hypnotický účinek, sedativní, anxiolytický, centrálně 

svalově relaxační, antiagresivní a amnestický účinek. V závislosti na dávce tlumí 

dýchání. Nejčastěji pouţívanými benzodiazepiny jsou diazepam a midazolam. 

Jejich účinek lze antagonizovat flumazenilem. 

 

1.2.1.3. Analgetika 

      Analgetika mají výrazný protibolestivý účinek. V anestezii se pouţívají 

opioidní analgetika, která působí v CNS na opioidní receptory. Mezi opioidy patří 
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např. morphin, fentanyl, sufentanil, alfentanil, piritramid, pethidin, 

remifentanil. 

Naloxon je specifické antidotum pro účinky opioidů. 

 

1.2.1.4. Svalová relaxancia 

      Svalová relaxancia jsou látky způsobující ochabnutí svalového napětí 

kosterního svalstva. Pouţívají se k zajištění chirurgického operačního komfortu a 

k usnadnění umělé plicní ventilace.  

 

Depolarizující svalová relaxancia 

Suxametonium – vyvolává trvalou depolarizaci nervosvalové ploténky obsazení 

acetylcholinového receptoru, účinek je velmi krátký, nemá antidotum, uţíván pro 

tracheální intubaci. Způsobuje svalové záškuby, zvyšuje nitrooční tlak.  

Nedepolarizující svalová relaxancia 

Obsazují acetylcholinový receptor a nevyvolávají depolarizaci nervosvalové 

ploténky a tím pádem nevyvolávají záškuby. Jejich účinek je zvratný 

neostigminem. Mezi nedepolarizující svalová relaxancia patří např. 

pankuronium, vekuronium, atrakurium, cis-atrakurium, mivakurium, 

rokuronium. Specifickým antidotem rokuronia je sugammadex. Účinek 

rokuronia nastupuje během 60 – 90 sec. a díky svému specifickému antidotu se 

dostává do popředí i při urgentní intubaci. 

 

1.2.2. Regionální anestézie 

      Na rozdíl od celkové anestézie, která ovlivňuje centrální nervový systém, 

působí regionální anestézie v průběhu míšních kořenů, nervových plexů a 

periferních nervů. Podle místa aplikace anestetika, můţeme rozdělit regionální 

anestézii na: 

 Topickou – aplikace místního anestetika na povrch, např. hltan, hrtan při 

intubaci, spojivka a rohovka při ošetření oka.  

 Infiltrační – infiltrace přímo do místa zákroku, např. při odstranění koţních 

névů, fibromů. 
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 Okrskovou – přerušena vodivost nervových vláken v malé vzdálenosti od 

místa operačního zákroku. 

 Neuroaxiální blokády – cílené zavedení anestetika k nervu nebo nervové 

pleteni.  

 Perispinální – epidurální – zavedení anestetika do epidurálního prostoru 

páteřního kanálu, tj. nad tvrdou plenu míšní. Můţe být provedena 

v kterémkoli úseku, ale nejčastěji to bývá v bederní oblasti. 

 Perispinální – subarachnoideální – zavedení anestetika do 

subarachnoideálního prostoru, tj. mezi měkkou plenu míšní a pavoučnici, 

která pevně lne na tvrdé pleně míšní, do mozkomíšního moku. (10, 13) 

 

1.2.2.1. Místní anestetika 

      Vyvolávají reverzibilní blokádu vedení vzruchu nervovými zakončeními, 

periferními nervy i kořeny míšních nervů. Blokáda ruší citlivost a při dostatečné 

koncentraci i motoriku inervované oblasti. Vědomí zůstává zachováno. Místní 

anestetika se uţívají v regionální anestézii, kdy je moţno provést některé operace 

při zachovalém vědomí nebo léčit bolest. Mezi místní anestetika patří např. 

trimecain, lidocain, bupivacain, chirocain. (10, 13) 

 

1.2.3. Vybavení anesteziologického pracoviště 

      Na anesteziologickém pracovišti se musí nacházet plně funkční technické 

vybavení, které splňuje současné odborné a technické poţadavky a to především 

z důvodu bezpečnosti pacienta, ale také i personálu. 

 

Pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest 

 Ústní a nosní vzduchovody – udrţují volné dýchací cesty v oblasti hltanu, 

kořene jazyka a jako protiskusová pomůcka.  

 Laryngeální maska – umoţňuje miniinvazivní zajištění dýchacích cest u 

celkové anestezie. (viz obrázek č. 2) 

 Tracheální rourka – zavádí se pomocí laryngoskopu do průdušnice, má 

těsnící manţetu, která brání poškození trachey. (viz obrázek č. 2) 
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Pomůcky k intubaci 

 Dva svítící laryngoskopy  

 Sada lţic různé velikosti a tvaru 

 Magillovy kleště 

 Tracheální rourky různých velikostí (viz obrázek č. 2) 

 Vodič 

 Výkonná funkční odsávačka a odsávací cévky 

 Pomůcky k fixaci tracheální rourky 

 20ml injekční stříkačka k utěsnění manţety 

 Obličejová maska (viz obrázek č. 2) 

 Ambuvak (anesteziologický přístroj) 

 Fonendoskop 

 Stolek pro obtíţnou intubaci s patřičným vybavením (vodiče, buţie, 

flexibilní fibroskop, videolyngoskop) 

 

Základní vybavení 

 Anesteziologický přistroj a ventilátor (viz obrázek č. 3) 

 Centrální rozvod plynů nebo tlakové lahve s anestetickými plyny 

 Centrální odsávání vydechovaných plynů 

 Monitorovací přístroje (neinvazivní i invazivní měření krevního tlaku, 

tepová frekvence, pulsní asymetrie, manometrie, teploměr tělesné teploty) 

 Defibrilátor 

 Pomůcky pro aplikaci farmak 

 Pomůcky k aplikaci regionální anestézie 

 Infusní pumpy a dávkovače 

 Farmaka 
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Obrázek č. 2: Pomůcky k zajištění dýchacích cest 

        

Obličejová maska            Tracheální rourky               Laryngeální maska  

Zdroj: http://www.litnem.cz/images/text/aro_laryngealni-maska.jpg, Inc. dne 

10.4.2011 

 

Obrázek č. 3: Anesteziologický přístroj a ventilátor 

 

 

Zdroj:http://www.draeger.com/CZ/cs/products/anesthesia_workstations/ane_Fabi

us_Plus.jsp, Inc. dne 10.4.2011 

 

 

 

http://www.litnem.cz/images/text/aro_laryngealni-maska.jpg
http://www.draeger.com/CZ/cs/products/anesthesia_workstations/ane_Fabius_Plus.jsp
http://www.draeger.com/CZ/cs/products/anesthesia_workstations/ane_Fabius_Plus.jsp
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Obrázek č. 4: Anesteziologický přístroj a monitor - detail 

 

Zdroj:http://ww.draeger.com/CZ/cs/products/anesthesia_workstations/ane_Fabius

_Plus.jsp, Inc. dne 10.4.2011 

 

http://ww.draeger.com/CZ/cs/products/anesthesia_workstations/ane_Fabius_Plus.jsp
http://ww.draeger.com/CZ/cs/products/anesthesia_workstations/ane_Fabius_Plus.jsp
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1.3. Základní údaje o nemocné J.G. 

1.3.1. Identifikační údaje o nemocné J.G. 

Jméno a příjmení: J.G. 

Věk: 66 let 

Stav: vdova 

Zaměstnání: cukrářka, nyní starobní důchod 

Bydliště: Praha 

Důvod přijetí: pacientka přijata na standardní ortopedické oddělení 

k plánovanému výkonu – totální endoprotéza kolenního kloubu. 

 

1.3.2. Lékařská anamnéza 

Rodinná anamnéza:  

 matka zemřela v 94 letech na srdeční selhání 

 otec zemřel v 69 letech na IM 

 děti nemá 

Osobní anamnéza:  

 prodělala běţné dětské nemoci 

 dispenzarizována hepatologem pro pozitivní HbsAg od 1997 

 arteriální hypertenze na medikaci 

 ventrikulární a supraventrikulární extrasystoly 

 porucha lipidového metabolismu 

 hiátová hernie asi 20 let, pyróza 

 tinnitus cca 5 let 

 gonartróza III – IV stupně bilaterálně 

 Úrazy: 0 

 Operace: 

1. 1995 – Haluxy bilaterálně 

2. 2/2009 – TEP pravého kolenního kloubu 

Gynekologická anamnéza:  

 menses od 13 do 48 let 

 gravidita 0 
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 klimaktérium bez obtíţí 

 poslední kontrola 10/2010 

Sociální anamnéza: ţije sama v bytě 2+1 ve druhém patře činţovního domu  bez 

výtahu 

Alergická anamnéza: neudává 

Abusus: stop kuřák, kouřila od 25 do 40 let/ 5 cigaret/ denně, alkohol pije 

příleţitostně, káva 3xdenně 

Farmakologická anamnéza: 

Vasocardin 100     0 - 0 – 1 tbl. 

Indikační skupina: antihypertenzivum, selektivní beta-blokátor 

Aplikace: per os 

Neţádoucí účinky: zaţívací obtíţe (nevolnost, zvracení, průjem), únava, slabost, 

malátnost, závratě, dušnost, bradykardie, poruchy rytmu, nízký krevní tlak, 

suchost spojivek 

Zorem 5 mg     1 – 0 – 0 tbl. 

Indikační skupina: vasodilatans, antihypertenzivum, blokátor kalciového kanálu 

Aplikace: per os 

Neţádoucí účinky: bolesti hlavy, edém, zvýšená únava, somnolence, nauzea, 

břišní bolesti, návaly, palpitace, závratě 

Lozap 100 mg     0 – 0 – 1 tbl. 

Indikační skupina: antihypertenzivum, blokátor receptoru AT1 pro angiotenzin II 

Aplikace: per os 

Neţádoucí účinky: únava, závratě, bolesti hlavy, hypotenze, kašel, průjem 

Lozap H     1 – 0 – 0 tbl. 

Indikační skupina: antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II a diuretikum 

Aplikace: per os 

Neţádoucí účinky: únava, závratě, bolesti hlavy, hypotenze, kašel, průjem 

APO – OME 20     1 – 0 – 0 tbl. 

Indikační skupina: antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy 

Aplikace: per os 

Neţádoucí účinky: dyspeptické obtíţe (epigastrický tlak, flatulence, průjem, 

nauzea), bolesti hlavy 
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Mictonorm     1 – 0 – 1 tbl. 

Indikační skupina: spasmolytikum močového měchýře 

Aplikace: per os 

Neţádoucí účinky: sucho v ústech, poruchy akomodace, vizu, únava, bolesti 

hlavy, dyspepsie, obstipace, závratě 

Nynější onemocnění: Pacientka má dlouhodobé bolesti obou kolen, stav po TEP 

pravého kolenního kloubu, nyní přichází k plánované operaci levého kolenního 

kloubu. Bolesti i klidové, obtíţná chůze do schodů, pocit nejistoty, poklesávání. 

 

1.3.3. Přidružená onemocnění 

Arteriální hypertenze 

Vysoký tlak krve v tepnách více jak 140/90 mmHg. Hypertenze můţe být 

primární nebo sekundární. Primární hypertenze vzniká z nejasných příčin, 

predisponujícím faktorem můţe být dědičnost. Dále se na vzniku hypertenze 

podílí ţivotní styl (nevhodné sloţení stravy, stres, kouření), obezita i vysoký věk. 

Sekundární hypertenze vzniká na podkladě jiného onemocnění, např. ledvin, ţláz 

s vnitřní sekrecí, oběhové soustavy. Sekundární hypertenzi lze vyléčit, pokud 

odstraníme primární onemocnění. Primární hypertenze je nevyléčitelná, ale léčbou 

(farmakologickou i nefarmakologickou) lze její průběh modifikovat. 

Nefarmakologická léčba - změna ţivotního stylu (nestresovat se, delší odpočinek, 

více pohybu, event. sníţení tělesné hmotnosti, přestat kouřit cigarety). 

Farmakologická léčba – antihypertenziva. (1) Paní J.G. trpí primární hypertenzí a 

uţívá léky. 

Ventrikulární a supraventrikulární extrasystoly 

Komorové (ventrikulární) a síňové (supraventrikulární) extrasystoly 

v nepřítomnosti kardiovaskulárního onemocnění nejsou prognosticky významné. 

Při stavech po IM, srdečním selhání a aortální stenóze mají prognostický význam, 

který závisí na jejich frekvenci. Mohou být téţ spojeny se stresem, úzkostí, 

alkoholem, kofeinem. (1) 
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Porucha lipidového metabolismu 

Abnormální koncentrace krevních a tkáňových lipidů na základě metabolických 

poruch, které jsou buď vrozené nebo vyvolané endokrinopatií, selháním určitého 

orgánu nebo zevními příčinami. (1) První terapií je dieta, při vysokých hladinách 

cholesterolu je vhodná farmakoterapie. Paní J.G. lékař naordinoval dietu. 

Pacientka ji však nedodrţuje. 

Tinnitus 

Tinnitus neboli šelest je zvukový vjem bez přítomnosti akustického stimulu. Můţe 

být subjektivní (slyší jej pouze pacient) nebo objektivní (slyšitelný druhou 

osobou). Charakter tinnitu: bzučení, zvonění, pískání, šumění, syčení, 

intermitentní, kontinuální, pulzující. Obvykle doprovázen nedoslýchavostí. 

Mechanismy způsobující šelest nejsou jasné. Můţe se vyskytovat jako příznak 

všech ušních onemocnění, kardiovaskulárních chorob (hypertenze, ateroskleróza), 

anémie a úrazu hlavy. Léčba má být zaměřena na základní onemocnění, jeho 

zlepšení můţe vést k ústupu šelestu. (1) Paní J.G. trpí tinnitem asi 5 let, ušní 

onemocnění se nepotvrdilo a tak se předpokládá, ţe šelest souvisí s hypertenzí. 

Pacientka má někdy pocit nedoslýchavosti. Přes den si šelest neuvědomuje, večer 

jej vnímá, usíná dobře. 

Hiátová hernie 

Část ţaludku se nachází nad bránicí. Etiologie je neznámá, ale předpokládá se, ţe 

můţe vzniknout jako vrozená abnormalita nebo sekundárně po traumatu. 

Nemocný můţe trpět refluxní jícnovou chorobou. (1) Paní J.G. má hiátovou hernii 

zjištěnou asi 20 let a trpí pyrózou, uţívá léky, jako prevenci refluxní ezofagitidy. 

Dispenzarizace hepatologem pro pozitivní HbsAg 

Paní J.G. je v dispenzarizaci hepatologa od roku 1997, od doby kdy byla HbsAg 

pozitivní. Nyní jsou odběry negativní a reţimová opatření nejsou potřeba. 

 

1.3.4. Zhodnocení celkového stavu při přijetí 

Váha: 80 kg 

Výška: 168 cm 

BMI: 28,3 

TK: 130/80 mmHg 
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P: 76/min. 

Dechů: 12/min. 

TT: 36,6°C 

Pacientka střední postavy, přiměřené výţivy a rozvoje svalstva, plně orientovaná 

všemi kvalitami, anikterická, bez cyanózy, hydratovaná, afebrilní 

 Hlava: mesocephalie, zornice izokorické, reagují 

 Krk: hrdlo klidné, chrup sanován, štítná ţláza nezvětšena, šíje volná 

 Uzliny: nehmatné 

 Hrudník: klenutý, symetrický, dýchání čisté sklípkové bez vedlejších 

fenoménů, AS pravidelná, 2 ozvy ohraničené 

 Břicho: měkké, prohmatné, játra a slezina nezvětšeny, tapot negativní 

 Kůţe: čistá, suchá, turgor přiměřený 

 Dolní končetiny: senzitivní a motorická inervace bpn, bez známek TEN a 

bez varixů 

 Levý kolenní kloub: kůţe čistá, bez eflorescencí, bez otoku, náplně 

 

1.3.5. Přehled provedených diagnostických vyšetření 

EKG: fyziologická křivka 

RTG S+P: naznačeně aortální konfigurace srdce s mírnou dilatací levé komory, 

se sklerotickou elongovanou aortou 

 

Laboratorní vyšetření:  

 

Tabulka č. 1: Hematologické vyšetření krve ze dne 3.11.2010 

Název vyšetření Výsledek Jednotky 
Referenční 

interval 

Leukocyty 8,2 10
9
/l 4 - 10 

Erytrocyty 4.28 10
12

/l 4,2 – 5,4 

Hemoglobin 122 g/l 120 - 160 

Hematokrit 39 % 37 - 45 

Trombocyty 237 10
12

/l 130 - 400 
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Tabulka č. 2: Koagulační vyšetření krve ze dne 3.11.2010 

Název vyšetření Výsledek Jednotky 
Referenční 

interval 

Quick 0,93 INR 0,8 – 1,2 

APTT 34,7 Sec. 28 - 40 

 

Tabulka č. 3: Biochemické vyšetření krve ze dne 3.11.2010 

Název vyšetření Výsledek Jednotky 
Referenční 

interval 

Natrium 143 mmol/l 135 – 140 

Kalium 4,2 mmol/l 3,8 – 5,2 

Chloridy 105 mmol/l 95 – 110 

Urea 6,2   mmol/l 1,7 – 8,3 

Kreatinin 88  µmol/l 44 - 110 

Bilirubin celk. 3,5 µmol/l 0 – 20 

Bilirubin přímý 1,8 µmol/l 1 – 4 

ALT 0,39 µkat/l 0,15 – 0,96 

AST 0,43 µkat/l 0,22 – 0,87 

GMT 0,28 µkat/l O,16 – 1,1 

ALP 0,71 µkat/l 0,5 – 2,7 

Bílkovina celk. 67,9 g/l 65 – 85 

Glukóza 4,25 mmol/l 3,8 – 6,1 

 

Vyšetření krve: krevní obraz, koagulační vyšetření, biochemické vyšetření – 

hodnoty fyziologické. 

Vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru: AB Rh pozitivní (27.10.2010 odebrána 

autotransfúze). 

Serologické vyšetření: HbsAg, HbsAgC, HIV 1, 2, BWR negativní. 

Biochemické vyšetření moče: negativní. 

Mikrobiologické vyšetření: výtěr krk, výtěr nos, moč – negativní. 



26 

 

Všechna tato vyšetření byla provedena obvodním lékařem – internistou, který je 

spolu s fyziologickým vyšetřením zhodnotil a uznal pacientku schopnou operace 

v celkové anestézii.  

 

1.3.6. Zhodnocení celkového stavu při přijetí z hlediska anestézie 

      Paní J.G. byla přijata na ortopedické oddělení 15.11.2010 v době mezi 8 – 

10 hod. Po seznámení se s oddělením, ubytování se a převlečení do vhodného 

oděvu (noční košile a ţupan) ji sanitář ortopedického oddělení doprovodil do 

anesteziologické ambulance, která je součástí anesteziologicko – resuscitačního 

oddělení. Zde bylo provedeno mezi 10 a 11 hod. zhodnocení dokumentace a 

celkového zdravotního stavu pacientky anesteziologem. Anesteziolog paní J.G. 

vysvětlil moţnosti dvou typů anestézie (celková a regionální). Oba typy anestézie 

je moţné u pacientky pouţít vzhledem k operačnímu výkonu i přidruţeným 

nemocem. Paní J.G. jiţ prodělala operaci TEP pravého kolenního kloubu 

v regionální anestézii a má s ní dobrou zkušenost, preferuje, aby i tato operace 

byla provedena v regionální anestézii. Po zhodnocení všech informací se 

anesteziolog rozhodl zařadit pacientku do rizikové skupiny ASA II a rozepsal 

premedikaci. Paní J.G. vysvětlil vše o způsobu vedení anestézie, z regionální 

anestézie vybral subarachnoideální a pacientku informoval o jejích kladech a 

riziku a získal Souhlas s anestézií. Anesteziologická sestra pacientku edukovala o 

průběhu pobytu na operačním sále, o přístrojích a pomůckách a o správné poloze 

při aplikaci subarachnoideální anestézie. 

 

Večerní premedikace: 

 Diazepam 10 mg 1 tbl. per os 

 

Ranní premedikace: 

V 7 hodin 

 Agen 1 tbl + Vasocardin ½ tbl. per orálně (+ 1 doušek) 

 Kontrola TK 

 Bandáţ pravé dolní končetiny elastickým obinadlem 

 Připravit autotransfúzi na sál 
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Na výzvu 

 Atropin 0,5 mg i.m. 

 Midazolam 3 mg i.m. 

Závěr: Pacientka je schopna operačního výkonu v celkové anestézii/regionální 

anestézii, preferuje regionální anestézii. 
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1.4. Průběh operačního výkonu u pacientky J.G. 

1.4.1. Operační protokol z 16.11.2010 

      Kontrola operační strany komisionelně. 

V klidné celkové anestézii, po obvyklé přípravě operačního pole vedeme 

mediální incizi nad levým kolenním kloubem a mediálně parapatelárně pronikáme 

do kloubu. Incizi rozšiřujeme do šlachy a provádíme enersi čéšky a postupně 

synvektomii a cheilotomii. Poté dle šablony provádíme resekci tibiální plateau. 

Následně zavádíme cílič do femuru a nasazujeme resekční šablonu E a 

vyzkoušena komponenta E – v pořádku. Zkontrolována osa končetiny a 

vyzkoušena distanc 10 a poté dle šablony upravena proximální část tibie na 

velikost 5. Poté vyzkoušena celá protéza E – 5/10 – v pořádku. Extenze, plná 

flexe volná, koleno stabilní.  

Opakovaný výplach, kontrola a stavění krvácení. Cementovány originální 

uvedené komponenty. Zakloubeno – v pořádku. Pohyb volný, stabilita dobrá. 

Ránu opakovaně vyplachujeme a zavádíme dva drény Bellovac. Sutúru provádíme 

po vrstvách a přikládáme sterilní krytí. Doba trvání 120 min. Krevní ztráty do 300 

ml. Ordinace Cefazolin 4 x 1 g i.v., Clexane 0,4 ml s.c. 

 

1.4.2. Průběh operačního výkonu z pohledu anesteziologické sestry 

      Před příjezdem pacientky na sál jsem si připravila anesteziologický 

přístroj, připojila ho k centrálnímu rozvodu medicínských plynů, centrálnímu 

odsávání a ke zdroji elektrického napětí. Zkontrolovala jsem, ţe medicínské plyny 

proudí do rotametrů a mnoţství inhalačního anestetika v odpařovači. Na přístroj 

jsem připravila čistý dýchací okruh a ověřila jeho těsnost. Vyzkoušela jsem funkci 

ventilátoru. Dále jsem připravila a překontrolovala pomůcky k zajištění dýchacích 

cest – dva funkční svítící laryngoskopy s dotaţenými ţárovkami, endotracheální 

rourky (ETR) velikosti 7, 7,5 a 8, stříkačku k nafouknutí obturační manţety ETR, 

náplast k fixaci ETR ke tvářím pacientky, odsávačku a odsávací cévky, pomůcky 

k zajištění periferní ţilní kanyly (PŢK), pomůcky k aplikaci subarachnoideální 

anestézie.  Paní J.G. přivezl sanitář z propusti na přípravnu ortopedického sálu 

spolu s dokumentací. Zde jsem se pacientce představila, zkontrolovala dotazem 

její totoţnost, operační stranu, označení operované končetiny a pohledem 
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identifikační štítek a správnost dokumentace. Tato kontrola „ Předoperační 

bezpečnostní proces“ proběhla ještě jednou těsně před uvedením pacientky do 

celkové anestézie celým operačním týmem a byla zaznamenána 

v předanestetickém vyšetření (viz příloha č. 4). Dále jsem v dokumentaci 

zkontrolovala podání premedikace, lékové a jiné alergie, zda pacientka má či 

nemá zubní protézu. Paní J.G. neměla zavedenou periferní ţilní kanylu z oddělení, 

proto jsem jí zavedla PŢK G 18 do hřbetu ruky levé horní končetiny a napojila 

jsem na ni dle ordinace lékaře infuzi 100 ml 1/1 Fyziologického roztoku + 3 g 

Cefazolinu i.v., čímţ bylo zajištěno profylaktické antibiotické (ATB) krytí 

operačního výkonu. V podávání ATB se pokračovalo i v pooperačním období po 

6 hod. do druhého dne. Po dokapání ATB jsem dala kapat 1000 ml Plasmalyte 

i.v.. Během hovoru jsem paní J.G. napojila na monitorující přístroj, snímající 

základní fyziologické funkce (P, D, SpO2, NIPB) a zeptala se, jaký typ anestézie 

si vybrala. Paní J.G. zmínila svoji předchozí zkušenost s regionální anestézií, 

kterou měla před rokem a půl při operace TEP pravého kolenního kloubu a byla 

spokojená. Připravila jsem sterilní stolek a na něj sterilní pomůcky k aplikaci 

subarachnoideální anestézie. Pacientce jsem pomohla zaujmout polohu na boku 

s vyhrbením bederní oblasti. Lékař se v oblasti L4 – L5 pokusil zavést spinální 

jehlu G 25 do subarachnoideálního prostoru, coţ se nezdařilo. Paní J.G. jsem 

společně se sanitářem posadila a lékař se pokusil zavést jehlu v poloze v sedě. 

Pacientka byla trpělivá a spolupracovala, ale ani opakovaný pokus o 

subarachnoideální anestézii nebyl úspěšný kvůli patologickým degenerativním 

změnám páteře pacientky. Místa vpichů jsem sterilně kryla. Lékař pacientce 

vysvětlil, ţe je nutné přistoupit k celkové anestézii. Za spolupráce sálového 

sanitáře jsem pomohla pacientce zaujmout operační polohu vleţe na zádech 

s uvolněnou operovanou levou dolní končetinou (LDK) a odpaţenou levou horní 

končetinou (LHK), kde byla zavedena periferní ţilní kanyla. LHK pacientka 

odpaţila a volně poloţila dlaní dolů na připravenou podloţku. Zkontrolovala 

jsem, ţe úhel upaţení LHK nepřesahuje 90°. Pod hlavu jsem pacientce dala 

antidekubitní gelovou podloţku a domluvila se, zda nastavení teploty na výhřevné 

podloţce pod pacientkou je příjemné. Ubezpečila jsem se, ţe paní J.G. poloha 

vyhovuje a nikde necítí tlak nebo bolest. Paní J.G. měla z oddělení zavedený 
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PMK připojený na sběrný sáček, který jsem upevnila tak, abych mohla během 

operace sledovat diurézu. Pacientku jsme uvedli do celkové anestézie 

intravenózně, dle ordinace lékaře jsem aplikovala i.v. fentanyl 2 ml, thiopental 

400 mg a succinylcholinjodid 100 mg. Po nástupu i.v. anestézie jsem lékaři 

podala pomůcky potřebné k zajištění dýchacích cest (viz výše), lékař pacientku 

zaintuboval a ověřil poslechem správnost uloţení ETR, já ji důkladně fixovala ke 

tvářím. Podala jsem i.v. dlouhodobé svalové relaxans rocuronium 30 mg. Do 

kaţdého oka jsem aplikovala 1 kapku Lacrisyn, z důvodu sníţené tvorby slz 

během anestézie. Anesteziolog převedl pacientku na inhalační anestézii se směsí 

O2, N2O a isofluranu. Během výkonu jsem sledovala fyziologické funkce, 

ventilační parametry, bilanci tekuti, krevní ztráty, tělesnou teplotu. Dle ordinace 

lékaře jsem podávala léky. Dvakrát jsem přidávala 2 ml fentanylu i.v., dále jsem 

podala 500 ml 6% Tetraspanu i.v. a autotransfúzi. Pacientka byla zahřívána a 

infúzní roztoky byly podávány přes ohřívací spirálu. Vše bylo zaznamenáno do 

dokumentace (viz tabulka č. 4 a příloha č. 3). K náhradě tekutin a iontů byly 

podány krystaloidní i koloidní roztoky a krevní ztráty byly hrazeny autotransfúzí. 

Po skončení operace, která proběhla bez komplikací s přiměřenou krevní ztrátou, 

byla pacientka vyvedena z anestézie a po obnovení spontánního dýchání a 

obranných reflexů byla extubována. Jiţ při překladu z operačního stolu na 

transportní vozík si pacientka stěţovala na bolest operované končetiny. Lékař 

naordinoval analgetika k podání hned po příjezdu na JIP, kam byla pacientka 

přeloţena ze sálu a kde bude prvních 24 hodin po operaci. Zde jsem se jiţ péče o 

paní J.G. neúčastnila. Další ošetřovatelskou péči vykovával ošetřující personál 

JIP, standardního ortopedického oddělení a následné rehabilitační péče. (viz 

kapitola 2.5.) 

 

Tabulka č. 4: Fyziologické funkce 

Čas 
P 

(/min) 

DF 

(/min) 

TK 

(mmHg) 

SpO2 

(%) 

TT 

(°C) 

Příjem 

(ml) 

Výdej 

(ml) 

8:00 68 12 140/90 98 36,6 100 (F1/1) 100 (moč) 

8:15 82 14 151/96 98 36,6   

8:30 56 12 115/75 100 36,6 1000 (krystal.)  
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8:45 79 12 143/94 100 36,5   

9:00 55 12 113/71 99 36,4   

9:15 57 12 116/74 100 36,3  100 (moč) 

9:30 56 12 115/72 100 36,3   

9:45 59 12 119/75 100 36,3   

10:00 57 12 115/71 100 36,2   

10:15 54 12 113/73 100 36,2 500 (koloidy) 250 (moč) 

10:30 55 12 117/79 99 36,2   

10:45 68 16 127/86 98 36,3  300 (moč) 

11:00 75 14 135/89 98 36,3 327 (krev) 300 (krevní 

ztráta) 

Do výdeje se ještě započítá asi 100 ml neměřitelných ztrát z operační rány 

perspirací. 

 

1.4.3. Možnosti náhrady krevních ztrát 

      S rozvojem operativy vzrůstá potřeba hrazení krevních ztrát při velkých 

operačních výkonech, mimo jiné také v ortopedii. V prvé řadě můţeme krevní 

ztráty omezit (šetrné operování, přiloţení turniketu, vysazení léků ovlivňující 

agregaci trombocytů – NSA, salicyláty). Druhým krokem je hrazení krevních ztrát 

homologní nebo autologní krví. (25) 

Moţnosti hrazení krevních ztrát autologní krví 

 Autotransfúze – před operační odběr, plánované výkony, max. 3 TU plné 

krve, odběry s odstupem 5 – 7 dní. Během operace je krev pacientovi 

navrácena. (7) 

 Hemodiluce – peroperační odběr, zajišťuje zpravidla anesteziolog těsně po 

úvodu do anestézie, 1 – 3 TU krve podle zdravotnímu stavu a hodnot 

krevního obrazu. Odebrané mnoţství krve je hrazeno infuzními roztoky. 

Během operace je krev pacientovi navrácena. (7) 

 Rekuperace – peroperační odběr, zachycení krevních ztrát z operačního 

pole v rekuperačním přístroji, její promývání fyziologickým roztokem, 

obohacení o antikoagulační roztok a filtrování. Navrácení pacientovi do 6 
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hod. od započetí rekuperace. Pouţití u výkonů s krevní ztrátou 1000 ml a 

více. (26) 

 Retransfúze – pooperační sběr krve z operačního pole pomocí drénu do 

speciálního drenáţního systému, bez přidání antikoagulačního roztoku. 

Navrácení pacientovi do 6 hod. od započetí odsávání. (7, 24)  

 

1.4.4. Belovac 
TM 

ABT 

      Systém Belovac 
TM 

ABT nabízí optimální řešení pro pooperační drenáţ, 

sběr, filtraci a retransfúzi autologní krve. Plní dvojí funkci (sběr a retransfúzi), 

nejsou potřeba speciální nástroje a speciálně vyškolený personál. Základní sada je 

kompletní pro odběr i retransfúzi. Systém je bezpečný, neboť je uzavřený a tím se 

sniţuje riziko pooperační infekce. Maximální sací tlak je 12 kPa (90 mmHg), ten 

je vytvářen mechanicky harmonikou.  

Retranfúzní systém Bellovac 
TM

ABT se dodává sterilní a obsahuje: 

 Odvodný drén nasazený na jednorázové kovové jehle 

 Sběrná harmonika (obsah 220 ml) opatřená jednosměrnou trojitou chlopní, 

chránící jak pacienta, tak personál 

 Sběrný vak (obsah 500 ml) s 200 µm makrofiltrem 

 Transfúzní set s 80 a 40 µm mikrofiltrem (27) 

Kromě kompletní sady Bellovac 
TM 

ABT je nabízena celá řada doplňků. 

 Náhradní sběrný vak (obsah 500 ml) s 200 µm makrofiltrem a transfúzní 

set s 80 a 40 µm mikrofiltrem, pouţitelný tehdy, pokud pacient ztrácí více 

jak 500 ml krve za 6 hod. 

 Sběrný (odpadní) sáček, který je nasazen po ukončení sběru retransfúze, 

nejdéle za 6 hodin 

 Prodluţovací linka, tato linka zajišťuje uzavřený okruh spolehlivějším, jak 

ţádají některé náboţenské skupiny 

 Transfúzní set s 40 µm mikrofiltrem 

 Další příslušenství Y spojky a drény průměrů – FG 10, 14, 18 

Všechny části jsou vyrobeny z biokompaktního, nepyrogenního materiálu a jsou 

rentgen kontrastní. (27) 
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Obrázek č. 5: Bellovac 
TM 

ABT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Soukromý archiv – Martina Pecháčová  

Systém Bellovac 
TM 

ATB je pouţíván při totální endoprotéze kolenního kloubu a 

totální endoprotéze kyčelního kloubu. Cena setu je srovnatelná s cenou jedné 

jednotky homologního erytrocytárního koncentrátu. (21, 25) 

      Operatér zavede do operační rány dva drény a perioperační sestra připojí 

drenáţní soupravu, která se skládá z odvodné linky, sběrné harmoniky a sběrného 

sáčku (viz obrázek č. 5). Sběrný sáček je označen jménem a příjmením pacienta, 

datem narození a časem začátku sběru krve. Perioperační sestra předá 

anesteziologické sestrě sterilně zabalený retransfúzní set, aby byl s pacientem 

doručen na oddělení – JIP. Zde je dvě hodiny od začátku sběru po 15 min. krev 

přepouštěna z harmoniky do sběrného sáčku, dále po 30 min. (viz obrázek č. 7). 

Po naplnění sběrného sáčku je připojen retransfúzní set (viz obrázek č. 8) a krev je 

navrácena pacientovi (viz obrázek č. 9) do 6 hod. od začátku sběru. Po ukončení 

sběru je na drenáţní systém nasazen odpadní sáček a systém slouţí jako drén 

s podtlakem (viz obrázek č. 10). 
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Obrázek č. 6: Zahájení sběru krve 

 

 

Obrázek č. 7: Přepouštění krve ze sběrného měchu do sběrného sáčku. 

 



35 

 

Obrázek č. 8: Připojení retransfúzního setu ke sběrnému sáčku 

 
 

 

Obrázek č. 9: Podání krve pacientovi 
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Obrázek č. 10: Nasazení odpadního sáčku 

 

Obrázky č. 5 – 10: Autor fotografií - Martina Pecháčová 

 

 

1.5. Prognóza 

      Prognóza onemocnění u paní J.G. je příznivá, pokud bude dodrţovat 

léčebný reţim, včetně doporučené pohybové aktivity. Pacientka má BMI 28,3, coţ 

odpovídá střední nadváze (viz příloha č. 6). Její klouby jsou přetěţovány 

nadbytečnými kilogramy, proto vhodná pohybová aktivita (plavání, jízda na kole) 

je ţádoucí. Naopak nevhodný je klek a delší statická zátěţ.  

Ţivotnost kloubní náhrady je omezena. Po několika letech můţe dojít k plíţivému 

uvolnění implantátu z kostního lůţka. U pacientů, kteří mají kvalitní kostní lůţko, 

nízkou tělesnou hmotnost a dodrţují doporučený pohybový reţim, je ţivotnost 

kloubní náhrady delší. (15) 
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2. OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST 

      Základem úspěšné ošetřovatelské péče je získání co největšího počtu 

uţitečných informací o pacientovi. Při získávání informací navazujeme první 

kontakt s pacientem, který je velmi důleţitý z hlediska následné ošetřovatelské 

péče. Snaţíme se navodit atmosféru důvěry a nemocného lépe poznat po stránce 

zdravotní, ale i psychosociální. 

      Pracuji jako anesteziologická sestra na operačním sále a s pacientem se 

v běţném provozu setkávám aţ bezprostředně před operací v operačním traktu. 

Zde je velmi omezená doba na rozhovor a sepsání ošetřovatelské anamnézy. 

Informace o nemocném získávám z krátkého rozhovoru, který je zaměřen na 

potřeby anestézie, ošetřovatelské anamnézy sepsané sestrou z oddělení, od 

operatéra a anesteziologa. I kdyţ je čas pro rozhovor s pacientem omezený, 

snaţím se vţdy o navození pocitu příjemné atmosféry a důvěry. 

 

2.1. Ošetřovatelský proces 

2.1.1. Charakteristika ošetřovatelského procesu 

      Termín ošetřovatelský proces byl zaveden v 50. letech 20. století a stal se 

jádrem ošetřovatelství. Je to účinná metoda usnadňující klinické rozhodování a 

řešení problematických situací, je flexibilní a jiţ natolik strukturovaný, ţe můţe 

být základem ošetřovatelských úkonů. Ošetřovatelský proces od sestry vyţaduje 

znalosti, tvůrčí přístup, přizpůsobivost, zaujetí a důvěru ve vztahu k práci. Hlavní 

fází ošetřovatelského procesu je zhodnocení nemocného, kdy sestra můţe 

vycházet z různých ošetřovatelských modelů např. vyhledávat biologické, 

psychické, sociální a spirituální potřeby člověka (V. Hendersonová), ze 

schopnosti nemocného být soběstačný (Oremová), či schopnosti zajistit si určité 

aktivity kaţdodenního ţivota (Roperová). (3) 

Ať uţ sestra pouţije jakýkoliv model, vţdy musí brát v úvahu, ţe: 

 Pacient je individuální lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností 

 Základní lidské potřeby musí být uspokojovány, pokud tomu tak není, 

vzniká problém, který vyţaduje pomoc jiné osoby 
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 Pacient má právo na poskytování kvalitní medicínské a ošetřovatelské 

péče zaměřené na prevenci nemocí 

 Součástí procesu je vztah sestra – pacient 

 

2.1.2. Fáze ošetřovatelského procesu 

1. Zhodnocení nemocného 

Sestra musí o pacientovi získat dostatek informací. Zajímá se především o 

aktuální stav i dobu, která nemoci předcházela, o sociální situaci, a o náhled 

pacienta na zdraví a nemoc. Můţe se opřít o různé modely ošetřovatelské péče. 

 

2. Stanovení ošetřovatelské diagnózy 

Na základě vyhodnocení získaných informací stanoví sestra aktuální a 

potencionální ošetřovatelské diagnózy. Zahrne tam ošetřovatelské problémy, které 

sama identifikovala a problémy, které pociťuje pacient. Sestra ve spolupráci 

s pacientem stanoví významnost těchto problémů. 

 

3. Plán ošetřovatelské péče 

Sestra stanoví krátkodobé a dlouhodobé cíle ošetřovatelské péče a společně 

s pacientem určí pořadí jeho individuálních problémů. 

 

4. Realizace plánu 

V této fázi sestra plní úkoly dané ošetřovatelským plánem. Současně o nemocném 

získává poznatky, které jí umoţňují modifikovat ošetřovatelskou péči. 

 

5. Zhodnocení efektu poskytnuté péče 

Cílem této fáze je zjistit, zda bylo dosaţeno vytyčených ošetřovatelských cílů 

v plánu (positivních i negativních výsledků ošetřovatelské péče), event. úprava 

plánu. (18) 

  

2.2. Charakteristika modelu Virginie Hendersonové 

      Teorii základní ošetřovatelské péče V. Hendersonová definovala jiţ v roce 

1960. Cílem tohoto modelu je nezávislost pacienta v uspokojování potřeb. 
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Pacientem je nezávislá celistvá osoba, tvořena biologickou, psychickou, sociální a 

spirituální sloţkou, které zahrnují 14 elementárních potřeb. Potřeby si jedinec 

uspokojuje individuálním způsobem (kultura, osobnost, emoce, fyzický stav). 

V průběhu ţivota se potřeby mění z hlediska kvality i kvantity. Zdravý člověk je 

nezávislý a soběstačný, ale v určitých ţivotních obdobích (dětství, stáří, 

těhotenství) a situací, kdy nemá dostatek sil, vůle nebo vědomostí dochází 

k různému stupni porušení nezávislosti, coţ je většinou spojeno s poruchou zdraví 

nebo s příznaky nemoci. V této situaci přichází sestra, aby identifikovala rozsah 

nesoběstačnosti, zhodnotila podmínky i patologické stavy a následně naplánovala 

zásahy, které realizuje. Plán průběţně přehodnocuje a modifikuje. (14) 

Funkci sestry definovala V. Hendersonová takto: „Jedinečnou funkcí sestry je 

pomoc (asistence) zdravému nebo nemocnému jedinci vykonávat činnosti 

přispívající k jeho zdraví nebo k uzdravení či klidné smrti, které by jedinec 

vykonával sám, bez pomoci, kdyby měl na to dostatek sil, vůle a vědomostí. A 

sestra vykonává tuto funkci tak, aby jedinec dosáhl nezávislosti co nejdříve.“ 

(Pavlíková 2006, str. 49) 

Sestra jako vykonavatelka základní ošetřovatelské péče pouze asistuje, 

rozhodovat a jednat můţe v případě pacientovy úplné závislosti (kóma).  

Základní ošetřovatelská péče je poskytována jedincům v nemocnicích i v péči 

domácí. Komponenty základní ošetřovatelské péče jsou odvozené ze 14 

základních potřeb jedince. Jedná se o: 

1. pomoc pacientovi normálně dýchat 

2. pomoc pacientovi při příjmu potravy a tekutin 

3. pomoc pacientovi při vylučování 

4. pomoc pacientovi při udrţování optimální polohy 

5. pomoc pacientovi při spánku a odpočinku 

6. pomoc pacientovi při výběru vhodného oděvu, při oblékání a svlékání 

7. pomoc pacientovi při udrţování tělesné teploty ve fyziologickém rozmezí 

8. pomoc pacientovi při udrţování tělesné čistoty, upravenosti a ochraně 

pokoţky 

9. pomoc pacientovi vyvarovat se nebezpečí z okolí a přecházet zranění sebe 

i druhých 
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10. pomoc pacientovi při komunikaci s ostatními, při vyjadřování potřeb, 

emocí, pocitů a obav 

11. pomoc pacientovi při vyznání jeho víry 

12. pomoc pacientovi při práci a produktivní činnosti 

13. pomoc pacientovi při odpočinkových a rekreačních aktivitách 

14. pomoc pacientovi při učení, při objevování, uspokojování zvědavosti (coţ 

vede k normálnímu vývoji a zdraví) (14) 

  

2.3. Ošetřovatelská anamnéza 

      Ošetřovatelskou anamnézu jsem odebrala 15.11.2010 v 15 hodin na pokoji 

nemocné. Informace jsem získala z rozhovoru, vlastním pozorováním, 

z dokumentace a od ošetřujícího lékaře. K hodnocení nemocné jsem pouţila 

model Virginie Hendersonové. Ve své práci se zaměřuji na anesteziologickou 

ošetřovatelskou péči a s ní spojené ošetřovatelské diagnózy, proto kaţdou sloţku 

ošetřovatelské anamnézy paní J.G. po příjezdu na sál přehodnocuji. 

 

Normální dýchání 

      Paní J.G. bydlí ve druhém patře činţovního domu bez výtahu. Vţdy kdyţ 

vyjde schody, je zadýchaná. Tento stav přisuzuje věku a mírné nadváze. Lékaři se 

nesvěřila, nikdy se jí na to neptal. Dvacet let nekouří. Nyní dýchá klidně a volně, 

DF 12/min., P 72/min., TK 130/80 mmHg. 

      Po příjezdu na sál leţí paní J.G. ve vodorovné poloze, před úvodem do 

anestézie ji zvedám horním část převozového vozíku, aby se pacientce lépe 

dýchalo. Podání midazolamu v premedikaci nezpůsobilo útlum dechového centra, 

pacientka má SpO2 98%, DF 12/min, P 68/min., TK 140/90 mmHg. Po přeloţení 

na operační stůl zůstává pacientka ve vodorovné poloze a SpO2 je 98%. Po 

nástupu anestézie dochází k útlumu dýchání a posléze k jeho úplnému vymizení. 

Pomůcky a přístroje k zajištění dýchacích cest jsem připravila ještě před 

příjezdem pacientky na sál a nyní asistuji lékaři při intubaci. Lékař pacientce 

zajistí dýchací cesty ETC a je napojena na dýchací přístroj s UPV. Po odeznění 

anestézie a obnově spontánního dýchání lékař pacientku extubuje a do předání 
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pacientky na JIP kontroluji DF a SpO2. Dýchací cesty nebyly zahleněny, odsávání 

nebylo nutné. 

 

Dostatečný příjem potravy a tekutin 

      Paní J.G. váţí 80 kg, měří 168 cm, BMI má hodnotu 28,3 – nadváha (viz 

příloha č. 5). Pacientka se stravuje pravidelně. Přiznává, ţe od smrti manţela se 

občas „ošidí“ studeným jídlem. Z důvodu hiátové hernie a pyrózy se vyhýbá 

určitým potravinám. Ví, co jí nedělá dobře. Uţívá APO – OME 20 (viz výše). 

Ovoce a zeleninu si občas koupí, ale základ jídelníčku tvoří pečivo, sýry a 

uzeniny. Obvodní lékař paní J.G. zjistil asi před 5 lety poruchu lipidového 

metabolismu a doporučil jí omezit tučná jídla. Léky neuţívá. V rámci 

předoperačního vyšetření a během pobytu pacientky v nemocnici hodnoty lipidů 

nebyly neodebrány. Černou kávu pije paní J.G. 3x denně, alkohol příleţitostně. 

K pití preferuje ovocné čaje a čistou vodu. Za den vypije asi 1 litr tekutin. 

Pacientka ví, ţe dostane lehkou večeři a potom jiţ nemá nic jíst. Pít můţe do 

půlnoci. Ráno v šest hodin dostane od sestry léky, které zapije jedním douškem. 

Zuby si můţe vyčistit, jen nesmí polykat vodu.  

Chrup má vlastní, sanován. 

      Po příjezdu na sál jsem se pacientky vyptala, zda dodrţela dobu lačnění. 

Ujistila mě, ţe od půlnoci nic nepila a jedla naposledy večeři, kterou dostala na 

oddělení. Nyní si stěţuje na pocit sucha v ústech. Pacientce jsem dala mulový 

čtvereček namočený vodou a nabídla jí moţnost vypláchnutí úst vodou. Po 

zavedení PŢK jsem pacientce podala 100ml 1/1 Fyziologického roztoku + 3g 

Cefazolinu, 1000ml Plasmalyte, 500ml 6% Tetraspan, autotransfúzi. Vše dle 

ordinace lékaře. Dvě hodiny po operaci můţe dostat pacientka první tekutiny, 

nejlépe čaj po lţičkách. 

 

Vylučování 

      Paní J.G. trpí stresovou inkontinencí. Uţívá Mictonorm (viz výše) 

s dobrým efektem. Stolici má pravidelně 1x denně, dnes stolici měla. Pacientka je 

informována o nutnosti zavedení PMK na oddělení těsně před operací.  



42 

 

      Po příjezdu na sál kontroluji PMK a mnoţství moče ve sběrném sáčku – 

100ml. Pacientka by si přála, aby močový katétr měla co nejkratší dobu. Po 

uloţení pacientky do operační polohy kontroluji polohu cévky a sběrného sáčku, 

aby nedošlo k otlaku. Po operaci je v močovém sáčku 750 ml světle ţluté moče. 

Krevní ztráty byly 300 ml. Do rány byly zavedeny dva drény a napojeny na 

systém Bellovac 
TM

 ABT, oba odvádí. Při předání na JIP ztráty v drénech cca 30 

ml. Při překladu pacientky z operačního sálu na převozový vozík jsem 

zkontrolovala, zda pacientka není zpocená, z důvodu pouţití výhřevné podloţky a 

krycí folie. Kůţe na zádech ani jiných částech těla nevykazuje známky pocení. 

 

Pohyb a udrţování vhodné polohy 

      Paní J.G. s manţelem hodně cestovala a věnovala se turistice. Po smrti 

manţela jiţ nevyjíţděla na delší výlety. Občas se zúčastnila jednodenního výletu 

s Klubem českých turistů. Poslední dva roky ji trápí bolesti obou kolen. Před 

rokem a půl podstoupila operaci TEP pravého kolena. Vhodné úlevové polohy i 

pomůcky zná a umí je pouţít. Nácvik chůze o berlích před operací odmítá, prý si 

to ještě dobře pamatuje. Den před operací na lůţku zaujímá aktivní polohu. 

Zhodnocení soběstačnosti dle Barthel test základních všedních činností – 100 

bodů – nezávislý (viz příloha č. 7). 

Zhodnocení rizika vzniku dekubitu dle Nortonové – 33 bodů – bez rizika (viz 

příloha č. 9). 

Zhodnocení rizika pádu dle Stupnice pádů Morse – 0 bodů – bez rizika (viz 

příloha č. 1).  

      Po příjezdu na sál pacientka zaujímá polohu vleţe na zádech. Na 

převozovém vozíku jsem zkontrolovala zvednuté postranice a pacientku poučila, 

aby nevstávala a klidně leţela. Při pokusu o zavedení regionální anestézie 

pacientce pomáhám zaujmout správnou polohu a spolu se sálovým sanitářem ji 

jistíme proti pádu. Při překladu pacientky na operační stůl zajistíme převozový 

vozík a společně se sálovou sestrou a sanitářem pomáháme pacientce přesunout se 

na operační stůl. Zde musí pacientka zaujmout vynucenou polohu s odpaţenou 

LHK. Odpaţení nesmí přesáhnout 90°, paţe musí být uloţena vodorovně, pokud 

moţno ve vnitřní rotaci a hlava mírně natočena k abdukované paţi, aby se 
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zabránilo vzniku pozičního traumatu. Pod hlavu dostala pacientka antidekubitální 

gelovou podloţku. Ujišťuji se, ţe pacientku nic netlačí. Perioperační sestra 

kontroluje uloţení dolních končetin, zda PDK je fixována k operačnímu stolu a 

naopak LDK volná a připravená k operaci, ale zajištěná zaráţkou proti pádu 

v době úvodu do anestézie. Na PDK sálový sanitář pacientce nalepí za asistence 

perioperační sestry elektrodu pro koagulaci. Po uvedení do celkové anestézie 

přehodnocuji: 

Soběstačnost dle Barthel test základních všedních činností – 0 bodů – vysoce 

závislý. 

Riziko vzniku dekubitu dle Nortonové – 17 bodů – riziko vysoké. 

Riziko pádu dle stupnice pádů Morse – 50 – nízké riziko. 

Po vyvedení pacientky z anestézie a při překladu na JIP kontroluji, zda na 

odpaţené končetině nedošlo k pozičnímu traumatu. Pacientka v LHK necítí 

parestézie ani bolest, hybnost není omezena a stisk má pevný. Dále přehodnocuji: 

Soběstačnost dle Barthel test základních všedních činností – 20 bodů – vysoce 

závislý. 

Riziko vzniku dekubitu dle Nortonové – 22 bodů – riziko střední. 

Riziko pádu dle stupnice pádů Morse – 35 bodů – nízké riziko. 

 

Spánek a odpočinek 

      Paní J.G. je při vědomí, orientovaná, na otázky odpovídá přiměřeně věku. 

Glasgow coma scale 15 (viz příloha č. 8). Problémy se spánkem neudává, léky na 

spaní neuţívá. Na přímý dotaz, zda spí celou noc, ale odpovídá, ţe nespí celou 

noc, budí ji bolest. Jelikoţ se jedná o bolest chronickou, která trvá nejméně dva 

roky, pacientka ji nespojuje s poruchama spánku. Paní J.G. v důsledku bolestí 

v posledních dvou letech hodně odpočívá. Ráda čte a věnuje se ručním pracím. 

Do nemocnice si přinesla dvě nové knihy a těší se, ţe si je přečte. Paní J.G. je 

informována, ţe na noc dostane lék na spaní – Diazepam a v den operace 

premedikaci, po kterém můţe pospávat. 

      Po příjezdu na sál se pacientka přiznává, ţe tak dobře se jiţ dlouho 

nevyspala. Premedikaci dostala, ale ospalá se necítí. Během operace je pacientka 
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v celkové anestézii, tj. řízené bezvědomí, Glasgow coma scale 3. Při předání na 

JIP je jiţ plně při vědomí, Glasgow coma scale 15. 

 

Vhodné oblečení, oblékání a svlékání 

      Paní J.G. se doma obléká podle počasí a situace. Má ráda volné a pohodlné 

oblečení. Spí v noční košili a tu si přinesla do nemocnice. S oblékáním a 

svlékáním pacientka problémy nemá. Po operace si je vědoma, ţe mohou nastat 

problémy s obouváním a zouváním, ale jelikoţ tuto operaci podstoupila před 

rokem a půl, věří, ţe vše zvládne. 

      Na operační sál přijela paní J.G. v jednorázové košili, byla přikrytá 

jednorázovou rouškou a na hlavě měla operační čepici. Při pokusu o zavedení 

regionální anestézie jsem se snaţila pacientku odhalovat co nejméně a 

respektovala jsem její stud. Pacientku jsem odkryla pro potřeby operace aţ po 

uvedení do celkové anestézie. Před odjezdem pacientky na JIP jsem ji oblékla 

jednorázovou košili a opět přikryla. 

 

Udrţování fyziologické tělesné teploty 

      Paní J.G. na vysoké teploty netrpí. Občas má pocit studených rukou a 

nohou. Z tohoto důvodu si vzala do nemocnice noční košili s dlouhým rukávem, 

teplý dlouhý ţupan a ponoţky. Při příjmu měla teplotu 36,6°C.  

      Při příjezdu na sál si pacientka stěţuje na zimu. Přes jednorázovou roušku, 

kterou byla přikryta, jsem jí dala na předsálí deku. Na operačním stole byla 

připravena vyhřívací podloţka, kterou jsem nastavila na 38°C. Pacientce teplota 

podloţky vyhovovala. Infúzní roztoky jsem podávala přes ohřívač, jehoţ teplota 

byla 37°C. Během operace jsem sledovala TT a vše zaznamenala. Při předání na 

JIP měla pacientka TT 36,3°C. 

 

Udrţování upravenosti a čistoty těla 

      Paní J.G. je při našem setkání den před operací upravená a oblečená v čisté 

noční košili. Doma má ráda pořádek a věci na svém místě. Je si vědoma toho, ţe 

po operaci péče o domácnost nebude jednoduchá. Věří, ţe díky včasné a správné 
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rehabilitaci tento stav bude trvat omezeně dlouhou dobu. Ráno v den operace se 

paní J.G. osprchovala, oholila si LDK a vyčistila si zuby.  

      V rámci předoperační přípravy na sále kontroluji, zda pacientka nemá na 

kůţi koţní defekty - oděrky, dekubity. Na pravém koleni je patrná jizva po 

předchozí operaci zhojená keloidem. Jizvy po operaci haluxů jsou minimální. Po 

skončení operace jsem opět zkontrolovala stav kůţe – otlaky, oděrky ani dekubity 

pacientka nemá. Na LHK je zavedena periferní kanyla. Perioperační sestra sterilně 

kryje operační ránu a drény.  

 

Odstraňování rizik z ţivotního prostředí a zabraňování vzniku poškození 

sebe i druhých 

      Paní J.G. si není vědoma ţádného rizika, které by jí doma hrozilo. Jelikoţ 

jiţ podstoupila před rokem a půl stejnou operaci na pravém koleně, ví, co ji čeká. 

V nemocnici zvyšujeme bezpečí pacienta dodrţováním mezinárodních 

bezpečnostních cílů. 

1. Správná identifikace pacientů – při přijetí dostala paní J.G. bílý identifikační 

náramek, na kterém je její jméno a datum narození. Před podáním léků, krve, 

odběrama, vyšetřením je vţdy na tomto náramku zkontrolováno jméno a datum 

narození. Cílem je identifikace osoby a poskytnutí správné péče správnému 

pacientovi.  

2. Efektivní komunikace – veškeré ordinace léků a vyšetření jsou prováděny vţdy 

písemně. Verbální a telefonické ordinace nejsou na standardním oddělení moţné. 

3. Zvýšení bezpečí u rizikových léků – na standardním oddělení se koncentrované 

elektrolyty skladují izolovaně, aby se zabránilo jejích neúmyslnému podání. 

4. Prevence záměny pacienta, výkonu a lokalizace provedení – při příjmu označil 

lékař  spolu s pacientkou operovanou končetinu a v dokumentaci zkontroloval 

shodné údaje o stranové lokaci Pacientka má na LDK v oblasti kolena kříţek. 

Ráno při vizitě provede operatér spolu s pacientkou kontrolu označení, event. 

označení nové, kde výkon bude provádět. 

5. Nemocnice zavede postupy vedoucí ke sníţení rizika nosokomiálních infekcí – 

řádná hygiena rukou je zásadním nástrojem, který slouţí k eliminaci infekcí. 

V naší nemocnici je veškerý personál pravidelně školen o správné hygieně rukou.  
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6. Nemocnice zavede postup vedoucí ke sníţení rizika poškození pacientů 

v důsledku pádů – při přijetí jsem pacientku zhodnotila dle Stupnice pádů Morse 

(viz výše). Pacientka je bez rizika. 

      Po příjezdu pacientky na sál jsem v dodrţování bezpečnostních cílů 

pokračovala. 

Ad 1) Paní J.G. jsem zkontrolovala identifikační náramek a dotazem jsem se 

zeptala na její jméno. Zkontrolovala jsem veškerou dokumentaci. Vše souhlasilo. 

Ad 2) Antibiotika jsem pacientce podala dle ordinace ošetřujícího lékaře, 

v dekursu označila a podepsala. Ostatní léky jsem jiţ podala na ústní ordinaci 

anesteziologa. V anesteziologickém týmu si jsme vědomi výšeného rizika při 

ústní ordinaci léků. Z tohoto důvodu sestra po anesteziologovi opakuje 

ordinovaný lék a těsně před podáním znovu opakuje co a v jakém mnoţství 

podává. Před koncem operace jsem dle ordinace lékaře objednala z transfúzního 

oddělení autotransfúzi. Zkontrolovala jméno rodné číslo, krevní skupinu a datum 

exspirace. Provedla jsem Sanqvi test u konzervy i pacientky. Vše souhlasilo, 

k záměně léků ani krevní konzervy nedošlo. 

Ad 3) Koncentrované elektrolyty na sále skladujeme izolovaně. V průběhu pobytu 

paní J.G. na sále jsem je nepodávala. 

Ad 4) Bezprostředně před úvodem do anestézie celý tým podílející se na operaci 

(anesteziolog, anesteziologická sestra, operatér, asistent, sálová sestra) 

zkontroloval označení pacientky a operované končetiny. O tomto úkonu byl 

proveden záznam do dokumentu Předanestetické vyšetření, druhá strana Potvrzení 

předoperačního bezpečnostního procesu (viz příloha č. 4) K záměně pacientky ani 

operované končetiny nedošlo. 

Ad 5) Po celou dobu péče o pacientku jsem dodrţovala správnou hygienu rukou. 

V prostorách sálu jsem se pohybovala v jednorázovém sálovém oblečení, na hlavě 

jsem měla operační čepici, která mi zakrývala všechny vlasy, přes ústa a nos jsem 

měla ústenku. O veškeré invazivní vstupy (PŢK, ETC, PMK) jsem pečovala 

asepticky. Stejně tak bylo pečováno o její ránu a drény ze strany perioperační 

sestry. Riziko postiţení pacientky nozokomiální infekcí jsem minimalizovala, 

stejně tak celý operační tým. 
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Ad 6) Při přijetí pacientky na sál jsem přehodnotila riziko pádu (viz výše). 

Pacientka má nízké riziko pádu. Při péči o pacientku postupuji tak, aby k pádu 

nedošlo. Po předání pacientky na JIP je její náramek označen červeně, stejně tak 

chorobopis a lůţko. Ošetřujícímu personálu to signalizuje, ţe je u pacientky riziko 

pádu.  

 

Komunikace s jinými osobami, vyjadřování emocí, potřeb, obav a názorů 

      Paní J.G. komunikuje přiměřeně stavu a věku. Je optimistická. Ráda si 

povídá se sousedy. I v nemocnici se hned seznamuje s pacientkami, se kterými 

sdílí pokoj. Pacientka má asi 5 let tinnitus a někdy má pocit nedoslýchavosti. Nyní 

mě slyší dobře. Obavy má z pooperační bolesti. Ujistila jsem ji, ţe léky na tlumení 

bolesti bude mít předepsané a poučila ji, aby ošetřovatelský personál včas 

informovala, ţe má bolesti. 

      Po příjezdu na sál se paní J.G. cítí dobře, komunikuje přiměřeně. Snaţím 

se mluvit zřetelně (rouška na ústech), aby mi pacientka i přes svůj malý handicap 

rozuměla. Vyuţívám nonverbální komunikace. Všechny otázky jsem pacientce 

zodpověděla. 

 

Vyznání vlastní víry 

      Paní J.G. je křtěná a věřící, do kostela chodí o velkých svátcích 

(Velikonoce, Vánoce). Sluţbu kaplana naší nemocnice vyuţít nechce. 

      Pacientka věří, ţe se brzy uzdraví a ţe na Vánoce bude moci zajít do 

kostela, tuto její víru po příjezdu na sál podporuji. 

 

Smysluplná práce 

      Paní J.G. se vyučila cukrářkou a celý ţivot pracovala v oboru. Svou práci 

měla ráda a hezky o ní mluví. Nyní je jiţ 7 let v důchodu, ale ještě před rokem a 

půl chodila na bývalé pracoviště vypomáhat. 

      Po příjezdu na sál přehodnocení této potřeby nelze provést.  
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Hry nebo účast na různých formách odpočinku a rekreace 

      Paní J.G. s manţelem provozovala turistiku a ráda cestovala. Po smrti 

manţela tyto záliby omezila na občasné výlety. Kdyţ začala mít problémy 

s koleny, přestala cestovat úplně. Myslí si, ţe se k cestování jiţ nevrátí. Se 

sousedy hraje občas deskové hry – scrabble. 

      Po příjezdu na sál jsem pacientku vyzvala, aby odpočívala. 

 

Učení, objevování nového, zvídavost, která vede k normálnímu vývoji a 

zdraví a vyuţívání dostupných zdravotnických zařízení 

      Paní J.G. je zvídavá a má mnoho otázek. Na druhou stranu ví, co ji čeká, 

protoţe stejnou operaci jiţ prodělala před rokem a půl. Tehdy nevěděla o 

moţnosti následné lůţkové rehabilitační péče, kterou nyní vyuţije a po operaci šla 

domů. Přiznává, ţe vše zvládla díky ochotným sousedům. Je si vědoma toho, ţe 

by si měla nacvičit chůzi o berlích, ale má pocit, ţe si vše ještě dobře pamatuje.  

      Po příjezdu na sál se pacientka zajímala o přístroje monitorující její FF. 

Vše jsem jí ukázala a vysvětlila. Edukovala jsem ji o poloze, při které jí bude 

zavedena regionální anestézie. 

 

Tabulka č. 5: Ošetřovatelská anamnéza 

 Den příjmu Anestézie Předání JIP 

Dýchání 

 

 

Puls 

 

Tlak krve 

SpO2 

Klidné 

Volné 

12/min 

pravidelný 

72/min 

130/80 mmHg 

 

Řízené 

 

12/min 

pravidelný 

56/min 

116/74 mmHg 

98 – 100% 

Klidné 

Volné 

14/min 

pravidelný 

75/min 

135/89 mmHg 

98% 

Příjem Od večera 

Lačná 

1100 ml krystal.r. 

500 ml koloid.r. 

327 ml 

autotransfúze 

Kape 

autotransfúze 

Výdej Močení + PMK 750 ml Drén Bellovac 
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Stolice + Ztráty 300 ml 

krve 

Perspirace asi 

100 ml 

PMK 

Poloha 

Pohyb 

Barthel 

Norton 

Morse 

Aktivní 

 

100 

32 

0 

Pasivní 

 

0 

17 

50 

Aktivní 

 

20 

22 

35 

Spánek 

Odpočinek 

(GCS) 

Při vědomí 

Orientovaná 

15 

Řízené 

bezvědomí 

3 

Při vědomí 

Orientovaná 

15 

Oděv Přiměřeně 

situaci 

Bez oblečení 

zarouškovaná 

Košile  

Zakrytá 

Tělesná teplota 36,6°C 36,2°C 36,3°C 

Kůţe Bez defektů a 

oděrek, pravé 

koleno – jizva, 

haluxy 

oboustranně - 

jizva 

Operační rána, 

 ETR, 

 i.v. kanyla 

Operační rána, 

 drény, 

 i.v. kanyla 

Invazivní 

vstupy 

Bez invazivních 

vstupů 

PMK, i.v. kanyla, 

ETR, 

operační rána 

PMK, drény 

 i.v. kanyla, 

operační rána 

 

 

2.4. Ošetřovatelské diagnózy 

      Po odebrání ošetřovatelské anamnézy a zhodnocení informací důleţitých 

pro ošetřovatelskou péči jsem stanovila ošetřovatelské diagnózy na dobu pobytu 

pacientky na operačním sále a to v souvislosti s celkovou anestézií z hlediska 

anesteziologické sestry. Paní J.G. byla v operačním traktu od 8 hod. do 11 hod., 
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kdy byla předána na oddělení JIP. Ošetřovatelské diagnózy jsou řazeny 

v chronologickém sledu. 

 

Ošetřovatelské diagnózy 

1. Riziko záměny pacienta a operované končetiny v souvislosti s operačním 

výkonem 

2. Úzkost a strach z důvodu operačního zákroku a neznámého prostředí 

3. Bezmocnost z důvodu odhalení pacientky 

4. Pocit sucha v ústech z důvodu premedikace a nemoţnosti perorálního 

příjmu 

5. Riziko hypotermie z důvodu nedostatečného oblečení a chladného 

prostředí 

6. Riziko pádu z důvodu vlivu premedikace a přesunu na operační stůl 

7. Neschopnost udrţet dechovou aktivitu po úvodu do celkové anestézie 

v důsledku podané medikace a po ukončení CA 

8. Riziko poklesu vitálních funkcí pod fyziologické rozmezí z důvodu 

podané anestézie 

9. Akutní bolest způsobená operačním výkonem 

10. Riziko pozičního traumatu z důvodu vynucené operační polohy 

11. Riziko vzniku infekce z důvodu zavedení PŢK, PMK a pokusu o zavedení 

SAB 

12. Riziko vzniku dekubitu v souvislosti s imobilizací během operačního 

výkonu 

13. Riziko vniku hypovolémie v souvislosti s krevními ztrátami v průběhu 

operace 

14. Riziko vzniku tromboembolické nemoci (TEN) v souvislosti s imobilizací 

během operace 

15. Riziko vzniku poškození oční rohovky z důvodu sníţené tvorby slz během 

podání celkové anestézie 
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1. Riziko záměny pacienta a operované končetiny v souvislosti s operačním 

výkonem 

 

Cíl: 

 Nedojde k záměně pacientky 

 Nedojde k záměně operované končetiny 

 

Plán: 

 Zkontrolovat identifikační náramek pacientky – jméno, příjmení, datum 

narození 

 Zeptat se pacientky na jméno a datum narození 

 Zkontrolovat dokumentaci 

 Zkontrolovat označení operované končetiny 

 

Realizace: 

      Po příjezdu paní J.G. na předsálí operačního sálu jsem zkontrolovala její 

identifikační náramek. Zeptala jsem se jí na jméno a datum narození. 

Zkontrolovala jsem dokumentaci. Vše souhlasí. Pacientky jsem se zeptala, kterou 

končetinu budeme operovat a jakou její část. Zkontrolovala jsem, zda má levé 

koleno označeno od operatéra a v dokumentaci je uvedena operace levého kolena. 

Tato kontrola proběhla ještě jednou těsně před uvedením pacientky do celkové 

anestézie celým operačním týmem. 

 

Hodnocení: 

      Cíl byl splněn, k záměně pacientky ani operované končetiny nedošlo. 

  

2. Úzkost a strach z důvodu operačního zákroku a neznámého prostředí 

 

Cíl: 

 Pacientka zná příčinu své úzkosti a strachu 

 Pacientka umí mluvit o příčinách své úzkosti a strachu 

 Pacientka umí odlišit zdravý strach od nezdravého 
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 U pacientky dojde ke zmírnění úzkosti a strachu 

 

Plán: 

 Komunikovat s pacientkou jasně, zřetelně, pomalu a klidně 

 Uznat pacientky úzkost a strach 

 Mluvit o jejích pocitech, úzkosti a strachu 

 Při komunikaci vyuţívat prvky haptiky  

 Popsat prostředí operačního sálu, přístroje a pomůcky 

 Poskytnout dostatek informací o podání anestézie, operačním zákroku a 

pooperační péči 

 

Realizace: 

      Paní J.G. jsem se představila a podala jí ruku. Mluvila jsem pomalu, jasně 

a zřetelně. Uvědomovala jsem si, ţe mám na ústech ústenku a pacientka trpí 

tinitem. Poskytla jsem jí informace o prostředí, pomůckách, operaci a 

pooperačním období. Všechny otázky jsem zodpověděla. Uznala jsem pacientky 

úzkost a strach a ujistila jí, ţe se jedná o přirozenou reakci na pobyt v neznámém 

prostředí a nadcházejícího operačního zákroku. 

 

Hodnocení: 

      Pacientka dostala potřebné mnoţství informací. Je si vědoma závaţnosti 

ortopedického zákroku i anestézie a chápe důvody jeho provedení. Svoje obavy 

byla schopna verbalizovat a reálně zhodnotit danou situaci. Úzkost a strach zcela 

nepominuly, ale došlo k jejich zmírnění. Cíle bylo dosaţeno. 

 

3. Bezmocnost z důvodu odhalení pacientky a zaujmutí vynucené polohy na 

operačním stole s fixovanými horními končetinami 

 

Cíl: 

 Pacientka chápe důvody obnaţení a fixace na operačním stole 

 Pacientka mluví o svých pocitech a potřebách 
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Plán: 

 Vysvětlit pacientce důvody obnaţení 

 Vysvětlit pacientce důvody fixace na operačním stole 

 Odhalení, obnaţení, odkrytí pacientky provést na nezbytně krátkou dobu a 

jen té části, která je v danou chvíli potřeba 

 Zajistit intimní prostředí a účast pouze toho personálu, který je v danou 

chvíli potřeba 

 Všechen personál respektuje stud pacientky 

 Zajistit základní potřeby pacientky při zaujmutí vynucené polohy na 

operačním stole a fixaci HK 

 

Realizace: 

      Paní J. G. přijíţdí na sál v jednorázové košili, je přikryta jednorázovou 

rouškou a na hlavě má operační čepici. Pacientka si přidrţuje roušku, kterou je 

přikryta. Z nonverbální komunikace je patrné, ţe pacientka se necítí dobře v tomto 

úsporném zakrytí. Pacientce jsem vysvětlila nutnost odkrytí zad a zaujmutí 

správné polohy při pokusu o zavedení regionální anestézie. Pro potřeby operace 

byla pacientka odhalena aţ po uvedení do celkové anestézie. Po zaujmutí operační 

polohy a zajištění končetin proti pádu, má pacientka pocit svědění kolem nosu. 

Odjistím jí ještě horní končetinu, aby mohla uspokojit svoje potřeby. Po skončení 

operace jsem pacientce oblékla jednorázovou košili a zakryla ji. 

 

Hodnocení: 

      Pacientka pochopila důvody obnaţení související s pokusem o zavedení 

regionální anestézie a operace. Věděla, ţe musí zaujmout vynucenou polohu se 

zajištěním končetin proti pádu a mluvit o svých potřebách, které bude třeba 

uspokojit. Situace umoţnila, aby si pacientka své potřeby uspokojila sama. Cíle 

bylo dosaţeno. 
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4. Pocit sucha v ústech z důvodu premedikace a nemoţnosti perorálního 

příjmu  

 

Cíl: 

 Pacientka udává sníţení pocitu sucha v ústech 

 

Plán:  

 Vysvětlit důvody a účinek premedikace a předoperačního lačnění 

 Umoţnit zvlhčování rtů mokrým mulovým čtverce 

 Umoţnit výplach úst vodou 

 Připravit kelímek s vodou, emitní misku, buničinu 

 

Realizace: 

      Paní J.G. jsem vysvětlila důvody předoperačního lačnění a účinek 

Atropinu v premedikaci. Dala jsem jí namočený mulový čtverec, aby si mohla 

zvlhčit rty. Nabídla jsem jí kelímek s vodou k vypláchnutí úst. 

 

Hodnocení: 

      Pacientka znala důvody a účinek premedikace a lačnění. Vyuţila moţnosti 

zvlhčit si rty namočeným mulovým čtvercem. Cíl byl splněn, pacientka se cítila 

lépe. 

 

5. Riziko hypotermie z důvodu nedostatečného oblečení a chladného 

prostředí 

 

Cíl: 

 Udrţení tělesné teploty v normálních mezích 

 

Plán: 

 Vysvětlit pacientce důvody nemoţnosti mít běţné oblečení na operačním 

sále 

 Na předsálí pacientku přikrýt dekou 
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 Odhalení sníţit na nezbytně nutnou dobu 

 Na operačním stole připravit a zapnout vyhřívací podloţku, ohřívač infúzí 

 Odkryté části těla zakrýt fólií 

 Sledovat tělesnou teplotu 

 Sledovat projevy na kůţi, třes 

 

Realizace: 

      Paní J.G. si po příjezdu na sál stěţuje na zimu. Přikrývám ji dekou. 

Vysvětluji jí důvody chladného prostředí na sále i toho, ţe nemůţe mít své běţné 

oblečení. Paní J.G. vše chápe, přála by si mít alespoň ponoţky. Odhalení 

pacientky probíhá pouze po dobu pokusu o zavedení regionální anestézie. Po 

přeloţení pacientky na operační stůl se ujišťuji, ţe nastavená teplota výhřevné 

podloţky je pacientce příjemná. Infúzní roztoky podávám přes ohřívač. Odkryté 

části těla pacientky přikrývám fólií. Tepelné ztráty z otevřené operační rány velké 

kosti nemohu ovlivnit. 

 

Hodnocení: 

      Paní J.G. pochopila důvody nemoţnosti mít na operačním sále své běţné 

oblečení. Na JIP byla předána s tělesnou teplotou 36,3°C. Cíl byl splněn, tělesná 

teplota pacientky neklesla pod fyziologické rozmezí. 

 

6. Riziko pádu z důvodu vlivu medikace, přesunu na operační stůl a zpět, 

z přesunu do lůţka 

 

Cíl: 

 U pacientky nedojde k pádu 

 

Plán: 

 Poučit pacientku o nutnosti klidu na lůţku po podání premedikace 

 Pacientku mít pod stálým dohledem ošetřujícího personálu 

 Na převozovém vozíku zdvihnout a zajistit postranice 

 Při zavádění regionální anestézie jistit pacientku  
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Při překladu pacientky z převozového vozíku na operační stůl a zpět a při 

překladu do lůţka, zajistit vozík, stůl i lůţko proti posunutí 

Na operačním stole zajistit pacientku proti pádu popruhy přes PDK, LHK bude 

odpaţena, PHK bude fixována podél těla a také zajištěna proti pádu 

 

Realizace: 

      Paní J.G. jsem poučila o nutnosti klidu na lůţku z důvodu podání 

premedikace. Na převozovém vozíku jsem překontrolovala zvednuté a zajištěné 

postranice. Při pokusu o zavedení regionální anestézie pacientku jistí proti pádu 

sanitář. Při překladu pacientky na operační stůl jsem zkontrolovala zabrţdění 

převozového vozíku a operačního stolu proti posunutí. S přesunem pacientky na 

operační stůl mi pomáhá sanitář i sálová sestra. Po zaujmutí operační polohy 

kontroluji zajištění pacientky proti pádu. 

 

Hodnocení: 

     Pacientka byla trvale pod dohledem anesteziologické sestry. Nedošlo 

k pádu pacienta. Ošetřovatelský cíl byl splněn, ale riziko pádu přetrvává do 

pooperačního období. 

 

7. Neschopnost udrţet dechovou aktivitu po úvodu do celkové anestézie 

v důsledku podané medikace a po ukončení CA 

 

Cíl: 

 Včasné odhalení poklesu saturace krve kyslíkem pod fyziologické rozmezí 

 

Plán: 

 Připravit anesteziologický přístroj a zkontrolovat jeho funkčnost 

 Zkontrolovat přívod kyslíku a ostatním plynů 

 Připravit a zkontrolovat pomůcky pro zajištění průchodnosti dýchacích 

cest 

 Udrţet saturaci krve kyslíkem ve fyziologickém rozmezí 

 Asistovat lékaři při zajištění průchodnosti dýchacích cest 
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 Ověřit správnou polohu endotracheální kanyly a připojit pacienta 

k ventilátoru s nastaveným ventilačním reţimem 

 

Realizace: 

      Před příjezdem pacientky na sál jsem připravila a zkontrolovala 

anesteziologický přístroj, přívod kyslíku a ostatních plynů, těsnost okruhu, 

pomůcky pro intubaci, odsávačku a odsávací pomůcky. Paní J.G. jsem napojila na 

monitorující přístroj a kontinuálně snímala fyziologické funkce. Po úvodu do 

anestézie jsem lékaři podala pomůcky k zajištění dýchacích cest a asistovala u 

intubace. Po intubaci lékař ověřil uloţení ETR poslechem pomocí fonendoskopu a 

já ji fixovala ve správné pozici. Lékař připojil pacientku k ventilátoru 

s nastaveným ventilačním reţimem. 

 

Hodnocení: 

      K poklesu saturace pod fyziologické rozmezí během intubace ani celé 

operace nedošlo. Dýchací cesty byly volné a ventilace byla zajištěna pomocí 

ventilátoru. Cíl byl splněn. 

 

8. Riziko poklesu vitálních funkcí pod fyziologické rozmezí z důvodu podané 

anestézie 

 

Cíl: 

 U pacientky dojde k včasnému odhalení poklesu vitálních funkcí pod 

fyziologické rozmezí 

 

Plán: 

 Připravit a překontrolovat monitor pro sledování FF 

 Nalepit pacientce elektrody pro sledování EKG a připojit snímací kabely 

monitoru 

 Připevnit na HK přiměřeně velkou manţetu na měření TK a připojit kabel 

monitoru 

 Připevnit na prst HK čidlo SpO2 a připojit kabel monitoru 
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 Zavést jícnové teplotní čidlo po úvodu do anestézie  

 

Realizace: 

      Před příjezdem pacientky na sál jsem připravila a zkontrolovala monitor na 

snímání FF. Po příjezdu paní J.G. na sál jsem jí nalepila elektrody na snímání 

EKG, na LHK připevnila manţetu na měření TK velikosti 2/3 horní části paţe 

pacientky a na prst (ukazovák) LHK jsem přiloţila čidlo SpO2. K elektrodám 

EKG, manţetě TK a čidlu SpO2 jsem připojila pomocí kabelů monitor. Tělesnou 

teplotu jsem změřila jednorázově přiloţením koţního čidla do podpaţí pacientky. 

Naměřené hodnoty jsem zaznamenala (viz tabulka č. 4). Monitorace EKG, P, D a 

SpO2 bude probíhat kontinuálně. Tlak krve bude měřen po 5 min., v případě 

potřeby častěji. Při pokusu o zavedení SAB, jsem pacientce odpojila měření TK, 

aby se mohla soustředit na pokyny lékaře a nebyla rušena zaškrcováním horní 

končetiny. Po uloţení pacientky do operační polohy, jsem opět měření TK 

připojila. Jícnové čidlo pro měření TT bylo zavedeno po úvodu do CA. Po celou 

dobu operace vitální funkce pacientky nepoklesly pod fyziologickou mez (viz 

tabulka č. 4). Před překladem na JIP má pacientka FF ve fyziologickém rozmezí. 

 

Hodnocení: 

      Po celou dobu pobytu v operačním traktu měla pacientka vitální funkce ve 

fyziologickém rozmezí. Cíl byl splněn, přetrvává do pooperačního období. 

 

9. Akutní bolest způsobená operačním výkonem 

 

Cíl: 

 Pacientka nebude reagovat na dráţdění v operačním poli hypertenzí a 

tachykardií 

 

Plán: 

 Sledovat fyziologické funkce, zejména TK a P 

 Sledovat průběh operace  

 Vyhodnotit změny TK a P 
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 Dle ordinace lékaře podávat léky k tlumení bolesti 

 

Realizace: 

      Po příjezdu na sál jsem paní J.G. napojila na monitorující přístroj, 

snímající základní fyziologické funkce. Vstupní hodnoty jsem zaznamenala do 

dokumentace. Po celou dobu operace jsem sledovala FF (viz tabulka č. 4), 

porovnávala je se vstupními hodnotami a sledovala průběh operačního výkonu. 

Dle ordinace lékaře jsem podávala léky (Fentanyl) k tlumení bolesti v rámci 

kombinované celkové anestézie. Při překladu na převozový vozík si pacientka 

stěţovala na bolest operované končetiny. Lékař ordinoval analgetika k podání po 

překladu na JIP.  

 

Hodnocení: 

      Během operace u pacientky nedošlo k výrazným výkyvům ve 

fyziologických funkcích. Léky k tlumení bolesti jsem podala dvakrát, dle ordinace 

lékaře. Pacientka pociťovala bolest při manipulaci po ukončení anestézie. Cíle 

bylo dosaţeno částečně a přetrvává do pooperačního období. 

 

10. Riziko pozičního traumatu z důvodu vynucené operační polohy 

 

Cíl: 

 Pacientka nejeví známky pozičního traumatu 

 Pacientka nemá otlaky 

 

Plán: 

 Připravit podloţku pro LHK  

 Připravit pomůcky pro podloţení hlavy 

 Zajistit vhodnou a bezpečnou polohu pacienta 

 Kontrolovat polohu těla, hlavy, HK, DK 
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Realizace: 

      Před přeloţením paní J.G. na operační stůl jsem zkontrolovala, ţe 

podloţka pod pacientkou je napnutá a bez záhybů. Pacientku jsem vyzvala, aby 

zaujala pro ni pohodlnou polohu a pod hlavu jsem ji dala antidekubitální 

podloţku. Vyzvala jsem ji, aby levou ruku odpaţila (odpaţení nepřesahuje 90°) a 

volně ji poloţila na připravenou podloţku dlaní dolů. Pravou ruku si pacientka 

poloţila podél těla dlaní k tělu. Obě ruce jsem kryla fólií proti podchlazení a 

potom fixovala popruhy proti pádu. Po uvedení pacientky do CA, zajištění 

dýchacích cest a připojení na UPV jsem hlavu pacientky natočila k abdukované 

paţi. 

 

Zhodnocení: 

     Pacientka na operačním stole zaujímala po celou dobu správnou polohu. 

Úhel upaţení LHK nepřesahoval 90°. Otlaky nevznikly. Na LHK nejsou patrné 

známky pozičního traumatu (parestézie, sníţení citlivosti, omezená hybnost). Při 

předání na JIP si pacientka nestěţuje na bolesti za krkem ani HK. Cíle bylo 

dosaţeno. 

 

11. Riziko vzniku infekce z důvodu zavedení PŢK, ETC, PMK a pokusu o 

zavedení SAB 

 

Cíl: 

 Pacientka nebude jevit známky infekce 

 U pacientky dojde k včasnému odhalení známek počínající infekce 

 

Plán: 

 Dodrţovat správnou hygienu rukou 

 Při přípravě sterilního stolku pro zavedení SAB postupovat asepticky 

 Při kaţdé manipulaci s invazivními vstupy postupovat asepticky 

 Kontrolovat místo vpichu a funkčnost PŢK 

 Kontrolovat polohu ETC, PMK 
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 Seznámit pacientku se způsobem péče o invazivní vstupy, důvodem jejich 

zavedení a s moţností vzniku komplikací 

 

Realizace: 

     Před příjezdem paní J.G. na sál jsem si umyla ruce dle platného standardu 

naší nemocnice. Přísně asepticky jsem připravila sterilní stolek a pomůcky pro 

zavedení SAB. Před zavedení PŢK jsem pacientce vysvětlila důvod jejího 

zavedení a moţná rizika (bolest v místě vpich, pálení, zarudnutí). Při zavádění 

PŢK jsem postupovala přísně asepticky dle platného standardu naší nemocnice. 

Pacientku jsem poučila, jak pohybovat rukou se zavedenou PŢK, aby nedošlo 

k nechtěnému vytaţení (nedávat ruku pod hlavu, pod záda, dbát, aby nedošlo 

k zaháknutí setu o bočnice lůţka). Po neúspěšném pokusu o zavedení SAB jsem 

místa vpichu sterilně kryla. O nutnosti zavedení PMK byla pacientka informována 

na oddělení, kde jí byl také zaveden. Po přeloţení pacientky na operační stůl jsem 

zkontrolovala, zda nedošlo k jeho vytaţení. Při fixaci ETC v pravém ústním 

koutku, jsem postupovala tak, aby nedošlo k otlaku. Polohu drénů a krytí operační 

rány prováděla perioperační sestra. Po překladu pacientky z operačního stolu a 

posléze do lůţka jsem zkontrolovala polohu PŢK, PMK, drénů a krytí operační 

rány. 

 

Hodnocení: 

      O invazivní vstupy jsem pečovala přísně asepticky. Pacientka ví, ţe pokud 

by došlo k bolesti, zarudnutí nebo pálení v místě zavedení PŢK bude vše hlásit. 

Při předání na JIP pacientka nejeví známky infekce, ale jedná se o velmi krátký 

časový úsek, kdy známky infekce nemusí být patrné. Diagnózu nelze přesně 

hodnotit, infekce se můţe rozvinout v bezprostředním pooperačním období. 

Diagnóza přetrvává do pooperačního období. 
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12. Riziko vzniku dekubitu v souvislosti s imobilizací během operačního 

výkonu 

 

Cíl: 

 Pacientka nejeví známky nově vzniklých dekubitů 

 

Plán: 

 Kontrolovat polohu endotracheální kanyly a anesteziologického okruhu 

 Kontrolovat polohu pacienta na operačním stole 

 Kontrolovat stav kůţe 

 Zkontrolovat pacienta před předáním z operačního sálu 

 Při vzniku změn na kůţi provést zápis do dokumentace 

 

Realizace: 

      Po uvedení pacientky do celkové anestezie a zajištění dýchacích cest 

endotracheální rourkou (ETR) naplním obturační manţetu 10 ml vzduchu. 

Endotracheální rourku fixuji v pravém ústním koutku náplastí tak, aby nedošlo 

k jeho otlaku. Anesteziologický okruh uloţím tak, aby se nedotýkal těla 

pacientky, ale zároveň netáhl ETR a nedošlo k nechtěné extubaci. Během 

anestézie kontroluji uloţení ETR, balónek obturační manţety a uloţení 

anesteziologického okruhu. Dále kontroluji polohu pacientky, zda se nedotýká 

nechráněnou částí těla operačního stolu a zda zajištění pacientky proti pádu je 

funkční, ale zároveň nepůsobí otlak. Po skončení anestézie kontroluji kůţi 

pacientky, zda nedošlo k jejímu narušení, otlaku nebo dekubitu. 

 

Hodnocení: 

      Během operačního výkonu nedošlo u pacientky k vzniku dekubitu ani 

otlaku z důvodu pouţití anesteziologických pomůcek ani z vynucené operační 

polohy. Cíle bylo dosaţeno, přetrvává do pooperačního období z důvodu 

imobilizace pacienta v lůţku. 
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13. Riziko vniku hypovolémie v souvislosti s krevními ztrátami v průběhu 

operace 

 

Cíl: 

 Včasné odhalení vzniku hypovolémie 

 Pacientka má vyrovnanou vodní bilanci 

 U pacientky dojde k včasnému odhalení poklesu vitálních funkcí pod 

fyziologické rozmezí 

 

Plán: 

 Kontinuálně sledovat fyziologické funkce (TK, P) 

 Sledovat mnoţství krevních ztrát a včas na ně reagovat 

 Sledovat i.v. příjem tekutin a diurézu 

 Zajistit ţilní přístup dostatečně silnou i.v. kanylou 

 Zajistit ordinované krevní deriváty 

 Připravit přetlakovou manţetu pro případ rychlého podání krevních 

derivátů 

 Připravit dokumentaci a pomůcky k převodu krevních derivátů 

 

Realizace: 

      Po příjezdu na sál jsem paní J.G. zavedla i.v. kanylu G 18, která má 

dostatečně silný průsvit pro převod krevních derivátů. Prohlédla jsem si pečlivě 

periferní ţíly na horních končetinách a zjistila, ţe pacientce v případě potřeby 

mohu zavést další kanylu. Zavolala jsem na transfúzní oddělení a zkontrolovala, 

zda je autotransfúze připravena k případnému podání. Důsledně jsem sledovala 

ţivotní funkce, které byly po celou dobu anestézie ve fyziologickém rozmezí a 

hodinovou diurézu. Příjem i.v. byl 1600 ml, výdej 700 ml moče, 300 ml krve a asi 

100 ml neměřitelných ztrát operační ranou perspirací. V závěru operace lékař 

ordinuje podání autotransfúze. Zkontrolovala jsem krevní skupinu pacientky 

pomocí Sangvitestu a ověřila shodu s krevní skupinou vystavenou transfúzním 

oddělením. Na krevní konzervě jsem ověřila číslo, jméno, krevní skupinu a datum 

exspirace. Provedla jsem Sangvitest krevní konzervy. Vše bylo v pořádku, lékař 
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byl informován. Krevní konzervu jsem podala přes ohřívací spirálu. V průběhu 

anestézie nemohu provést biologickou zkoušku, pacient mě nemůţe informovat o 

svých pocitech. Jelikoţ se jedná o autotransfúzi, nepředpokládáme negativní 

reakci. 

 

Hodnocení: 

      Po celou dobu operace měla pacientka vitální funkce ve fyziologickém 

rozmezí. Krevní ztráta byla 300 ml a byla hrazena autotransfúzí. Při předání na 

JIP měla pacientka mírně pozitivní vodní bilanci. Cíle bylo dosaţeno, přetrvává 

do pooperačního období. 

 

14. Riziko vzniku tromboembolické nemoci (TEN) v souvislosti s imobilizací 

během operace 

 

Cíl: 

 Pacientka nebude jevit známky TEN 

 Včas rozpoznat příznaky TEN 

 

Plán: 

 Informovat pacientku o prevenci vzniku TEN 

 Zkontrolovat bandáţe na DK 

 Zkontrolovat v dokumentaci podání a čas podání antikoagulancia  

 Sledovat hodnoty fyziologických funkcí 

 Sledovat náplň krčních ţil 

 Po ukončení výkonu zkontrolovat funkčnost bandáţí na DK, teplotu a 

barvu dolních končetin 

 

Realizace: 

      Po příjezdu paní J.G. na sál jsem zjistila, zda byla v den příjmu edukována 

fyzioterapeutem o riziku vniku a prevenci TEN. Zkontrolovala jsem bandáţe na 

DK a čas podání antikoagulancia v dokumentaci i dotazem. Prsty na dolních 

končetinách jsou teplé a přirozené barvy. Po celou dobu pobytu pacientky na sále 
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sleduji její fyziologické funkce. Před překladem pacientky ze sálu jsem opět 

zkontrolovala prokrvení prstů na DK. 

 

Hodnocení: 

      Před operací doslala pacientka dostatek informací o riziku vniku a 

prevenci TEN. Měla funkční bandáţe a bylo jí podáno antikoagulanc, čímţ se se 

minimalizovalo riziko vzniku TEN. Při předání na JIP nemá známky 

tromboembolické nemoci. Cíle bylo dosaţeno, přetrvává do pooperačního období. 

 

15. Riziko vzniku poškození oční rohovky z důvodu sníţené tvorby slz během 

podání celkové anestézie 

 

Cíl: 

 Nedojde k poškození oční rohovky 

 

Plán: 

 Po úvodu do CA aplikovat do spojivkového vaku Lacrisyn kapky 

 Kontrolovat, zda jsou oči zavřené 

 Pokud je to nutné, zajistit oči proti nechtěnému otevření  

 

Realizace: 

      Po úvodu pacientky do CA jsem jí aplikovala do spojivkového vaku 2 

kapky Lacrisyn gtt. a oči zavřela. V průběhu CA jsem kontrolovala, zda nedošlo 

k jejich otevření. 

 

Hodnocení: 

      Obě oči měla pacientka po celou dobu anestézie zavřené. K zajištění proti 

nechtěnému otevření nedošlo. Cíle bylo dosaţeno, oční rohovka postiţena nebyla. 

 

2.4.1. Ošetřovatelské diagnózy přetrvávající do pooperačního období 

      Po skončení operace a vyvedení z anestézie byla pacientky přeloţena na 

JIP. Sestru jsem informovala o průběhu operace a anestézie. Sdělila jsem jí 
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naposledy naměřené fyziologické funkce (TK 120/75, P 68/min., DF 12/min., 

SpO2 97%) a informovala ji o invazivních vstupech (PŢK na LHK, PMK, drén 

Bellovac 
TM 

ABT). Předala jsem jí set na podání krve z drénu Bellovac 
TM 

ABT. 

Péče o pacientku jsem se jiţ neúčastnila. Ošetřovatelské diagnózy bych stanovila 

takto: 

1. akutní pooperační bolest spojená s překladem 

2. riziko moţnosti útlumu dechové aktivity z důvodu podaných opiátů 

3. riziko poklesu vitálních funkcí pod fyziologické rozmezí 

4. riziko pádu z důvodu vlivu podané anestézie a přesunu na lůţko 

5. riziko vzniku hypotenze z důvodu aktivních pooperačních ztrát z drénů  

6. poškození koţní integrity – operační rána, drény, PŢK, PMK 

7. bezmocnost z důvodu zavedení PMK a částečné imobilizace v lůţku 

8. riziko vniku infekce z důvodu porušení koţní integrity 

9. riziko poruchy termoregulace z důvodu pobytu na sále a operace 

10. riziko vzniku TEN z důvodu operace, věku pacientky a omezené moţnosti 

pohybu v lůţku 

 

2.5. Dlouhodobý plán 

      Na oddělení JIP byla paní J.G. po celou dobu pobytu kontinuálně 

monitorovaná. Pooperační bolest jí byla tlumena léky i.v. a i.m. dle ordinace 

ošetřujícího lékaře. Byl sledován příjem a výdej tekutin. Dvě hodiny po operaci 

mohla pacientka dostat čaj po lţičkách. Dále se sledovaly krevní ztráty do drénu a 

stav operační rány. Do šesti hodin od začátku sběru krve bylo pacientce 

retransfúzí navráceno 350 ml krve. Končetinu měla pacientka ve zvýšené poloze. 

Pokračovalo se v prevenci tromboembolické nemoci. 

      První pooperační den, tj. třetí den hospitalizace, byla paní J.G. přeloţena 

zpět na standardní ortopedické oddělení. Druhý pooperační den za asistence 

fyzioterapeuta a s pomocí francouzských holí pacientka vstala z lůţka a obešla 

postel. Byl jí odstraněn permanentní močový katétr. Odpoledne doprovodila sestra 

pacientku do koupelny, kde se paní J.G. mohla osprchovat. Bolest je pacientce 

tlumena dle rozpisu analgetik: Paracetamol 3 x denně 500 mg per os, Novalgin 4 

x denně á 6 hod. 2,5 g i.v., Dipidolor 1 x denně na noc 15 mg i.m. Pacientka se 
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sama rozhodne, zda je bolest silná či snesitelná, léky si nechá aplikovat či jejich 

uţití oddálí. Pro hodnocení bolesti je uţita vizuální analogová stupnice od 0 do 

10. Třetí pooperační den byla pacientce odstraněna i.v. kanyla a čtvrtý pooperační 

den byly odstraněny drény z operační rány. Sedmý pooperační den byly 

odstraněny stehy a operační rána byla ponechána volně bez obvazu. Kaţdý den 

pacientku 2 x denně navštívil fyzioterapeut a nacvičoval chůzi s pomocí 

francouzských holí, cvičení s končetinou v lůţku a cvičení s končetinou na 

mechanické dlaze.  

Rehabilitace je zaměřena na plnou extenzi v kolenním kloubu, která je nutná pro 

chůzi a stoji. Snahou rehabilitace je dosáhnout 90 stupňů v rozsahu flexe, protoţe 

plně zajišťuje běţné funkce – především sezení. (22) 

      Desátý pooperační den byla paní J.G. přeloţena na lůţka následné péče, 

kde se věnovala rehabilitaci operované končetiny. Bolest jí byla tlumena 4 x 

denně 1 tbl. Korylanu per os (paracetamol + codein). Operační rána se zhojila bez 

komplikací. Zde byla pacientka hospitalizována 21 dní a odtud propuštěna do 

domácího ošetřování. 

       Na hlavní pooperační rentgenologickou kontrolu bývá pacient pozván 3 

měsíce po operaci. Při této kontrole je zhodnoceno postavení implantátu, změny 

v kvalitě kosti pod implantátem a změny přestavby. Na jejich základě je určena 

moţnost plného zatíţení končetiny. (19)  

 

2.6. Edukace a předání informací pacientce 

      Pojem edukace znamená výchovu a vzdělávání. Ve zdravotnickém 

zařízení je nutno edukaci přizpůsobit systému a metodám péče o zdraví pacientů. 

Edukace zpravidla probíhá v 5 fázích: 

1. Počáteční pedagogická diagnostika – zjištění postojů, návyků, dovedností 

a vědomostí edukanta. 

2. Fáze projektování – naplánování cílů, metod, formy a obsahu edukace 

3. Fáze realizace – její nezbytnou součástí je motivace a fixace. 

4. Fáze upevňování a prohlubování – opakování a procvičování naučeného. 

5. Fáze zpětné vazby – hodnotíme výsledky edukanta, ale i naše. (6) 



68 

 

      Paní J.G. jsem navštívila den před plánovanou operací na pokoji oddělení 

ortopedie, s cílem ji edukovat o způsobu sledování, hodnocení a tlumení bolesti a 

pobytu pacienta na operačním sále. Při odebírání ošetřovatelské anamnézy jsem 

zjistila, ţe paní J.G. prodělala stejnou operaci před rokem a půl a má pocit, ţe si 

vše dobře pamatuje. Přesto jsem pacientce poskytla veškeré informace o tom, jak 

bude probíhat její pobyt na operačním sále, co všechno se s ní bude dít a kam 

bude přeloţena po operaci. Pacientka zmínila svoji zkušenost s předchozí 

anestézií a přání provézt nadcházející operaci v regionální anestézii. Z tohoto 

důvodu jsem s pacientkou nacvičila polohu, kterou je nutné zaujmout při aplikaci 

regionální anestézie. Regionální anestézii je moţné aplikovat v poloze na boku 

nebo vsedě. Jako první jsem s pacientkou nacvičila polohu vsedě (viz obrázek č. 

11). Paní J.G. si sedla zády aţ na samý kraj lůţka a provedla „kočičí hřbet“, bradu 

poloţila na prsa, nepatrně se předklonila, břicho tlačila k bedrům, aby je co 

nejvíce vyhrbila. Ujistila jsem ji, ţe v této poloze, ji na sále budu jistit tak, ţe 

budu stát před ní a přidrţovat ji. Druhou polohou vhodnou pro zavedení 

regionální anestézie je poloha vleţe na boku (viz obrázek č. 12). Paní J.G. si lehla 

na samý okraj lůţka na bok a udělala „kočičí hřbet“, přitáhla dolní končetiny 

k břichu, které tlačila na bedra a bradu poloţila na prsa. Pacientce jsem vysvětlila, 

ţe pokud zaujme správně tuto polohu, trnové výběţky bederních obratlů se oddálí 

a tím usnadní anesteziologovi lumbální punkci (viz obrázek č. 13). Dále jsem paní 

J.G. seznámila s vizuální analogovou škálou hodnocení bolesti od 0 do 10 a 

poučila ji, ţe je zbytečné a neţádoucí, aby po operaci cítila bolest. 

 

Obrázek č. 11: Poloha vsedě 

 

Zdroj: http://www.nda.ox.ac.uk/wfsa/html/u12/u1208_01.htm, Inc. dne 10.4.2011 
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Obrázek č. 12: Poloha na boku      Obrázek č. 13: Oddálení trnových výběţků 

    

Zdroj: http://www.nda.ox.ac.uk/wfsa/html/u12/u1208_01.htm, Inc. dne 10.4.2011 

 

      Po příjezdu pacientky na sál, jsem se mohla přesvědčit, ţe má edukace, 

byla provedena správně. Pacientka po vyzvání zaujala polohu na boku, přesně tak, 

jak jsme den před operací nacvičily. Subarachnoidální prostor se v této poloze 

nepodařilo napíchnout. Paní J.G. jsem pomohla zaujmout polohu vsedě a v této 

poloze jsem ji jistila proti pádu. Ani nyní se nepodařilo lumbální prostor 

detekovat. Místa vpichu jsem sterilně kryla a pacientku ujistila, ţe vše dělala 

správně. Pacientka se poloţila na záda a zaujala pohodlnou polohu pro podání 

celkové anestézie (viz kapitola 1.4.2.) Po operaci jsem pacientku opakovaně 

navštívila a mohla se přesvědčit, ţe netrpí bolestí, umí ji hodnotit podle vizuální 

analogové škály 0 – 10, a o analgetika si říká včas, pokud je bolest začínající nebo 

malá.   

      Dále jsem pacientce předala informace o tom, co se po operaci totální 

endoprotéza kolenního kloubu nedoporučuje: 
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 delší statická zátěţ 

 dřepy a podřepy 

 klekání na kolena 

 vzpírání těţkých břemen vstoje 

 sezení v jedné poloze déle neţ 30 min. (22) 

 

2.7. Psychologická problematika 

      Nemocí je zasaţen celý člověk, nejen jeho tělesná stránka, ale i psychická 

(duševní) stránka, sociální a duchovní stránka. Zdravotní nepohoda je pro člověka 

něčím, co mu ztěţuje dosahováním cílů, které si předsevzal. Pacientovi v orientaci 

v nemoci pomáhá myšlenková představa nebo-li kognitivní schéma nemoci: 

 identifikace – přesné určení nemoci – artróza kolenního kloubu 

 důsledky této nemoci – chronická bolest, zhoršení chůze, operace, kterou bude 

provázet silná bolest, několikadenní upoutání na lůţko, postupná rehabilitace, 

zmírnění aţ vymizení chronické bolesti, zlepšení chůze 

 představy o příčinách bolesti – celoţivotní přetěţování kloubů mírnou 

nadváhou a pracovním zařazením 

 doba trvání nemoci – desetidenní pobyt na ortopedickém oddělení, třítýdenní 

pobyt na lůţkách následné rehabilitace, plné obnovení funkce končetiny za 3 

aţ 6 měsíců 

 moţnost léčení dané nemoci – konzervativní léčba nestačí, je nutná operace. 

(9) 

 

      Paní J.G. se dívá na svoji nemoc, její důsledky, příčiny, dobu trvání a 

moţnosti léčby velmi pozitivně. Věří, ţe vše dobře dopadne a ona bude brzy 

soběstačná. Její víru podporuje fakt, ţe stejnou operaci prodělala před rokem a půl 

na druhé končetině a ta je nyní v naprostém pořádku. 

      Onemocnění kolenního kloubu, ale i jiného kloubu artrózou, je spojeno 

s bolestí. Bolest se stává chronickou a omezuje pacienta v pohybu, tyto změněné 

pohybové moţnosti mohou být dalším zdrojem bolesti. (8) „Chronická bolest je 

v mnoha případech spojována s určitými psychopatologickými jevy – např. vyšší 

míra deprese, zvýšené mnoţství konzumace léků.“ (Křivohlavý 2002, str. 84) Pro 
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odstranění chronické bolesti je zapotřebí u daného onemocnění podstoupit operaci 

a s ní spojenou akutní pooperační bolest. 

      Paní J.G. si je vědoma nutnosti operace a s ní spojené akutní bolesti. 

Jelikoţ jiţ stejnou operaci podstoupila a má určitou zkušenost s bolestí a jejím 

tlumením, věří, ţe určitý krátkodobý diskomfort jí pomůţe vyřešit bolest 

chronickou. 

 

2.8. Sociální problematika 

      Pokud se člověk stane pacientem, nezůstává sociálně izolován. Musí se 

stýkat s různými představiteli zdravotnického systému. Další sociální vazby má 

v manţelství, v zaměstnání i době volna. Všechny tyto vazby jsou nemocí 

ovlivněny. S lékařem a ostatními členy zdravotnického týmu navazuje vztahy 

podle charakteru svého onemocnění. Akutně nemocný pacient povaţuje lékaře za 

autoritu, který rychle diagnostikoval jeho obtíţe a lékaři při léčbě důvěřuje. 

Chronicky nemocný pacient má zkušenost se zdravotnickým týmem z doby před 

chronickým onemocněním a podvědomě očekává brzké uzdravení. Pacientovo 

očekávání není naplněno a on ztrácí důvěru k lékaři, léčebným postupům, 

reţimům a doporučením. Chronicky nemocný pacient se snáze obrací k léčitelům 

a paramedicínským praktikám. Pacienta je dobré seznámit se sdruţováním 

chronicky nemocných do vzájemně si pomáhajících skupin. Ty se stávají 

důleţitým doplňkem zdravotnického systému. (9) 

      Paní J.G. je v důchodu, vdova a bezdětná. Sociální vazby, které by mohla 

mít v manţelství a zaměstnání jí nahrazují dobré vztahy se sousedy. V nemocnici 

jí budou pravidelně navštěvovat a postarají se o její byt v době jejím 

nepřítomnosti. Pacientka jim plně důvěřuje a váţí si jejich zájmu. V době první 

operace pacientka nebyla seznámena s moţností následných lůţek rehabilitační 

péče a desátý den po operaci odešla domů. Jelikoţ v té době jiţ ţila sama, péči o 

domácnost převzali sousedé. Dnes pacientka rehabilitační lůţka vyuţije a sousedy 

poprosí o dohled nad bytem, případné přinesení potřebných věcí. Lékařům a 

ostatním členům zdravotnického týmu paní J.G. věří, důvěřuje jejich léčebným 

metodám a postupům. Přeje si, aby byla schopná po propuštění z nemocnice 

obstarat si domácnost a nákupy sama. 
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Závěr 

     Jako anesteziologická sestra se s pacientem setkávám aţ v prostředí 

operačního sálu. Zde se snaţím navodit příjemnou atmosféru, zmírnit pacientovi 

obavy a minimalizovat pacientův strach a úzkost. Pacientovi se představím, 

popíšu mu prostředí operačního sálu a všechno co se s ním bude v nadcházejících 

minutách dít. Tyto informace získal pacient jiţ v anesteziologické ambulanci, zde 

je získává podruhé a je zde prostor pro jeho případné otázky. Od pacienta 

získávám cílenými dotazy informace o předešlých operacích a anestéziích, event. 

komplikacích. Dále se dotazuji na dodrţení doby lačnění, podání premedikace či 

odstranění zubní protézy. Ošetřovatelskou anamnézu na operačním sále 

neodebírám a vycházím z anamnézy odebrané na oddělení. 

      Zpracování případové studie anesteziologické ošetřovatelské péče o 

pacientku J.G., která se podrobila ortopedickému operačnímu výkonu bylo pro mě 

velmi poučné a cenné. Měla jsem moţnost podívat se na kontinuitu péče 

hospitalizovaného pacienta v nemocnici komplexně. Paní J.G. jsem poprvé 

navštívila den před plánovanou operací a získala od ní souhlas se zpracováním 

jejího onemocnění pro účely této práce. Měla jsem moţnost odebrat 

ošetřovatelskou anamnézu a po příjezdu na sál ji znovu přehodnotit. 

Ošetřovatelské diagnózy jsem stanovila tak, jak jako anesteziologická sestra 

dělám. Po operaci jsem pacientku pomohla přeloţit na JIP, kde jsem se jiţ péče o 

ni neúčastnila, ale o její stav jsem se zajímala. Opakovaně jsem ji navštívila na 

standardním oddělení a sledovala proces hojení operované končetiny, tlumení 

bolesti a rehabilitaci. 

      V době propuštění zvládala pacientka samostatnou chůzi včetně schodů o 

francouzských holích. Operovanou končetinu můţe zatěţovat od 6 týdnů po 

operaci polovinou hmotnosti a od 3 měsíců naplno. Postupně odkládat hole, 

případně přejít na vycházkovou hůl. 

      Pokud paní J.G. bude dodrţovat léčebný reţim a doporučenou pohybovou 

aktivitu, je prognóza onemocnění příznivá. 
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Seznam pouţitých zkratek 

ALT alaninaminotransferáza 

ALP alkalická fosfatáza 

APTT aktivovaný parciální protrombinový čas 

ASA american Society of Anesthesiologists 

AST asparátaminotransferáza 

ATB antibiotika 

AT1 angiotenzin 

BMI Body Mass Index 

BWR Bordetova – Wassermannova reakce 

°C stupňů Celsia 

CA celková anestézie 

cm centimetr 

CNS centrální nervový systém 

č. číslo pořadí 

DF dechová frekvence 

DK dolní končetiny 

EKG elektrokardiogram 

ETR endotracheální rourka 

FF fyziologické funkce 

G gauge 

g gram 

g/l mnoţství gramů v litru 

GCS Glasgov coma scale 

gtt kapky 

HBsAg Povrchový antigen viru hepatitidy B, tzv. australský antigen 

HBsAgC Povrchový antigen viru hepatitidy C 

HIV Human Immunodeficiency Virus 

HK horní končetiny 

hod hodina 

IM infarkt myokardu 

INR International normalization ratio (poměr vísledků pacienta 

k referenční hodnotě – Quick) 

i.m. intramuskulárně 

i.v. intravenózně 

JIP jednotka intenzivní péče 

kg kilogram 

l litr 

LDK levá dolní končetina 

LHK levá horní končetina 

L4 – L5 oblast bederní páteře 

mg miligram 

min minuta 

ml mililitr 

mmHg milimetr slopce rtuti 
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mmol milimol 

např. například 

NIPB Non Invasive Blood Pressure 

N2O oxid dusný 

O2 kyslík 

P puls 

PDK pravá dolní končetina 

PHK pravá horní končetina 

PMK permanentní močový katétr 

PŢK periferní ţilní katétr 

Rh faktor Druh krevní skupiny daný přítomností nebo chyběním určitých 

znaků na povrchu červených krvinek 

RTG Rentgenové vyšetření 

SAB Supraarachnoidální blokáda 

SpO2 Saturace parciálního tlaku kyslíku 

sec sekunda 

s.c. subkutánní 

tbl tableta 

TEN tromboembolická nemoc 

TEP totální endoprotéza 

tj to je 

TK tlak krve 

TT tělesná teplota 

µkat mikrokatal 

µmol mikromol 

UPV umělá plicní ventilace 

ÚVN Ústřední vojenská nemocnice 
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Příloha č. 5 

Přehled farmakoterapie 

Atropin Biotika inj. sol. 

Sloţení: Atropin sulfas 0,5 mg v 1 ml injekčního roztoku. 

Indikační skupina: Parasympatolytikum. 

Aplikace: i.v., i.m. 

Neţádoucí účinky: V terapeutických dávkách – útlum sekrece slinných ţláz, 

mydriáza, zvýšení nitroočního tlaku, porucha akomodace, fotofobie, tachykardie, 

retence moče, bolesti hlavy, obstipace. Při vyšších dávkách – hypertermie, 

záškuby aţ svalové křeče, halucinace aţ ztráta vědomí. 

Atropin byl podán v dávce 0,5 mg i.m. v rámci ranní premedikace před operací 

(viz kapitola 1.3.6. Zhodnocení celkového stavu při přijetí z hlediska anestézie). 

Cefazolin Panpharma inj. plv. sol. 

 Sloţení: Cefazolinum natricum1,05 g (odp. Cefazolinum 1 g) v jedné lahvičce 

s práškem pro přípravu injekčního roztoku. 

Indikační skupina: Širokospektré antibiotikum z I. generace cefalosporinů. 

Aplikace: i.v. 

Neţádoucí účinky: Koţní i celkové alergické projevy, změny krevního obrazu, 

lehké a přechodné zvýšení transamináz, urey, alkalické fosfatázy, 

gastrointestinální obtíţe (nauzea, zvracení, průjem), flebitida, mykózy. 

Cefazolin byl podán v dávce 3 g Cefazolinu ve 100 ml 1/1 Fyziologického 

roztoku i.v. před operací, čímţ bylo zajištěno profylaktické antibiotické krytí 

operačního výkonu (viz kapitola 1.4.2. Průběh operačního výkonu z pohledu 

anesteziologické sestry). Dle ordinace operatéra se v aplikaci Cefazolinu dále 

pokračovalo v dávce 4 x 1 g i.v. 

Clexane inj. Sol. 

Sloţení: Enoxaparinum natricum 10 tis. IU anti-Xa (100 mg) v 1 ml injekčního 

roztoku. 

Indikační skupina: Antitrombolikum, antikoagulans. 

Aplikace: Formou subkutánní injekce. 



 

Neţádoucí účinky: Hemoragie, trombocytopenie, koţní i celkové alergické 

reakce, reverzibilní vzestup počtu destiček a hladin jaterních enzymů, lokální 

reakce v místě vpichu. 

Clexane byl pacientce podán v dávce 0,4 ml s.c. 12 hod. před operací, jako 

prevence trombolické nemoci (viz kapilola 1.4.1. operační protokol z 16.11.2010). 

Po operaci se v jeho podávání pokračovalo. 

Diazepam Slovakofarma por. tbl. nom. 

Sloţení: Diazepamum 10 mg v 1 tabletě. 

Indikační skupina: Anxiolytikum, sedativum, centrální myorelaxans. 

Aplikace: per os. 

Neţádoucí účinky: Neuropsychické poruchy (spavost, ataxie, vertigo, bolesti 

hlavy, poruchy zraku, dezorientace, deprese, agitovanost). Stimulace CNS je 

výraznější u dětí a starších jedinců. Alergické projevy (raš, pruritus, horečka), GIT 

obtíţe, retence moči, poruchy mikce. 

Diazepam byl podán v dávce 1 tbl. 10 mg per os v rámci večerní premedikace (viz 

kapitola 1.3.6. Zhodnocení celkového stavu při přijetí z hlediska anestézie). 

Dipidolor inj. sol. 

Sloţení: Piritramidum 7,5 mg v 1 ml injekčního roztoku. 

Indikační skupina: Analgetikum, anodynum. 

Aplikace: i.v., i.m. 

Neţádoucí účinky: Sedace, ospalost, nauzea, zvracení, zácpa. Vzácně hypotenze, 

zřídka svědění a koţní erupce. 

Dipidolor byl pacientce podán v dávce 15 mg i.m. na noc, jako analgetikum na 

tlumení pooperační bolesti (viz kapitola 2.5. Dlouhodobý plán). 

Fentanyl- Janssen inj. sol. 

Sloţení: Fentanyli dihydrogenocitras 78,5 mikrogramů (odp. Fentanylum 50 

mikrogramů) v 1 ml injekčního roztoku. 

Indikační skupina: Neuroleptanalgetikum, opioidní anestetikum. 

Aplikace: i.v. 

Neţádoucí účinky: Respirační deprese, apnoe, svalová rigidita, myoklonie, 

bradykardie, hypotenze, nauzea, zvracení a závratě. 



 

Fentanyl byl pacientce podán v dávce 2 ml i.v. před úvodem do anestézie na 

tlumení operační bolesti. Jeho aplikace se v průběhu operace opakovala v dávce 1 

ml i.v. (viz kapitola 1.4.2. Průběh operačního výkonu z pohledu anesteziologické 

sestry). 

Fyziologicý roztok 0,9% inf. sol. 

Sloţení: Natrii chloridum 9g (0,9%), Aqua pro inj. ad 1000 ml infúzního roztoku. 

Indikační skupina: Infúzní terapie, elektrolyty. 

Aplikace: i.v. 

Neţádoucí účinky: Přímé neţádoucí účinky nejsou uváděny, moţnost neţádoucích 

účinků spojených s neadekvátně vedenou infúzní terapií nebo technikou podání. 

Fyziologický roztok byl pacientce podán v dávce 100 ml i.v., jako nosný roztok 

pro antibiotika (viz kapitola 1.4.2. Průběh operačního výkonu z pohledu 

anesteziologické sestry). 

Isofluran inh. sol. 

Sloţení: Isofluranum 100 ml roztoku k inhalaci v 1 lahvičce. 

Indikační skupina: Celkové inhalační anestetikum. 

Aplikace: Vyţaduje specifický kvantitativní odpařovač. 

Neţádoucí účinky: Útlum dýchání a pokles krevního tlaku při vyšší koncentraci. 

Mírně zvýšená bronchiální sekrece a salivace, dráţdivý kašel. 

Isofluran byl pacientce podán v koncentraci 0,7 %, jako inhalační anestetikum 

(viz kapitola 1.4.2. Průběh operačního výkonu z pohledu anesteziologické sestry). 

Korylan por. tbl. nob. 

Sloţení: Paracetamolum 325 mg, Codeinum 21,17 mg v 1 tabletě. 

Indikační skupina: Analgetikum. 

Aplikace: Per os. 

Neţádoucí účinky: Koţní alergické projevy, bolesti břicha, nauzea, zvracení, 

zácpa. 

Korylan byl pacientce podáván v dávce 4 x denně 1 tbl. per os na lůţkách 

následné péče k tlumení pooperační bolesti (viz kapilola 2.5. Dlouhodobý plán). 

Kyslík mediciální stlačený air producst inh. gas. 

Sloţení: Oxygenum. 

Indikační skupina: Mediciální plyn, kyslík. 



 

Aplikace: K inhalačnímu podání. 

Neţádoucí účinky: Mohou se objevit při vdechování vysokých koncentrací (přes 

70%) a dlouhodobé léčbě (6 – 12 hod.), atelektáza, s dýcháním spojená bolest a 

suchý kašel, akutní plicní selhání, poškození zraku u nedonošených novorozenců 

(v koncentracích přes 40%). 

Kyslík byl pacientce podán spolu s oxidem dusným, jako nosná směs pro 

inhalační anestetikum. 

Lacrisyn oph. gtt. sol. 

Sloţení: Hypromellosum 60 mg, acidum boricum 82,5 mg, natrii tetraboras 

decahydricus 20 mg v 10 ml roztoku. 

Indikační skupina: Oftalmologikum. 

Aplikace: Kapat do spojivkového vaku. 

Neţádoucí účinky: Nejsou známy. 

Lacrisyn kapky byly pacientce podány v dávce 1 x 1 kapka do spojivkového vaku, 

jako prevence poškození oční rohovky z důvodu sníţené tvorby slz během podání 

celkové anestézie (viz kapitola 1.4.2. Průběh operačního výkonu z pohledu 

anesteziologické sestry). 

Midazolam Panpharma inj. sol. 

Sloţení: Midazolanum 5 mg v 1 ml injekčního roztoku. 

Indikační skupina: Hypnotikum, sedativum. 

Aplikace: i.v., i.m., per rectum.  

Neţádoucí účinky: Při i.v. aplikaci je uváděna krátká apnoe, která není klinicky 

důleţitá, neboť dýchání se spontánně obnoví. Bolesti hlavy, závrať, škytání. U 

předávkovíní nevolnost, zvracení, závratě. Anterográdní amnézie doprovází 

období maxima sedace. 

Midazolam byl pacientce podán v dávce 3 mg i.m. v rámci ranní premedikace 

před operací (viz kapitola 1.3.6. Zhodnocení celkového stavu při přijetí z hlediska 

anestézie). 

Novalgin inj. sol. 

Sloţení: Melamizolum natricum monohydricum 500 mg v 1 ml injekčního 

roztoku. 

Indikační skupina: Analgetikum, antipyretikum. 



 

Aplikace: Pomalu i.v. nebo i.m. 

Neţádoucí účinky: Nauzea, zvracení, bolesti břicha, sucho v ústech, alergické 

koţní reakce, vzácně celkové alergické reakce, provokace astmatického záchvatu, 

hypotenze. 

Novalgin byl pacientce podán v dávce 4 x denně á 6 hod. 2,5 g i.v., jako 

analgetikum pro tlumení pooperační bolesti (viz kapitola 2.5. Dlouhodobý plán). 

Oxid dusný medicinální air products inh. gas. Lig 

Sloţení: Dinitrogenii oxidum.¨ 

Indikační skupina: Celkové inhalační anestetikum. 

Aplikace: K inhalačnímu podání. 

Neţádoucí účinky: nauzea, zvracení; méně často postanestetická zmatenost, třes; 

vzásně poruchy srdečního rytmu, oběhová deprese, hypoxie, respirační deprese, 

pocit tlaku ve středním uchu. 

Oxid dusný byl pacientce podán spolu s kyslíkem, jako nosná směs pro inhalační 

anestetikum. 

Paracetamol por. tbl. nob. 

Sloţení: Paracetamolum 500 mg v 1 tabletě. 

Indikační skupina: Analgetikum, antipyretikum. 

Aplikace: per os. 

Neţádoucí účinky: V terapeutických dávkách se vyskytují zřídka s mírným 

klinickým průběhem. Rash, koţní alergie, ojediněle bronchospazmus. Zcela 

vzácně poruchy krvetvorby. 

Paracetamol byl podán pacientce v dávce 3 x denně 500 mg per os, jako 

analgetikum pro pooperační tlumení bolesti (viz kapitola 2.5. Dlouhodobý plán). 

Plasmalyte roztok inf. sol. 

Sloţení: Natrii chloridum 5,26 g, Kalii chloridum 370 mg, Magnesii chloridum 

hexahydricum 300 mg, Natrii acetas trihydricum3,ţá g, Natrii glukonas 5,02 g, 

Aqua pro inj. ad 1000 ml infúzního roztoku. 

Indikační skupina: Infúzní terapie, elektrolyty. 

Aplikace: i.v. 

Neţádoucí účinky: Hypervolemie, tromboflebitida, ţilní trombóza, horečka; 

reakce v místě vpichu (flebitida, podráţdění, infekce, extravazace). 



 

Roztok Plasmalyte byl pacientce podán v dávce 1000 ml, jako kristaloidní roztok 

v rámci anestézie (viz kapitola 1.4.2. Průběh operačního výkonu z pohledu 

anesteziologické sestry). 

Rocuronium B inj. sol. 

Sloţení: Rocuronii bromidum 1é mg v 1 ml injekčního roztoku. 

Indikační skupina: Periferní svalové relaxans, kuraremimetikum. 

Aplikace: i.v. 

Neţádoucí účinky: Bolest kolem místa vpichu, změny vitálních funkcí, 

prolongovaný neuromuskulární blok. 

Rocuronium bylo pacientce podáno v dávce 30 mg i.v., jako dlouhodobé relaxans 

v rámci anestézie (viz kapitola 1.4.2. Průběh operačního výkonu z pohledu 

anesteziologické sestry). 

Succinylcholinjodid Valeant inj. plv. sol. 

Sloţení: Suxamethonii iodium 250 mg v 1 lahvičce s práškem pro přípravu 

injekčního roztoku. 

Indikační skupina: Myorelaxans. 

Aplikace: Obvykle se podává 5% roztok i.v., který se získá vstříknutím 5 ml vody 

pro injekci do lahvičky s 250 mg. 

Neţádoucí účinky: Bradykardie, bradyarytmie aţ zástava srdeční činnosti, 

bronchospazmus, sinusová tachykardie a systémová hypertenze, zvýšení 

nitrolebního a nitroočního tlaku, zvýšení kalemie, myalgie, u disponovaných osob 

maligní hypertermie.  

Succinylcholinjodid byl pacientce podán v dávce 80 mg i.v., jako krátkodobé 

depolarizující relaxans pro potřeby úvodu do celkové anestézie a intubace (viz 

kapitola 1.4.2. Průběh operačního výkonu z pohledu anesteziologické sestry). 

Thiopental Valeant inj. plv. sol.  

Sloţení:Thiopentalum natricum 500 mg v 1 lahvičce s práškem pro přípravu 

injekčního roztoku. 

Indikační skupina: Celkové anestetikum. 

Aplikace: Zpravidla se pouţívá 2,5% roztok k nitroţilnímu podání. 

Neţádoucí účinky: Hypersenzitivní účinek (alergická reakce se vznikem šokového 

stavu), přímý kardiodepresivní, negativně inotropní účinek; útlum dýchání aţ 



 

apnoe; při bolestivém podráţdění a v mělké anestézii vzniká snadno 

laryngospazmus; můţe vyvolat astmatický záchvat; paravenózní podání vede 

k podráţdění aţ nekróze podkoţí a kůţe. 

Thiopental byl pacientce podán v dávce 400 mg i.v., jako celkové anestetiku pro 

potřeby úvodu do celkové anestézie a intubace (viz kapitola 1.4.2. Průběh 

operačního výkonu z pohledu anesteziologické sestry). 

Tetraspan 6% inj. sol. 

Sloţení: Hydroxiethylamylum 130000 – 60 g (6%), Natrii chloridum 6,252 g, 

Kalii chloridum 298 mg, Calcii choridum dihydricum 368 mg, Magnesii 

chloridum hexahydricum 203 mg, Natrii acetas trihydrikus 3,267 g, Acidum 

malicum laevogyrum 671 mg, Aqua pro inj. Ad 1000 ml injekčního roztoku. 

Indikační skupina: Koloidní náhradní roztok. 

Aplikace: Podává se intravenózní infuzí. 

Neţádoucí účinky: Moţnost vzniku reakce na přecitlivělost včetně anafilaktické 

reakce. 

Tetraspan 6% v dávce 500 ml byl pacientce podán během celkové anestézie jako 

náhrada krevních ztrát. 

 

Zdroj: ŠKOP B., Automatizovaný informační systém léčivých přípravků, [CD-

ROM]. ČR 2011– 2, stav k 4.1.2011, [cit. 2011-04-20]. 



 

Příloha č. 6: 

Body Mass Index 

BMI označuje takzvaný Body Mass Index, počítá se: BMI = (hmotnost v kg) : 

(výška v metrech)
2
 

Příklad:    hmotnost = 80 kg, výška = 1,68 m   =>  BMI = 80 : (1,68)
2
 = 28,3 

   

BMI 
Kategorie WHO (World 

Health Organization) 

Zdravotní rizika vzniku 

diabetu 

<18,5 Podvýţiva (Záleţí na typu podvýţivy) 

18,5 .. 24,9 Normální rozmezí Minimální 

25,0 .. 26,9 Nadváha mírná Nízká 

27,0 .. 29,9 Nadváha střední Lehce zvýšená 

30,0 .. 34,9 Obezita I. stupně Vysoká 

35,0 .. 39,9 Obezita II. stupně Vysoká 

>40,0 Obezita III. stupně Velmi vysoká 

Zdroj: http://www.diabetolog-praha.com/Diabetes_1/menu_item_7.htm, Inc. dne 

10.1.2011 

 

http://www.diabetolog-praha.com/Diabetes_1/menu_item_7.htm


 

Příloha č. 7 

Barthel test základních všedních činností 

Najezení, napití samostatně bez pomoci 10 10   

s pomocí 5   5 

neprovede 0  0  

Oblékání samostatně bez pomoci 10 10   

s pomocí 5    

neprovede 0  0 0 

Koupání samostatně, s pomocí 5 5   

neprovede 0  0 0 

Osobní hygiena samostatně, s pomocí 5 5  5 

neprovede 0  0  

Kontinence moči plně kontinentní 10 10   

občas inkontinentní 5    

trvale inkontinentní 0  0 0 

Kontinence stolice plně kontinentní 10 10  10 

občas inkontinentní 5    

trvale inkontinentní 0  0  

Pouţití WC samostatně bez pomoci 10 10   

s pomocí 5    

neprovede 0  0 0 

Přesun na lůţko, 

ţidli 

samostatně bez pomoci 15 15   

s malou pomocí 10    

vydrţí sedět 5    

neprovede 0  0 0 

Chůze po rovině samostatně nad 50 m 15 15   

s pomocí 50 m 10    

na vozíku 5    

neprovede 0  0 0 

Chůze po schodech samostatně bez pomoci 10 10   

s pomocí 5    

neprovede 0  0 0 

Hodnocení rizika 0 nezávislý 100-96 b  Odd. ANES. JIP 

1 lehká závislost 95-65 b     

2 středně závislý 60-45 b     

3 vysoce závislý 40- 0 b     

Body celkem   100 0 20 

   15.11.2010 16.11.2010 16.11.2010 

Zdroj: http://gebymaruska.blog.cz/0907/bartheluv-test-zakladnich-vsednich-

cinnosti, Inc. dne 10.1.2011, pro potřeby bakalářské práce upravila Markéta 

Švihovcová 

 

 



 

Příloha č. 8 

Glasgow coma scale 

Otevření očí 

Nikdy 1 1 1 

Na bolestivý podnět 2 2 2 

Na verbální podnět 3 3 3 

Spontánní 4 4 4 

Nejlepší verbální odpověď 

Neodpovídá 1 1 1 

Nesrozumitelné zvuky 2 2 2 

Nevhodná slova 3 3 3 

Dezorientován a konverzuje 4 4 4 

Orientován a konverzuje 5 5 5 

Nejlepší motorická odpověď 

Bez reakce 1 1 1 

Extenzní postavení (decerabrační rigidita)  2 2 2 

Abnormální flexe (dekortikační rigidita) 3 3 3 

Odstranitelná flexe 4 4 4 

Lokalizovaná bolest 5 5 5 

Poslouchá příkazy 6 6 6 

Celkem 15 3 15 

 Odd. ANES. JIP 

 15.11.2010 16.11.2010 16.11.2010 

 

Zdroj: BERKOW R. a kol., Merck manual kompendium klinické medicíny, Praha, 

X-Egem 1996, 1. vydání, 2798 s., ISBN 80-85395-98-3, strana: 1910. 



 

Příloha č. 9 

Modifikovaná stupnice rizika vzniku dekubitu dle Nortonové  

Základní tabulka hodnocení rizika ze dne 15.11.2010 – 32 bodů/bez rizika 
Motivace 
a ochota 
ke 
spolupráci  

Věk  Stav kůţe  Souběţná 
onemocně
ní  

Somatický 
stav  

Duševní 
stav  

Aktivita  Pohyblivo
st  

Inkontine
nce  

Body  

Plná  < 10  Intaktní  Ţádná  Dobrý  Jasné 
vědomí  

Chodící 
bez 
pomoci  

Plná  Ţádná  4  

Malá  10 - 30  Lehké 
změny  

Lehká 
forma  

Obstojný  Apatie  Chodící s 
pomocí  

Částečně 
omezená  

Občasná  3  

Částečná  30 - 60  Střední 
změny  

Střední 
forma  

Špatný  Zmatený  Závislý na 
invalidním 
vozíku  

Velmi 
omezená  

Převáţně 
moč  

2  

Ţádná  > 60  Těţké 
změny  

Těţká 
forma  

Velmi 
špatný  

Stupor aţ 
bezvědom
í  

Leţící  Zcela 
omezená  

Moč i 
stolice  

1  

 

Základní tabulka hodnocení rizika ze dne 16.11.2010 – anestézie – 17 

bodů/riziko vysoké 
Motivace 
a ochota 
ke 
spolupráci  

Věk  Stav kůţe  Souběţná 
onemocně
ní  

Somatický 
stav  

Duševní 
stav  

Aktivita  Pohyblivo
st  

Inkontine
nce  

Body  

Plná  < 10  Intaktní  Ţádná  Dobrý  Jasné 
vědomí  

Chodící 
bez 
pomoci  

Plná  Ţádná  4  

Malá  10 - 30  Lehké 
změny  

Lehká 
forma  

Obstojný  Apatie  Chodící s 
pomocí  

Částečně 
omezená  

Občasná  3  

Částečná  30 - 60  Střední 
změny  

Střední 
forma  

Špatný  Zmatený  Závislý na 
invalidním 
vozíku  

Velmi 
omezená  

Převáţně 
moč  

2  

Ţádná  > 60  Těţké 
změny  

Těţká 
forma  

Velmi 
špatný  

Stupor aţ 
bezvědom
í  

Leţící  Zcela 
omezená  

Moč i 
stolice  

1  

 

Základní tabulka hodnocení rizika ze dne 16.11.2010 – JIP – 22 bodů/riziko 

střední 
Motivace 
a ochota 
ke 
spolupráci  

Věk  Stav kůţe  Souběţná 
onemocně
ní  

Somatický 
stav  

Duševní 
stav  

Aktivita  Pohyblivo
st  

Inkontine
nce  

Body  

Plná  < 10  Intaktní  Ţádná  Dobrý  Jasné 
vědomí  

Chodící 
bez 
pomoci  

Plná  Ţádná  4  

Malá  10 - 30  Lehké 
změny  

Lehká 
forma  

Obstojný  Apatie  Chodící s 
pomocí  

Částečně 
omezená  

Občasná  3  

Částečná  30 - 60  Střední 
změny  

Střední 
forma  

Špatný  Zmatený  Závislý na 
invalidním 
vozíku  

Velmi 
omezená  

Převáţně 
moč  

2  

Ţádná  > 60  Těţké 
změny  

Těţká 
forma  

Velmi 
špatný  

Stupor aţ 
bezvědom
í  

Leţící  Zcela 
omezená  

Moč i 
stolice  

1  

Nízké 25 – 24, střední 23 – 19, vysoké 18 – 14 bodů, velmi vysoké 13 – 9 bodů. 

Zdroj:http://www.dekubity.nrc.cz/dekubity/sites/default/files/2009/metodika_setreni_dekubitu_na

_narodni_urovni_pdf_28956.pdf, Inc. dne 10.1.2011 

http://www.dekubity.nrc.cz/dekubity/sites/default/files/2009/metodika_setreni_dekubitu_na_narodni_urovni_pdf_28956.pdf
http://www.dekubity.nrc.cz/dekubity/sites/default/files/2009/metodika_setreni_dekubitu_na_narodni_urovni_pdf_28956.pdf


 

Příloha č. 10 

Souhlas s anestezií/sedací str. 1 

 



 

Souhlas s anestezií/sedací str. 2 



 

Příloha č. 11 

Souhlas vedení nemocnice se zařazením formulářů ÚVN 

 



 

Příloha č. 12 

Souhlas autora fotografií 

 


