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Úvod 

Pro zpracování mé bakalářské práce: Ošetřovatelská péče u pacienta 

s komplikacemi kolorektálního karcinomu, jsem si zvolila pacienta, se kterým 

jsem se setkala v průběhu mé praxe. 

Zpracování případové studie mi umoţnil pan S. Z. Pacient se mnou během 

rozhovoru velice ochotně spolupracoval. Získané informace jsem čerpala ze 

zmíněného rozhovoru s panem S. Z., ze zdravotnické dokumentace, rozhovorem 

s lékařem a ošetřujícím personálem. 

 

Bakalářská práce obsahuje dvě části, část klinickou a ošetřovatelskou. 

V klinické části se zabývám anatomií a fyziologií tlustého střeva, patofyziologií 

onemocnění a jeho charakteristikou. Dále jsem zmínila diagnostiku, terapii, údaje 

o nemocném, lékařskou anamnézu a stručný průběh hospitalizace. 

 

V ošetřovatelské části se zabývám ošetřovatelským procesem. Pro svoji 

bakalářskou práci jsem si vybrala model „Model Fungujícího zdraví“ Marjory 

Gordonové. Pro zpracování případové studie jsem jej zvolila z toho důvodu, ţe 

velice dobře a komplexně vystihuje potřeby nemocného a zaměřuje se na 

soběstačnost pacienta. 

 

Sestavila jsem zde ošetřovatelskou anamnézu a ošetřovatelské diagnózy. 

Dle potřeb nemocné jsem stanovila plán ošetřovatelské péče. Ošetřovatelské 

diagnózy jsem rozdělila na 4 aktuální a 2 potenciální diagnózy.  

 

V závěru své bakalářské práce jsem shrnula edukaci o ileostomii, 

dlouhodobý plán péče a psychosociální problematiku nemocného. Přestoţe se 

pacient nacházel ve váţném stavu, byl, po rozhodnutí lékařů, propuštěn do domácí 

péče. 
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1.Teoretická část 

1.1 Anatomie tlustého střeva 

Tlusté střevo- intestinum crassum je poslední oddíl trávicí trubice, 

navazuje na poslední oddíl tenkého střeva zvané ileum, měří 1,2-1,5 metrů a šířka 

se pohybuje od 4-8 cm.  

Tlusté střevo začíná v pravé kyčelní jámě jako ceacum- slepé střevo. Dalším 

dílem je colon-hlavní úsek tlustého střeva, který se dále dělí na následující oddíly: 

 colon ascedens- vzestupný tračník, vedoucí po pravé straně dutiny 

břišní vzestupně 

  colon transversum- tračník příčný, který jde příčně zprava vlevo 

pod játry a ţaludkem směrem ke slezině 

  colon descendens- sestupný tračník, který vede po levé straně 

břišní dutiny směrem dolů do levé jámy kyčelní 

  colon sigmoideum- esovitá klička, která vstupuje do malé pánve 

 Konečný díl trávicího traktu zajišťuje rectum-konečník, který vyúsťuje na 

povrch těla jako anus-řiť. 

Mezi úseky tračníku jsou typická ohbí: 

 Flexura coli dextra- (hepatální) pravé ohbí mezi vzestupným a 

příčným tračníkem, uloţené pod játry. 

 Flexura coli sinistra- (slezinné, lienální) levé ohbí mezi příčným a 

sestupným tračníkem, uloţené pod slezinou. 

Jednotlivé úseky tlustého střeva jsou fixovány k trupu pomocí 

peritoneálních závěsů neboli peritoneálních duplikatur, které se nazývají podle 

části tlustého střeva, kterou fixují. Jsou to např. mesocolon ascendens, 

transversum, descendens, sigmoideum apod.  

Stěna tlustého střeva má naţloutlou šedavou barvu, nemá klky a je sloţena 

v poloměsíčité řasy-plicae semiulnares. Na povrchu sliznice se nachází ztluštělá 

část sliznice- tři podélné pruhy 8-10mm široké, které se nazývají taenie coli a 

sbíhají se na apendix, kde tvoří souvislou vrstvu svaloviny. Tahem těchto taenií se 
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vytváří vyklenutí-haustra coli, které vytvářejí klobásovitý vzhled tlustého, coţ 

jsou typické haustrace. 

Stěna se skládá ze čtyř vrstev, které jsou charakteristické pro trávicí trubici. 

Sliznice je tvořena z cylindrického epitelu. Obsahuje velké mnoţství ţláz, které 

mají funkci hlavně chránit stěnu sliznice. Slizniční vazivo obsahuje lymfatické 

uzlíky, které jsou nejvíce obsaţeny v apendixu. Podslizniční vazivo obsahuje 

cévní a nervové pleteně. Svalovina tlustého střeva má vnitřní cirkulární a zevní 

longitudinální vrstvu. Nahromadění těchto snopců tvoří sfinktery- svěrače, které 

regulují posun tráveniny tlustým střevem. Tyto svěrače jsou dva- vnitřní, který je 

neovladatelný vůlí a je tvořen z hladké svaloviny, a zevní svěrač- ovlivnitelný 

vůlí, který je tvořen z příčně pruhované svaloviny. Serosa je tenký peritoneální 

povlak, který však nepokrývá tlusté střevo po celé délce. Dolní část recta, která je 

jiţ mimo peritoneální dutinu, je kryta adventicií.(1) 

 

1.1.1 Cévní zásobení 

Jsou hlavní tepenné větve, které zásobují střevo. A.mesenterica superior, 

která zásobuje slepé střevo, vzestupný tračník a polovinu příčného tračníku. Větví 

se pak na a.colica dextra et media.  

A.mesenterica inferior pak zásobuje druhou polovinu příčného tračníku, 

sestupný, esovitý tračník a horní část konečníku. A.mesenterica inferior se dále 

dělí na a.colica sinistra, a.sigmoidea a a.rectalis superior.  

Dolní část rekta pak zásobují dvě větve, které se dělí z a.iliaca interna. 

 

Ţíly tlustého střeva vedou spolu s tepnami. Za hlavou pankreatu se spojují 

a vstupují do v.portae- portální ţíly. Ve stěně konečníku vznikají spojky mezi 

oblastí v.portae a v.cava inferior, a vzniká tak portokavální anastomóza. 

 

Sítě mízních kapilár ze stěny střevní se sbíhají a jdou podél tepen v mízní 

uzliny. Názvy uzlin se nesou vţdy podle tepen, při kterých leţí. Jsou to nodi 

lymhatici ileocolici, nodi lymphatici coli medii, dextri et sinistri. Z konečníku 
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odtéká lymfa především do nodi lymphatici mesenterici inferiores, iliaci interni a 

nodi lymphatici sacrales.(2) 

 

1.1.2 Nervové zásobení 

Svalovinu střeva inervují převáţně vlákna parasympatiku a sympatiku, 

které ke střevu přicházejí v pleteních podél tepen. Parasympatická vlákna od 

začátku tlustého střeva po hranici střední a levé třetiny příčného tračníku 

pocházejí z nervus vagus. Od tohoto místa do konce střeva pocházejí vlákna ze 

sakrálního parasympatiku. Sympatická přívodná vlákna přicházejí k tlustému 

střevu převáţně z ganglia coelica, ganglion mesentericum superius et inferius. 

Podél tepen vytvářejí pleteně, kde se sympatická vlákna mísí s parasympatickýma 

a společně vstupují do střevní stěny. 

 

Podráţdění sympatiku má především vazomotorickou funkci. Sympatikus 

zpomaluje peristaltiku, navozuje slabší kontrakce a sniţuje sekreci střevních ţláz. 

Parasympatikus pak naopak zrychluje peristaltiku střeva, zvyšuje kontrakci a 

sniţuje sekreci střevních ţláz.(1) 

 

1.2 Fyziologie tlustého střeva 

Do tlustého střeva prochází strava 4cm dlouhým ileocekálním svěračem, 

který brání zpětnému toku tráveniny a překotnému vyprazdňování tenkého střeva. 

Hlavní funkcí je vstřebávání iontů a vody, uskladňování zbytků tráveniny, tvorba 

a vylučování formované stolice (defekace). Tvoří se zde vazký hlen, který chrání 

sliznici střeva a napomáhá k vytvoření formované stolice. Střevní pohyby jsou 

místní-mísící a celkové-peristaltické (propulzivní). Regulace střevních pohybů je 

zajištěna reflexní činností, ale také parasympatikem, který urychluje motilitu. 

V tlustém střevě je bohatá bakteriální flora, která štěpí část rostlinné vlákniny, 

podílí se na tvorbě biotinu, kyseliny listové, vitaminu K, na hydrolýze močoviny 

na amoniak či metabolizování ţlučových solí na ţlučové kyseliny. Vznikají zde 

střevní plyny sloţené z CO2, vodíku, sirovodíku a metanu. Denně přijde do 

tlustého střeva přibliţně 1 500 ml tráveniny, ta se prostupem tlustým střevem 
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zahušťuje resorpcí vody a iontů, formuje se ve stolici a prochází do rekta. Pocit 

nucení na stolici vyţaduje tlak 2,5 aţ 5,5 kPa a po zvýšení tlaku na 5,5 aţ 6,5 kPa 

(asi 50 torrů) vzniká defekační reflex.(3) 

 

1.3 Peritoneum-pobřišnice 

Peritoneum je lesklá serózní blána, která zevnitř vystýlá dutinu břišní, u 

muţe je zcela uzavřena a u ţeny komunikuje ústími vejcovodů se zevnějškem. 

Peritoneum parietale je nástěnná pobřišnice, která pokrývá stěny břišní. 

Peritoneum viscerale je pobřišnice orgánová, která kryje orgány uvnitř 

peritoneální dutiny. Mesenteria- závěsy- jsou dvojité listy pobřišnice, kterými 

přechází nástěnné peritoneum na orgánové. Tunica serosa- mesothel je 

jednovrstevný plochý epitel na povrchu peritonea. Hromadí-li se v břišní dutině 

vstřebatelná tekutina, zatéká do podbráničních prostorů, kde je ve zvýšené míře 

resorbována. Pobřišnice má i sekreční schopnost- za fyziologických podmínek 

produkuje malé mnoţství tekutiny, která zvlhčuje peritoneální listy a umoţňuje 

vzájemné klouzání pohybujících se orgánů.(2) 

 

1.4 Klasifikace nádorů 

Nádor můţeme charakterizovat jako místní abnormální a nadměrné bujení 

buněk, bujení bez regulace a bez koordinace s růstem v okolních tkáních a celého 

organizmu. Podle biologické aktivity se dělí na benigní- nezhoubné, které 

většinou rostou pomalu, jsou ohraničené, na okolí působí pouze tlakem, obvykle 

nerecidivuje a netvoří metastázy (druhotná loţiska). Jejich růst je expanzivní. 

Maligní nádory rostou obvykle rychleji, nejsou ohraničené, prorůstají do okolní 

tkáně-invazivně, tvoří metastázy a často znovu recidivují. Zhoubné bujení často 

vzniká jiţ z předem změněné tkáně. Rostou invazivně. Nenádorové změny, které 

však vedou ke vzniku maligního nádoru, se nazývají prekancerózy.(4) 

 

Metastázy jsou druhotná loţiska, která se šíří buď cestou lymfatickou 

(regionální mízní uzliny), hematogenní-krví nebo cestou porogenní- šíření dutými 

orgány těla. 
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Tzv. ,,staging“ vyjadřuje stadium nádoru a v jeho souvislosti byla zavedena 

klasifikace systému TNM: 

 

T-primární tumor 

N-postiţení mízních uzlin nádorem 

M- vzdálené metastázy 

 

K vyjádření stupně diferenciace nádoru slouţí tzv. ,,grading“- G1- G3- od 

vysokého po nízký stupeň diferenciace, kdy GX nelze určit. Diferencovaný nádor 

je takový, kde dobře poznáme primární tkáň, ze které nádor vznikl. 

Nediferencované nádory jsou často velmi zhoubné a nepoznáme tkáň, ze které 

vycházejí. (12) 

 

1.5 Kolorektální karcinom 

Je to zhoubný nádor tvořený buňkami tlustého střeva. Patří mezi 

adenokarcinomy, tedy nádory vycházející ze ţlazových buněk. Toto onemocnění 

můţe postihovat i příslušné lymfatické uzliny, coţ vede později k častějšímu 

opětovnému výskytu onemocnění a šíření metastáz. Karcinom tlustého střeva patří 

k nejčastějším nádorům v ČR. Častěji je postiţen rakovinou konečník, dále pak 

esovitá klička. 

 

Kolorektální karcinom se vyskytuje na světě různoměrně, nejvíce je 

rozšířen v severní Americe a severozápadní Evropě. 

1.5.1 Etiologie 

Na vzniku tohoto onemocnění se podílí faktory vnitřní a vnější.  

Mezi vnější můţeme zařadit zejména stravovací návyky. Jeden 

z nejvýznamnějších faktorů je dietní vláknina, obsaţena v zelenině, ovoci a 

cereáliích. Zvětšuje objem stolice, zředí karcinogenně působící látky a urychluje 

jejich eliminaci ze střeva. Jogurty obsahují tzv. ţivé kultury, coţ jsou bakterie, 

které nám ve střevě napomáhají při vstřebávání potravin. Nedostatek 
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mikronutrientů jako vitaminy, stopové prvky, kyselina listová mohou přispívat 

ke vzniku kolorektálního karcinomu. Konzumace ţivočišných tuků (esenciální 

mastné kyseliny) je dalším rizikovým faktorem. Nesmírně důleţitá je správná 

tepelná úprava potravin. Vyvarovat bychom se měli smaţení, grilování či 

přepalování tuků. Dále např. při uzení vznikají karcinogeny, které podporují 

tvorbu karcinomu.  

 

I denní reţim je nezbytně důleţitý. Je nezbytné se na jídlo udělat čas, 

v klidu sedět a jíst. Ovšem nesmíme také zapomenout na pestrost a rozmanitost 

stravování. Nedostatek pohybu způsobuje zpomalení peristaltiky střev a 

střevních procesů, kdy potrava stagnuje ve střevě a vytváří tak ideální podmínky 

pro vznik nádoru.  

Stres má negativní vliv snad na kaţdou soustavu těla, včetně vzniku karcinomu, 

takţe by si kaţdý měl najít čas na relaxaci a odpočinek. 

 

Mezi vnitřní faktory pak řadíme dědičné onemocnění tlustého střeva. 

Většina kolorektálních karcinomů vzniká na podkladě adenomových polypů.  Ty 

jsou výrůstky ze sliznice, které se řadí mezi nezhoubné nádory s maligním 

potenciálem. Hlavním kriteriem je velikost polypu. Výskyt adenomů, stejně jako 

u karcinomu stoupá s věkem.  

Polypy se mohou vyskytovat ojediněle nebo mnohočetně jako tzv. polypóza, která 

spadá mezi prekancerózy. Ta můţe mít familiární výskyt- v jedné rodině i několik 

generací= familiární adenomatózní polypóza, která vzniká mutací genu APC.  

Turcotův syndrom je označení pro familiární polypózu tlustého střeva spojenou 

s nádorem mozku.  

Mohou se ale vyskytovat i polypy neadenomového typu jako polypy slizniční, 

zánětlivé, juvenilní (hamartomy) a jiné podslizniční léze.  

 

Další vnitřní rizikové faktory patří různé chronické střevní onemocnění 

jako ulcerózní kolitida či Crohnova choroba. (5)(6) 
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1.5.2 Klinické příznaky 

Zejména v časných stádiích jsou klinické příznaky velmi mizivé, často se 

objevují aţ u pokročilých nádorů. U karcinomu pravé poloviny tlustého střeva 

přetrvávají příznaky sideropenické anemie, jelikoţ se můţe objevovat delší dobu 

skryté krvácení ve stolici. Jelikoţ v této části tračníku je stolice ještě tekutá, 

nedochází zde příliš často k obstrukci. Tento stav mohou doplňovat celkové 

příznaky jako subfebrilie, únava, slabost, nechutenství či pokles hmotnosti. 

 

Krev ve stolici či odchod čerstvé krve konečníkem je patrná při karcinomu 

v distální části tračníku. Odhalit drobné krvácení můţe test na okultní krvácení. 

Při pokročilém stadiu karcinomu při levostranné lokalizaci se můţe objevit aţ 

obstrukce. Objevují se poruchy rytmu a frekvence vyprazdňování, střídání průjmů 

a zácpy, nucení na stolici. Další nejisté příznaky jsou nadýmání (flatulence), tlaky. 

Mohou se objevovat tenesmy, coţ je bolestivé nucení na stolici.(5) 

 

1.5.3 Komplikace  

Jakoţto nádorové onemocnění vytváří i kolorektální karcinom druhotná 

loţiska- tzv. metastázy. Ty bývají nejčastěji v játrech, regionálních lymfatických 

uzlinách, plicích, v peritoneu, dále pak také v nadledvinách, kostech a mozku.  

V rektu a rektosigmatu můţe nádor penetrovat do močového měchýře- primární 

komplikace. Sekundární komplikace je pak způsobená aplikací protinádorové 

léčby při chirurgickém výkonu či poškození chemoterapií a radioterapií. 

Dále se můţe objevit kolokolická, gastrokolická či enterokolická píštěl 

v závislosti na lokalizaci primárního procesu.  

Nádory v levé polovině břicha mají tendenci růst cirkulárně po celém vnitřním 

obvodu sliznice. Zuţují průsvit střeva a vedou k městnání obsahu před překáţkou- 

obstrukci. Ta můţe vyvolat bolesti, někdy i zvracení. Nastává ileózní stav. Ileus 

obturační, způsoben mechanickým uzávěrem střeva můţe vyústit aţ k perforaci 

střeva. Ileus je jeden z nejčastějších indikací k urgentní operaci při onemocnění 

kolorektální karcinom- cca 70%. 

Můţe se vyskytovat masivní krvácení, které však nebývá příliš časté. 
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Perforované střeva uvolní do dutiny břišní svůj obsah a dojde tak k peritonitidě, 

coţ je vysoce nebezpečný ţivot ohroţující stav. 

 

1.5.4 Diagnostika 

1. Anamnéza 

Základem diagnostiky je vţdy kvalitně provedená anamnéza. Je třeba klást 

otázky srozumitelně, nahlas a co nejvýstiţněji. Ptáme se na aktuální potíţe, co 

k nám pacienta přivádí, coţ se označuje jako nynější onemocnění. Zaměřujeme 

se na změnu ve vyprazdňování stolice, bolest v oblasti břicha, krev ve stolici. 

Zajímají nás dyspeptické potíţe, coţ je soubor potíţí, kterými se projevují 

poruchy trávení.(2) Do tohoto pojmu můţeme zařadit pyrózu (pálení ţáhy), 

nauzeu (pocit na zvracení), flatulence (zvýšený odchod střevních plynů), anorexie 

(nechutenství) a další.  

Kromě nynějších potíţí se zaměřujeme i na rodinnou anamnézu, kdy 

zjišťujeme výskyt familiární polypózy či kolorektálního karcinomu v rodině. 

Dále se zajímáme o pacientův ţivotní styl, zejména kouření, strava, pohyb a stres. 

 

2. Fyzikální vyšetření 

Fyzikální vyšetření spočívá v: 

 Celkové posouzení tělesného a duševního stavu pacienta 

 Vyšetření jednotlivých tělesných partií 

 Pouţíváme metody-poslech (auskultace), poklep (perkuse), pohmat (palpace), 

pohled (aspekce) a per rectum. 

Základem je per rectum, čímţ lze odhalit nádor aţ do hloubky 8cm. Ostatní 

fyzikální vyšetření odhalí změny aţ u pokročilého nádoru. 

 

3. Laboratorní vyšetření 

Laboratorně se vyšetřují hladiny karcinoembryonálního antigenu- CEA. 

Známky anémie odhalíme krevním obrazem a sedimentací. 
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4. Endoskopické vyšetření 

U nemocných s podezřením na karcinom se provádí kolonoskopie, coţ je 

endoskopické vyšetření tlustého střeva. Lze proniknout i do terminálního ilea. 

K vyšetření je nezbytné naprosté vyprázdnění střeva. Pro vyšetření rekta a 

análního prostoru se vyuţívá rektoskopie.   

Pomocí endoskopu lze také odstraňovat polypy či odběr bioptického vzorku. 

 

5. Rentgenologické vyšetřovací metody 

Pomocí kontrastní látky se snímkuje její průchod trávicím traktem. Tato 

metoda slouţí k posouzení motility trávicí trubice.(2) 

Dále se provádí RTG S+P (srdce a plíce) pro vyloučení metastáz. 

 

6. Další zobrazovací metody 

Mezi další vyšetření patří sonografie jater, CT (výpočetní tomografie) a MRI 

(magnetická rezonance) pro vyloučení dalších metastáz. 

 

7. Vyšetření na okultní krvácení- OK  

Screeningová metoda kolorektálního karcinomu je vyšetření 

asymptomatických osob na přítomnost nádoru ve střevě. Provádí se vyšetření na 

okultní krvácení pomocí testu-Hemocult. Je to dnes velice rozšířená metoda. 

Vyuţívá znalosti, ţe většina zhoubných nádorů nepozorovatelně krvácejí, jsou 

však zachytitelné chemicky. Pozitivní nález představuje barevná změna, která se 

ukáţe po nakapání reakčního činidla na plošku s nanesenou stolicí.(5) 

1.5.5 Léčba a prognóza 

Léčba kolorektálního karcinomu je komplexní.  To znamená, ţe se na ní 

podílí několik oborů. V současné době zde má rozhodující místo léčba 

chirurgická, která sama o sobě přináší moţnost trvalého vyléčení. Ostatní 

moţnosti onkologické léčby – chemoterapie a aktinoterapie mohou zlepšit 

prognózu pacienta v pokročilejších stadiích onemocnění. Jen zcela výjimečně, v 

iniciálních stadiích, je moţno uspět s léčbou endoskopickou. 
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Chirurgická léčba 

Chirurgickou léčbu můţeme rozdělit na dvě základní skupiny – léčbu 

radikální a paliativní. V případě radikálních operací vytváříme podmínky pro 

moţnost trvalého vyléčení v rámci těchto operací. Provádíme resekci postiţeného 

střeva s příslušnou lymfatickou drenáţí (lymfadenektomie). Radikální chirurgický 

výkon, tedy takový, po kterém bude pacient bez známek nádoru, je asi u 75%. (5)  

Paliativní operace nemohou vést k vyléčení, ale významně sniţují komplikace 

vycházející z nádorového bujení a prodluţují a zlepšují ţivot. V současné době je 

operace indikována i u pacientů se vzdálenými metastázemi, jako prevence 

krvácení a střevní obstrukce. V řadě případů můţeme úspěšně operovat i vzdálené 

metastázy a tím pacientům výrazně zlepšit ţivotní prognózu 

 

A. KURATIVNÍ OPERACE 

Tumory pravé strany colon: 

 Pravostranná hemikolektomie- provádí se u nádorů céka, colon ascendens 

a jaterní flexury (ohbí). Resekuje se asi 10cm ilea, cékum, colon ascendens 

a pravá část transverza, pokud jde o tumory bez lymfatických metastáz. 

 Rozšířená pravostranná hemikolektomie- provádí se u tumorů céka, colon 

ascendens a pravé flexury, pokud metastazují do oblasti a.colica media. Při 

této operaci se odstraní transverzum aţ do oblasti lienální flexury (levé 

ohbí). 

 

Tumory transverza: 

Nádory transverza nejsou příliš časté, tvoří přibliţně 3-5% nádorů tlustého střeva. 

 Radikální resekce transverza včetně obou flexur (ohbí) s následnou 

anastomózou (napojení na zbylou část tlustého střeva) se provádí u 

pacientů, kteří nemají vzdálené metastázy. 

 Rozšířená pravostranná hemikolektomie se provádí u nádorů, které jsou 

uloţeny na pravé straně transverza. 

 Klínová resekce s ponecháním flexur- nejběţnější operace.  
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Tumory levé strany colon a rekta 

Nádory sigmoidea a rektosigmoidea patří mezi nejčastější nádory tlustého střeva. 

 Levostranná hemikolektomie- provádí se u nádorů levého ohbí a colon 

descendens. Poté se provede transverzosigmoideoanastomóza (spojení 

transverza a sigmoidea). Můţe se provádět rozšířená hemikolektomie, kdy 

se odstraní i levá část transverza a část nebo celé sigmoideum. Pak se 

provede anastomóza mezi tračníkem a rektem. 

 Nejradikálnějším výkonem je levostranná kolektomie rozšířená o 

pravostrannou kolektomii(=subtotální ileostomie). Při této operaci se 

provádí ileosigmoideoanastomóza(spojka mezi ileem a sigmoideem) nebo 

se vyvede ileostomie.  

 Nádory rektosigmoidea lze za určitých okolností řešit přední resekcí a 

následnou anastomózou. Při této operaci můţe být zachována kontinence, 

nebo je po ní pacient inkontinentní.  

 U nádorů konečníku lze provést buď resekci, tj. operaci se zachováním 

sfinkterového systému, nebo abdominoperineální amputaci dle Milese- 

odstraní se colon sigmoideum, rektum a anální kanál, poté se vyvede 

terminální stomie.  

 Některé nádory se operují abdominálně a následně pak transanálně (skrz 

řitní otvor). 

  

B. PALIATIVNÍ VÝKONY 

Podstatou paliativních výkonů je obnovení střevní pasáţe. Můţe se provádět 

střevní bypass, kdy se obejde překáţka, vyvézt stomie nebo anastomóza. U 

pacientů v dobrém celkovém stavu provádíme v rámci paliativní léčby i výkony 

resekční. 

 

Typy stomií dle způsobu konstrukce: 

 Nástěnná (parietální)-provádí se k odlehčení, je tedy dočasná. Jedná se o 

vyšití střeva k břišní stěně.  

 Jednohlavňová (terminální) 
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 Dvouhlavňová (axiální)- stomii tvoří klička střeva, protaţena stěnou 

břišní. Stomie má dva otvory-přívodný proximální a odvodný distální. 

Tato stomie bývá dočasná. 

 

Dále můţeme stomie rozdělit podle umístění: 

 Cékostomie- umístění stomie je v oblasti pravého podbřišku, dnes se 

vytváří ojediněle. 

 Transverzostomie-vyústění je v průběhu příčného tračníku  

 Sigmoideostomie- vytvořena v místě esovité kličky na levé polovině 

břišní stěny(8) 

 

Kolostomie jsou zakládány jako trvalé nebo dočasné. 

 

Kolostomie představuje výkon, který je pro nemocného váţným zásahem do 

způsobu ţivota. Před jejich zaloţením je pacienta třeba informovat a poučit. 

Nezřídka bývá nutnost psychologa. Problémy se stomií jsou především dvojího 

druhu. Jednak je to strach z diskriminace ve společenském a rodinném ţivotě, kdy 

můţe dojít aţ k rozpadu rodiny, jednak je to, zvláště u starých lidí, problém s 

vlastní obsluhou kolostomie.  Za tímto účelem v nemocnicích pracují 

specializované stoma sestry, které pacientům významně pomáhají. Kolostomie 

můţe být spojena i s řadou komplikací: 

 

 Nekróza (odumření) stomie, která se projevuje změnou barvy stomie na 

tmavou, s černým povlakem, s nafialovělým zbarvením. 

 Dehiscence- dochází k odloučení sliznice střeva od okrajů rány v časném 

pooperačním období. 

 Stenóza (zúţení) stomie- příčinou můţe být následek dehiscence rány, 

silný vazivový pruh kolem stomie nebo prorůstání nádoru. 

 Podráţdění kůţe v okolí stomie- při zvýšené vlhkosti v okolí stomie 

vznikají macerace, coţ se projevuje vyblednutím kůţe, odlučováním 

povrchové vrstvy kůţe a zvrásněním-takto macerovaná kůţe je náchylnější 

k bakteriálním nebo mykotickým infekcím. 
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 Retrakce (vtaţení) stomie- vtaţení stomie pod úroveň břišní stěny, 

vlivem výkyvů tělesné hmotnosti nebo nepříznivým stavem při 

chirurgickém výkonu. 

 Krvácení ze stomie 

 Maladaptační porucha akceptace ţivota se stomií 

 Prolaps (výhřez) stomie- vyhřeznutí střeva z dutiny břišní. 

 Parastomální kýla-zevní získaná kýla-kýla je vyklenutí peritonea skrze 

štěrbinu (kýlní branku) v oslabené břišní stěně. 

 Ischemie stomie- vzniká nedostatečným krevním zásobením, stomie má 

fialovou aţ černou barvu. 

 Nevhodně zvolené umístění stomie- takovou stomii nelze ošetřovat. 

Můţe vézt aţ k opětovnému chirurgickému řešení.(8) 

 

Pooperační komplikace: 

 Dehiscence anastomózy- projeví se obvykle 3.-4. den po operaci- vysoké 

teploty, leukocytóza, svalové napětí, neodvádí drén. 

 Dehiscence rány 

 Abscesy 

 Hematomy 

 Celková sepse 

 Nekróza stomie 

 Atonie střevního oddílu (ochablost) 

 Retroperitoneální flegmóna (neohraničený bakteriální zánět)  

 Ileus- pooperačně je to zejména paralytický, kdy dochází k zástavě 

peristaltiky střeva.  

 Tromboembolické komplikace 

 Celkové oslabení organizmu- kachexie, malnutrice, metabolické 

poruchy,... 

 Nechirurgické komplikace: kardiopulmonální, renální komplikace (6) 
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Chemoterapie a radioterapie 

 Pooperační chemoterapie je indikována u pacientů ve stadiu II-III, tedy u 

pacientů s prorůstajícím nádorem stěnou střeva nebo prorůstajícím do 

lymfatických uzlin. U karcinomů rekta se pouţívá zpravidla ozáření nádoru před 

operací, čímţ se zmenší a je lépe operovatelný. Paliativní léčby se vyuţívá i 

v případě, kdy je pacient nemoţný chirurgického zákroku či ho odmítá. 

Pooperačně se pouţívá i radioterapie, která má v kombinaci s chemoterapií lepší 

vliv na nádorovou populaci. (10) 

Můţe se provézt i rekanalizace lumen střeva, čímţ se zachová průchodnost 

střevní u pacientů s obturujícími nádory. Nejpouţívanějšími technikami je 

laserová rekanalizace, argon plazma koagulace a implantace stentu do nádorové 

stenózy.(9) Moţnost léčby kolorektálního karcinomu se rozšířila s uvedením 

irinotekanu a oxaplatiny.  

 

Prognóza 

Prognóza závisí na stadiu onemocnění-stagingu. Záleţí na stupni postiţení 

střevní stěny, přítomnosti vzdálených metastáz a postiţení příslušných 

lymfatických uzlin. Pravděpodobnost úplného vyléčení u pacientů, kde se 

soustřeďuje nádor jen na sliznici střeva je poměrně vysoká, mezi 65-90%. Šance 

na úplné uzdravení klesá s postiţením regionálních lymfatických uzlin a pacienti 

se vzdálenými metastázemi mají velice nízkou naději na úplné uzdravení. 

 

1.6 Náhlé příhody břišní 

Ileus 

Ileus (střevní neprůchodnost) můţe být úplný či neúplný. Mechanický ileus 

řadíme dále:  

 Obturační ileus- způsobený mechanickým uzávěrem lumen, mezi 

nejčastější příčiny patří tumor, cizí těleso, cizopasníci, skybala(zatvrdlé 

části stolice), a td. 

 Volvulus vzniká rotací části trávicí trubice kolem osy. 
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 Strangulace- uskřinutí, kdy dochází zvnějšku k uzávěru průsvitu střeva i 

stlačení cév, coţ můţe způsobit infarktizaci střeva, jeho nekrózu, perforaci 

a následně difuzní peritonitidu. Příkladem mohou být kýly. 

 Invaginace je vsunutí části střeva do jiného úseku střeva.(11) 

 

Při mechanickém ileu se hromadí obsah nad překáţkou, objeví se ischemie, 

vznikají trombózy v kapilárách stěny střeva a dochází k prostupu toxinů a bakterií 

přes stěnu střeva. Tento stav doprovází zvracení a přestup plazmy to peritonea. 

Následují známky dehydratace, acidóza, hypokalémie, hypochloremie a 

hypoproteinemie. Organizmus na ztráty tekutin reaguje oligurií aţ anurií. Nastává 

rozvrat vnitřního prostředí. 

 

Mezi klinické příznaky patří kolikovitá bolest z usilovné peristaltiky nad 

překáţkou, která postupně přechází v bolest trvalou, zvracení, později i střevního 

obsahu, zástava odchodu plynů a stolice, zvýšené napětí břišní stěny, poslechově 

můţe být přítomno tzv. mrtvé ticho. Později nastupují známky šoku. 

 

Terapie 

Zahajuje se zavedením nazogastrické sondy, odsátí ţaludečního a 

střevního obsahu a doplnění tekutin a minerálů. Nezbytností je vţdy i chirurgická 

léčba, kdy je třeba odstranit překáţku. Provádí se enterotomie a odstranění 

překáţky, u nádorů se provede resekce postiţeného střeva.  

 

Neurogenní ileus mívá za příčinu poruchu nervového vedení či toxická porucha 

motility střeva, dělí se dále na: 

 Paralytický ileus, coţ je zástava peristaltiky střeva. Nejčastěji vzniká po 

operacích v břišní dutině, poranění míchy a mozku, a td. 

  Spastický ileus- je poměrně vzácný. Vzniká zvýšené nervové napětí ve 

stěně střevní, doprovázené velkými kolikovitými bolestmi podobné ileu 

obturačnímu. 
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Cévní ileus vzniká embolií nebo trombózou mezenterických cév. Vzniká krutá 

bolest z nedostatečného zásobení střevní stěny kyslíkem, následuje porucha 

funkce, zejména peristaltiky. Střevní stěna prosakuje, nekrotizuje a nastává 

difuzní zánět pobřišnice. 

Akutní peritonitida-peritonitis acuta 

Peritonitida je ţivot ohroţující stav řadící se mezi náhlé příhody břišní, 

označený jako zánět pobřišnice. K zavlečení mikrobů do dutiny břišní můţe dojít 

vnější cestou nebo cestou vnitřní, která vzniká rupturou některých vnitřních 

orgánů jako je ţaludek u ţaludečních vředů, apendix při zánětu slepého střeva, či 

tlusté střevo při divertikulitidě nebo u nádorového onemocnění. Bakterie, které se 

mnoţí na peritoneu, vylučují toxiny, které se mnoţí krevní cestou a mohou 

způsobit celkovou sepsi. Peritonitida můţe být ohraničená-např. u apendicitis, kdy 

je lokalizovaná na určité části peritonea, nebo difuzní- rozšířená v celém 

peritoneu. Difuzní peritonitida je nebezpečnější a ţivot ohroţující stav.(11) 

 

Klinické projevy 

Při fyzikálním vyšetřením je břicho na pohmat tuhé, často tvrdé. Poklep i 

pohmat jsou bolestivé. Pokud nastane šokový stav, pacient je bledý, hypotenzní, 

s tachykardií a tachypnoí. Objevují se poruchy vědomí, zástava pohyblivosti střev 

coţ můţe velice rychle skončit smrtí. 

 

Diagnostika 

Nezbytné je základní fyzikální vyšetření, takţe pohmat, poklep, pohled, 

poslech a per rectum. Laboratorně je vysoké CRP(c-reaktivní protein) jako 

známka rozsáhlého zánětu. V neposlední řadě RTG. 

 

Léčba 

Nezbytný je chirurgický zákrok, kdy dojde k otevření dutiny břišní, 

zhodnocení a revize zdroje zánětu. 
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Pneumoperitoneum je stav, při kterém se nachází vzduch nebo plyn 

v břišní dutině. Dochází k němu při prasknutí (perforaci) dutého orgánu do dutiny 

břišní, jako např. peptický vřed, zánět, divertikulitida nebo z pooperačních 

příčin.(11) 

 

1.7 Základní údaje o nemocném 

Základní údaje o nemocném jsou vypsané z chorobopisu. 

 

Identifikační údaje: 

Jméno: S.Z. 

Pohlaví: muţ 

Věk: 56 let (1955) 

Národnost: česká 

Zaměstnání: programátor 

Datum přijetí: 2.12. 2010 

 

Základní anamnéza: 

RA: bezvýznamná 

OA: váţněji nestonal, prodělal běţné dětské nemoci, operace neprodělal ţádné, 

váţnější úrazy neprodělal 

FA:léky trvale neuţívá 

Abusus: alkohol nepije, kouří 10 cigaret denně od 20 let 

SPA: Ţije sám v bytě, je rozvedený. Má 1 dceru, která jiţ ţije sama. 

NO: Pacient přijat pro zástavu větrů a stolice se stále zhoršujícími bolestmi. Jiţ 

vstupně oběhově nestabilní. Na RTG zobrazeno pneumoperitoneum, obstrukce 

v oblasti rektosigmoidea. Pacient poučen o nezbytnosti operace, souhlasí. 
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Stav při přijetí: 

Váha: 85kg 

Výška:  175cm 

BMI: 27,7 

TK: 137/77 mmHg 

P: 107/min 

D: 14/ min 

TT: 36,9 st. C 

Důvod přijetí: akutně na chirurgické oddělení pro diagnózu pneumoperitoneum 

 

Průběh onemocnění: 

Pacient přijat 2.12. akutně na chirurgické oddělení pro šestidenní zástavu 

větrů a stolice. Bolesti se postupně zhoršovaly. Na RTG zobrazeno rozsáhlé 

pneumoperitoneum. Klinicky byly prokázány známky difuzní peritonitidy a aţ 

obraz sepse. Pacient byl proto indikován k akutní operační revizi ještě téhoţ dne. 

Byly provedeny odběry krve, které potvrdily známky iontového rozvratu. 

Přístup do břišní dutiny byl přes dolní střední laparotomii. Při operaci byla 

zjištěna difuzní peritonitida a distenční perforace céka na podkladě stenózujícího 

tumor v rektosigmatu. Byla provedena subtotální kolektomie a vyvedena 

terminální ileostomie. Z důvodu oběhové nestability nutnost pooperačně UPV a 

hospitalizace na oddělení ICU. Stav nadále monitorován. 

 

Pooperační péče: 

Pacient přijat na oddělení intenzivní péče ve 21:20 hodin večer a byl pod 

vlivem kontinuální analgosedace. Dále byly podávány ionty- KCl 4,5% a NaCl 

10%, glukóza 10%. V rámci prevence tromboembolických komplikací byl 

ordinován Fraxiparine 0,3ml s.c. Jeho oběh byl nestabilní, proto byla lékařem 

ordinována podpora vasopresory (Noradrenalin 0,5 ug/kg/min). U pacienta se 

sledovaly fyziologické funkce- TK 137/77 mmHg(milimetrů rtuťového sloupce), 

P 104´, dále po 1 hodině. EKG vykazoval sinusový rytmus bez arytmií, dýchání 

bylo poslechově sklípkové, bez vedlejších fenoménů. U pacienta probíhala 

pasivní rehabilitace na lůţku 2x denně s fyzioterapeutem jako prevence 
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kontraktur. Pacientovi byla dále ordinována inhalace po 6 hodinách, ATB, 

sledovala se u něj hladina glykemie. Pacient byl bez známek hypoxie, saturace se 

pohybovala v mezích 95-99%. 

 

Tabulka č.3 invazivní vstupy ke dni 2.12. 

Invazivní vstupy: 

CŢK 

3 cestný do HDŢ- v. jugularis 

1dx. bez známek 

pneumotoraxu či extravazace, 

funkční a okolí klidné 

ART 

arteriální katétr v arteria 

radialis, funkční, okolí klidné 

NGS 

Nasogastrická sonda vpravo, 

odpad 50ml od operace,  

PMK 

periferní močový katétr- 

Tieman 12 CH 

DRÉNY 

Zavedeny 3 břišní drény, 

odvádí 

OTI 

Orotrachelání intubace- č.8,5 

fixováno u čísla 25 

  

EK 

Epidurální katétr pro 

kontinuální podávání analgetik 

 

 Břicho v úrovni hrudníku, měkké, prohmatné rezistence, játra v oblouku, 

slezina nehmatná, bez peristaltiky, operační rána klidná. Zavedeny 3 břišní 

drény, ileostomie bez odpadu. 

 PMK(periferní močový katétr) Tieman čísla 12, moč čirá 100 ml. 

 Končetiny jsou bez otoků, bez známek trofických změn. 

 Kůţe anikterická, čistá, bez dekubitů. 
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3.den pobytu-5.12. 

U pacienta nadále přetrvávala umělá plicní ventilace, břicho je klidné, stomie 

odvádí tekutý hnědý obsah. V dolní polovině rány je dehiscence kůţe 1cm, 

s lehkou, seropulurentní sekrecí. Proveden stěr na bakteriologii, byl proveden 

výplach dezinfekčním roztokem a rána se sterilně kryla. 

 

5.den pobytu- 7.12. 

Pacient byl indikován k operaci pro revizi v dutině břišní. Lékaři provedli 

resuturu laparotomie pro její dehiscenci. Dále byla provedena resekce střeva 

přibliţně 1cm pro nekrotizaci ileostomie. Nakonec byl proveden výplach 

betadine, výměna drénů a nekrektomie fascie. Po operaci nejevil pacient známky 

komplikací. Sterilní krytí rány prosakovalo v místě vyvedeného drénu, dále rána 

nejevila známky infekce. Odpad z drénů byl 380ml, NGS odvedla 210ml za 

24hodin. CŢK 5.den, arteriální katétr pro měření arteriálního tlaku, PŢK, nadále 

UPV, PMK.  

 

6.den pobytu- 8.12. 

Pacient 1.den po revizi dutiny břišní. Ráno byla provedena u pacienta celková 

hygiena na lůţku. Nyní byl jiţ probuditelný s očním kontaktem, reagoval, nadále 

řízená UPV(umělá plicní ventilace), podpora vasopresory-noradrenalinem. 

Operační rána nejevila známky infekce či jiných komplikací, bylo zaznamenáno 

mírné prosakování krytí v místě zavedeného drénu.  U pacienta byla zahájena 

enterální výţiva do NGS. 

 

7.den pobytu- 9.12.   

Pacient byl extubován a informován o operaci a pooperačním průběhu. Dále 

byl pacient edukován o léčebném reţimu. Arteriální katétr byl zrušen. Pacient 

přijímal tekutiny per os. Dále byla lékařem ordinována vertikalizace pacienta 

s fyzioterapeutem a překlad pacienta na oddělení intenzivní péče- JIP2.  
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Tabulka č.4 Stav pacienta při překladu na oddělení JIP. 

Fyziologické funkce TK 166/94 mmHg 

  P 115´ 

  TT 36, 6 °C 

  D 16´ 

Bilance tekutin za předchozí 

den v+ 1530 ml 

Stav vědomí 

pacient při vědomí, orientován 

místem a časem 

Vstupy NGS- nasogastrická sonda 

  PMK- permanentní močový katétr 

  EK-epidurální katétr 

  CŢK- centrální ţilní katétr 

Převaz rány 

rána je bez zápachu, nevykazuje 

známky infekce, mírné prosakování v 

okolí zavedeného drénu. 

Stomie 

odvádí tekutý hnědý obsah, okolí 

stomie nejeví známky podráţdění, či 

pooperačních komplikací. 

 

8.den pobytu- 10.12. 

Pacient stabilní, afebrilní se stabilními fyziologickými funkcemi. Ranní 

hygiena byla provedena v koupelně. Přijímá tekutiny per os a dle lékaře bylo 

provedeno odstranění NGS. Péči o stomii si sám pacient neprovedl. Stomie 

odváděla, operační rána a CŢK nejevili známky infekce.  

  

10.den pobytu-12.12. 

 Pacientova rána byla klidná, bez prosaku a známek komplikací. Lékař 

ordinoval odstranění drénů z rány a epidurálního katétru. Místa zavedení pak 

sterilně krýt. Fyziologické funkce byli stabilní (TK, TT, D, P) a sledovala se 

intenzita bolesti. Celý den si na bolesti nestěţoval, na škále bolesti VAS ohodnotil 

bolest číslem 1, poté ve 22 hodin tupá bolest v oblasti břicha, kterou pacient 

ohodnotil číslem 3. Následně byl podán Dipidolor 1ampule i.m. Po jedné hodině 

od podání pacient udával, ţe bolest ustoupila na číslo 1 na analogové škále VAS. 
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11.den pobytu- 13.12. 

U pacienta byla provedena ranní hygiena, ošetření stomie a převaz operační 

rány. Stomii si pacient sám neošetřil, okolí stomie bylo klidné, kůţe 

nemacerovaná. Operační rána nevykazovala známky infekce, stehy prozatím 

ponechány. Poté byl převezen na standardní oddělení chirurgie B. 

 

12.den pobytu-14.12. 

Pacient chodí s doprovodem, TK a P stabilní, afebrilní, bolesti mírné, bez 

známek TEN. CŢK 13.den, bez známek infekce. Operační rána je bez sekretu, 

zápachu a známek zánětu. Hojení probíhá per primam. Ileostomie odvádí tekutý 

obsah(viz tabulka č.2 bilance tekutin). Pokoţka okolo stomie je klidná, nejeví 

známky podráţdění. Pacient si ji nedokáţe obsluhovat sám. Sledujeme diurézu, 

fyzioterapie denně, pacient chodí s doprovodem na záchod. 

Propuštění je plánováno na 16.12. 

 

Terapie-14.12. 

Terapie pacienta je vypsána z chorobopisu a vztahuje se ke dni, ke kterému 

zpracovávám ošetřovatelský proces- 14.12., kdy pacient leţí jiţ na standardním 

chirurgickém oddělení. 

 

Tekutiny per os-volně 

Dieta- stomická 

Reţim: vertikalizace 

TK+P :1krát denně- TK-120/80mmHg, P- 72´ 

 

Profylaxe:  

Helicid 20mg 1amp i.v. 18-06- ředí se obvykle do FR 20ml. Omeprazolum- 

antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy- lék, který sniţuje kyselost ţaludečních 

šťáv a tím působí proti vzniku vředů. Měl by se podávat před jídlem nebo při 

jídle. Mezi nežádoucí účinky patří bolest hlavy, zácpa, průjem, bolesti břicha, 

zvracení, plynatost. 
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Fraxiparine 0,3ml s.c. 18-06- antikoagulans- patří do skupiny 

nízkomolekulárních heparinu. Podává se jako prevence tromboembolických 

komplikací. Nežádoucím účinkem můţe být hemorargie či alergická reakce. 

 

ATB(do 100ml FR/30min): 

9.Tazocin 4,5g inj. Do 100ml FR i.v. 18-24-06-21- piperacilin a enzymový 

inhibitor tazobaktam- antibiotikum. Nežádoucím účinkem je alergická reakce. 

11.Amikin 1g inj. Do 100ml FR i.v. á 24hod- 24- širokospektré 

aminoglykosidové antibiotikum s baktericidním účinkem. Moţné nežádoucí 

účinky jsou poruchy sluchu a poškození ledvin. 

 

Analgetika dle stupnice VAS: 

Dipidolor 1amp(2ml) i.m. á 6hod při bolesti 1-1-1-1- opioidní analgetikum- lék, 

který tlumí bolest. Nežádoucím účinkem je únava, nauzea, zvracení a zácpa 

Novalgin 1amp(5ml)/100ml FR/30min i.v. á 12hod při bolesti 1-1-1-1- 

analgetikum a antipyretikum- zmírňuje bolest a sniţuje teplotu při horečce. 

Nezpůsobuje závislost, neovlivňuje střevní peristaltiku a nezpůsobuje útlum 

dýchání. Ve vzácných případech se mlţe objevit jako nežádoucí účinek 

anafylaktická reakce. 

 

Infuzní terapie: 

Ringer 1/1 80ml/hod i.v. +20ml 7,45 KCl(do kaţdých 500ml Ringer 1/1)- 8 

hod-10hod. izotonický roztok, obsahuje ionty odpovídající osmoalitě plazmy. 

Patří mezi krystaloidní roztoky. Nežádoucí účinky se nevyskytují, pokud je roztok 

podán ve správné dávce a pod přiměřenou kontrolou. 

Degan 1amp i.v. á 8hod. 8-16-24- metoklopramid- antiemetikum- působí proti 

zvracení. Dále pak podporuje funkci ţaludku, duodena a tenkého střeva. 

Nežádoucí účinky se nevyskytují často, ale můţe se objevit únava, ospalost, 

neklid, bolest hlavy. 

(www.anamneza.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04.29] Databáze léků) 
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Souhrn lékařských diagnóz:  

Stenozující  tumor v rektosigmoideu 

 Obstrukční ileus, distenční  perforace céka, Pneumoperitoneum, peritonitida,  

Sepse. 

Stav po subtotální kolektomii, terminální ileostomie. 

Nekróza ileostomie. 
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2. Ošetřovatelská část 

Úvod: 

V této části bych se ráda věnovala ošetřovatelské péči o pacienta, který byl 

na chirurgickém oddělení hospitalizován 7. a 12. den po operaci. Do nemocnice 

byl přijat pro bolesti břicha a déletrvající se nemoţnost vyprázdnit. Následně byl 

operován a převezen na oddělení ICU(intensive care unit). Byla mu provedena 

subtotální kolektomie a vyvedena terminální ileostomie. Pacient musel být 

následně znovu převezen na sál kvůli nekrotizaci stomie a dehiscenci v ráně. Byla 

provedena resekce stomie a výplach Betadine. Po operaci byl pacient 

hospitalizován na oddělení ICU v analgosedaci. Operační rána se hojila, stomie 

odváděla. Pacient byl postupně extubován a 9.12. převezen na oddělení 

JIP2(jednotka intenzivní péče). 13.12. byl přeloţen na standardní chirurgické 

oddělení, kde jsem se o pacienta starala a ke 14.12. jsem u něj odebrala 

ošetřovatelskou anamnézu. 

2.1. Ošetřovatelský proces 

Ošetřovatelský proces je systematický způsob posuzování zdravotnického 

stavu pacienta. Tento termín byl zaveden v  50. letech tohoto století a je metodou, 

která nám usnadňuje klinické rozhodování a řešení problematických situací. 

Ošetřovatelský proces umoţňuje kaţdému, kdo pečuje o pacienta, vyšší stupeň 

samostatnosti a řízení vlastní práce. Plánovaná a individualizovaná péče přináší 

pacientovi mnohem více prospěchu. Při vytváření ošetřovatelského procesu je 

nezbytné brát na vědomí toto: 

 pacient je svébytnou hodnotnou bytostí s důstojností 

 musí být vţdy plněny základní lidské potřeby, jinak vzniká problém, který 

vyţaduje pomoc jiné osoby do doby návratu k soběstačnosti 

 pacient má právo na kvalitní lékařskou a ošetřovatelskou péči 

 nezbytností je klást důraz na vytváření partnerského vztahu mezi zdravotní 

sestrou a pacientem 
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V ošetřovatelském procesu se uskutečňuje těchto 5 fází, které se navzájem 

propojují: 

 zhodnocení nemocného- zjišťování informací 

 stanovení ošetřovatelské diagnózy 

 plánování ošetřovatelské péče 

 provedení navrţených opatření- realizace 

 zhodnocení efektu poskytnuté péče 

1. Zhodnocení nemocného  

Neţ sestra začne vytvářet ošetřovatelské diagnózy a plánovat ošetřovatelský 

plán, je základem zjistit o nemocném dostatek informací. Nejprve je nezbytné 

rozhodnout, kdo bude informace zjišťovat, jaké informace, jakými metodami, 

odkud lze informace zjišťovat a jak budou zaznamenávány. Sestra se zaměřuje na: 

 základní identifikační údaje, kam řadíme jméno, věk, důvod přijetí, které 

nám umoţní navázání osobního kontaktu s nemocným. 

 informace o současném zdravotním stavu- sestra při přijetí zhodnotí 

závaţnost stavu nemocného, intenzitu jeho obtíţí a problémů. V průběhu 

hospitalizace pak doplňuje potřebné informace, sleduje zdravotní stav a 

podle toho pak utváří další postup. 

 celkové anamnestické informace o nemocném- tuto oblast tvoří 

ošetřovatelská anamnéza z oblasti zdravotní, psychologické i sociální, 

která doplní sestře důleţité informace o nemocném.(14, 15) 

2. Stanovení ošetřovatelské diagnózy 

Ošetřovatelskou diagnózu stanoví sestra na základě vyhodnocení získaných 

informací. Termín diagnóza pochází z řeckého ,,diagignoskein“, coţ znamená 

rozeznávat, označovat nebo odlišovat. Ošetřovatelská diagnóza je klinický úsudek 

o odpovědi jedince, rodiny nebo komunity na aktuální nebo hrozící zdravotní 

problémy nebo ţivotní procesy. Ošetřovatelské diagnózy jsou nezbytné pro výběr 

ošetřovatelských intervencí, zaměřených k dosaţení cílů a výsledků, za něţ je 

zdravotní sestra zodpovědná. Ošetřovatelská diagnóza zahrnuje pouze ty oblasti, 

které je sestra schopná a kompetentní ovlivnit a můţe popisovat i problémy, jeţ 

mohou teprve nastat. Ošetřovatelská diagnóza se vytváří pomocí procesu čtyř fází: 
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 1. vytřídění a vyhodnocení informací 

 2. stanovení současných a potencionálních problémů pacienta 

 3. formulování ošetřovatelské diagnózy, kdy se neformuluje pouze 

problém, ale i příčina, na jejímţ základě problém vzniká 

 4. stanovení priorit dle závaţnosti jejich řešení 

 

Existují základní tři typy ošetřovatelských diagnóz: 

 Aktuální diagnóza, která vyjadřuje současné problémy nemocného 

 Potenciální diagnóza, která zahrnuje problémy, které mohou teprve 

vzniknout 

 Kombinovaná diagnóza, kdy se mohou obě výše zmíněné diagnózy 

sdruţit, jako např. porucha soběstačnosti.(15, 13) 

3. Plánování ošetřovatelské péče  

V této fázi ošetřovatelského procesu stanovujeme ošetřovatelský plán. 

Hledáme, jak můţeme nemocnému co nejvíce pomoci, co můţeme pro pacienta 

nejlépe udělat, jak zajistíme nejlépe ošetřovatelskou péči nebo jak se můţeme 

nejlépe zapojit do procesu. Stanovíme cíle, způsoby, jakými budeme individuální 

problémy nemocného řešit a pořadí, v jakém budeme postupovat. V této fázi 

postupujeme ve čtyřech jdoucích po sobě krocích: 

1. Stanovíme cíle, jejichţ chceme dosáhnout, společně s pacientem. 

2. Zvolíme vhodné ošetřovatelské zákroky, které nám pomohou 

k dosaţení stanovených cílů. 

3. Ošetřovatelský plán prodiskutujeme s pacientem. 

4. Seznámíme s plánem ostatní zdravotnické pracovníky v rámci 

multidisciplinární zdravotnické péče. 

Ošetřovatelský plán má dvě sloţky. Nejprve je nutné stanovit cíle, kterých 

chceme dosáhnout. Cíle by měli být konkrétní a měřitelné, aby bylo umoţněno 

jejich následné zhodnocení. Často je také součástí časový plán pro jeho dosaţení a 

zhodnocení. Cíle mohou být krátkodobé, které se týká následujícího období. 

Dlouhodobý cíl se pak vztahuje k delšímu časovému období, např. ke konci 

hospitalizace nebo směřuje do domácí péče. 
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Druhá část ošetřovatelského plánu se vztahuje k navrţení ošetřovatelských 

intervencí. Jsou to výkony nebo zásahy, které povedou ke splnění 

ošetřovatelských cílů. Při plánování těchto činností bychom měli být stále 

v kontaktu s nemocným a nejlépe i s jeho rodinou.(13,15) 

 

4. Realizace ošetřovatelského plánu 

V této fázi zdravotní pracovník plní navrţené intervence, aby mohlo dojít 

k naplnění stanovených cílů. V této fázi také zjišťujeme další informace o 

nemocném, které nám pomáhají zdokonalovat ošetřovatelskou péči a plnit 

důkladněji ošetřovatelský plán. V rámci multidisciplinárního týmu je na místě do 

této fáze zapojit i ostatní zdravotnické pracovníky. 

 

5. Zhodnocení efektu poskytnuté péče 

V této fázi procesu hodnotíme, jak se nám podařilo splnit ošetřovatelské cíle, 

úspěch ošetřovatelské péče, popř. plánujeme další ošetřovatelskou péči. Sestra 

zapojuje do zhodnocení péče i pacienta, ptá se na jeho pocity, a zda naše péče 

měla nějaký účinek. V případě, ţe cíle nebylo dosaţeno, je nezbytné změnit plán. 

 

2.2. Ošetřovatelský model 

Aţ ve 20. letech tohoto století došlo k rozvoji teoretické báze 

ošetřovatelství a to v Kanadě a USA. Model je vědecká konstrukce, obraz, 

představa, či popis zkoumaného jevu nebo předmětu. Je ideou, která vysvětluje 

pomocí symbolické nebo fyzikální vizualizace. 

Ošetřovatelské modely fungují v praxi jako obecné návody pro ošetřovatelství, 

pro plánování a realizaci ošetřovatelské péče.(16) 

 

Model funkčního zdraví podle Marjory Gordon 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila model dle Marjory Gordon. 

Marjory Gordon ukončila bakalářské a magisterské studium na Unter College of 
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the City University v New Yorku a svou doktorandskou práci z pedagogické 

psychologie obhájila na Boston College. V roce 1974 identifikovala 11 okruhů 

vzorců chování a v roce 1987 publikovala Model funkčních vzorců zdraví. 

  

Tento model je výsledkem grantu, který v 80. letech minulého století 

financovala federální vláda USA. Cílem ošetřovatelství je podle této teorie zdraví, 

zodpovědnost jedince za své zdraví a rovnováha bio-psycho-sociálních aspektů. 

Zakládá se na holistickém přístupu k pacientovi s jeho biologickými, kulturními, 

psychologickými a jinými potřebami. Sestra má v tomto modelu získávat 

informace systematicky v jednotlivých oblastech zdraví. Model se odvozuje od 

interakce osoba-prostředí. Zdravotní stav jedince je vyjádřen interakcí mezi bio-

psycho-sociální sloţkou. Sestra při kontaktu s pacientem identifikuje funkční nebo 

dysfunkční vzorce zdraví.  

Vzorce jsou úseky chování jedince v určitém čase a reprezentují základní 

ošetřovatelské údaje v subjektivní a objektivní podobě. 

 

,,Základ tohoto modelu Marjory Gordon je dvanáct vzorců zdraví a obsahují: 

1. Vnímání zdraví- udrţování zdraví 

2. Výţiva- metabolismus 

3. Vylučování 

4. Aktivita- cvičení 

5. Spánek- odpočinek  

6. Citlivost (vnímání)- poznávání 

7. Sebepojetí- sebeúcta 

8. Role- vztahy 

9. Reprodukce- sexualita 

10. Stres, zátěţové situace- zvládání, tolerance 

11. Víra- ţivotní hodnoty 

12. Jiné“ (Trachtová, 2004, str.20) 
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 2.3 Ošetřovatelská anamnéza 

Pacientovu anamnézu jsem zpracovávala ke dni 14.12. na standardním 

chirurgickém oddělení, kam byl dne 13.12. převezen z oddělení JIP2(jednotka 

intenzivní péče). Tento den byl pacient 12. a 7. den po operaci. Informace jsem 

získala z rozhovoru s pacientem, z dokumentace, od ošetřovatelského personálu a 

pozorováním. 

 

Tabulka č.1-ošetřovatelská anamnéza ke dni 14.12. 

Iniciály S.Z.

věk 56 let

datum přijetí

přijat 2.12. pro šestidenní zástavu plynů a stolice a bolest břicha byl ihned 

indikován k operaci, po které byl převezen na oddělení ICU(intenzive 

care unit=intenzivní péče)

pooperační den 12. a 7. den-subtotální kolektomie a vyvedena terminální ileostomie

TK 120/80

P 72´

D 14 dechů/min

TT 36,7°C

Váha 80kg

Výška 175 cm

BMI 26 bodů- mírná nadváha

Nutriční skore 6 bodů- nutnost vyšetření nutričním terapeutem

Skóre dle Bartelové 60 bodů-závislost středního stupně

Riziko pádů dle MORSE 45 bodů- nutná opatření vzniku rizika pádů

Riziko dekubitů dle Nortonové 27 bodů- riziko vzniku dekubitů nehrozí

Dieta stomická

Invazivní vstupy CŢK- zaveden 2.12., nyní 13.den, dnes výměna bio-konektoru-CLAVE

Stav kůţe na pravé straně břišní dutiny vyvedena stomie, která odvádí tekutý obsah

operační rána

neprosakuje, klidná, probíhá reepitelizace rány, stehy(ventrofily) 

ponechány

stav vědomí pacient je při vědomí, orientován

GCS 15 bodů
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Zhodnocení pacienta dle modelu M. Gordonové 

1. Vnímání zdraví 

Nynější hospitalizace je pro pacienta první, dříve problémy nepociťoval. Před 

hospitalizací trpěl šest dní zástavou odchodu plynů a stolice, doprovázené 

stupňujícími se bolestmi břicha.  

Momentálně je po operaci tlustého střeva, byla provedena subtotální 

kolektomie a vyvedena ileostomie. S tímto stavem byl pacient důkladně seznámen 

lékařem a byl informován o průběhu léčby. Propuštění je plánováno na 16.12., 

tedy za dva dny. Proto se snaţíme pacienta co nejvíce edukovat, je pozvána 

stomická sestra, která pacienta a jeho dceru bude vzdělávat v péči o stomii. 

Zapojujeme dceru do edukačního procesu, aby se mohla o otce po propuštění 

postarat. Pacient je také informován o dietě, je mu poskytnuto mnoho materiálů.  

 

2. Výţiva- metabolismus 

Pacient během hospitalizace zhubl – 5kg. Nyní měří 175 cm a váţí 80kg. BMI 

je 26, coţ je mírná nadváha. Kvůli náhlé nemoci a vyvedené stomii je pacient 

nucen v nemocnici dodrţovat dietní opatření. Na počátku hospitalizace byl 

vyţivován pouze parenterálně přes centrální ţilní katétr, od 9.12. mohl začít pít 

čaj dle ordinace lékaře.  

Nutriční skóre jsem zhodnotila na 6 bodů(viz příloha č.4), které značí 

nezbytnost vyšetření nutričním terapeutem. Ten mu navrhl stomickou dietu, 

kterou má jiţ 3 den. Pacient je s touto dietou spokojen.   

Pacient se stravuje v jídelně, kam ho doprovází zdravotnický personál. Z jídel 

má rád špagety, italskou kuchyni a nejí mlékovou polévku. Denně vypije 1l 

tekutin. 

Sledujeme bilanci tekutin po 12 hodinách (viz tabulka č.2-bilance tekutin). 

Zaznamenáváme perorálně přijaté tekutiny, příjem infuzemi, výdej moče a obsah 

stomie. Pro doplnění tekutin má naordinován Ringerův roztok 500ml, pro 

doplnění iontů 7,45% KCl 20ml.  
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U pacienta jsem hodnotila riziko dekubitů dle škály Nortonové , které jsem 

stanovila na 27 bodů(viz příloha č.2). Riziko dekubitů u něj nehrozí. Stav kůţe 

nevykazuje známky dehydratace, sliznice jsou růţové, vlhké, bez defektů.  

Operační rána je lokalizována ve střední oblasti břicha, sešita 10 stehy, bez 

sekrece, zápachu či známek infekce, nebolestivá. Probíhá fáze hojení- 

reepitelizace.  

 Okolí stomie je bez známek podráţdění, stomie odvádí tekutý obsah. (tabulka 

č.2 bilance tekutin) 

Chrup má vlastní, nehty jsou pevné, netřepí se. Vlasy jsou jiţ prošedivělé, 

krátké, bez lupů. Je zvyklý si čistit zuby 2krát denně. 

 

3. Vylučování 

Pacient přišel do nemocnice pro šestidenní zástavu větrů a stolice. 

V nemocnici mu byl zaveden 2.12. Tiemanův močový katétr velikosti 12 

CH(Charierova stupnice). Ten byl odstraněn 9.12.  

 

Nyní močí spontánně, není přítomna inkontinence moče a potíţe při močení 

nepociťuje. Je poučen, aby močil do močové lahve a sléval moč do nádoby pro 

sledování diurézy(viz tabulka č.2 bilance tekutin). Moč je čirá, fyziologicky ţlutá 

bez viditelných patologických příměsí. 

Potíţe s odchodem stolice a větrů nemá. Projímadla nepodáváme, protoţe 

pacientova stomie odvádí tekutý, hnědý obsah. Sledujeme mnoţství a charakter 

stolice.(tabulka č.2- bilance tekutin) 

Má výpustný jednodílný stomický sáček, jehoţ adhezivní plocha pevně drţí na 

pokoţce.  Na záchod chodí s doprovodem, postupně provádíme nácvik péče o 

stomii. Dnes je na oddělení pozvaná stomická sestra, která bude edukovat 

pacienta v ošetření a péči o stomii.  

Pacient se potí přiměřeně. 

Zajišťujeme dostatek příjmu tekutin jako prevenci poruch vyprazdňování, 

pacient přijímá tekutiny perorálně, které doplňujeme o roztok Ringer 500ml i.v. 

ordinovaný lékařem. 
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Tabulka č.2 bilance tekutin 

Bilance tekutin ke dni 14.12.   

Výdej tekutin  6-18 hod 18-6 hod Celkem 

Moč 500ml 150ml 650ml 

Stolice 700ml 350ml 950ml 

Výdej celkem 1200ml 500ml 1600ml 

  

  

  

Příjem tekutin 6-18 hod 18-6hod Celkem 

Příjem per os tekutin 1100ml 600ml  1700ml 

Infuze- R1/1+KCl 7,45% 160 ml 0ml 160ml 

Infuze- F1/1+Novalgin 1amp 100 ml 0ml 100ml 

Příjem celkem 1360ml  600ml  1960ml 

  

  

  

Bilance  tekutin- 6-18hod 

a+ 

160ml 

 

  

Bilance  tekutin-18-6hod 

a+ 

100ml     

 

 

4. Aktivita- cvičení 

Před hospitalizací byl pacient plně chodící a soběstačný. Během hospitalizace 

se jeho soběstačnost radikálně zhoršila, po operaci byl leţící s UPV.9.12 byl 

extubován. 

 

Nyní je pacient chodící s doprovodem. Na škále dle Bártelové má 60 bodů(viz 

příloha č.1), coţ je závislost středního stupně. Probíhá vertikalizace 

s fyzioterapeutem, se kterým provádí izometrické, cévní(dorzální a plantární 

flexe) a dechové cviky a postupně nacvičuje samostatnou chůzi. Dnes jsme 

provedli nácvik chůze samostatně, kdy pacient šel 20m bez naší pomoci. 

 Stále má bandáţe dolních končetin jako prevence tromboembolických 

komplikací.  

Riziko pádů dle škály Morse je 45 bodů, coţ je nízké riziko(viz příloha č.3).  

Ráno jsem pacienta doprovodila do koupelny a zajistila veškeré potřebné 

pomůcky. Pacient je v oblasti osobní hygieny částečně soběstačný, dohlíţela jsem 

na její provedení. Pokud pacient potřeboval pomoc, poskytla jsem ji. Po celkové 
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hygieně jsem s pacientem provedla ošetření stomie. Během péče jsem s pacientem 

nacvičila postup vystřiţení otvoru do stomického sáčku.  

 

5. Spánek- odpočinek 

Pacient nemá doma s usínáním ţádné problémy. Spí přibliţně osm hodin 

denně. Chodí spát v deset hodin večer a vstává kolem šesté hodiny ranní. Léky na 

spaní neuţívá ani nikdy neuţíval. Volný čas trávil procházkami a návštěvou 

kulturních akcí. 

V nemocnici leţí na třílůţkovém pokoji. S usínáním nemá problém. Spí se mu 

dobře, ale říká, ţe se v noci častěji budí. Přisuzuje to jen změně prostředí. I přesto 

se ráno budí odpočatý. Lékař mu sdělil, ţe plánuje jeho propuštění, coţ pacienta 

uklidnilo, těší se domů.  Tráví volný čas v nemocnici luštěním kříţovek, 

sledováním televize ve společenské místnosti a odpočinkem. 

 

6. Vnímání-poznávání 

Nyní je pacient při vědomí, orientovaný osobou, časem, místem a odpovídá 

přiléhavě. Sluch je zcela dle jeho tvrzení v pořádku, naslouchadlo nemá. Nosí 

brýle na čtení, protoţe trpí dalekozrakostí. Nyní cítí bolest břicha v okolí operační 

rány. V ranních hodinách ohodnotil bolest číslem jedna na analogové škále bolesti 

VAS(0-10) a byla spíše tupého charakteru. Byla snesitelná a závislá na změně 

polohy. V klidu na zádech na lůţku bolest téměř necítil. 

Odpoledne nás pacient informoval, ţe se bolest na analogové škále VAS 

vystupňovala na číslo 2. Na bolest jsem podala Novalgin 1 ampule ve 100ml 

fyziologického roztoku. Po jedné hodině od podání pacient cítil značnou úlevu, na 

analogové škále VAS bolest označil číslem 1. 

  Analgetika byla podávána dle ordinace lékaře v mnoţství Novalgin 1 

ampule ve 100 ml FR á 12 hodin. V případě bolesti nad 4 na analogové škále 

VAS(0-10) má od lékaře naordinovaný lék Dipidolor 1 ampule á 6 hodin. 
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7. Sebepojetí- sebeúcta 

Sám sebe hodnotí jako klidného, rozváţného člověka. Má rád svou práci a 

svou rodinu. 

I přesto, ţe byl pod vlivem stresu z vyvedené stomie a nové ţivotní situace, 

pocitům bezmocnosti a depresivním náladám nepropadal.  Obsluhování stomie 

zatím nezvládá, protoţe zatím nebyl edukován v oblasti péče o stomii.  Pro 

pacienta je tento stav nový a zatím neví, jak si s problémem poradí. 

 

8. Role- vztahy 

Pacient bydlí sám v panelovém domě. Má jednu dceru, která bydlí s manţelem 

mimo Prahu, stýkají se málo, méně neţ by si pacient přál. Dcera je také hodně 

pracovně vytíţena. Je rozvedený a s bývalou manţelku v trvalém kontaktu nejsou.  

Na návštěvu do nemocnice za ním chodí jen dcera. Přijde dnes, aby se také 

setkala se stomickou sestrou, která bude provádět nácvik v péči o stomii, aby 

dokázala otci pomoci. 

 

9. Reprodukce- sexualita 

Je rozvedený, s manţelkou má dceru. Nyní ţije sám, bez přítelkyně. Přesto 

nestrádá a cítí se vyrovnaný. Dále jsme se k této oblasti příliš nevraceli, protoţe se 

pacient cítil nepříjemně. 

 

10. Stres, zátěţové situace- zvládání, tolerance 

Celý proces onemocnění proběhl velice rychle, náhle z plného zdraví, coţ u 

pacienta probudilo jistý nával úzkosti, strachu z budoucnosti a obav z dalšího 

průběhu onemocnění. Lékař pacienta informoval o veškerých komplikacích, 

průběhu další léčby a o dalších moţnostech. To pacientovi přineslo informace a 

odbouralo většinu úzkosti a strachu.  

Nyní je pacient připraven na moţné propuštění z nemocnice a na edukaci 

v oblasti péče i stomii. Je i kontaktována dcera, která by měla pacientovi pomoci, 

neţ se sţije se svou nemocí. Zátěţové situace je pacient zvyklý řešit většinou sám, 
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v tomto případě je připravena dcera mu se vším pomoci. Nabídli jsme pacientovi 

moţnost kontaktovat sociální pracovnici, která by mu dala rady související 

s návratem do domácího prostředí. Tu pacient odmítl, protoţe pomoc od dcery mu 

přijde dostačující. 

 

11. Víra- ţivotní hodnoty 

Pacient není náboţensky aktivní. Nehlásí se k ţádné církvi, nevyţaduje 

poskytnutí duchovních sluţeb, které mu je nemocnice schopna poskytnout. Sám 

věří jen ve ,,vyšší bytí, které je někde nad námi“, jak udává pacient. V tomto 

období, kdy ho provází velké změny v oblasti zdraví, je pro něj zdraví na prvním 

místě. Velice si nyní cenní své dcery, která je ochotna pomoci pacientovi v péči o 

stomii a následně mu pak pomoci v domácnosti neţ dojde k úplnému navrácení 

soběstačnosti. 

 

12. Jiné 

Pacient má zaveden centrální ţilní katétr 13. den. Dnes proběhla výměna bio-

konektoru- CLAVE.  
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2.4. Přehled ošetřovatelských diagnóz 

Ošetřovatelské diagnózy jsem stanovila ke dni 14.12., coţ je 7. a 12. den 

po operaci, kdy byl pacient hospitalizován na standardním chirurgickém oddělení. 

Tam byl převezen z oddělení intenzivní péče- JIP2(jednotka intenzivní péče). 

Diagnózy jsem rozdělila na aktuální a potencionální a seřadila dle priorit. 

Hodnocení plánu jsem provedla za 24 hodin. 

 

Aktuální ošetřovatelské diagnózy: 

1. Sníţení soběstačnosti v péči o stomii z důvodu neznalosti této 

problematiky. 

2. Akutní bolest z důvodu operačního zákroku. 

3. Porucha koţní integrity z důvodu operace, CŢK. 

4.  Sníţená soběstačnost v oblasti hygieny a pohybu z důvodu únavy po 

operaci. 

Potenciální ošetřovatelské diagnózy: 

1. Riziko pádů z důvodu vedlejší diagnózy, zavedeného invazivního vstupu a 

slabé chůze. 

2. Riziko vzniku TEN z důvodu omezené pohyblivosti. 
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2.5. Ošetřovatelský plán péče 

 AKTUÁLNÍ PŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY 

1. Sníţení soběstačnosti v péči o stomii z důvodu neznalosti této 

problematiky. 

Cíl: 

Pacient si vystřihne otvor ve stomickém sáčku. 

Intervence: 

 Zajistit kontakt se stomickou sestrou. 

 Informovat pacienta a jeho dceru o průběhu ošetřování stomie. 

 Provádět postupný nácvik soběstačnosti. 

 Zodpovědět pacientovi případné dotazy. 

Realizace: 

Během ranní hygieny jsem u pacienta provedla nácvik vystřiţení otvoru do 

stomického sáčku. Nejprve jsem odlepila jednodílný stomický sáček, poté jsem 

očistila kůţi od zbytků lepidla a provedla jsem toaletu stomie mýdlovou vodou. 

Vysvětlila jsem pacientovi, aby si vystřihl otvor přesně kolem okrajů stomie, 

protoţe okolní pokoţka můţe být podráţděna střevním obsahem a způsobit tak 

maceraci kůţe. Následně jsem dohlíţela na pacienta, který si vystřihl otvor do 

stomického sáčku sám.  

V odpoledních hodinách pacienta navštívila stomická sestra. Podala mu 

informace o pomůckách, o obsluze stomického sáčku, s intervalem výměny sáčku 

a dalšími potřebnými informacemi. Pacientovi poskytla informační materiály 

zahrnující kontakt na stomické poradny či bezplatnou linku pro stomiky. (viz 

kapitola č. 2.6 edukace a dlouhodobý plán péče) 

 

Hodnocení: 

Během ranní hygieny byl s pacientem úspěšně proveden nácvik vystřiţení 

otvoru ve stomickém sáčku. Otvor ve stomii si vystřihl sám pod naším dohledem. 

Stomická sestra, která pacienta navštívila v odpoledních hodinách, s ním 

prodiskutovala veškerou problematiku stomií. Cíl byl zde splněn. 
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2. Akutní bolest z důvodu operačního zákroku. 

Cíl:  

Pacient bude pociťovat bolest na analogové škále bolesti (VAS 0-10) č.0 nebo 1 

do jedné hodiny od podání analgetika. 

Pacient bude schopen pojmenovat svou bolest- lokalizovat, určit charakter bolesti 

a její intenzitu. 

 

Ošetřovatelské intervence: 

 Zhodnotit lokalizaci, intenzitu a charakter bolesti a vyuţít k tomu 

analogovou škálu bolesti VAS.  

 Sledovat, jak mohou okolní vlivy ovlivňovat bolest. 

 Zaloţit záznam pro sledování bolesti a průběţně ji monitorovat. 

 Doporučit pacientovi při bolesti úlevovou polohu. 

 Podat léky na bolest dle ordinace lékaře. 

 Sledovat účinky léků do jedné hodiny po podání. 

Realizace: 

Během chronické medikace jsem se pacienta dotázala, zda pociťuje bolest. 

Pouţila jsem analogovou škálu bolesti VAS pro zjištění její intenzity, zeptala jsem 

se na její charakter a lokalizaci. Pacient mě informoval, ţe bolest je tupá v oblasti 

operační rány, závislá na změně polohy. Ráno se bolest na škále VAS pohybuje 

kolem stupně 1. Následně jsem doporučila pacientovi, aby vyuţil úlevovou 

polohu, která je pro pacienta na zádech s pokrčenýma nohama. V odpoledních 

hodinách nás pacient informoval, ţe jeho bolest se zvýšila na číslo 2 na analogové 

škále VAS(0-10). Podala jsem analgetika dle ordinace lékaře- Novalgin 1 ampule 

i.v. do 100ml fyziologického roztoku. Bolest po jedné hodině od podání ohodnotil 

číslem 1 na škále VAS.  

V případě, ţe by pacient pociťoval bolest na analogové škále vyšší neţ 3, 

podala bych dle ordinace lékaře Dipidolor 1ampule i.m. Poučila jsem pacienta, ţe 

pokud se bolesti vyskytnou, aby nás neváhal informovat.  
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Hodnocení: 

Pacient nás velice konkrétně informoval o místě, kde má bolesti, o charakteru 

a intenzitě. Velice úspěšně zaujímá při bolesti úlevovou polohu na zádech. Při 

bolesti jsem pacientovi podala lék dle ordinace lékaře. Pacient je poučen o 

moţném podání analgetik. Cíl tak byl splněn. 

 

3. Porucha koţní integrity z důvodu operace, CŢK  

Cíl: 

Pacient nebude jevit známky infekce. 

Včasné rozpoznání známek infekce, zarudnutí, bolesti, hnisavého sekretu. 

 

Intervence: 

 Při výskytu komplikací informovat lékaře. 

 Edukovat pacienta o komplikacích 

 Kontrolovat okolí CŢK a jeho funkčnost.  

 Pravidelně převazovat CŢK za aseptických podmínek dle standardu 

nemocnice. 

 Sledovat dobu zavedení CŢK a při známkách infekce informovat lékaře. 

 Pravidelně převazovat operační ránu za aseptických podmínek. 

 Sledovat fyziologické funkce a celkový stav. 

Realizace: 

Pacientovi byly měřeny fyziologické funkce 1krát denně. Byl poučen 

sestrou a lékařem o komplikacích plynoucích ze zavedeného CŢK a operační 

rány. Při převazu jsem pouţívala sterilní nástroje. Sterilně jsem převázala CŢK, 

provedla jsem dezinfekci místa vpichu a následně jsem přelepila náplastí 

Tegaderm. Tu jsem označila dnešním datem. Poté jsem zkontrolovala funkčnost 

katétru, který byl průchozí, a provedla zápis do dokumentace.  

Na operační ránu jsem aplikovala tekutý obvaz- Opsite spray a výstupy 

drénů (odstraněny 12.12.) jsem kryla náplastí Curapor. Rána je lokalizována ve 

středu břicha, dlouhá 15 cm. Okolí bylo klidné, bez sekrece a známek zánětu, bez 
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zápachu. Při převazech jsem dbala aseptických podmínek. U pacienta jsem 

naměřila tělesnou teplotu 36,6 °C. 

 

Hodnocení: 

Operační rána a CŢK nejevili známky infekce. Fyziologické funkce byli 

v normě. Cíl je splněn. 

 

4. Sníţená soběstačnost v oblasti hygieny a pohybu z důvodu únavy po 

operaci. 

Cíl: 

Pacient se bude podílet na hygienické péči. 

Pacient ujde za našeho dohledu samostatně 20 m. 

Realizace: 

Ráno jsem pacienta doprovodila do koupelny a zajistila veškeré potřebné 

pomůcky jako je mýdlo, ručník, ţínka a zubní hygiena. Pacient je v oblasti osobní 

hygieny částečně soběstačný, dohlíţela jsem na její provedení. Pokud pacient 

potřeboval pomoc, byla jsem na blízku a pomohla jsem mu. 

V lůţku prováděl pacient izometrické cviky, v rámci prevence 

tromboembolické nemoci, a aby posílil svalové skupiny. Při chůzi jsem pacienta 

doprovázela a po příchodu fyzioterapeutky jsme nacvičovali samostatnou chůzi. 

Vysvětlili jsme pacientovi, jak přenášet váhu z nohy na nohu a aby nás informoval 

v případě ztráty stability. Pacienta jsme jistili z obou stran a pacient šel 20 m 

chůzí samostatně. 

Hodnocení: 

Pacient se podílel na hygienické péči. Po příchodu fyzioterapeuta jsme provedli 

nácvik chůze a pacient šel samostatně 20m. Cíl byl splněn. 
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 POTENCIÁLNÍ OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY 

 

1. Riziko pádů z důvodu vedlejší diagnózy, zavedeného invazivního 

vstupu a slabé chůze. 

Cíl: 

Nedojde k pádu pacienta. 

 

Intervence: 

 Zhodnotit riziko pádu dle hodnotící stupnice pádu dle J. Morse 

 Edukovat pacienta o léčebném reţimu 

 Zajistit signalizační zařízení co nejblíţe k pacientovi 

 Pravidelně pacienta sledovat 

 Rehabilitovat s pacientem 

 Poučit pacienta, aby neopouštěl sám lůţko 

 Zajistit dohled při hygienické péči a doprovod na WC 

 Zajistit dostatek pomůcek pacientovi v rámci lůţka 

Realizace: 

Pacientovi bylo stanoveno riziko pádů na počátku hospitalizace a 

přetrvává doteď. Nyní má 45 bodů na stupnici pádů dle Morse(viz příloha č.3). 

Dostal červený identifikační náramek, jako označení rizikového pacienta. Lůţko 

jsem označila červeným puntíkem, aby věděli i ostatní členové personálu, ţe u 

pacienta hrozí riziko pádu. I dokumentace byla označena červeným puntíkem. 

 

Stolek jsme umístili tak, aby ho měl pacient co nejblíţe k ruce. Poučili jsme 

pacienta, aby nevstával sám z lůţka, aby si nejprve zavolal o naší pomoc 

signalizačním zařízením. To jsme umístili k lůţku tak, aby nás mohl pacient 

zavolat, kdyţ si chtěl dojít na toaletu. Kdyţ pacient opouštěl lůţko, doprovázeli 

jsme ho. 
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Pacient prováděl v lůţku izometrická cvičení. Pět cviků v pěti opakování 

třikrát denně.   

 

Hodnocení: 

Pacient byl seznámen s léčebným reţimem a moţnými riziky pádů. Během mé 

sluţby k pádu pacienta nedošlo. Nedošlo ani ke zranění pacienta, proto byl cíl 

splněn. 

 

2. Riziko vzniku TEN z důvodu omezené pohyblivosti. 

Cíl: 

Pacient nebude jevit známky tromboembolické nemoci. 

Včasně rozpoznáme příznaky tromboembolické nemoci. 

 

Intervence: 

 Zajistit bandáţe dolních končetin dle ordinace lékaře. 

 Provádět včasnou vertikalizaci pacienta. 

 Kontrolovat barvu a teplotu na dolních končetinách 

 Sledovat včasné příznaky TEN 

 Podávat antikoagulancia dle ordinace lékaře 

 Podávat pacientovi dostatek informací o nezbytnosti bandáţí, 

antikoagulancií a mobilizace. 

Realizace: 

Po ranní hygieně jsme provedli bandáţe dolních končetin k tříslům. 

Největší tlak obinadla byl přes kotníky a patu. Pacienta jsme poučili o nezbytnosti 

bandáţí a zeptali jsme se ho, zda ho bandáţ příliš neškrtí. Sledovali jsme 

prokrvení prstů DK. 

 

 V dopoledních hodinách přišel fyzioterapeut, který s pacientem prováděl 

aktivní fyzioterapii-izometrickou, cévní a dechovou. Pokud fyzioterapeut nebyl na 

oddělení přítomen, informovala jsem pacienta o způsobu cvičení na lůţku.  
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V pravidelnou hodinu měl ordinovaný Fraxiparine 0,3ml s.c.(v 18hodin), 

který jsem pacientovi podala a informovala ho o antikoagulační léčbě. Sledovala 

jsem případné známky tromboembolické nemoci. 

 

Hodnocení: 

Pacient nejevil známky tromboembolické nemoci. Pacient měl dobře 

prokrvené končetiny, bez otoků. Podali jsme antikoagulancia dle ordinace lékaře. 

Cíl byl splněn. 

 

2.6. Edukace a dlouhodobý plán 

Edukace v přesném významu znamená vzdělávání nebo výchova. Je to 

tedy proces, při kterém předáváme pacientovi informace, jak má pečovat o svůj 

zdravotní stav. Pacienta vzděláváme, aby rozuměl, co a proč se mu děje. Můţeme 

tak zmírnit jeho obavy, protoţe bude rozumět, jak k tomu došlo a jak se má nadále 

chovat. 

S pokrokem moderní doby se snaţíme, aby mezi pacientem, zdravotní 

sestrou a celým zdravotnickým personálem panoval partnerský vztah. Proto 

musíme pacientovi poskytovat informace o jeho zdravotním stavu, aby i on se 

mohl rozhodovat, jakým směrem se bude ubírat léčba. Pokud pacienta edukujeme 

správně, odchází z nemocnice s jistotou a schopností se o sebe postarat. Nebo 

odchází s deficitem v oblasti sebepéče, ale společně jsme našli řešení, jak 

pacientovy potřeby zajistit i doma. 

 

Edukace u pacienta probíhala jiţ od jeho přijetí. Při přijetí byl seznámen 

s váţností jeho stavu a nezbytností provedení operace. Pacient s operací souhlasil 

a byl si vědom veškerých rizik a komplikací. Po operaci byl pacient 

hospitalizován na oddělení intenzivní péče- ICU(intensive care unit). 9.12. byl 

extubován. Lékař pacienta informoval o průběhu léčby, o proběhlých operacích a 

o vyvedené stomii. Bylo velice důleţité sdělovat pacientovi informace pomalu a 

po malých dávkách, jelikoţ proběhla tak radikální změna v jeho zdravotním stavu.   
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Byl edukován v oblasti nošení elastických punčoch po celou dobu 

hospitalizace, aplikaci Fraxiparinu s.c., brzké vertikalizaci, o příznacích krvácení, 

příznacích infekce v ráně a v CŢK. Pacienta jsem poprosila, aby mi předané 

informace zopakoval a zda jim rozumí. Byl schopen vše zopakovat, rozuměl 

informacím, které jsme mu předali. 

 

Analogová škála bolesti 

Sledovali jsme typ, charakter a intenzitu bolesti podle analogové škály 

bolesti VAS. Pacienta jsme informovali, jak škálu vyuţívat, jak bolest 

charakterizovat, lokalizovat, a ţe budeme sledovat bolest před podáním a po 

podání analgetik. P průběhu hospitalizace měl pacient zaveden epidurální katétr. 

Proto lékař pacienta seznámil se všemi riziky plynoucí z tohoto vstupu. 

Informovali jsme pacienta o úlevové poloze a moţnosti podání analgetik dle 

ordinace lékaře. 

 

Výţiva a ţivotospráva: 

Dále jsme pacienta edukovali v oblasti stravování. Pro lidi ţijící se stomií 

je tato sloţka nesmírně důleţitá. V této oblasti pacienta edukovala hlavně nutriční 

terapeutka, která pacientovi navrhla stomickou dietu, která pro něj byla vhodná. 

Zároveň tak pacientovi vysvětlila, které potraviny se pro něj hodí, a kterým by se 

naopak měl vyhnout. Poskytla mu potřebné informační letáky o stravovacích 

návycích lidí se stomií a zodpověděla mu dotazy.  

Pacient, který prodělal kolorektální karcinom a nyní má vyvedenou 

terminální ileostomii, bude muset dodrţovat striktní pravidla stravování. Kaţdý 

člověk je individualita, proto se kaţdý pacient postupně učí, jak které potraviny na 

jeho tělo působí kladně a které záporně. Vše samozřejmě řeší ve stomických 

poradnách. Kontakty na tyto poradny získal pacient od stomické sestry, která 

zaujímala v edukaci pacienta zásadní díl. 

Důleţitý je dostatečný pitný režim. Vhodné jsou zelené čaje, ovocné 

šťávy, stolní vody. V nemocnici mohl pít převáţně čaje nebo nesycenou vodu, 

které jsou pro pacienta se stomií ideální. 
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Výţiva by měla být plnohodnotná, s dostatkem bílkovin, tuků, cukrů, 

vitamínů, minerálních látek a stopových prvků. Základem je pestrost stravy.  

Vhodný je dostatek vlákniny, která podporuje střevní peristaltiku. Z potravin je 

nezbytné volit potraviny, které nenadýmají, jako jsou luštěniny, vejce, sýry, 

cibule, čerstvé pečivo nebo pivo. Mezi potraviny, které způsobují řidší stolici patří 

káva, alkohol, švestky, cukr nebo mléko. Potraviny, kterou způsobují naopak 

zácpu jsou těstoviny, čokoláda, mrkev a další.  

 

Pohybový reţim: 

Po operaci byl pacient ponechán v analgosedaci a 9.12. byl extubován. Jiţ 

v tento den měl pacient ordinován od lékaře vertikalizaci s fyzioterapeutem. Byl 

edukován o vstávání z lůţka přes bok. Zvládal pouţívat signalizační zařízení a při 

vstávání dodrţoval doporučené zásady. Také byl poučen, aby se nepokoušel 

vstávat z lůţka bez naší přítomnosti. Dnes u pacienta probíhal nácvik samostatné 

chůze s fyzioterapeutem.  

Stomická sestra pacienta informovala o pohybovém reţimu doma. 

V ţádném případě neplatí, ţe lidé se stomií nemohou sportovat, či dokonce 

chodit. Naopak se doporučuje, aby se aktivizovali co nejvíce, kvůli podpoře 

střevní peristaltiky. 

 

Péče o stomii: 

Pro pacienta je velice důleţité, abychom mu poskytli co nejvíce informací 

týkající se stomie. Informace mu poskytoval zdravotnický tým sloţen z lékaře, 

zdravotních sester, stomické sestry a nutriční terapeutky. Největší podíl na 

edukaci pacienta ohledně stomie měla stomická sestra. 

 

Historie stomií 

Slovo stomie má původ v Řecku. Stoma, stomatos v přeneseném významu 

značí otvor, vývod, či vyústění něčeho někam. Stomie je tedy vyústění dutého 

orgánu na povrch těla přes tělní stěnu.  

V historii příliš mnoho zmínek o stomiích nenajdeme. První zmínky o 

stomiích se objevují jiţ v roce 350 př.n.l., kdy Praxagoras z Kósu upravil střevní 
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vývod při poranění břicha. Palfyn v roce 1710 přišel s myšlenkou vytvoření 

cékostomie u anální atrézie, coţ pak zrealizoval aţ Pillore v roce 1776 u pacienta 

se stenózujícím karcinomem sigmoidea. V našich zemích v roce 1888 Karel 

Maydl provedl poprvé dvouhlavňovou sigmoideostomii. První specializované 

pracoviště s péčí o stomiky bylo otevřeno v New Yorku v roce 1953. 

 

U stomie kontrolujeme: 

 Tvar stomie 

 Velikost stomie 

 Barva stomie 

 Otok 

 Mnoţství a barva sekretu (DROBNÁ P., Sestra 03/2010, str. 54-55) 

Výběr pomůcek: 

Pro pacienta jsme zvolili jednodílný sáček s výpustí. Tento typ stomického 

sáčku jsme zvolili po domluvě pacienta a stomické sestry. Ta pacienta vybavila 

pomůckami i do domácí prostředí. 

 

Výběr pomůcek probíhá jiţ v nemocnici po operaci. Na trhu se objevuje 

mnoho typů stomických pomůcek. Hlavní dělení je ale takové: 

 Jednodílné- sáček obsahuje i adhezivní plochu, celý se odlepí po jeho 

naplnění (1-2x denně). Adhezivní plocha se vyrábí z hydrokoloidu, 

alginátu, silikonu nebo mikrotenové folie. 

 Dvoudílné- skládají se z podloţky a sáčku, který se na podloţku nasadí 

(po naplnění se vyměňuje jen sáček a podloţka se mění přibliţně za 3-4 

dny) 

Pomůcek je velké mnoţství a stále se vyvíjí lepší a modernější. Většina jiţ 

obsahuje filtr, který pohlcuje neţádoucí pachy. Pomůcky se připravují 

vystřihováním otvorů podle otvoru dané stomie. 
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„Všechny stomické pomůcky musejí splňovat určité podmínky: 

 Jímat stolici 

 Eliminovat zápach 

 Zajistit flexibilitu, diskrétnost 

 Chránit kůţi okolo stomie 

 Vyuţívat hypoalergenní materiál 

 Umoţnit snadnou manipulaci 

 Neomezovat v pohybu 

 Být dostupné“ (DROBNÁ P. Sestra 03/2010, str. 54-55) 

Výměna pomůcek: 

S výměnou stomického sáčku jsme pacienta seznamovali postupně. Nejprve 

jsme pacienta seznámili s pomůckami, pacient si dovedl vystřihnout kolečko do 

stomického sáčku, postupně se učil vypouštět sáček do toaletní mísy a na závěr 

ošetřovat pokoţku okolo stomie. Celý proces péče o stomie je ale dlouhodobý a 

tak bude nadále edukován ve stomické poradně. 

 

,,Celý proces výměny sáčku se skládá z těchto kroků: 

 Odstranění stávajícího systému- pouţíváme speciální roztoky, které 

smývají zbytky podloţky z kůţe. Můţeme pouţívat spreje, roztoky či 

vlhké ubrousky. Přípravky pouţíváme šetrně, protoţe pokoţka kolem 

stomie je velice citlivá. Kůţi je poté nezbytné řádně osušit. 

 Změření velikosti stomie 

 Příprava nové pomůcky 

 Příprava peristomální kůţe- po očištění se můţe nanést ochranný film 

s alkoholovou sloţkou nebo bez ní. Dále se mohou pouţít ochranné 

krémy, ochranné pasty, těsnící krouţky, hydrokoloidní zásypy nebo 

půlkrouţky. 

 Nalepení pomůcky- Podloţka můţe být jiţ továrně připravena s otvorem, 

nebo se můţe dovystřihávat podle šablony. Sáčky mohou být výpustné i 

uzavřené. 
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 Úklid pomůcek- sáčky se nejprve vyprázdní do záchodové mísy a pouţité 

pomůcky se uzavírají do igelitového pytle na infekční odpad.“ 

(SKONCOVÁ G., Sestra 03/2010, str. 58) 

 

Dlouhodobý ošetřovatelský plán byl zaměřen na sledování vzniku komplikací 

stomie a prevence tromboembolické nemoci. Dále jsme se zaměřili na nácvik 

soběstačnosti v oblasti péče o stomii. Pacient byl vybaven pomůckami na její 

ošetřování, do čehoţ jsme začlenili i dceru, která bude pacientovi pomáhat, neţ 

vše zvládne sám. Dceři jsme dali také kontakt na sociálního pracovníka, pokud by 

měli jakékoliv problémy vše zvládat samostatně. 16.12. byl pacient propuštěn do 

domácího ošetřování, přijela si pro něj dcera. 

 

15.12. (13.den hospitalizace)- Pacient se cítil lépe, bolesti byli mírné, závislé na 

změně polohy. Pacient uváděl na škále VAS od 0 do 10 bolest číslo 1. Léky na 

bolest nevyţadoval.  

V dopoledních hodinách jsme provedli nácvik v oblasti péče o stomii, 

pacient si za naší asistence vystřihl otvor ve stomickém sáčku vyměnil a provedl 

celkové ošetření stomie. Na pacienta jsem dohlíţela a instruovala ho, jak má o 

stomii pečovat, protoţe nemocný byl v ošetřování stomie ještě nejistý. Operační 

rána je ve fázi reepitelizace, aplikovali jsme tekutý obvaz Opsite spray. 

U pacienta probíhal stále nácvik v oblasti pohybového reţimu. Pacienta 

navštívila fyzioterapeutka, která pacientovi doporučila další vhodné cviky pro 

zpevnění svalů a pro nácvik stabilní chůze. Pacient se snaţil chodit samostatně 

pod naším dohledem.  

 

16.12. – Pro tento den bylo naplánováno propuštění do domácí péče. 

V dopoledních hodinách jsme odstranili stehy z operační rány. Rána byla bez 

sekrece, bez zápachu, známek zánětu. Dále jsme odstranili CŢK a místo vpichu 

kryli sterilním krytím- náplastí Curapor. Pacient byl lékařem edukován v péči o 

operační ránu. Pro pacienta přijela dcera, která ho doprovodila domů. 
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Od zdravotnického personálu jsem se později informovala, ţe u pacienta 

vznikly další komplikace se stomií. Proběhla u něj nekrotizace ileostomie, proto 

musel být znovu hospitalizován na oddělení intenzivní péče. 

 

2.8. Psychologická problematika u pacienta se stomií 

Dnes moc dobře víme, ţe je nezbytné vnímat pacientův zdravotní stav, ale 

je velice důleţité i pečovat o jeho stav psychický. A to zejména proto, ţe náš 

psychický stav můţe mít na vývoj nemoci velký vliv.  

Je třeba zde vyuţít holistický přístup. To znamená vnímat pacienta jako 

bio-psycho-sociální bytost se všemi jeho problémy a strádáním.  

Kaţdý je individualita, proto kaţdý svou nemoc proţívá jinak. Záleţí na mnoha 

faktorech, jedním z nich je rodinné zázemí. Pacienti, kteří cítí podporu jejich 

rodinných členů, mají pocit začlenění. Pokud mají stále své místo v rodině, celou 

nemoc snášejí mnohem lépe. 

Velmi důleţité je s pacientem vybudovat náleţitý profesionální vztah. 

Pacienta informujeme a necháváme ho se rozhodovat o dalším vývoji léčby. My 

pak pacientovo rozhodnutí respektujeme a neodsuzujeme ho. 

 

Prvotní pocity stomiků: 

 Obava z přijetí pacientovo vzhledu kvůli umělému vyústění střeva skrze 

břišní dutinu 

 Úzkost, strach, obava, beznaděj z nastalé ţivotní situace 

 Nejistota, beznaděj ze sexuálního ţivota a následné terapie (17) 

Na podporu pacienta je třeba si zvolit správný čas. Nespěchat. V první fázi si 

pacient klade otázky typu: ,,Proč zrovna já?“, kdy se potřebuje srovnat se svým 

nynějším stavem. 

 

Zde je na místě velká dávka empatie. Je nezbytné se vcítit do pacientova 

stavu, do momentální situace. Pacient S.Z. byl velmi silná a stabilní osobnost. 

S prvotními obavami z budoucnosti, strachem z další nemoci a ze sociální 

dezintegrace se velice rychle vyrovnal.  
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Reakce na pobyt v nemocnici 

Kolorektální karcinom, který pacient S.Z. prodělal, je velice závaţné 

onemocnění. Společně s komplikacemi, které toto onemocnění provázeli (ileus, 

peritonitis) se stal ještě váţnějším a pacient musel být poměrně dlouhou dobu 

hospitalizován na oddělení intenzivní péče-ICU(intensive care unit) v umělé 

plicní ventilaci. Po extubaci byl na pacienta kladen velký psychický tlak. Objevil 

se v novém prostředí, po prodělané rozsáhlé břišní operaci, s umělým vývodem 

střeva vyvedeným na povrch těla a s obavami o své vlastní zdraví. Zprvu byl 

velice úzkostný a měl strach z budoucnosti. Zdravotnický personál ale svou 

profesionalitou, empatií a trpělivostí u pacienta tento stav odboural. Nezbytné 

bylo navození partnerského vztahu s pacientem, spolupráce s pacientem na 

rozvíjení jeho vlastních potřeb, podávání dostatku informací a náleţitá psychická 

podpora.  

 

Na standardním chirurgickém oddělení bylo jiţ zahájeno plánování 

propuštění pacienta, coţ ho také velice uklidnilo, těšil se domů a objevily se tak 

naděje na další kvalitní budoucnost. Také začal akceptovat onemocnění a 

vyvedenou ileostomii. Navštěvovala ho dcera, coţ u pacienta vyvolávalo 

uklidňující pocit.  

 

Sociální problematika 

Pacient pracoval jako programátor, bydlel sám v panelovém bytě. Byl 

rozvedený, ale po bývalé manţelce nestrádal. Dcera bude nemocnému pomáhat 

v domácnosti. Pacient doufal, ţe se bude moci vrátit do zaměstnání, které je 

zároveň i jeho koníčkem. 

 

Pocity při propuštění z nemocnice 

Kdyţ pacient odcházel z oddělení, personálu srdečně děkoval za pomoc. 

S péčí v nemocnici byl spokojený a přístup personálu zhodnotil velice kladně. Byl 

si vědom toho, ţe všem jde o jeho uzdravení a dělají pro to, co mohou. Přesto 

odcházel z nemocnice rád s přáním, ţe uţ se nebude muset vracet. 
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2.9. Závěr a prognóza 

 

Pacient byl do nemocnice přijat ve velice váţném ţivot ohroţujícím stavu. 

Po operaci byl odvezen na oddělení ICU B, pro nekrotizaci ileostomie a 

dehiscenci v ráně mu byla provedena další operace, po které se jeho stav 

stabilizoval. Následně byl převezen na oddělení  JIP2 a nakonec na standardní 

chirurgické oddělení. Tam se jeho stav stále zlepšoval a následně, po důkladné 

edukaci stomické sestry, nutriční terapeutky a celého zdravotnického personálu 

byl propuštěn do domácího ošetřování, kde se o něj nadále měla starat dcera, neţ 

dojde k úplnému nácviku soběstačnosti. Bohuţel, podle informací od zdravotních 

sester z oddělení jsem zjistila, ţe pacient byl znovu přijat pro komplikace se 

stomií, pravděpodobně šlo opět o nekrotizaci ileostomie. Pacient leţel na oddělení 

JIP. Musela být provedena další operace, provedla se nekrektomie odumřelé části 

stomie a výplach. Poté se pacient opět stabilizoval a byl propuštěn do domácí 

péče. 

 

Pacient byl přijat pro akutní závaţný stav. Pacientova prognóza byla velice 

nejistá. Lékaři ale provedli radikální operaci- subtotální kolektomii, s vyvedenou 

stomií. Tím se velice zvýšily pacientovi naděje na uzdravení. Po opakovaných 

operacích pro nekrotizaci stomie se ale pacientův stav zlepšil.  

Nyní ho čeká soustavná dispenzarizace. Bude sledován ve stomické 

ambulanci a do péče onkologů, kteří rozhodnou o dalším případném postupu 

chemoterapie. 
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Seznam použitých zkratek: 

 

a.  arterie (tepna)  

á  interval  

AA  alergická anamnéza  

ATB  antibiotika  

BMI  Body mass index  

CA  karcinom  

cm  centimetr  

CŢK  centrální ţilní katétr  

Dg.  diagnóza  

EK epidurání katetr 

FA  farmakologická anamnéza  

FR  fyziologický roztok  

mg  miligram  

mmHg  milimetr rtuťového sloupce  

ml  mililitr  

NGS nasogastrická sonda 

NO  nynější onemocnění  

OA  osobní anamnéza  

PA  pracovní anamnéza  

PMK  permanentní močový katétr  

RA  rodinná anamnéza  

RTG  rentgen  

SA  sociální anamnéza  

s.c.  aplikace léku subkuttáně (pod kůţi) 

TEN  tromboembolická nemoc  

TK  krevní tlak  

TT  tělesná teplota  

UPV umělá plicní ventilace 

v.  véna (ţíla)  

VAS  vizuální analogová škála bolesti  
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Příloha č. 1  

 

Test soběstačnosti dle Barthelové 

 
Bartel test základních všedních činností Body 

Příjem potravy a 

tekutin 

Samostatné bez pomoci 10 

S pomocí 5 

Neprovede 0 

Oblékání 

Samostatné bez pomoci 10 

S pomocí 5 

Neprovede 0 

Koupání 

Samostatné nebo 

s pomocí 
5 

Neprovede 0 

Osobní hygiena 

Samostatné nebo 

s pomocí 
5 

Neprovede 0 

Kontinence moči 

Plně kontinentní 10 

Občas inkontinentní 5 

Trvala inkontinentní 0 

Kontinence stolice 

Plně kontinentní 10 

Občas inkontinentní 5 

Trvale inkontinentní 0 

Pouţití WC 

Samostatné bez pomoci 10 

S pomocí 5 

Neprovede 0 

Přesun na lůţko- 

ţidli 

Samostatné bez pomoci 15 

S malou pomocí 10 

Vydrţí sedět 5 

Neprovede 0 

Chůze po rovině 

Samostatně nad 50 m 15 

S pomocí 50 m 10 

Na vozík 5 

Neprovede 0 

Chůze po 

schodech 

Samostatné bez pomoci 10 

S pomocí 5 

Neprovede 0 

Součet bodů Závislost středního stupně 60b. 

Zdroj: 

Staňková M., Hodnotící a měřicí techniky v 

ošetřovatelské praxi,  

České ošetřovatelství 2006, str. 35 ISBN 

80-7013-323-6 
 

 

 

Hodnocení stupně závislosti pacienta dle testu podle Barthelové: 

- 0- 45 vysoce závislý 

- 46- 60 závislost středního stupně 

- 61- 95 lehká závislost 

- 96 a více nezávislý 

 

 

 

 



  

 

Příloha č.2 

 

 

Riziko vzniku dekubitů dle stupnice Nortonové 

Schopnost 

spolupráce 
Věk 

Stav 

pokoţky 

Přidruţená 

onemocnění 

Fyzický 

stav 

Stav 

vědomí 
Aktivita Mobilita Inkontinence Body 

úplná < 10 normal ţádná dobrý 
jasné 

vědomí 
úplná plná ţádná 4 

částečně 

omezená 
< 30 alergie lehká forma 

zhoršen

ý 
apatie 

chodící 

s pomoc

í 

částečně 

omezená 
občasná 3 

velmi 

omezená 
< 60 vlhká 

anemie, 

kachexie, 

trombóza, 

obezita 

špatný zmatený sedačka 
velmi 

omezená 
převáţně moč 2 

ţádná > 60 suchá karcinom 
velmi 

špatný 

bezvědo

mí 
leţící 

zcela 

omezená 
moč i stolice 1 

 

27.b.-nehrozí riziko vzniku dekubitů  

 

Riziko vzniku dekubitu: 

- nad 25 bodů- nehrozí riziko vzniku dekubitů 

- nízké 25- 24 bodů, 

- vysoké 23- 14 bodů, 

- velmi vysoké 13-9 bodů. 

 

Zdroj: Mikšová Z., Froňková F., Hernová H., Zajíčková M., Kapitoly z 

ošetřovatelské péče I, GRADA 2006, str.46 , ISBN 80-247-1442-6



  

Příloha č.3 

 

Stupnice pádů Morse Body 

1. Pády v anamnéze: Ne: 0 

Nynější nebo v posledních 

3. Měs. 

Ano: 

25 

2. Vedlejší diagnóza 

Ne: 0 

Ano: 

15 

3. Pomůcky k chůzi 

0 Klid na lůţku/ pomoc 

sestry 

Berle/ hůl/ chodítko 15 

nábytek 30 

4. i.v. vstup 

Ne: 0 

Ano: 

20 

5. chůze/ pohyb 

0 Normální/klid na lůţku/ 

mobilní 

Slabá chůze 10 

Zhoršená 20 

6. duševní stav  

Vědom si svých moţností 0 

Zapomíná na své omezení 15 

Součet bodů 45 

 

45bodů- nízké riziko  

 

Hodnocení rizika pádu: 

0- 24 bez rizika 

25- 50 nízké riziko 

>51 vysoké riziko 

 

Zdroj: Joint Commission Resources, Prevence pádů ve zdravotnictví, Cesta 

k dokonalosti a zvyšování kvality, Grada Publishing 2007, str. 79, ISBN 978-80-

247-1715-9 

 
 

 

http://www.grada.cz/dalsi-knihy-autora/Joint_Commission_Resources/


  

Příloha č.4 

 

 

Dospělé nutriční skóre 

věk do 65 let 0 

  pod 65 let 1 

BMI 20-35 0 

  18-20, nad 35 1 

  pod 18 2 

Ztráta hmotnosti 

za poslední 3 

měsíce 0-3kg 1 

  3-6kg 2 

  nad 6kg 3 

Mnoţství jídla za 

poslední 3 týdny beze změny 0 

  poloviční porce 1 

  jí občas nebo nejí 2 

Projevy nemoci v 

současné době ţádné 0 

  nechutenství, bolesti břicha 1 

  zvracení, průjem >6 za den 1 

Stres ţádný 0 

  

 chronické onemocnění, 

DM, menší zákrok 1 

  

akutní dekompenzace 

chron. Onemocnění, 

rozsáhlý zákrok 2 

Nelze nelze změřit a zváţit 2 

  

nelze zjistit BMI, ztrátu 

hmotnosti a jídlo za 

poslední 3 týdny 3 

 

6bodů- nutné vyšetření nutričním terapeutem 

 

 0 - 3 není nutná nutriční intervence  

 4 - 7 nutné vyšetření nutričním terapeutem  

 7 a více nutná speciální nutriční intervence 

 

Zdroj: 

Ošetřovatelství [online]. 2006, 2011 [cit. 2011-04-20]. Vnl.xf.cz. Dostupné z 

WWW: <vnl.xf.cz> 

 

¨ 



  

Příloha č. 5 

 

 



  

 



  

 



  



  



  



  



  

 



  

Shrnutí závěrů důležitých pro ošetřovatelskou péči:  

U pacienta jsem stanovila následující ošetřovatelské diagnózy: 

 

Aktuální ošetřovatelské diagnózy: 

1. Sníţení soběstačnosti v péči o stomii z důvodu neznalosti této 

problematiky. 

2. Akutní bolest z důvodu operačního zákroku. 

3. Porucha koţní integrity z důvodu operace, CŢK. 

4.  Sníţená soběstačnost v oblasti hygieny a pohybu z důvodu únavy po 

operaci. 

 

Potenciální ošetřovatelské diagnózy: 

1. Riziko pádů z důvodu vedlejší diagnózy, zavedeného invazivního vstupu a 

slabé chůze. 

2. Riziko vzniku TEN z důvodu omezené pohyblivosti. 

 


