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                                                   I. Úvod

Téma své bakalářské práce Ošetření pacienta po operaci hemoroidů 

Longovo metodou jsem si vybrala na základě svého dlouholetého kontaktu s 

touto problematikou. V klinické části se stručně zabývám anatomií a 

fyziologií rekta a análního kanálu. Dále bych vás ráda seznámila s možnostmi 

vyšetření této části těla. Poslední kapitolou klinické části jsou vlastní 

onemocnění rekta a análního kanálu, jejich diagnostika a léčba, podrobněji 

zde rozebírám onemocnění hemoroidů.

V ošetřovatelské části uvádím kazuistiku ženy středního věku mající 

diagnózu onemocnění hemoroidů a prolapsu. V první části stručně popisuji 

charakteristiku a fáze ošetřovatelského procesu a využití ošetřovatelského 

modelu Marjory Gordonové v praxi. V další části stanovuji ošetřovatelské 

diagnózy, které jsem získala z rozhovoru  s pacientkou, z informací od 

ošetřovatelského personálu a vlastním pozorováním, stanovuji plán péče, 

průběh realizace a hodnocení úspěšnosti. V poslední části uvádím možnosti 

prevence, prognózu onemocnění a edukaci. 

Doufám, že tato práce poodhalí roušku tajemství onemocnění rekta a 

análního kanálu a pomůže k odhodlání navštívit lékaře čtenářům, trpící tímto 

onemocněním a zároveň strachem z vyšetření.

Fotografie uvedené v příloze byly pořízeny s ústním souhlasem všech 

pacientů.
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II. Klinická část

II. 1. Anatomie a fyziologie rekta a análního kanálu

                            

Anální kanál a rektum jsou vývojově odlišné a proto mají rozdílné cévní, nervová 

a lymfatická zásobení.

Rektum je konečnou částí GIT. Je vystláno žláznatou sliznicí. Arteriální zásobení 

je pomocí tří větví hemoroidální artérie. Horní větev se dělí na pravou a levou, 

kdy pravá větev má pravděpodobně význam pro charakteristické uložení vnitřních 

hemoroidů, dále je tu větev střední a dolní. Anastomózy mezi horní a dolní větví 

zabezpečují kolaterální oběh. Hemoroidální žíly nemají chlopně oproti žílám 

dolních končetin. Horní hemoroidální vény se přes mezenterické žíly vlévají do 

portálního systému, dolní hemoroidální žíly přes vnitřní pudendální žíly do 

systému kaválního. Lymfatické cévy vedou do dolních mezenterických  a do 

aortálních uzlin. Nervové zásobení rekta je ze sympatických a parasympatických 

vláken, tudíž není ovládané vůlí a je relativně nebolestivé.

Funkcí rekta je vyloučení stolice z těla pomocí defekačního reflexu. Defekační 

reflex vnímáme, jestliže stolice vstoupí do rekta, dojde k napětí jeho stěny a tím 

ke stimulaci receptorů. Tento pocit může být dočasně potlačen stahem zevního 

svěrače a svalů pánevního dna. Při zvyšující se náplni rekta je nucení na stolici 

nezadržitelné. Vypuzení stolice se děje při zvýšeném nitrobřišním tlaku 

v důsledku stahu břišní stěny a relaxací svalů pánevního dna a obou svěračů. 

Střevní motilitu a vyprazdňování stolice ovlivňuje složení stravy, tělesný pohyb a 

emoce. 

Anální kanál je asi tři centimetry dlouhý a je pokryt anodermem, který je součástí 

zevního epitelu. Anální kanál a okolní kůže jsou zásobeny somatickými 

senzorickými nervy citlivými na bolestivé podněty. Žíly se vlévají do kaválního 

systému. Lymfatická drenáž vede do iliackých uzlin a do uzlin ingvinálních. 
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Hranice mezi anální a rektální částí tvoří anorektální přechod nebo-li  linea 

dentata. Zde jsou anální krypty a vývody análních žlázek. Anorektální 

sfinkterický kruh obkružuje celý anální kanál a tvořen vnitřním a zevním 

svěračem. Vnitřní svěrač tvoří hladká svalovina, která není ovládaná vůlí a zevní 

svěrač příčně pruhovaná svalovina, která je ovládaná vůlí.1,2

                                               
1Prof. Lawrence W.Way M.D. – Současná chirurgická diagnostika a léčba ,Grada publishing 1998, 
ISBN 80-7169-397-9, 10. vydání, str. 865, 866
2 Philippe Godeberge, M.D. – Anorectal diseases, Éditions Flammarion SA, 2008, ISBN 978-2-
2570-0044-6, str. 3-20
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II. 2. Proktologické vyšetření

Proktologické vyšetření zahrnuje anamnézu, perianální inspekci a palpaci, 

digitální vyšetření a anoskopii, ev. rektoskopii nebo kolonoskopii. Mezi funkční 

vyšetření patří rektální manometrie, rektální endosonografie, defekografie a CT a 

MNR.  Pacienta vyšetřujeme v poloze na boku nebo v poloze genu-pektorální.

Při vyšetření pohledem zjistíme stav kůže a okolí řitního otvoru, můžeme 

zjistit anální fisury, perianální absces nebo píštěle, trombozované vnější

hemoroidy nebo prolaps sliznice. 

Pomocí digitálního vyšetření můžeme hmatat různé infiltrace nebo indurace, 

bolestivost, zjistíme tonus svěračů, stenózu análního kanálu, také lze vyšetřit 

prostatu, děložní hrdlo a kostrč. Na vyšetřovací rukavici hodnotíme zbytky 

ulpívající stolice, její barvu, konzistenci a různé patologické příměsy,např.: krev, 

hlen.

Při anoskopii prohlédneme anální kanál a dolní část rekta. Rektoskopie 

rigidním přístrojem je již na ústupu, mnohem více přínosnější pro pacienta i pro 

lékaře je sigmoideoskopie, která umožní prohlédnout střevo do 60 cm  nebo 

pankolonoskopie, která umožní prohlédnout celé tlusté střevo, kdežto rektoskopie 

pouze do 20 cm a pacient pak zpravidla podstupuje kolonoskopii3.

Při rektální manometrii posuzujeme funkci svěračů včetně complience a 

kapacity rekta

Rektální endosonografií přesněji popisujeme morfologii anorektální krajiny a 

blízkého okolí, uzliny, nádory a celistvost svěračů. Dnes má nezastupitelnou roli 

při hodnocení stadingu nádorů rekta.

                                               
3 Prof. Lawrence W. Way M.D. a kolektiv – Současná chirurgická diagnostika a léčba, Grada 
publishing 1998, ISBN 80-7169-397-9, 10.vydání, str. 867
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Defekografie je rentgenové dynamické vyšetření rektální evakuace.

CT a MNR zobrazí morfologii pánevního dna a vztahy mezi jednotlivými 

systémy.4

.                  

                                               
4 Prof. MUDr. Zdeněk Kala CSc., MUDr. Vladimír  Procházka PhD. a kol. – Perioperační péče o 
pacienta v digestivní chirurgii, NCO NZO, 2010,ISBN 978-80-7013-519-8, 1.v ydání,učebnice 
VOŠ,str. 224, 225
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                            II. 3. Onemocnění rekta a análního kanálu

                                       Vrozené 

anorektální malformace patří mezi závažné vrozené vady, často zůstávají 

trvalé následky. Podstatou  jejich vzniku je porucha rozdělení kloaky, což je 

konečná široká dutina, během embryonálního vývoje. Při této poruše se buď 

nevyvine koncová část střeva nebo je zde komunikace mezi urogenitálním a 

trávicím traktem.

a) stenóza anu – anální otvor je normálně uložen, ale je zúžený

b) atrézie anu – anální kanál je úplně uzavřen, svěrače a svaly pánevního 

dna jsou plně vyvinuté

c) atrézie rekta a anu – anální otvor není vyvinutý, rektum slepě končí, 

často se společně objevují s dalšími vadami této oblasti

d) atrézie rekta -  anální kanál i otvor jsou plně vyvinuté, ale rektum slepě 

končí

Diagnostika – pečlivá prohlídka novorozence, klinické příznaky (NPB), RTG

Léčba – chirurgické řešení ve specializovaných pracovištích 5

                                                                Získané

1) nenádorové

                                               
5 Prof. MUDr. V. Tošovský, DrSc. – Dětská chirurgie, Avicenum Praha, 1983, ISBN 735 21-08/16 
08-018-83, první vydání, učebnice pro lékařské fakulty, str. 222- 228
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1a)zánětlivé

Anorektální absces – je infekce pararektálních prostorů pocházející z anální 

krypty, méně často z vlasových folikulů, potních nebo mazových žlázek. Podle 

místa uložení a jeho vztahu ke svěračům rozeznáváme několik typů. Např.: 

perianální, retrorektální, submukózní, intermuskulární. Častěji se objevuje u 

mužů.

Příčiny: bakteriální infekce(E.coli, P.vulgaris, streptokoky, stafylokoky), infekce 

anální trombózy, komplikace anální fisury, trauma, Crohnova choroba.

Příznaky: pulzující bolest příslušné oblasti závislá na sezení či na chůzi, otok, 

zarudnutí, indurace, zvýšená teplota, u hlouběji uložených abscesů až sepse.  

Vyšetření: anamnéza, perianální inspekce a digitální vyšetření

Léčba: incize abscesu v lokální nebo celkové anestezii a jeho drenáž, podání 

antibiotik při celkové zánětlivé reakci a analgetik. Pokud není absces drénován 

nebo spontánně neperforuje, hrozí riziko šíření infekce do okolních tkání.

Anorektální píštěle – je chronická hnisavá sekrece z paraanálního otvoru. Musí 

mít dva otvory navzájem propojené traktem. Píštěl dle uložení může být 

subkutánní, submukózní, submuskulární a intramuskulární.

Příčiny: pyogenní infekce drénovaného nebo spontánně perforovaného abscesu, 

méně často granulomatózní choroba střeva nebo tuberkulóza, Crohnova choroba

Příznaky: trvalý nebo intermitentní výtok, v anamnéze opakovaně abscesy

Vyšetření: anamnéza, pohledem můžeme vidět růžové nebo červené vyvýšené 

místo secernující hnis. Pohmatem nalezneme pruhovitý trakt. Ke zjištění hloubky 

a průběhu  zavádíme sondu do zevního otvoru píštěle. Dále můžeme provést tzv. 

endosonografii, fistulografii ke zjištění rozvětvení píštěle pomocí rtg.kontrastní 

látky.

Léčba: chirurgické odstranění píštěle se všemi jejími kolaterály. Léčba základního 

onemocnění
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1b) nezánětlivé

Hemoroidy – jsou zvlášť popsané na straně 18

Trombozovavý zevní hemoroid – jedná se trombózu hemoroidálních žil 

análního kanálu. Obvykle postihuje jinak zdravé mladé osoby a nemusí mít 

souvislost s hemoroidy vnitřními, je však nutné jej odlišit od prolabujícího 

vnitřního hemoroidu.

Příčina: trombóza obvykle vzniká po náhlém zvýšení žilního tlaku, např.:tlačení 

na stolici, při porodu, zvedání těžkého břemene…  

Příznaky: bolest, napětí, promodralá rezistence v oblasti análního kanálu 

Vyšetření: anamnéza, perianální inspekce, anoskopii odložíme až po zhojení

Léčba: v lokálním umrtvení provést incizi a následně evakuaci trombu, ke 

zmírnění potíží pomohou teplé sedací koupele a aplikace mastí

Anální trhlina – stav, kdy je porušena celistvost análního kanálu. Infekce 

přilehlých krypt způsobí chronický zánět, který zvětšení a fibrózu papily. Tato 

papila se pak nazývá hypertrofická. Na okraji řitě se může objevit fibrotický 

oříšek, který nazýváme strážní vrcholek. Trhliny jsou nejčastěji chronické 

s periodami exacerbace a remise.

Příčina: mezi faktory patří chronický průjem nebo zácpa, porodní trauma, 

iatrogenní trauma, chronické užívání laxativ.

Příznaky: bolestivá defekace s malým množstvím jasně červené krve zachycené 

na toaletním papíře. Bolest je nejčastěji popisována jako pálivá, řezavá, trhavá.

Často dochází k porušení defekačního stereotypu, ze strachu z bolesti při 

vyprazdňování.

Vyšetření:anamnéza, perianální inspekce a jemné digitální vyšetření, anoskopii 

odložíme po odeznění bolestivosti
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Léčba: konzervativní- úprava stravy, změkčení stolice, po defekaci sprcha vlažnou 

vodou    bez mýdla. Dilatace konečníku pomocí speciálních dilatátorů  nebo opich 

pomocí Botulotoxinu

            chirurgická- anální divulze v celkové anestezii nebo excize fisury, laterální   

parciální sfinkterotomie

Rektální prolaps – stav, kdy rektum se všemi vrstvami stěny prolabuje  skrz 

anální otvor. Na rozdíl od prolapsu  hemoroidálního(mukózního), kdy prolabuje 

jen sliznice. Dále také mohou prolabovat různé tumory nebo polypy. U 

novorozenců a u dětí jde o stav vrozený, u dospělých jde o stav získaný.

Příčiny: deficit jednoho nebo více podpůrných struktur rekta v kombinaci se 

zvýšeným nitrobřišním tlakem. U dětí je to spíše nedostatečná fixace a u 

dospělých pří muskulární degeneraci, poranění levátorů nebo při paralýze 

v oblasti cauda equina.

Příznaky: z počátku se prolaps objevuje jen s tlačením a spontánně se reponuje. U 

trvalého prolapsu je nutné jej manuálně zatlačit. Sliznice u prolapsu snadno 

krvácí, je podrážděná a secernuje hlen, což vede k problémům s hygienou. Stav 

může vést až k inkontinenci větrů a stolice.

Vyšetření: anamnéza, pohledem a digitální vyšetření rekta, je nutné, aby pacient 

zatlačil. Dále kolonoskopii, irigografii a neurologické vyšetření.

Léčba: u dětí se dává přednost konzervativnímu postupu. Změkčuje se stolice jako 

prevence nutností tlačení.

Chirurgická léčba spočívá zavěšení, přichycení nebo resekce stěny rekta podle 

typu operace

Striktury – zúžení může být v oblasti kůže i hlouběji v kanálu, způsobuje 

bolestivou defekaci a tlačení

Příčina : předchozí operace anorekta, anální fisury, chronické užívání laxativ, 

Crohnova choroba

Příznaky: bolestivá defekace a tlačení

Vyšetření: anamnéza, šetrné digitální vyšetření a anoskopie
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Léčba : konzervativní - u mírných stenóz šetrnou dilatací, úprava stravy, léčba 

základního   onemocnění

              chirurgická – sfinkterotomie, anoplastika      

Poranění – nejčastěji při sexuálních praktikách, pád  na předmět

Příčina: zasouvání předmětů do konečníku

Příznaky: anamnéza, bolest, krvácení z anu , anální fisury až abscesy

Vyšetření: perianální inspekce, digitální vyšetření, anoskopie

Léčba: odstranění předmětu v lokální nebo celkové anestezii po dilataci svěrače,  

výjimečně  laparotomie

Inkontinence – ztráta kontroly nad  zevním  svěračem

Příčiny: traumata, neurogenní příčiny

Příznaky: špinění prádla, ztráta kontroly nad odchodem větrů a stolice

Vyšetření: anamnéza, digitální vyšetření sfinkterického kruhu, rektální 

manometrie

Léčba: konzervativní – nízkozbytková dieta, cvičení v digitální stimulaci kanálu

            chirurgická – okamžitá sutura poraněného svěrače, náhrada svěrače jiným 

svalem, dočasná nebo trvalá kolostomie 

2 )nádorové

2a) Benigní – na kůži análního otvoru se mohou objevit různé nezhoubné kožní 

léze, např.: kožní fibromy

Příznaky: mechanické dráždění, mokvání, pruritus, krvácení

Vyšetření: anamnéza, perianální inspekce

Léčba: chirurgická elize s odběrem histologie

V rektu se nejčastěji objevují adenomy ve formě polypu

Příznaky: nemusí být žádné a jde o náhodný nález, pocit tlaku, cizího tělesa, 

krvácení

Vyšetření: anamnéza, anoskopie
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Léčba: snesení polypu a odeslání materiálu k histologii

2b)Maligní

Maligní nádory análního kanálu – mohou se zde objevit různé typy kožních 

nádorů, které nalezneme kdekoliv na těle, důležitá je včasná diagnóza

Epidermoidní karcinom anorekta – je nejčastější karcinom análního kanálu

Příčiny: různé faktory, možná je i spojitost s pohlavním stykem nebo viry

Příznaky: pruritus, mokvání, krvácení, bolest, hmatná rezistence

Vyšetření: anamnéza, perianální inspekce, digitální vyšetření, anoskopie, 

endosonografie, CT

Léčba: závisí na stádiu nádoru, uložení a prorůstání

U malých lézí je to chirurgická excize a odběrem histologie, u větších lézí  je 

vhodná chemoterapie s radioterapií, dále i radikální resekce

Maligní melanom – má velmi špatnou prognózu, často dlouho nepoznán, velmi 

brzy metastazuje do lymfatických uzlin

Příčiny: jako u všech nádorů i zde se podílí řada faktorů

Příznaky: mokvání, krvácení, bolest, odchod hlenů

Vyšetření: anamnéza, perianální inspekce, digitální vyšetření, anoskopie, 

sonografie, CT

Léčba: od lokální excize až po radikální resekce, chemoterapie

Bowenova choroba – může být kdekoliv na těle

Příznaky: pruritus, bělavé, později červené léze vypadající jako ložisko ekzému

Vyšetření: anamnéza, perianální inspekce, digitální vyšetření, anoskopie

Léčba: chirurgická elize s dostatečnými okraji ve zdravé tkáni

Bazocelulární karcinom – neobvyklý ulcerující nádor

Příznaky: mokvání, krvácení, bolest
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Vyšetření: anamnéza, perianální inspekce, digitální vyšetření, anoskopie

Léčba: chirurgická excize

Karcinom rekta – kolorektální karcinom patří na druhé místo v západních 

zemích s incidencí a úmrtností. Samostatný karcinom rekta je častěji u mužů.

Příčiny: je mnoho faktorů, mezi něž patří genetická predispozice, různé kolitidy, 

dietární vlivy

Příznaky: u karcinomu rekta je nejčastěji odchod krve se stolicí a přítomnost 

hlenu. Změna defekačního stereotypu, pocit neúplného vyprázdnění rekta.

Šíření nádoru: přímé rozrůstání do mesorekta a následně do přilehlých orgánů

(pochva, prostata, močový měchýř, křížová kost)

  hematogenní cestou přes portální žílu do jater. Lymfatickou cestou je nejčastější 

forma šíření. U karcinomu rekta je to podél lymfatických cév k boční stěně pánve.

Vyšetření: anamnéza, pohledem, digitální vyšetření rekta a anoskopie. Dále 

irigografie a kolonoskopie s odběrem biopsie.6

Léčba: strategie a taktika léčby nádorů se určuje dle stadingu nádoru 

Chirurgická léčba - spočívá v resekci části rekta s karcinomem, kdy přesný typ 

operace závisí na velikosti, výšce uložení karcinomu, jeho konfiguraci 

(infiltrativní, polyploidní – prostá polypektomie až amputace rekta) a na kondici 

pacienta. 

Chemoterapie – adjuvantní terapie – chemoterapie podaná po chirurgickém 

odstranění                nádoru                                                     

                           neoadjuvantní terapie – chemoterapie podaná před chirurgickým  

řešením

                           nádoru.

                           konkominantní léčba – kombinace chemoterapie a radioterapie.                                            

Radioterapie – podává se před i po operačním  řešení, samostatně nebo 

v kombinaci s chemoterapií, zejména u karcinomů  konečníku.7

                                               
6 Prof. Lawrence W.Way  M.D. a kolektiv – Současná chirurgická diagnostika a léčba, Grada  
publishing 1998 , ISBN 80-71690397-9, 10. vydání  str. 818 – 827, 870 – 875, 879 – 880,885,886
7 Doc. MUDr. Markéta Jablonská DrSc. a kolektiv – Kolorektální karcinom- časná diagnóza a 
prevence, Grada publishing 2000, ISBN 80-7169-777-X, 1. vydání, str.386 - 422
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                                             II. 4. Hemoroidy

Hemoroidální pleteň je normálním jevem u všech dospělých. Hemoroidy jsou 

zbytnělá hemoroidální pleteň. Léčí se pouze ty, u kterých došlo ke zvětšení a 

k symptomatickým projevům.

Hemoroidy dělíme: 

a) zevní – vyskytují se kolem řitního otvoru, jsou dolní hemoroidální plexus pod 

linea dentata a krev odtud teče do kaválního řečiště.

b) vnitřní –jsou ve stěnách řitního kanálu a jsou horním hemoroidálním plexem 

nad linea dentata a krev odtéká do portálního řečiště. Mezi vnitřními a zevními 

plexy jsou anastomózy. Vnitřní hemoroidy dělíme do čtyř skupin:

1) 1. stupeň – jsou nebolestivé, lehce zvětšené, při defekaci mohou zakrvácet.

2) 2. Stupeň – při mírném zatlačení prolabují skrz anální kanál a spontánně se 

reponují

3) 3. Stupeň – hemoroidy prolabují,ale reponovat se musí manuálně.

4) 4. Stupeň – reponovat již nelze. Je zde stálý odchod hlenu a podráždění 

perianální kůže.

Příčiny: přesné příčiny neznáme, ale podílí se na jejich vzniku řada faktorů. Např.: 

chronická zácpa a následně tlačení na stolici, těhotenství, obezita, nedostatek 

vlákniny v potravě, vrozeně oslabená žilní stěna, sedavé zaměstnání, genetické 

faktory

Příznaky: krvácení světle červené krve, tlak v konečníku, jsou nebolestivé, 

odchod hlenů a špinění prádla = sy. vlhké řitě, prolaps sliznice s uzly 

v pokročilém stádiu

Vyšetření: pohledem – prolabované vnitřní uzly, nutno odlišit od zevního 

trombozovanáho uzle (je bolestivý) – pacient zatlačí jakoby na stolici
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                 anoskopie – cévní struktury vystupující nad úroveň sliznici, nutno 

doplnit kolonoskopii při pozitivní rodinné anamnéze nebo při věku nad  padesát 

let.

Komplikace: cirkulární trombóza zevních a vnitřních hemoroidů končící až 

nekrózou přilehlé sliznice a kůže. Profuzní krvácení z hemoroidů sloužící jako 

venózní zkrat při portální hypertenzi

.Prevence: a) úprava životosprávy – dostatek vlákniny ve stravě( ovoce, zelenina, 

obilné vločky, otruby), vláknina ve formě tablet nebo prášku – psyllium, jablečná 

vláknina, vyhýbat se silně kořeněným jídlům 

b) dostatečný příjem  tekutin – ovocná čaje, stolní vody, při zácpě můžeme užít 

minerální vody s projímavým  účinkem – Šaratice, Zaječická, omezit silné čaje a 

nadměrnou konzumaci kávy, celkový příjem tekutin by měl být asi 2-3 litry denně

c) dostatek pravidelné fyzické aktivity – nevhodná jsou sedavá zaměstnání, 

dlouhé cestování a sedavé sporty a zvedání těžkých břemen (cyklistika, vzpírání, 

nadměrné posilování), vhodné jsou např.:turistika, plavání, kondiční cvičení

d) péče o pravidelné vyprazdňování – dodržovat výše uvedené doporučení, nečíst 

na WC noviny, projímadla používat výjimečně, střídat je,zkusit spíše přírodní 

projímadla (minerální vody, čaj ze senného listu, ovocné kostky), po ránu na 

lačný žaludek vypít sklenku vlažné vody

e) dodržovat pečlivou  hygienu – pravidelně sprchovat po každé stolici vlažnou 

vodou bez mýdla, pokud to není možné, tak použít vlhčené ubrousky, 

Léčba: typ léčby závisí na stupni hemoroidů a na potížích pacienta. Volí se raději       

konzervativní metody než chirurgické.

1) Konzervativní – vysokozbytková dieta a dostatek tekutin, dostatek pohybu, 

při delším cestování dělat pravidelné zastávky, pravidelné vyprazdňování, 

podání venofarmak, lokáně užívat masti, čípky s protizánětlivým, zklidňujícím 

účinkem, dále odvar nebo gel z dubové kůry mající stahující účinek na 

zanícené žíly
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2) Semiinvazivní – omezují přítok krve do hemoroidální pleteně

a) Injekční – formou skleroterapie, kdy se aplikuje dráždivý roztok do tkáně 

nad hemoroidálním uzlem. Toto způsobí aseptický zánět, fibrózu a 

zajizvení.

b) Ligace gumovými kroužky tzv. Barronova ligace – sliznice 

s hemoroidálním uzlem se vtáhne pomocí kleští do ligatoru a nasadí se 

kroužek na stopku uzlu.Během několika dnů dojde k nekróze a jejímu 

odloučení. Během  této doby se může objevit lehké zakrvácení. Po 

odloučení dojde k fibróze a konečné fixaci k okolním tkáním.

c) Fotokoagulace infračervenými paprsky – paprsky způsobí tepelnou  

koagulaci stěny žíly, je to nebolestivé, vhodné pro drobné uzle 

d) Bipolární diatermie – působení teplem

e) Dopplerovsky naváděný laser – pomocí ultrazvukové sondy se vyhledá 

vyživovací arterie a cíleně se koaguluje laserem nebo opichem

f) Unipolární elektrokoagulace – pomocí dvou elektrod se aplikuje                                                        

nízkovoltážní proud do vyživovací cévy a dojde ke koagulaci uzle, metoda 

je nebolestivá, ambulantní, s minimálním rizikem infekčních 

komplikací,bez nutnosti pracovní neschopnosti 

3) Invazivní – odstraňují hemoroidy

a) Hemoroidektomie – chirurgická excize přebytečné tkáně (Milligan, 

Whitehead), operace je bolestivá, může dojít k porušení svěračů, nejčastěji 

se používá u pacientů se třetím a čtvrtým stupněm hemoroidů.

b) Kryochirurgie – principem je zmrazení pomocí CO2 nebo N2O, metoda se 

moc nepoužívá pro nemožnost kontroly rozsahu nekrózy a delší hojení8,9

                       

                                               
8 Prof. Lawrence W.Way  M.D.a kol.–Současná chirurgická diagnostika léčba, Grada publishing 
1998, ISBN 80-7169-397-9, 10. vydání, str. 869,870
9 Philippe Godeberge, M D. – Anorectal diseases, Éditions Flammarion SA, 2008, ISBN 978-2-
2570-0044-6, str. 59-69
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II. 5. Longova metoda = anopexe

S vyvíjející se proktochirurgií bylo třeba nabídnout pacientům další možnost  

léčby hemoroidů, která by byla méně bolestivá, s dlouhotrvajícím  účinkem a 

s krátkou pracovní neschopností.

V roce 1993 přichází Dr.Antoniem Longo z Palerma s novou metodou  nesoucí 

jeho jméno nabízející větší komfort pro pacienty s minimálními komplikacemi.

Výkon probíhá v krátké celkové anestezii nebo ve spinální anestezii. Zákrok trvá 

asi 20 – 30 minut. Metoda přinesla velké změny zejména v pooperační péči, kdy 

výkon ve srovnání  s klasickou operací dle Milligan je pouze s minimálními 

bolestmi, pacient s nekomplikovaným průběhem odchází domů zhruba po třech 

dnech  hospitalizace a celková doba pracovní neschopnosti je asi jeden týden.

Principem této metody je odstranění přebytečné sliznice prolabujícího  recta a 

následné sešití sliznice jednorázovým cirkulárním staplerem zavedeným do 

konečníku. Cirkuklární proto, že dokáže vyříznout slizniční válec uvnitř 

konečníku  a současně ji sešít. Odstraněním přebytečné sliznice zároveň přeruší 

drobné cévky přivádějící krev do hemoroidální pleteně. Po odstranění přebytečné 

sliznice dojde ke vtažení  sliznice zpět na její původní místo a k fixaci. Protože 

výkon probíhá dál od linea dentata, kde je  méně nervových zakončení, je metoda 

je tedy méně bolestivá. Zákrok je zejména vhodný pro hemoroidy čtvrtého stupně 

a slizniční  prolaps konečníku. Zákrok  neodstraňuje vůbec nebo jen částečně 

zbytnělou hemoroidální pleteň, ale snižuje přítok krve do pleteně a vtahuje zpět 

prolabující sliznici do análního kanálu = anopexe = závěs sliznice v análním 

kanálu.10

Komplikace tohoto zákroku dělíme na časné a pozdní. 

Mezi časné komplikace patří: a) krvácení ze sutury

                                                 b) bolesti konečníku

                                                 c) reflexní močová retence

                                                 d) infekce v ráně

                                               
10 MUDr. J.Král – Longova metoda operace hemoroidů a prolapsu sliznice anorekta-Rozhledy 
v chirurgii, ČLS JEP, ISSN 0035-9351, ročník 86, č.12/2007, str. 678,679  
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Mezi pozdní komplikace patří: a) pocity nepohodlí v oblasti konečníku – anální 

                                                       styk

                                                   b) anální fisura

                                                   c)dehiscence sutury

                                                   d) stenóza anastomózy až okluze (slepý uzávěr 

                                                       rekta)

                                                   e) vznik rektovaginální píštěle

                                                   f) inkontinence11    

                                               
11 MUDr. J. Štukavec, MUDr. L. Horák – Komplikace operace podle Longa – okluze rekta-
Rozhledy v chirurgii, ČLS JEP, ISSN  0035-9351, ročník  85,č. 10/2006, str. 517-519
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II. 6. Základní údaje o pacientovi

Jméno – H. K.

Rok narození – 1975

Pohlaví – žena

Národnost – česká

Osobní anamnéza – vážněji nestonala, jen běžné dětské nemoci, pacientka má 

dlouhodobé psychické potíže ve formě úzkostné poruchy a panických atak, je 

léčena ambulantně na psychiatrii, dále se léčí pro hypofunkci štítné žlázy. 

operace a úrazy žádné

Rodinná anamnéza – oba rodiče žijí, bez vážných zdravotních komplikací, syn 

i dcera bez vážných zdravotních komplikací

Gynekologická anamnéza – dva spontánní porody (1990, 1999)bez 

komplikací, menstruační cyklus pravidelný, užívá HA – nyní před výkonem 

vysadila 

Alergická anamnéza -   kombinace potravin – obiloviny se zeleninou, některé 

stabilizátory v potravinách, ale přesně nedokáže určit

Farmakologická anamnéza – Euthyrox 100 1-0-0, Apoparox 1-0-0, Detralex 2-

0-2

Pracovní anamnéza – asistentka a účetní, t. č. v částečném invalidním 

důchodu

Sociální anamnéza – vdaná

Nynější onemocnění – od druhého porodu nekonstantně potíže 

s konečníkem, pocit svědění, občasně krev ve stolici, sy. vlhké řitě. Posledních 

šest měsíců si všimla, že jí „co si vylézá po stolici z konečníku“. Ze začátku jen 
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občas při zácpě, nyní skoro vždy. Sama si zatlačovala prolabující sliznici. Nyní 

je přijata po předchozím vyšetření k operačnímu výkonu Longovo metodou.

                              II. 6. 1. Diagnostické metody

Anoskopie -  vyšetření konečníku a análního kanálu zhruba asi 10 cm střeva. Zde 

nalezeny hemoroidy 3. stupně, při tlaku na stolici patrný slizniční prolaps.

Rtg srdce a plic – bez patologie

Interní předoperační vyšetření a EKG – hypofunkce štítné žlázy kompenzovaná, 

schopna výkonu v celkové anestezii

Kolonoskopii - kromě vnitřních hemoroidů byla vyloučena jiná patologie na 

střevě.

                   II. 6. 2. Hospitalizace a její průběh

Pacientka byla přijata na standardní chirurgické oddělení k plánovanému výkonu 

4. 12. 2011 v celkově dobrém stavu, při vědomí, orientovaná. Dýchání čisté, 

sklípkové, pravidelné 16/min., akce srdeční pravidelná 78/min.,TK 138/72, ozvy 

ohraničené, břicho měkké, klidné, nebolestivé, bez hmatné rezistence, peristaltika 

+, p. r. bez hmatné rezistence, na rukavici bez patologie. Při tlaku na stolici se 

vyklenuje cirkulárně hemoroidální pleteň, volně reponibilní. Lehký hypertonus 

svěrače.  Kůže normální barvy, bez cyanózy, bez kožních defektů. Dolní 

končetiny s ojedinělými varikozitami v průběhu v. sapheny, bez otoků a kožních 

defektů.   

Pacientka byla seznámena s technikou výkonu a možnými komplikacemi, 

podepsala informovaný souhlas.    



25

Pacientka byla přijata den před operací. Již přijímala pouze tekutou stravu, večer 

vyprázdnila střevo pomocí Yalu po předchozí edukaci sestrou a provedla 

celkovou koupel. Po proběhlém  anesteziologickém vyšetření jí byla večer podána 

premedikace. Ráno v den výkonu bylo podáno ještě jedno klyzma Yalu, 

zabandážovány končetiny a na výzvu anesteziologické sestry podána 

premedikace. Po převozu na operační sál byla pacientka uložena do polohy na 

zádech, byla jí zajištěna žilní kanyla na dorsu ruky LHK. V klidné, celkové 

anestezii byla uložena do gynekologické polohy a byl zahájen operační výkon 

desinfekcí operačního pole. Po šetrné divulsy konečníku byl zaveden operační 

dilatátor a zhodnoceno stádium onemocnění. Za zrakové kontroly byl naložen 

cirkulární slizniční steh, s taktilní  kontrolou v pochvě, 2-4 cm od linea dentata. 

Po založení stehu se instaluje stapler v ose konečníku a dotáhne se cirkulární steh. 

Po uzavření stapleru dojde k jeho odpálení a tím k válcovité excizi z anu a náslené 

cirkulární sutuře sliznice. Po uvolnění stapleru  a jeho vyjmutí z konečníku 

proběhla kontrola celistvosti sutury. Ve stapleru je zkontrolován rozsah excize. 

Do konečníku se přes anoskop zavede hemostiptická houba a vytáhne se anoskop, 

na konečník je přiloženo sterilní krytí. Operace je ukončena. Po výkonu byla 

převezena na dospávací pokoj, po nabytí plného vědomí byla převezena zpět na 

standardní oddělení. Do žilní linky byly podávány infuze H 1/1 500ml 2x, byly 

měřeny fyziologické funkce po 10 min. do stabilizace, kontrola močení , na 

bolesti měla naordinován Tramal 1 ampule i. m. Protože pacientka netrpěla 

nevolností, měla možnost popíjet čaj. První pooperační den byl proveden převaz a 

kontrola okolí konečníku. Pacientka měla tekutou dietu a Laktulosu  2x1 lžíce na 

změkčení stolice. Od druhého pooperačního dne měla lehce stravitelnou dietu 

bohatou na vlákninu. V průběhu hospitalizace bolesti ustupovaly, medikace byla 

změněna na Tramal 50 mg SOS 1tableta. Čtvrtý pooperační den měla pacientka 

první stolici, objevilo se mírné, jednorázové zakrvácení. Následující den byla 

propuštěna v celkově dobrém stavu do domácího ošetření, bolesti byly minimální. 

Chronická medikace beze změn, navíc přidána, Laktulosa 2x1 lžíce,Tramal 50 mg 

jedna tableta při bolesti adále sprchování vlažnou vodou bez mýdla po každé 

stolici. Byla pozvána ke kontrole týden po propuštění, při komplikaci ihned. 
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III. 6. 3. Farmakoterapie

Apoparox – patří mezi antidepresiva, používá se při léčbě panických poruch, 

sociální úzkosti a generalizované úzkostné poruchy

Detralex – venofarmakum používané k léčbě chronické žilní nedostatečnosti a 

hemoroidů

Euthyrox 100 – hormon štítné žlázy, použití při léčbě netoxické strumy, 

tyreoditidy, substituce hypothyerózy 

Laktulosa – laxativum k léčbě zácpy, změkčující stolici

Oxazepam – anxiolytikum  ke zmírnění napětí, nervozity a úzkosti 

Tramal inj., tbl.– analgetikum, anodynum, při léčbě středně silné až silné bolesti

Yal roztok – laxativum, využívá se k vyčištění tlustého střeva a konečníku před 

endoskopickými nebo rentgenovými vyšetření, dále i v předoperační přípravě  12

                                  III. 6.4.  Prognóza

Prognóza tohoto onemocnění je dobrá. Ale jako každé onemocnění žil se může 

vracet, protože nelze odstranit kompletně celou žilní pleteň. Pokud pacient bude 

dodržovat správnou životosprávu, dostatek tekutin, přiměřeně sportovat, dají se 

příznaky onemocnění minimalizovat. 

                                               
12 Medical Tribune brevíř – Medical Tribune CZ, s.r.o.,5/2009, ISBN 978-80-87135-14-3, 
18.vydání, str. 372,508,521,525,574,715,891,1095,1159
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III. Ošetřovatelská část

III. 1. Charakteristika ošetřovatelského procesu

           Ošetřovatelský proces je charakterizován profesionálním uvažováním 

sestry o nemocném a jeho individuálních potřebách, což ovlivňuje vlastní 

ošetřovatelskou péče. Teorie ošetřovatelského procesu  přišla z USA na konci 

šedesátých let. Základem ošetřovatelského procesu je výběr teoretického modelu. 

Teoretické modely ošetřovatelské péče nejčastěji vycházejí z vyhledávání bio-

psycho-sociálních potřeb nemocného narušených nemocí nebo ze schopnosti 

adaptace nemocného anebo teorie deficitu sebepéče. Dle výběru teoretického 

modelu sestra zhodnotí stav pacienta a ve spolupráci s ním stanoví závažné 

ošetřovatelské problémy a naplánuje ošetřovatelskou péče. Nakonec vše společně 

s pacientem zhodnotí. Takto jsou zpracované jednotlivé fáze ošetřovatelského 

procesu. Fáze ošetřovatelského procesu jsou systematickým plánováním 

ošetřovatelské péče, logicky na sebe navazují, vzájemně se prolínají a cyklicky 

opakují. Mezi fáze ošetřovatelského procesu patří: 

a) 1. Fáze – zhodnocení nemocného – zde je nutné zjistit nejen aktuální 

zdravotní stav, ale i období předcházející nemoci včetně sociální situace a 

charakteristiky nemocného. Cílem je zjistit co nejvíce informací 

rozhovoru, pozorování a měření či testování. Má dvě části –

ošetřovatelskou anamnézu a zhodnocení aktuálního stavu. Informace i 

nemocném získáme od nemocného a z jeho dokumentace, od rodinných 

příslušníků a ostatních členů zdravotnického týmu.

b) 2. Fáze – ošetřovatelská diagnóza – v této fázi stanovíme společně 

s pacientem současné i potencionální problémy a určíme jejich pořadí 

z hlediska práce sestry i z hlediska nemocného. Pořadí sestry se nemusí 

shodovat s pořadím pacienta, proto je důležité spolupracovat s nemocným 

ev. jeho rodinou.
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c) 3. Fáze – plán ošetřovatelské péče – zde si naplánujeme péči o 

pacienta, kterou zvládne sám a kterou musí zajistit zdravotnický tým. 

Nejprve  se musí stanovit cíle krátkodobé i dlouhodobé. Krátkodobý cíl se 

týká několika následujících hodin či dnů zatímco dlouhodobý cíl směřuje 

ke konci hospitalizace a do domácí péče. Po té se teprve určí plán 

ošetřovatelské péče s návrhem intervencí vedoucí k dosažení vytyčených 

cílů.

d) 4. Fáze – realizace plánu – zde každý účastník plánu plní své dané 

úkoly

e) 5. Fáze – zhodnocení efektu poskytované péče – v této fázi 

zjišťujeme, zda bylo dosaženo vytyčeného cíle a míra našeho úspěchu. 

Dochází také k doplnění informací a úpravě či stanovení dalších 

ošetřovatelských diagnóz. 

Význam a přínos ošetřovatelského procesu – sestře přináší vyšší 

profesní kompetenci a může zde uplatnit svou tvořivost a seberealizaci, což se 

odrazí i pracovní spokojenosti. Neplní jen pasivně ordinace lékařů, ale sama 

aktivně nabízí ošetřovatelskou péči. Nutí sestru nad prací přemýšlet a 

organizovat ji, tak aby došlo k efektivnímu splnění cílů ošetřovatelské péče.13

                                               
13 Doc. PhDr. Marta Staňková, CSc. – Základy teorie ošetřovatelství, Karolinum  Praha 1996, str. 
82 - 95
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III. 2. Ošetřovatelský proces v praxi

Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybrala model Marjory Gordonové, 

protože nejlépe vystihuje člověka ve všech jeho částech – bio-psycho-

sociálních a tím  je pro mě nejsnáze zpracovatelný.

Marjory Gordonová  je profesorkou ošetřovatelství a koordinátorkou 

v oblasti ošetřovatelské péče o dospělé. Byla prezidentkou NANDA. Vede 

praktická cvičení a semináře. 

Metapragmatické koncepce  - osoba – holistická bytost, která pomocí 

funkčních vzorců ovlivňuje své zdraví, kvalitu života a lidský potenciál

Prostředí – ovlivňuji zdraví

Zdraví – rovnováha mezi všemi složkami – bio- psycho- sociální

Ošetřovatelství -  zdraví dělí na typ funkční a dysfunkční14.

Funkční typ zdraví stanoví rovnováha mezi všemi oblastmi člověka. 

Pokud dojde k poruše v jedné z těchto oblastí, je zdraví narušeno.

Dysfunkční typ zdraví je charakterizován vytvořením ošetřovatelské 

diagnózy a plánu péče u člověka, ve kterékoliv oblasti prevence. To 

znamená vytvoření plánu péče u člověka, který už má určitou chorobu 

anebo u člověka, u kterého by při nedostatečné péči mohlo dojít 

k porušení zdraví. Model je charakterizován dvanácti oblastmi 

holistického pojetí člověka.

1. Vnímání zdraví a aktivity k jeho udržení – zahrnuje vnímání 

zdravotního stavu, jeho vztah k plánům do budoucna

2. Výživa a metabolismus – hodnotí způsob a množství přijímaných 

tekutin, stravy, doplňkových výživových preparátů, stav kůže, chrupu

                                               
14 Slavomíra Pavlíková – Modely ošetřovatelství v kostce, Grada Publishing, 2006,1. vydání, edice 
sestra, ISBN 80-247-1211-3, str. 99-102
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3. Vylučování – zahrnuje způsob vylučování moče, stolice, potu, užití 

projímadel 

4. Aktivita a cvičení - informuje o tělesných aktivitách a trávení volného 

času

5. Spánek – popisuje kvalitu  a kvantitu spánku, způsob usínání a 

odpočinku

6. Vnímání a poznávání – popisuje smyslové vnímání, užití 

kompenzačních pomůcek, úroveň vědomí, schopnost učit se, 

zapamatovat si, vnímání bolesti

7. Sebepojetí a sebeúcta – hodnotí vnímání sebe sama, emocionální stav, 

nonverbální projevy (řeč, držení těla, oční kontakt)

8. Role a mezilidské vztahy – hodnotí přijetí a plnění životních rolí, 

rodinné a pracovní vztahy

9. Sexualita a reprodukční schopnost – popisuje reprodukční období 

ženy, spokojenost v sexuálním životě 

10. Stres a jeho zvládání – popisuje životní změny a jejich reakci na ně,

zvládání stresu a běžných situací

11. Víra a životní hodnoty – zahrnuje náboženské přesvědčení, životní 

hodnoty

12. Jiné – cokoliv považuje pacient za důležité, ale ještě to nesdělil15

                                               
15 Mgr. Eva Trachtová a kol. – Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu, IDV PZ Brno 
1999, ISBN  80-7013-285-x,1. vydání - dotisk, str. 167-170
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                III. 3.1. Základní údaje o pacientovi

Jméno a příjmení – H. K..

Rok narození – 1975

Rodinný stav – vdaná

Pracovní anamnéza – asistentka, účetní, t. č. v částečném  invalidním důchodu

Alergická anamnéza – kombinace potravin, některé stabilizátory v potravinách

Gynekologická anamnéza – 2 spontánní porody

Farmakologická anamnéza – Apoparox 1-0-0, Euthyrox 100 1-0-0, Detralex 2-0-2

Osobní anamnéza  –  hypofunkce štítné žlázy, hemoroidy se slizničním 

prolapsem, dlouhodobé psychické potíže, panické ataky, operace a úrazy žádné

Současné onemocnění – hemoroidy 3. stupně s prolapsem

Datum operace –5.12. 2011

Pooperační den – 6.12.2011, den první  

Invazivní vstupy – 1x žilní linka na LHK  

Sepsání ošetřovatelské anamnézy – 6.12.2011 v 8.00 hod.
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III. 3. 2. Ošetřovatelská anamnéza 

Pacientka byla přijata na standardní chirurgické oddělení k operaci hemoroidů a 

prolapsu konečníku Longovo metodou. 

Paní H. K. má již letité potíže s konečníkem a při vyprazdňování, asi od druhého 

porodu. Občas se ve stolici objevila krev, trpěla tzv. syndromem vlhké řitě. Také 

trpí chronickou zácpou, která se během posledních tří let zhoršila vlivem snížení 

funkce štítné žlázy. Posledních šest měsíců si všimla, že po vyprázdnění stolice ji 

„ cosi vylézá z konečníku“. Proto se rozhodla navštívit svého praktického lékaře. 

Dostala doporučení na vyšetření do chirurgické ambulance. Po anoskopickém 

vyšetření byly paní H. K. diagnostikovány hemoroidy 3. stupně a s reponibilním 

prolapsem hemoroidální pleteně. Byla jí doporučena operace Longovo metodou. 

Paní s výkonem souhlasilas předchozím vysvětlení postupu výkonu a možných 

komplikací, chtěla svůj zdravotní stav vyřešit co nejdříve, protože po novém roce  

nastupovala do nového zaměstnání. Pacientce byla v rámci interního 

předoperačního vyšetření doporučena kolonoskopie. Veškeré předoperační 

vyšetření byla v normě, pacientka nastoupila k hospitalizaci den před výkonem.

Při přijetí byla pacientka v celkově dobrém  stavu, afebrilní, orientovaná, oběhově 

stabilní. Váha byla 77 kg a výška 167 cm, BMI 27,61, což je mírná nadváha. Ten 

den již pacientka nepřijímala pevnou stravu, ale pouze tekutou. Odpoledne byla 

poučena o provedení klyzmatu pomocí Yalu, pacientka způsob aplikace pochopila 

a klyzma provedla sama. Po vyprázdnění střeva, provedla celkovou koupel a 

oholení v oblasti konečníku. Odpoledne ji také navštívil anesteziolog, seznámil 

pacietku s vybraným typem anestezie a naordinoval večerní a ranní premedikace.

Večer již nevečeřela, pila pouze minerálku.  Na noc měla předepsán Oxazepam 1 

tabletu  p.o. v rámci premedikace. Ráno v den výkonu si aplikovala ještě jedno 

klyzma a  provedla hygienu.. Již nic nepřijímala ústy. Na výzvu anesteziologické 

sestry se pacientka došla vymočit, byly jí nasazeny stehenní kompresivní 

punčochy na dolní končetiny a jako premedikace jí byla  podána 1 tableta 

Oxazepamu, kterou  pacientka zapila douškem vody. Byla upozorněna na to, že 

nesmí sama vstávat z lůžka, pouze v doprovodu sestry z důvodu  možného 
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kolapsu. Na sále byla uložena do polohy na zádech, byl jí zajištěn žilní vstup na 

dorsu ruky LHK  a podána infuze. V klidné celkové anestezii byla nejprve 

uložena do gynekologické polohy, ve které byla provedena operace. Po operaci 

byla pacientka převezena na dospávací pokoj a po nabytí plného vědomí se vrátila 

zpět na standardní oddělení. Spontánně dýchala, spolupracovala. Do žilní linky ji 

byly podány ještě dvě infuze dle rozpisu a byly sledovány fyziologické funkce 

každých 10 minut do stabilizace. Bolesti zatím  nepociťovala. Intenzita bolesti 

byla pravidelně kontrolována sestrou každé tři hodiny. Pravidelně bylo také 

kontrolováno krytí operační rány z důvodů krvácení. Z hygienických důvodů  si 

pacientka s dopomocí oblékla jednorázová kalhotky a na lůžku  měla 

nepropustnou podložku, aby se zachovala jeho čistota. Odpoledne kolem 17 

hodiny již označovala bolesti jako silné na stupni 5. Byl jí aplikován Tramal jedna 

ampule i. m. Po utlumení intenzity bolesti s pomocí sestry vstala a došla si na 

toaletu. Již přijímala tekutiny, ale nejedla. V noci pacientka špatně spala, při 

každé změně polohy se budila ostrým  píchnutím v konečníku. Opět měla 

aplikovanou  injekci Tramalu i. m. Po injekci bolesti ustoupily a paní H. K. 

usnula. Ráno, v první pooperační den, pacientka vstala s pomocí sestry, provedla 

hygienu a došla si na W. C. V tento den byl také proveden a výměna krytí a 

kontrola okolí konečníku, byly přiloženy nové sterilní čtverce. Byl zrušen i. v. 

vstup. Dále měla naordinovánu Laktulosu sirup 2x 1 lžíce. Při jídle pacientka 

sedala na podložním kole, měla lehce stravitelnou stravu bohatou na vlákninu bez 

nadýmavých potravin. Bolesti pacientka hodnotila jako snesitelné, Tramal injekce 

byl od druhého pooperačního dne zrušen a měla naordinován Tramal tablety SOS. 

Do konce hospitalizace  hodnotila paní H.K. bolesti jako mírné, na stupni 2-3. 

Čtvrtý den se pacientka vyprázdnila, ze kterého měla největší strach. Při 

vyprázdnění se objevila stopa krve na stolici. Pátý den byla v dobrém stavu 

propuštěná do domácího ošetření. Byla edukována o vhodných potravinách, 

správném  vyprazdňovacím  návyku. Týden po propuštění byla pozvaná na 

kontrolu
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III. 3.3. Zhodnocení zdravotního stavu dle M. Gordonové

Pacientka H.K. 37 let přijata k operaci hemoroidů a prolapsu  sliznice. Z operace 

má strach, hlavně z pooperačních bolestí. Cítí se unavená vlivem fyzického i 

psychického stavu.

Vnímání zdraví a aktivity k jeho udržení

Pacientka  rozumí příčině svého onemocnění, má sedavé zaměstnání, chronickou  

zácpu vlivem snížené funkce štítné žlázy a užíváním antidepresiv. Zatím vše řešila 

volně dostupnými léky, aniž by navštívila lékaře. V současnosti byly potíže již 

nesnesitelné a proto vyhledala  lékaře. Během  hospitalizace je pro ni důležitá 

vstřícnost, dostatek informací a zachování intimity. Ve volném čase má ráda 

procházky se psem, ráda jezdí na kole, ale posledních šest měsíců jí sezení již 

nedělalo dobře. Ráda popíjí bylinné čaje.

Výživa a metabolismus

Paní H. K. se pravidelně stravuje, snaží se o zdravou stravu. Jí v malých porcích, 

ale často, jinak má pak migrény. Nedokáže si představit den bez masa a jogurtu, 

ráda zhřeší něčím sladkým. Nejčastěji popíjí vodu a bylinné čaje, zhruba 1,5 – 2 

litry.

Občas se u ní objeví potravinová alergie, zejména při kombinaci potravin jako 

např.: obiloviny a zelenina. Projeví se jako kožní vyrážka po celém těle a má pocit 

zahlenění. Z tohoto důvodu jí dělenou stravu. Tělesná hmotnost během posledních 

tří let stoupla, protože pacientka onemocněla hypofunkcí štítné žlázy a nemalý 

podíl přičítá užívání antidepresiv a perorální antikoncepce.

Kůže je mastná s četnými projevy akné v obličeji, dekoltu a v horní třetině zad. 

Chrup vlastní, sanován. Dodržuje  pravidelné návštěvy zubního lékaře 2x ročně.
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Vylučování

Při močení pacientka neudává žádné potíže, močí dostatečně, moč  je čirá, světle 

žluté barvy.

S vyprazdňováním  stolice  má již letité potíže. Trpí chronickou zácpou, 

projímadla užívá jen výjimečně, mívá po podání křeče až mdloby. Po vyprázdnění 

vždy, pokud  to jde, užije sprchu. Občas se na toaletním papíře objeví krev. 

Posledních šest měsíců se objevuje při vyprázdnění stolice prolaps hemoroidální 

pleteně. Ten si sama zatlačuje prstem.

Pacientka se nadměrně potí. Používá deodoranty, často se sprchuje.

Aktivita a cvičení

Pacientka se cítí unavená, bez životní energie. Přičítá to psychickým problémům a 

užívání antidepresiv, trochu zlepšení stavu pozorovala po zahájení léčby na 

sníženou funkci štítné žlázy. Pravidelně necvičí, jen chodí na procházky se psem. 

Volný čas věnuje rodině a studiu cizích jazyků, zejména angličtiny, na jejíž 

znalost je patřičně hrdá. Ráda pracuje na zahradě. V sebepéči je pacientka plně 

soběstačná

Spánek

Pacientka se často cítí nevyspalá a unavená. Dodržuje pravidelný osmihodinový 

spánek. Usíná u čtení knihy nebo u televize. Pokud je možnost, odpočívá i přes 

den.
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Vnímání a poznávání

Paní H.K. nemá žádné potíže se sluchem ani se zrakem. Potíže s pamětí také 

neudává. Nové věci si nejlépe zapamatuje opakovaným  čtením.

Bolesti  a nepříjemné pocity udává v oblasti konečníku a při defekaci. Léky užívá 

jen výjimečně zejména Brufen, Ibalgin, spíše se často sprchuje.

Sebepojetí a sebeúcta

Paní je zvyklá spoléhat sama na sebe, ale nevěří si a je se sebou  nespokojená. 

Hodnotí se jako pečlivou, spolehlivou, obětavou, úzkostnou. Práce ve stresové 

situaci u ní vyvolávají panické ataky, také se u ní projevila úzkostná porucha. 

Kvůli těmto stavům  byla nucena změnit zaměstnání, do nového zaměstnání 

nastoupí  po uzdravení.  Pravidelně navštěvuje psychiatra. O svých problémech se 

nestydí hovořit, spíše naopak, velice jí to pomáhá, jen lituje, že ho již nenavštívila 

dříve. Říká, že by si tím ušetřila spoustu starostí. 

Role a mezilidské vztahy

Paní H.K. žije se svým manželem a dvěma dětmi v rodinném domku. Dcera je již 

dospělá a studuje vysokou školu mimo bydliště, syn bude končit základní školu. 

Momentálně s manželem prožívají krizi, ale navštěvují psychologickou poradnu. 

Ze začátku  měla pocit velkého pokroku, ale nyní se jí zdá, že jsou v patové 

situaci. Během své hospitalizace strach o chod domácnosti nemá, manžel s dětmi 

to zvládne.

Sexualita a reprodukční schopnost

Pacientka  má dvě děti, oba porody proběhly bez komplikací, první  dítě porodila  

ještě jako mladistvá. Pacientka užívá hormonální antikoncepci. Nyní před 

plánovaným  výkonem ji vysadila. Další děti již neplánuje.



37

Otázky ohledně sexuálního života vzhledem  k manželským  problémům se mi 

zdály nevhodné.

Stres a jeho zvládání

Při stresových situacích pacientka prožívá panické ataky (nemůže se nadechnout, 

buší jí srdce). Byla nucena odejít ze zaměstnání. Pravidelně navštěvuje psychiatra 

a užívá antidepresiva. Byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti, nyní má 

částečný invalidní důchod. Dále navštěvuje psychologickou poradnu s manželem. 

Děsí jí vzpomínky na její dětství, které nebylo moc šťasné  a proto se  snaží pro 

své děti zajistit dokonalou  rodinu a krásné dětství.

Víra a životní hodnoty

Pacientka se k žádné církvi nehlásí. Smyslem jejího života je zajištění rodiny.
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III. 4. Ošetřovatelské diagnózy, ošetřovatelský plán a 

zhodnocení

Ošetřovatelské diagnózy jsem stanovila k prvnímu pooperačnímu 

dni na základě rozhovoru s pacientkou, ošetřovatelským 

personálem a pozorováním takto:

   1. Bolest v souvislosti s operačním výkonem

2. Nepohodlí na lůžku, při vstávání a při sezení v důsledku 

bolestivosti operační rány

3. Strach z vyprazdňování stolice v důsledku operačního výkonu 

v oblasti konečníku

4. Porucha spánku v důsledku bolesti operační rány

5. Narušení intimity v souvislosti s lokalizací onemocnění

6. Potencionální riziko infekce v souvislosti s operačním výkonem a 

porušením kožní integrity

7. Potencionální riziko TEN v souvislosti s operačním výkonem 

1. Bolest v souvislosti s operačním výkonem 

Cíl: Pacientka bude udávat zmírnění bolesti do 30 minut po podání analgetika 

ze stupně 5 na stupeň 3

Ošetřovatelský plán:

- pravidelně provádět hodnocení intenzity bolesti po 3 hodinách  



39

- sledovat verbální a neverbální projevy bolesti

- informovat lékaře

- podávat analgetika dle ordinace lékaře

- sledovat účinek podaných analgetik

Realizace: Intenzita bolesti byla kontrolována sestrou v 

pravidelných tříhodinových  intervalech. Pacientka v lůžku zaujímala 

úlevovou polohu na pravém  nebo  levém boku. Již ráno po provedení hygieny 

pociťovala pacientka bolesti na stupni 5 číselné řady, dle ordinace lékaře jí byl 

aplikován Tramal  jedna ampule i.m.Při kontrole za 30 minut po aplikaci, 

udávala pacientka snížení bolesti na stupeň  3-4. Na tomto stupni se držely 

bolesti po celý den, pacientka polehávala a četla si nebo poslouchala hudbu. 

Večer po provedení hygieny se opět zvýšily dle pacientky na stupeň 5. Paní 

H.K. požádala o lék proti bolesti. Dle ordinace lékaře jí byl aplikován Tramal 

jedna ampule i. m.Po kontrole sestrou za 30 minut se bolesti snížily na 3. 

Další injekci si pacientka vyžádala až před spaním kolem 23. hodiny, kdy 

bolesti udávala intenzitu na stupni 4. Po aplikaci injekce se bolesti utlumily a 

pacientka usnula.  

Hodnocení:bolest  byla snížena dle plánu, plán byl splněn

2. Nepohodlí na lůžku, při vstávání a při sezení v důsledku 

bolestivosti operační rány

Cíl: do večera se sníží nepohodlí při vstávání z lůžka a při sezení

Ošetřovatelský plán: 

- nacvičit vstávání z lůžka přes pravý nebo levý bok

- k sezení na židli nabídnout podložní kolo
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-tlumit bolesti dle potřeb pacientky

Realizace: s pacientkou jsme nacvičovali vstávání  z lůžka přes pravý nebo 

levý bok s odlehčením sedu pomocí rukou, k sezení jí bylo nabídnuto podložní 

kolo,toto využívala pouze při jídle. Raději snídala ještě ve stoje, u oběda 

využila podložní kolo při podání polévky. Večeřela již u stolu s využitím 

podložního kola. Přes den raději polehávala v úlevové poloze na pravém nebo 

levém boku, četla knihu nebo poslouchala hudbu. Bolesti byly dle pacientky 

snesitelné

Hodnocení: pacientka zvládla vstávání z lůžka, k sezení při stravování 

využívala podložní kolo. Plán splněn.

3. Strach z vyprazdňování stolice v důsledku operačního 

výkonu v oblasti konečníku

Cíl: u pacientky dojde ke zmírnění strachu z prvního vyprázdnění stolice po 

operaci

Ošetřovatelský plán: 

- dostatek tekutin, minimálně 2 l/24 hod.

- podávat  tekutou stravu

- podávat analgetika dle ordinací lékaře

- podávat Laktulozu sirup 2x1 lžíce pro změkčení stolice

- Detralex 2-0-2 tablety k zmírnění otoku a bolesti

- informovat pacientku o nevhodnosti zadržování stolice

Realizace: pacientce byl vysvětlen význam dostatečného přívodu  tekutin a 

zavedení lehce stravitelné stravy bohaté na vlákninu. Pacientka měla u sebe 

dostatek minerálních vod, které jí donesla rodina a neustále popíjela. Během 
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dne vypila asi 2,5 litru tekutin. Tekutá strava jí vyhovovala, na normální 

stravu ještě neměla chuť. Bolesti byly tlumeny dle potřeb pacientky. Byl jí 

vysvětlen účinek podávaných  léků ke změkčení stolice, zmírnění otoku 

sliznice konečníku, dále jí byl vysvětlen nácvik pravidelného vyprazdňování a 

nutnost nezadržování stolice.

Hodnocení: pacientka vše pochopila, strach se zmírnil, ale úplně odstranit se 

ho nepodařilo. Plán splněn částečně. 

4. Porucha spánku v souvislosti s bolestivostí operační rány

Cíl: pacientka bude usínat do jedné hodiny po ulehnutí 

Ošetřovatelský plán: 

- upravit lůžko před spaním a vyvětrat

- umožnit pacientce čtení před spaním

- dbát na dodržování nočního klidu ze strany spolupacientky

- podat analgetika dle potřeb pacientky

- zbytečně pacientku  nerušit při spánku v noci ani časným  ranním  buzením

Realizace: večer sestra pacientce upravila lůžko a vyvětrala pokoj. Po 

ulehnutí si paní četla knihu. Spolupacientka po podání večerní premedikace již 

pospávala, paní H. K. ji tlumeným světlem při čtení nerušila. Sestru požádala 

o lék na bolesti kolem 23. hodiny, intenzita bolestí byla na stupni 4. Po 

aplikaci injekce se snížily bolesti na stupeň 2-3. Usínala kolem 24. hodiny. 

Sestra během  nočního klidu vstup na pokoj omezila jen na kontroly.

Hodnocení: pacientka usnula bez větších potíží, ale rušil jí noční chod 

oddělení, je zvyklá spát v klidu. Často se budila, ráno působila unaveně. Plán 

splněn částečně.
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5. Narušení intimity v souvislosti s lokalizací onemocnění

Cíl: minimalizovat narušení intimity

Ošetřovatelský plán: 

- uložit pacientku  na dvoulůžkový pokoj

- používat zástěnu při vizitě

- respektovat přání pacientky

- zajistit dostatek volného a nerušeného času v koupelně

Realizace: pacientka byla uložena na dvoulůžkový pokoj. Na pokoji byla 

připravena zástěna.  Převazy byly prováděny na převazovně za přítomnosti 

lékaře a sestry, přítomnost žákyň si u převazu nepřála. Společně jsme vybraly 

vhodnou dobu  k provádění hygieny, pacientka byla spokojena

Hodnocení: Odhalování intimních částí těla bylo minimalizováno, pacientka 

byla                   s péčí spokojena. Plán splněn.

6. Potencionální riziko infekce v souvislosti s operačním 

výkonem 

Cíl: minimalizovat riziko vzniku infekce

Ošetřovatelský plán:

- pečlivě sledovat místní známky infekce: stupňující se bolestivost, otok, 

zarudnutí

- pečlivě sledovat celkové známky infekce: zvýšení tělesné teploty, zimnice, 

třesavky

- přísně dodržovat aseptické postupy při převazech
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- včas informovat lékaře při známkách infekce

Realizace: u pacientky byly při převazech používány sterilní  nástroje a 

sterilní převazový materiál. Sestra 2x denně kontrolovala operační ránu a 

sledovala známky infekce místní  i celkové. Protože byla pacientka oběhově 

stabilní a přijímala dostatečné množství tekutin, byl u ní zrušen i i.v. vstup. 

Místo vpichu bylo ošetřeno tamponem s desinfekčním  roztokem.

    Hodnocení: riziko vzniku infekce bylo minimalizováno. Plán byl splněn.  

7. Potencionální riziko trombembolické nemoci v důsledku 

operačního      zákroku 

Cíl: u pacientky bude minimalizováno riziko vzniku trombembolické nemoci

  Ošetřovatelský plán:

- použít kompresní stehenní punčochy

- včasná mobilizace pacientky

- vysazení hormonální antikoncepce před operačním zákrokem

Realizace: sestra ráno pomohla pacientce nasadit stehenní punčochy před 

vstáváním z lůžka. Pacientka vstávala z lůžka dle potřeby bez omezení. 

Hormonální antikoncepci vysadila před nástupem do nemocnice.

Hodnocení: u pacientky bylo minimalizováno riziko vzniku TEN. Plán byl 

splněn.
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   IV. Dlouhodobý plán péče

Pacientka byla přijata k plánovanému výkonu v oblasti konečníku. Pacientka 

s výkonem souhlasila, očekávala vyřešení  svých  problémů a vylepšení 

zdravotního stavu. Byla spíše uzavřená, společnost ostatních pacientů  

nevyhledávala. Čekala na návštěvy rodiny.

Druhý pooperační den bolesti se snížili na minimum, na stupeň 2-3. Pacientka 

byla mile překvapená, neboť očekávala velmi silné bolesti, ale již od druhého 

pooperačního dne  je hodnotila jako mírné, zejména při posazení nebo 

vstávání z lůžka. Při první  snídani raději  jedla ve stoje, v dalších dnech  plně 

využívala podložní kolo. Na bolesti měla předepsán Tramal 50 mg  jednu 

tabletu  SOS, ten  využívala jen na noc. Druhý den po operaci měla dietu č. 3 

bez nadýmavých potravin. Stravu snášela dobře, rodina jí nosila oblíbené 

ovocné jogurty. Byla edukována o vhodných potravinách jako je zelenina, 

ovoce, ovesné vločky, otruby, cereálie, dále byla upozorněna na to, aby se 

vyvarovala nadýmavým  potravinám jako jsou  luštěniny, květák, brokolice, 

česnek, kmín asi 1 měsíc a aby dodržovala dostatečný pitný režim. 

            Pacientka byla spokojena s ohleduplností ošetřujícího personálu, 

převazy probíhaly na převazovně bez přítomnosti žákyň, které si tam nepřála, 

při vizitách se využívala zástěna. Odhalování intimních partií bylo 

minimalizováno dle pacientky na únosnou mez. Vzhledem k riziku infekce se 

denně prováděly převazy a kontrola okolí análního otvoru, první pooperační 

den byl také zrušen i. v. vstup, paní H. K. dodržovala pečlivou hygienu, 2x 

denně se sprchovala. Pacientka měla velké obavy z krvácení a hlavně 

z bolesti. Vyprázdnění proběhlo jen se stopou krve na stolici, bolesti po něm 

na stupni 4 a proto požádala o lék proti bolesti. Dle ordinace lékaře jí byl

podán Tramal 50 mg jedna tableta. Po necelých 45 minutách se bolesti snížily 

na 2. Byl jí vysvětlen nácvik pravidelného vyprazdňování a nevhodnost 

zadržování stolici. Pacientka se v noci často budila a rušil jí chod oddělení. Na 

noc si také žádala lék na bolesti. Ráno působila unaveně, po obědě vždy 

pospávala. Už se těšila domů, až se vyspí ve své posteli a v klidu. Paní H.K. 
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byla propuštěna z nemocnice v dobrém stavu, uměla vyjmenovat  vhodné 

potraviny, znala nácvik správného vyprazňování.
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V. Psychosociální problematika

Paní H.K. žije na malém městě v rodinném domku společně se svým 

manželem a dvěma dětmi. Letos si koupila psa, kterého má jako další 

„antidepresivum“. Velice nerada vzpomíná na své dětství, kde rodiče se 

rozvedli a ztratila kontakt se svým otcem na několik let, kterého později sama 

vyhledala a kontaktovala. Matka se znovu  provdala, s otčímem vycházela 

dobře, ale vztahy s matkou byly narušeny až do dospělosti. Dalším problém 

bylo nečekané těhotenství a porod jako mladistvé, což vztahy ještě více 

narušilo. Žila u své matky, na péči o dceru byla sama, otec se moc 

nezapojoval, pouze jeho rodiče. Nyní sama nemá moc dobrý vztah  s dcerou, 

což ji velice mrzí a trápí. Chtěla by pro své děti skvělé dětství, která sama 

neměla a proto se maximálně obětuje pro rodinu, která je jejím jediným 

smyslem života, proto také velice těžce nese manželské problémy.

V manželství byla šťastná, ale poslední dva roky mají vážné problémy, na 

kterých  má podíl dle pacientky i její dcera. Proto začali navštěvovat 

psychologickou poradnu. Ze začátku se jí zdál veliký pokrok, komunikace 

s manželem se zlepšila. Manžel uznal určitý díl na jejich krizi. Ale nyní, po 

šesti měsíčním chození do poradny má pocit, že se dostali do patové situace, 

kdy nemohou žít společně v jedné domácnosti, ale ani každý zvlášť. S 

manželem komunikují omezeně, vzájemně se odcizili, přesto ji denně 

navštěvuje se synem v nemocnici. Dcera studuje mimo bydliště, tak pacientku 

nenavštívila. Během  návštěv spíše mluvil syn, s manželem jen hovořili o 

běžném  chodu domácnosti. 

Asi před pěti lety začala navštěvovat psychiatrickou ambulanci. Pro velké 

pracovní vytížení se u ní objevily panické ataky a úzkostná porucha. Také se 

cítila neustále unavená a bez energie, zhoršila se zácpa a došlo k nárůstu 

hmotnosti. Po vyšetření byla u ní diagnostikována hypofunkce štítné žlázy. Po 

úpravě hladiny hormonů došlo ke zlepšení stavu, únava a vyčerpání  již 

nebyly takové intenzity. Při zhoršení zácpy se také zhoršilo hemoroidální 

onemocnění a objevil s e prolaps pleteně. Pro zmíněné psychické potíže byla 
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v dlouhodobé pracovní neschopnosti, která vyústila v částečný invalidní 

důchod. V předchozím zaměstnání ukončila pracovní poměr. Práci obtížně 

shání. Nyní by měla po novém  roce nastoupit do nového zaměstnání.
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VI. Edukace

Slovo edukace pochází z latiny, educo, educare = vychovávat. Edukace je tedy 

vychovávání a vzdělávání člověka, které probíhá po celý život. Ve 

zdravotnictví se edukace objevuje primární, sekundární i terciální prevenci. 

V primární prevenci je zaměřena na prevenci nemocí a zlepšení kvality života. 

V sekundární prevenci jde zejména o udržení soběstačnosti pacienta, o 

dodržování léčebného režimu a předcházení recidivám a komplikacím. V 

terciální prevenci jde o zlepšení kvality života u pacientů s trvalými 

změnami.16

Edukace v pooperačním období

V pooperačním období byla edukace zaměřena zejména na hygienu, 

nácvik správného vyprazdňování a správného stravování.

Již ví, že je vhodné se po každé stolici sprchovat a dodržuje to. Pokud to 

okolnosti nedovolí, používá vlhčené ubrousky. Dále se pacientce vysvětlil 

nácvik správného vyprazdňování a nevhodnost zadržování stolice. 

Pacientka zvolila vhodnou dobu pro vyprazdňování na ráno, kdy má 

nejvíce času a klidu. Ještě před snídaní na lačný žaludek vypije sklenku 

vlažné  vody a pokusí se vyprázdnit, toto bude opakovat každý den tak, 

aby se jí podařilo vytvořit podmíněný reflex, zvýší také příjem tekutin na 

tři litry denně, jako projímadlo vyzkouší minerální vody s projímavým 

účinkem jako jsou Šaratice, Zaječice,ovocné kostky Regulax nebo 

švestkový kompot. Z jídelníčku vyloučí minimálně na měsíc nadýmavé 

potraviny např.: zelí, květák, brokolice, luštěniny. Snídaně obohatí 

přidáním musli do jogurtu a celozrnným pečivem. S dodržováním 

upraveného jídelníčku nebude mít paní H. K. problém, umí vyjmenovat 

vhodné i nevhodné potraviny. Ví, že po uplynutí pooperačního období je 

může zařadit zpět do jídelníčku luštěniny. Po uzdravení zvýší tělesný 

                                               
16 Mgr.Petra Juřeníková, Ph. D. – Zásady edukace v ošetřovatelské praxi, Grada  Publishing, a.s., 
2010, ISBN 978-80-247-2171-2, 1. vydání, str. 9-11 
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pohyb, procházky se prodlouží a zvýší i tempo, vhodný byl v současnosti 

moderní nordic walking.
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                                    Závěr

Na závěr mé práce doufám, že se mi podařilo poodhalit tajemství a společenské 

tabu onemocnění konečníku. Věřím, že příběh paní H.K., které tímto ještě jednou 

velice děkuji za ochotu spolupracovat na mé práci, pomůže i ostatním se odhodlat 

k návštěvě lékaře a že není nutné to nechat zajít až do takového stavu, v jakém se

ona sama nacházela. Zvláště u populace starší padesáti pěti let by bylo vhodné 

aspoň jedenkrát za pět let podstoupit sigmoideoskopii nebo pankolonoskopii. 

Tímto bychom mohli opustit nechvalné prvenství v žebříčku kolorektálních 

karcinomů.
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                                   Seznam zkratek

EKG – elektrokardiograf 

CT – počítačová tomografie

GIT – gastrointestinální trakt

HA – hormonální antikoncepce

i.m. – intramuskulárně

i.v. – intravenózně

LHK – levá horní končetina

mg – miligram

MNR – magnetická nukleární rezonance

NPB – náhlá příhoda břišní

p.o – per os = ústy

p.r – per rektum – konečníkem

RTG – rentgenové vyšetření

TEN – trombembolická nemoc
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Hemoroidy II. stupeň
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Stav po naložení Barronovy ligatury
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	I. Úvod
	II. 6. Základní údaje o pacientovi
	Jméno – H. K.
	Rok narození – 1975
	Pohlaví – žena
	Národnost – česká
	Osobní anamnéza – vážněji nestonala, jen běžné dětské nemoci, pacientka má dlouhodobé psychické potíže ve formě úzkostné poruchy a panických atak, je léčena ambulantně na psychiatrii, dále se léčí pro hypofunkci štítné žlázy. operace a úrazy žádné
	Rodinná anamnéza – oba rodiče žijí, bez vážných zdravotních komplikací, syn i dcera bez vážných zdravotních komplikací
	Gynekologická anamnéza – dva spontánní porody 1990, 1999bez komplikací, menstruační cyklus pravidelný, užívá HA – nyní před výkonem vysadila
	Alergická anamnéza -   kombinace potravin – obiloviny se zeleninou, některé stabilizátory v potravinách, ale přesně nedokáže určit
	Farmakologická anamnéza – Euthyrox 100 1-0-0, Apoparox 1-0-0, Detralex 2-0-2
	Pracovní anamnéza – asistentka a účetní, t. č. v částečném invalidním důchodu
	Sociální anamnéza – vdaná
	Nynější onemocnění – od druhého porodu nekonstantně potíže s konečníkem, pocit svědění, občasně krev ve stolici, sy. vlhké řitě. Posledních šest měsíců si všimla, že jí „co si vylézá po stolici z konečníku“. Ze začátku jen občas při zácpě, nyní skoro vždy. Sama si zatlačovala prolabující sliznici. Nyní je přijata po předchozím vyšetření k operačnímu výkonu Longovo metodou.
	II. 6. 1. Diagnostické metody
	Anoskopie -  vyšetření konečníku a análního kanálu zhruba asi 10 cm střeva. Zde nalezeny hemoroidy 3. stupně, při tlaku na stolici patrný slizniční prolaps.
	Rtg srdce a plic – bez patologie
	Interní předoperační vyšetření a EKG – hypofunkce štítné žlázy kompenzovaná, schopna výkonu v celkové anestezii
	Kolonoskopii -  kromě vnitřních hemoroidů byla vyloučena jiná patologie na střevě.
	II. 6. 2. Hospitalizace a její průběh
	Pacientka byla přijata na standardní chirurgické oddělení k plánovanému výkonu 4. 12. 2011 v celkově dobrém stavu, při vědomí, orientovaná. Dýchání čisté, sklípkové, pravidelné 16/min., akce srdeční pravidelná 78/min.,TK 138/72, ozvy ohraničené, břicho měkké, klidné, nebolestivé, bez hmatné rezistence, peristaltika +, p. r. bez hmatné rezistence, na rukavici bez patologie. Při tlaku na stolici se vyklenuje cirkulárně hemoroidální pleteň, volně reponibilní. Lehký hypertonus svěrače.  Kůže normální barvy, bez cyanózy, bez kožních defektů. Dolní končetiny s ojedinělými varikozitami v průběhu v. sapheny, bez otoků a kožních defektů.
	Pacientka byla seznámena s technikou výkonu a možnými komplikacemi, podepsala informovaný souhlas.
	Pacientka byla přijata den před operací. Již přijímala pouze tekutou stravu, večer vyprázdnila střevo pomocí Yalu po předchozí edukaci sestrou a provedla celkovou koupel. Po proběhlém  anesteziologickém vyšetření jí byla večer podána premedikace. Ráno v den výkonu bylo podáno ještě jedno klyzma Yalu, zabandážovány končetiny a na výzvu anesteziologické sestry podána premedikace. Po převozu na operační sál byla pacientka uložena do polohy na zádech, byla jí zajištěna žilní kanyla na dorsu ruky LHK. V  klidné, celkové anestezii byla uložena do gynekologické polohy a byl zahájen operační výkon desinfekcí operačního pole. Po šetrné divulsy konečníku byl zaveden operační dilatátor a zhodnoceno stádium onemocnění. Za zrakové kontroly byl naložen cirkulární slizniční steh, s taktilní  kontrolou v pochvě, 2-4 cm od linea dentata. Po založení stehu se instaluje stapler v ose konečníku a dotáhne se cirkulární steh. Po uzavření stapleru dojde k jeho odpálení a tím k válcovité excizi z anu a náslené cirkulární sutuře sliznice. Po uvolnění stapleru  a jeho vyjmutí z konečníku proběhla kontrola celistvosti sutury. Ve stapleru je zkontrolován rozsah excize. Do konečníku se přes anoskop zavede hemostiptická houba a vytáhne se anoskop, na konečník je přiloženo sterilní krytí. Operace je ukončena. Po výkonu byla převezena na dospávací pokoj, po nabytí plného vědomí byla převezena zpět na standardní oddělení. Do žilní linky byly podávány infuze H 1/1 500ml 2x, byly měřeny fyziologické funkce po 10 min. do stabilizace, kontrola močení , na bolesti měla naordinován Tramal 1 ampule i. m. Protože pacientka netrpěla nevolností, měla možnost popíjet čaj. První pooperační den byl proveden převaz a kontrola okolí konečníku. Pacientka měla tekutou dietu a Laktulosu  2x1 lžíce na změkčení stolice. Od druhého pooperačního dne měla lehce stravitelnou dietu bohatou na vlákninu. V průběhu hospitalizace bolesti ustupovaly, medikace byla změněna na Tramal 50 mg SOS 1tableta. Čtvrtý pooperační den měla pacientka první stolici, objevilo se mírné, jednorázové zakrvácení. Následující den byla propuštěna v celkově dobrém stavu do domácího ošetření, bolesti byly minimální. Chronická medikace beze změn, navíc přidána, Laktulosa 2x1 lžíce,Tramal 50 mg jedna tableta při bolesti adále sprchování vlažnou vodou bez mýdla po každé stolici. Byla pozvána ke kontrole týden po propuštění, při komplikaci ihned.
	III. 6. 3. Farmakoterapie
	Apoparox – patří mezi antidepresiva, používá se při léčbě panických poruch, sociální úzkosti a generalizované úzkostné poruchy
	Detralex – venofarmakum používané k léčbě chronické žilní nedostatečnosti a hemoroidů
	Euthyrox 100 – hormon štítné žlázy, použití při léčbě netoxické strumy, tyreoditidy, substituce hypothyerózy
	Laktulosa – laxativum k léčbě zácpy, změkčující stolici
	Oxazepam – anxiolytikum  ke zmírnění napětí, nervozity a úzkosti
	Tramal inj., tbl.– analgetikum, anodynum, při léčbě středně silné až silné bolesti
	Yal roztok – laxativum, využívá se k vyčištění tlustého střeva a konečníku před endoskopickými nebo rentgenovými vyšetření, dále i v předoperační přípravě
	III. 6.4.  Prognóza
	Prognóza tohoto onemocnění je dobrá. Ale jako každé onemocnění žil se může vracet, protože nelze odstranit kompletně celou žilní pleteň. Pokud pacient bude dodržovat správnou  životosprávu, dostatek tekutin, přiměřeně sportovat, dají se příznaky onemocnění minimalizovat.
	III. Ošetřovatelská část
	III. 1. Charakteristika ošetřovatelského procesu
	Ošetřovatelský proces je charakterizován profesionálním uvažováním sestry o nemocném a jeho individuálních potřebách, což ovlivňuje vlastní ošetřovatelskou péče. Teorie ošetřovatelského procesu  přišla z USA na konci šedesátých let. Základem ošetřovatelského procesu je výběr teoretického modelu. Teoretické modely ošetřovatelské péče nejčastěji vycházejí z vyhledávání bio-psycho-sociálních potřeb nemocného narušených nemocí nebo ze schopnosti adaptace nemocného anebo teorie deficitu sebepéče. Dle výběru teoretického modelu sestra zhodnotí stav pacienta a ve spolupráci s ním stanoví závažné ošetřovatelské problémy a naplánuje ošetřovatelskou péče. Nakonec vše společně s pacientem zhodnotí. Takto jsou zpracované jednotlivé fáze ošetřovatelského procesu. Fáze ošetřovatelského procesu jsou systematickým plánováním ošetřovatelské péče, logicky na sebe navazují, vzájemně se prolínají a cyklicky opakují. Mezi fáze ošetřovatelského procesu patří:
	1. Fáze – zhodnocení nemocného – zde je nutné zjistit nejen aktuální zdravotní stav, ale i období předcházející nemoci včetně sociální situace a charakteristiky nemocného. Cílem je zjistit co nejvíce informací rozhovoru, pozorování a měření či testování. Má dvě části – ošetřovatelskou anamnézu a zhodnocení aktuálního stavu. Informace i nemocném získáme od nemocného a z jeho dokumentace, od rodinných příslušníků a ostatních členů zdravotnického týmu.
	2. Fáze – ošetřovatelská diagnóza – v této fázi stanovíme společně s pacientem současné i potencionální problémy a určíme jejich pořadí z hlediska práce sestry i z hlediska nemocného. Pořadí sestry se nemusí shodovat s pořadím pacienta, proto je důležité spolupracovat s nemocným ev. jeho rodinou.
	3. Fáze – plán ošetřovatelské péče – zde si naplánujeme péči o pacienta, kterou zvládne sám a kterou musí zajistit zdravotnický tým. Nejprve  se musí stanovit cíle krátkodobé i dlouhodobé. Krátkodobý cíl se týká několika následujících hodin či dnů zatímco dlouhodobý cíl směřuje ke konci hospitalizace a do domácí péče. Po té se teprve určí plán ošetřovatelské péče s návrhem intervencí vedoucí k dosažení vytyčených cílů.
	4. Fáze – realizace plánu – zde každý účastník plánu  plní své dané úkoly
	5. Fáze – zhodnocení efektu poskytované péče – v této fázi zjišťujeme, zda bylo dosaženo vytyčeného cíle a míra našeho úspěchu. Dochází také k doplnění informací a úpravě či stanovení dalších ošetřovatelských diagnóz.
	Význam a přínos ošetřovatelského procesu – sestře přináší vyšší profesní kompetenci a může zde uplatnit svou tvořivost a seberealizaci, což se odrazí i pracovní spokojenosti. Neplní jen pasivně ordinace lékařů, ale sama aktivně nabízí ošetřovatelskou péči. Nutí sestru nad prací přemýšlet a organizovat ji, tak aby došlo k efektivnímu splnění cílů ošetřovatelské péče.
	III. 2. Ošetřovatelský proces v praxi
	Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybrala model Marjory Gordonové, protože nejlépe vystihuje člověka ve všech jeho částech – bio-psycho-sociálních a tím  je pro mě nejsnáze zpracovatelný.
	Marjory Gordonová  je profesorkou ošetřovatelství a koordinátorkou v oblasti ošetřovatelské péče o dospělé. Byla prezidentkou NANDA. Vede praktická cvičení a semináře.
	Metapragmatické koncepce  - osoba – holistická bytost, která pomocí funkčních vzorců ovlivňuje své zdraví, kvalitu života a lidský potenciál
	Prostředí – ovlivňuji zdraví
	Zdraví – rovnováha mezi všemi složkami – bio- psycho- sociální
	Ošetřovatelství -  zdraví dělí na typ funkční a dysfunkční .
	Funkční typ zdraví stanoví rovnováha mezi všemi oblastmi člověka. Pokud dojde k poruše v jedné z těchto oblastí, je zdraví narušeno.
	Dysfunkční typ zdraví je charakterizován vytvořením ošetřovatelské diagnózy a plánu péče u člověka, ve kterékoliv oblasti prevence. To znamená vytvoření plánu péče u člověka, který už má určitou chorobu anebo u člověka, u kterého by při nedostatečné péči mohlo dojít k porušení zdraví. Model je charakterizován dvanácti oblastmi holistického pojetí člověka.
	Vnímání zdraví a aktivity k jeho udržení – zahrnuje vnímání zdravotního stavu, jeho vztah k plánům do budoucna
	Výživa a metabolismus – hodnotí způsob a množství přijímaných tekutin, stravy, doplňkových výživových preparátů, stav kůže, chrupu
	Vylučování – zahrnuje způsob vylučování moče, stolice, potu, užití projímadel
	Aktivita a cvičení  - informuje o tělesných aktivitách a trávení volného času
	Spánek – popisuje kvalitu  a kvantitu spánku, způsob usínání a odpočinku
	Vnímání a poznávání – popisuje smyslové vnímání, užití kompenzačních pomůcek, úroveň vědomí, schopnost učit se, zapamatovat si, vnímání bolesti
	Sebepojetí a sebeúcta – hodnotí vnímání sebe sama, emocionální stav, nonverbální projevy řeč, držení těla, oční kontakt
	Role a mezilidské vztahy – hodnotí přijetí a plnění životních rolí, rodinné a pracovní vztahy
	Sexualita a reprodukční schopnost – popisuje reprodukční období ženy, spokojenost v sexuálním životě
	Stres a jeho zvládání – popisuje životní změny a jejich reakci na ně, zvládání stresu a běžných situací
	Víra a životní hodnoty – zahrnuje náboženské přesvědčení, životní hodnoty
	Jiné – cokoliv považuje pacient za důležité, ale ještě to nesdělil
	III. 3.1. Základní údaje o pacientovi
	Jméno a příjmení – H. K..
	Rok narození – 1975
	Rodinný stav – vdaná
	Pracovní anamnéza – asistentka, účetní, t. č. v částečném  invalidním důchodu
	Alergická anamnéza – kombinace potravin, některé stabilizátory v potravinách
	Gynekologická anamnéza – 2 spontánní porody
	Farmakologická anamnéza – Apoparox 1-0-0, Euthyrox 100 1-0-0, Detralex 2-0-2
	Osobní anamnéza  –  hypofunkce štítné žlázy, hemoroidy se slizničním prolapsem, dlouhodobé psychické potíže, panické ataky, operace a úrazy žádné
	Současné onemocnění – hemoroidy 3. stupně s prolapsem
	Datum operace –5.12. 2011
	Pooperační den – 6.12.2011, den první
	Invazivní vstupy – 1x žilní linka na LHK
	Sepsání ošetřovatelské anamnézy – 6.12.2011 v 8.00 hod.
	III. 3. 2. Ošetřovatelská anamnéza
	Pacientka byla přijata na standardní chirurgické oddělení k operaci hemoroidů a prolapsu konečníku Longovo metodou.
	Paní H. K. má již letité potíže s konečníkem a při vyprazdňování, asi od druhého porodu. Občas se ve stolici objevila krev, trpěla tzv. syndromem vlhké řitě. Také trpí chronickou zácpou, která se během posledních tří let zhoršila vlivem snížení funkce štítné žlázy. Posledních šest měsíců si všimla, že po vyprázdnění stolice ji „ cosi vylézá z konečníku“. Proto se rozhodla navštívit svého praktického lékaře. Dostala doporučení na vyšetření do chirurgické ambulance. Po anoskopickém vyšetření byly paní H. K. diagnostikovány hemoroidy 3. stupně a s reponibilním prolapsem hemoroidální pleteně. Byla jí doporučena operace Longovo metodou. Paní s výkonem souhlasilas předchozím vysvětlení postupu výkonu a možných komplikací, chtěla svůj zdravotní stav vyřešit co nejdříve, protože po novém roce  nastupovala do nového zaměstnání. Pacientce byla v rámci interního předoperačního vyšetření doporučena kolonoskopie. Veškeré předoperační vyšetření byla v normě, pacientka nastoupila k hospitalizaci den před výkonem.
	Při přijetí byla pacientka v celkově dobrém  stavu, afebrilní, orientovaná, oběhově stabilní. Váha byla 77 kg a výška 167 cm, BMI 27,61, což je mírná nadváha. Ten den již pacientka nepřijímala pevnou stravu, ale pouze tekutou. Odpoledne byla poučena o provedení klyzmatu pomocí Yalu, pacientka způsob aplikace pochopila a klyzma provedla sama. Po vyprázdnění střeva, provedla celkovou koupel a oholení v oblasti konečníku. Odpoledne ji také navštívil anesteziolog, seznámil pacietku s vybraným typem anestezie a naordinoval večerní a ranní premedikace. Večer již nevečeřela, pila pouze minerálku.  Na noc měla předepsán Oxazepam 1 tabletu  p.o. v rámci premedikace. Ráno v den výkonu si aplikovala ještě jedno klyzma a  provedla hygienu.. Již nic nepřijímala ústy. Na výzvu anesteziologické sestry se pacientka došla vymočit, byly jí nasazeny stehenní kompresivní punčochy na dolní končetiny a jako premedikace jí byla  podána 1 tableta Oxazepamu, kterou  pacientka zapila douškem vody. Byla upozorněna na to, že nesmí sama vstávat z lůžka, pouze v doprovodu sestry z důvodu  možného kolapsu. Na sále byla uložena do polohy na zádech, byl jí zajištěn žilní vstup na dorsu ruky LHK  a podána infuze. V klidné celkové anestezii byla nejprve uložena do gynekologické polohy, ve které byla provedena operace. Po operaci byla pacientka převezena na dospávací pokoj a po nabytí plného vědomí se vrátila zpět na standardní oddělení. Spontánně dýchala, spolupracovala. Do žilní linky ji byly podány ještě dvě infuze dle rozpisu a byly sledovány fyziologické funkce každých 10 minut do stabilizace. Bolesti zatím  nepociťovala. Intenzita bolesti byla pravidelně kontrolována sestrou každé tři hodiny. Pravidelně bylo také kontrolováno krytí operační rány z důvodů krvácení. Z hygienických důvodů  si pacientka s dopomocí oblékla jednorázová kalhotky a na lůžku  měla nepropustnou podložku, aby se zachovala jeho čistota. Odpoledne kolem 17 hodiny již označovala bolesti jako silné na stupni 5. Byl jí aplikován Tramal jedna ampule i. m. Po utlumení intenzity bolesti s pomocí sestry vstala a došla si na toaletu. Již přijímala tekutiny, ale nejedla. V noci pacientka špatně spala, při každé změně polohy se budila ostrým  píchnutím v konečníku. Opět měla aplikovanou  injekci Tramalu i. m. Po injekci bolesti ustoupily a paní H. K. usnula. Ráno, v první pooperační den, pacientka vstala s pomocí sestry, provedla hygienu a došla si na W. C. V tento den byl také proveden a výměna krytí a kontrola okolí konečníku, byly přiloženy nové sterilní čtverce. Byl zrušen i. v. vstup. Dále měla naordinovánu  Laktulosu sirup 2x 1 lžíce. Při jídle pacientka sedala na podložním kole, měla lehce stravitelnou stravu bohatou na vlákninu bez nadýmavých potravin. Bolesti pacientka hodnotila jako snesitelné, Tramal injekce byl od druhého pooperačního dne zrušen a měla naordinován Tramal tablety SOS. Do konce hospitalizace  hodnotila paní H.K. bolesti jako mírné, na stupni 2-3. Čtvrtý den se pacientka vyprázdnila, ze kterého měla největší strach. Při vyprázdnění se objevila stopa krve na stolici. Pátý den byla v dobrém stavu propuštěná do domácího ošetření. Byla edukována o vhodných potravinách, správném  vyprazdňovacím  návyku. Týden po propuštění byla pozvaná na kontrolu
	III. 3.3. Zhodnocení zdravotního stavu dle M. Gordonové
	Pacientka H.K. 37 let přijata k operaci hemoroidů a prolapsu  sliznice. Z operace má strach, hlavně z pooperačních bolestí. Cítí se unavená vlivem fyzického i psychického stavu.
	Vnímání zdraví a aktivity k jeho udržení
	Pacientka  rozumí příčině svého onemocnění, má sedavé zaměstnání, chronickou  zácpu vlivem snížené funkce štítné žlázy a užíváním antidepresiv. Zatím vše řešila volně dostupnými léky, aniž by navštívila lékaře. V současnosti byly potíže již nesnesitelné a proto vyhledala  lékaře. Během  hospitalizace je pro ni důležitá vstřícnost, dostatek informací a zachování intimity. Ve volném čase má ráda procházky se psem, ráda jezdí na kole, ale posledních šest měsíců jí sezení již nedělalo dobře. Ráda popíjí bylinné čaje.
	Výživa a metabolismus
	Paní H. K. se pravidelně stravuje, snaží se o zdravou stravu. Jí v malých porcích, ale často, jinak má pak migrény. Nedokáže si představit den bez masa a jogurtu, ráda zhřeší něčím sladkým. Nejčastěji popíjí vodu a bylinné čaje, zhruba 1,5 – 2 litry.
	Občas se u ní objeví potravinová alergie, zejména při kombinaci potravin jako např.: obiloviny a zelenina. Projeví se jako kožní vyrážka po celém těle a má pocit zahlenění. Z tohoto důvodu jí dělenou stravu. Tělesná hmotnost během posledních tří let stoupla, protože pacientka onemocněla hypofunkcí štítné žlázy a nemalý podíl přičítá užívání antidepresiv a perorální antikoncepce.
	Kůže je mastná s četnými projevy akné v obličeji, dekoltu a v horní třetině zad.
	Chrup vlastní, sanován. Dodržuje  pravidelné návštěvy zubního lékaře 2x ročně.
	Vylučování
	Při močení pacientka neudává žádné potíže, močí dostatečně, moč  je čirá, světle žluté barvy.
	S vyprazdňováním  stolice  má již letité potíže. Trpí chronickou zácpou, projímadla užívá jen výjimečně, mívá po podání křeče až mdloby. Po vyprázdnění vždy, pokud  to jde, užije sprchu. Občas se na toaletním papíře objeví krev. Posledních šest měsíců se objevuje při vyprázdnění stolice prolaps hemoroidální pleteně. Ten si sama zatlačuje prstem.
	Pacientka se nadměrně potí. Používá deodoranty, často se sprchuje.
	Aktivita a cvičení
	Pacientka se cítí unavená, bez životní energie. Přičítá to psychickým problémům a užívání antidepresiv, trochu zlepšení stavu pozorovala po zahájení léčby na sníženou funkci štítné žlázy. Pravidelně necvičí, jen chodí na procházky se psem. Volný čas věnuje rodině a studiu cizích jazyků, zejména angličtiny, na jejíž znalost je patřičně hrdá. Ráda pracuje na zahradě. V sebepéči je pacientka plně soběstačná
	Spánek
	Pacientka se často cítí nevyspalá a unavená. Dodržuje pravidelný osmihodinový spánek. Usíná u čtení knihy nebo u televize. Pokud je možnost, odpočívá i přes den.
	Vnímání a poznávání
	Paní H.K. nemá žádné potíže se sluchem ani se zrakem. Potíže s pamětí také neudává. Nové věci si nejlépe zapamatuje opakovaným  čtením.
	Bolesti  a nepříjemné pocity udává v oblasti konečníku a při defekaci. Léky užívá jen výjimečně zejména Brufen, Ibalgin, spíše se často sprchuje.
	Sebepojetí a sebeúcta
	Paní je zvyklá spoléhat sama na sebe, ale nevěří si a je se sebou  nespokojená. Hodnotí se jako pečlivou, spolehlivou, obětavou, úzkostnou. Práce ve stresové situaci u ní vyvolávají panické ataky, také se u ní projevila úzkostná porucha. Kvůli těmto stavům  byla nucena změnit zaměstnání, do nového zaměstnání nastoupí  po uzdravení.  Pravidelně navštěvuje psychiatra. O svých problémech se nestydí hovořit, spíše naopak, velice jí to pomáhá, jen lituje, že ho již nenavštívila dříve. Říká, že by si tím ušetřila spoustu starostí.
	Role a mezilidské vztahy
	Paní H.K. žije se svým manželem a dvěma dětmi v rodinném domku. Dcera je již dospělá a studuje vysokou školu mimo bydliště, syn bude končit základní školu. Momentálně s manželem prožívají krizi, ale navštěvují psychologickou poradnu. Ze začátku  měla pocit velkého pokroku, ale nyní se jí zdá, že jsou v patové situaci. Během své hospitalizace strach o chod domácnosti nemá, manžel s dětmi to zvládne.
	Sexualita a reprodukční schopnost
	Pacientka  má dvě děti, oba porody proběhly bez komplikací, první  dítě porodila  ještě jako mladistvá. Pacientka užívá hormonální antikoncepci. Nyní před plánovaným  výkonem ji vysadila. Další děti již neplánuje.
	Otázky ohledně sexuálního života vzhledem  k manželským  problémům se mi zdály nevhodné.
	Stres a jeho zvládání
	Při stresových situacích pacientka prožívá panické ataky nemůže se nadechnout, buší jí srdce. Byla nucena odejít ze zaměstnání. Pravidelně navštěvuje psychiatra a užívá antidepresiva. Byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti, nyní má částečný invalidní důchod. Dále navštěvuje psychologickou poradnu s manželem. Děsí jí vzpomínky na její dětství, které nebylo moc šťasné  a proto se  snaží pro své děti zajistit dokonalou  rodinu a krásné dětství.
	Víra a životní hodnoty
	Pacientka se k žádné církvi nehlásí. Smyslem jejího života je zajištění rodiny.
	III. 4. Ošetřovatelské diagnózy, ošetřovatelský plán a zhodnocení
	Ošetřovatelské diagnózy jsem stanovila k prvnímu pooperačnímu dni na základě rozhovoru s pacientkou, ošetřovatelským personálem a pozorováním takto:
	1. Bolest v souvislosti s operačním výkonem
	2. Nepohodlí na lůžku, při vstávání a při sezení v důsledku bolestivosti operační rány
	3. Strach z vyprazdňování stolice v důsledku operačního výkonu v oblasti konečníku
	4. Porucha spánku v důsledku bolesti operační rány
	5. Narušení intimity v souvislosti s lokalizací onemocnění
	6. Potencionální riziko infekce v souvislosti s operačním výkonem a porušením kožní integrity
	7. Potencionální riziko TEN v souvislosti s operačním výkonem
	Bolest v souvislosti s operačním výkonem
	Cíl: Pacientka bude udávat zmírnění bolesti do 30 minut po podání analgetika ze stupně 5 na stupeň 3
	Ošetřovatelský plán:
	- pravidelně provádět hodnocení intenzity bolesti po 3 hodinách
	- sledovat verbální a neverbální projevy bolesti
	- informovat lékaře
	- podávat analgetika dle ordinace lékaře
	- sledovat účinek podaných analgetik
	Realizace: Intenzita bolesti byla kontrolována sestrou v pravidelných tříhodinových  intervalech. Pacientka v lůžku zaujímala úlevovou polohu na pravém  nebo  levém boku. Již ráno po provedení hygieny pociťovala pacientka bolesti na stupni 5 číselné řady, dle ordinace lékaře jí byl aplikován Tramal  jedna ampule i.m.Při kontrole za 30 minut po aplikaci, udávala pacientka snížení bolesti na stupeň  3-4. Na tomto stupni se držely bolesti po celý den, pacientka polehávala a četla si nebo poslouchala hudbu. Večer po provedení hygieny se opět zvýšily dle pacientky na stupeň 5. Paní H.K. požádala o lék proti bolesti. Dle ordinace lékaře jí byl aplikován Tramal jedna ampule i. m.Po kontrole sestrou za 30 minut se bolesti snížily na 3. Další injekci si pacientka vyžádala až před spaním kolem 23. hodiny, kdy bolesti udávala intenzitu na stupni 4. Po aplikaci injekce se bolesti utlumily a pacientka usnula.
	Hodnocení:bolest  byla snížena dle plánu, plán byl splněn
	2. Nepohodlí na lůžku, při vstávání a při sezení v důsledku bolestivosti operační rány
	Cíl: do večera se sníží nepohodlí při vstávání z lůžka a při sezení
	Ošetřovatelský plán:
	- nacvičit vstávání z lůžka přes pravý nebo levý bok
	- k sezení na židli nabídnout podložní kolo
	-tlumit bolesti dle potřeb pacientky
	Realizace: s pacientkou jsme nacvičovali vstávání  z lůžka přes pravý nebo levý bok s odlehčením sedu pomocí rukou, k sezení jí bylo nabídnuto podložní kolo,toto využívala pouze při jídle. Raději snídala ještě ve stoje, u oběda využila podložní kolo při podání polévky. Večeřela již u stolu s využitím podložního kola. Přes den raději polehávala v úlevové poloze na pravém nebo levém boku, četla knihu nebo poslouchala hudbu. Bolesti byly dle pacientky snesitelné
	Hodnocení: pacientka zvládla vstávání z lůžka, k sezení při stravování využívala podložní kolo. Plán splněn.
	3. Strach z vyprazdňování stolice v důsledku operačního výkonu v oblasti konečníku
	Cíl: u pacientky dojde ke zmírnění strachu z prvního vyprázdnění stolice po operaci
	Ošetřovatelský plán:
	- dostatek tekutin, minimálně 2 l/24 hod.
	- podávat  tekutou stravu
	- podávat analgetika dle ordinací lékaře
	- podávat Laktulozu sirup 2x1 lžíce pro změkčení stolice
	- Detralex 2-0-2 tablety k zmírnění otoku a bolesti
	- informovat pacientku o nevhodnosti zadržování stolice
	Realizace: pacientce byl vysvětlen význam dostatečného přívodu  tekutin a zavedení lehce stravitelné stravy bohaté na vlákninu. Pacientka měla u sebe dostatek minerálních vod, které jí donesla rodina a neustále popíjela. Během dne vypila asi 2,5 litru tekutin. Tekutá strava jí vyhovovala, na normální stravu ještě neměla chuť. Bolesti byly tlumeny dle potřeb pacientky. Byl jí vysvětlen účinek podávaných  léků ke změkčení stolice, zmírnění otoku sliznice konečníku, dále jí byl vysvětlen nácvik pravidelného vyprazdňování a nutnost nezadržování stolice.
	Hodnocení: pacientka vše pochopila, strach se zmírnil, ale úplně odstranit se ho nepodařilo. Plán splněn částečně.
	4. Porucha spánku v souvislosti s bolestivostí operační rány
	Cíl: pacientka bude usínat do jedné hodiny po ulehnutí
	Ošetřovatelský plán:
	- upravit lůžko před spaním a vyvětrat
	- umožnit pacientce čtení před spaním
	- dbát na dodržování nočního klidu ze strany spolupacientky
	- podat analgetika dle potřeb pacientky
	- zbytečně pacientku  nerušit při spánku v noci ani časným  ranním  buzením
	Realizace: večer sestra pacientce upravila lůžko a vyvětrala pokoj. Po ulehnutí si paní četla knihu. Spolupacientka po podání večerní premedikace již pospávala, paní H. K. ji tlumeným světlem při čtení nerušila. Sestru požádala o lék na bolesti kolem 23. hodiny, intenzita bolestí byla na stupni 4. Po aplikaci injekce se snížily bolesti na stupeň 2-3. Usínala kolem 24. hodiny. Sestra během  nočního klidu vstup na pokoj omezila jen na kontroly.
	Hodnocení: pacientka usnula bez větších potíží, ale rušil jí noční chod oddělení, je zvyklá spát v klidu. Často se budila, ráno působila unaveně. Plán splněn částečně.
	5. Narušení intimity v souvislosti s lokalizací onemocnění
	Cíl: minimalizovat narušení intimity
	Ošetřovatelský plán:
	- uložit pacientku  na dvoulůžkový pokoj
	- používat zástěnu při vizitě
	- respektovat přání pacientky
	- zajistit dostatek volného a nerušeného času v koupelně
	Realizace: pacientka byla uložena na dvoulůžkový pokoj. Na pokoji byla připravena zástěna.  Převazy byly prováděny na převazovně za přítomnosti lékaře a sestry, přítomnost žákyň si u převazu nepřála. Společně jsme vybraly vhodnou dobu  k provádění hygieny, pacientka byla spokojena
	Hodnocení: Odhalování intimních částí těla bylo minimalizováno, pacientka byla                   s péčí spokojena. Plán splněn.
	6. Potencionální riziko infekce v souvislosti s operačním výkonem
	Cíl: minimalizovat riziko vzniku infekce
	Ošetřovatelský plán:
	- pečlivě sledovat místní známky infekce: stupňující se bolestivost, otok, zarudnutí
	- pečlivě sledovat celkové známky infekce:  zvýšení tělesné teploty, zimnice, třesavky
	- přísně dodržovat aseptické postupy při převazech
	- včas informovat lékaře při známkách infekce
	Realizace: u pacientky byly při převazech používány sterilní  nástroje a sterilní převazový materiál. Sestra 2x denně kontrolovala operační ránu a sledovala známky infekce místní  i celkové. Protože byla pacientka oběhově stabilní a přijímala dostatečné množství tekutin, byl u ní zrušen i i.v. vstup. Místo vpichu bylo ošetřeno tamponem s desinfekčním  roztokem.
	Hodnocení: riziko vzniku infekce bylo minimalizováno. Plán byl splněn.
	7. Potencionální riziko trombembolické nemoci v důsledku operačního      zákroku
	Cíl: u pacientky bude minimalizováno riziko vzniku trombembolické nemoci
	Ošetřovatelský plán:
	- použít kompresní stehenní punčochy
	- včasná mobilizace pacientky
	- vysazení hormonální antikoncepce před operačním zákrokem
	Realizace: sestra ráno pomohla pacientce nasadit stehenní punčochy před vstáváním z lůžka. Pacientka vstávala z lůžka dle potřeby bez omezení. Hormonální antikoncepci vysadila před nástupem do nemocnice.
	Hodnocení: u pacientky bylo minimalizováno riziko vzniku TEN. Plán byl splněn.
	IV. Dlouhodobý plán péče
	Pacientka byla  přijata k plánovanému výkonu v oblasti konečníku. Pacientka s výkonem souhlasila, očekávala vyřešení  svých  problémů a vylepšení zdravotního stavu. Byla spíše uzavřená, společnost ostatních pacientů  nevyhledávala. Čekala na návštěvy rodiny.
	Druhý pooperační den bolesti se snížili na minimum, na stupeň 2-3. Pacientka byla mile překvapená, neboť očekávala velmi silné bolesti, ale již od druhého pooperačního dne  je hodnotila jako mírné, zejména při posazení nebo vstávání z lůžka. Při první  snídani raději  jedla ve stoje, v dalších dnech  plně využívala podložní kolo. Na bolesti měla předepsán Tramal 50 mg  jednu tabletu  SOS, ten  využívala jen na noc. Druhý den po operaci měla dietu č. 3 bez nadýmavých potravin. Stravu snášela dobře, rodina jí nosila oblíbené ovocné jogurty. Byla edukována o vhodných potravinách jako je zelenina, ovoce, ovesné vločky, otruby, cereálie, dále byla upozorněna na to, aby se vyvarovala nadýmavým  potravinám jako jsou  luštěniny, květák, brokolice, česnek, kmín asi 1 měsíc a aby dodržovala dostatečný pitný režim.
	Pacientka byla spokojena s ohleduplností ošetřujícího personálu, převazy probíhaly na převazovně bez přítomnosti žákyň, které si tam nepřála, při vizitách se využívala zástěna. Odhalování intimních partií bylo minimalizováno dle pacientky na únosnou mez. Vzhledem k riziku infekce se denně prováděly převazy a kontrola okolí análního otvoru, první pooperační den byl také zrušen i. v. vstup, paní H. K. dodržovala pečlivou hygienu, 2x denně se sprchovala. Pacientka měla velké obavy z krvácení a hlavně z bolesti. Vyprázdnění proběhlo jen se stopou krve na stolici, bolesti po něm na stupni 4 a proto požádala o lék proti bolesti. Dle ordinace lékaře jí byl podán Tramal 50 mg jedna tableta. Po necelých 45 minutách se bolesti snížily na 2. Byl jí vysvětlen nácvik pravidelného vyprazdňování a nevhodnost zadržování stolici. Pacientka se v noci často budila a rušil jí chod oddělení. Na noc si také žádala lék na bolesti. Ráno působila unaveně, po obědě vždy pospávala. Už se těšila domů, až se vyspí ve své posteli a v klidu. Paní H.K. byla propuštěna z nemocnice v dobrém stavu, uměla vyjmenovat  vhodné potraviny, znala nácvik správného vyprazňování.
	V. Psychosociální problematika
	Paní H.K. žije na malém městě v rodinném domku společně se svým manželem a dvěma dětmi. Letos si koupila psa, kterého má jako další „antidepresivum“. Velice nerada vzpomíná na své dětství, kde rodiče se rozvedli a ztratila kontakt se svým otcem na několik let, kterého později sama vyhledala a kontaktovala. Matka se znovu  provdala, s otčímem vycházela dobře, ale vztahy s matkou byly narušeny až do dospělosti. Dalším problém bylo nečekané těhotenství a porod jako mladistvé, což vztahy ještě více narušilo. Žila u své matky, na péči o dceru byla sama, otec se moc nezapojoval, pouze jeho rodiče. Nyní sama nemá moc dobrý vztah  s dcerou, což ji velice mrzí a trápí. Chtěla by pro své děti skvělé dětství, která sama neměla a proto se maximálně obětuje pro rodinu, která je jejím jediným smyslem života, proto také velice těžce nese manželské problémy.
	V manželství byla šťastná, ale poslední dva roky mají vážné problémy, na kterých  má podíl dle pacientky i její dcera. Proto začali navštěvovat psychologickou poradnu. Ze začátku se jí zdál veliký pokrok, komunikace s manželem se zlepšila. Manžel uznal určitý díl na jejich krizi. Ale nyní, po šesti měsíčním chození do poradny má pocit, že se dostali do patové situace, kdy nemohou žít společně v jedné domácnosti, ale ani každý zvlášť. S manželem komunikují omezeně, vzájemně se odcizili, přesto ji denně navštěvuje se synem v nemocnici. Dcera studuje mimo bydliště, tak pacientku nenavštívila. Během  návštěv spíše mluvil syn, s manželem jen hovořili o běžném  chodu domácnosti.
	Asi před pěti lety začala navštěvovat psychiatrickou ambulanci. Pro velké pracovní vytížení se u ní objevily panické ataky a úzkostná porucha. Také se cítila neustále unavená a bez energie, zhoršila se zácpa a došlo k nárůstu hmotnosti. Po vyšetření byla u ní diagnostikována hypofunkce štítné žlázy. Po úpravě hladiny hormonů došlo ke zlepšení stavu, únava a vyčerpání  již nebyly takové intenzity. Při zhoršení zácpy se také zhoršilo hemoroidální onemocnění a objevil s e prolaps pleteně. Pro zmíněné psychické potíže byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti, která vyústila v částečný invalidní důchod. V předchozím zaměstnání ukončila pracovní poměr. Práci obtížně shání. Nyní by měla po novém  roce nastoupit do nového zaměstnání.
	VI. Edukace
	Slovo edukace pochází z latiny, educo, educare = vychovávat. Edukace je tedy vychovávání a vzdělávání člověka, které probíhá po celý život. Ve zdravotnictví se edukace objevuje primární, sekundární i terciální prevenci. V primární prevenci je zaměřena na prevenci nemocí a zlepšení kvality života. V sekundární prevenci jde zejména o udržení soběstačnosti pacienta, o dodržování léčebného režimu a předcházení recidivám a komplikacím. V terciální prevenci jde o zlepšení kvality života u pacientů s trvalými změnami.
	Edukace v pooperačním období
	V pooperačním období byla edukace zaměřena zejména na hygienu, nácvik správného vyprazdňování a správného stravování.
	Již ví, že je vhodné se po každé stolici sprchovat a dodržuje to. Pokud to okolnosti nedovolí, používá vlhčené ubrousky. Dále se pacientce vysvětlil nácvik správného vyprazdňování a nevhodnost zadržování stolice. Pacientka zvolila vhodnou dobu pro vyprazdňování na ráno, kdy má nejvíce času a klidu. Ještě před snídaní na lačný žaludek vypije sklenku vlažné  vody a pokusí se vyprázdnit, toto bude opakovat každý den tak, aby se jí podařilo vytvořit podmíněný reflex, zvýší také příjem tekutin na tři litry denně, jako projímadlo vyzkouší minerální vody s projímavým účinkem jako jsou Šaratice, Zaječice,ovocné kostky Regulax nebo švestkový kompot. Z jídelníčku vyloučí minimálně na měsíc nadýmavé potraviny např.: zelí, květák, brokolice, luštěniny. Snídaně obohatí přidáním musli do jogurtu a celozrnným pečivem. S dodržováním upraveného jídelníčku nebude mít paní H. K. problém, umí vyjmenovat vhodné i nevhodné potraviny. Ví, že po uplynutí pooperačního období je může zařadit zpět do jídelníčku luštěniny. Po uzdravení zvýší tělesný pohyb, procházky se prodlouží a zvýší i tempo, vhodný byl v současnosti moderní nordic walking.
	Závěr
	Na závěr mé práce doufám, že se mi podařilo poodhalit tajemství a společenské tabu onemocnění konečníku. Věřím, že příběh paní H.K., které tímto ještě jednou velice děkuji za ochotu spolupracovat na mé práci, pomůže i ostatním se odhodlat k návštěvě lékaře a že není nutné to nechat zajít až do takového stavu, v jakém se ona sama nacházela. Zvláště u populace starší padesáti pěti let by bylo vhodné aspoň jedenkrát za pět let podstoupit sigmoideoskopii nebo pankolonoskopii. Tímto bychom mohli opustit nechvalné prvenství v žebříčku kolorektálních karcinomů.
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