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Úvod  

Ve své práci se zabývám zpracováním případové studie u pacienta J. H. po 

radikální cystektomii pro tumor močového měchýře. 

V teoretické části se zabývám anatomií a fyziologií močového měchýře. Dále se 

zaměřuji na nádorová onemocnění močového měchýře na rozdělení nádorů, 

symptomatologii, diagnostiku, klasifikaci a léčbu nádorů močového měchýře. 

Dále se zabývám úvodem do kasuistiky nemocného, jeho nynějším onemocněním, 

průběhem hospitalizace a farmakoterapií k 8. pooperačnímu dni. 

V ošetřovatelské části se zabývám ošetřovatelským procesem a věnuji se modelu 

ošetřovatelské péče podle Marjory Gordon. Na základě tohoto modelu péče a 

podle potřeb pacienta stanovuji ošetřovatelské diagnózy a plán ošetřovatelské 

péče. Dále popisuji realizaci a hodnocení plánu ošetřovatelské péče. Na závěr 

práce se zabývám psychosociální problematikou pacienta a edukací. 

V závěru své práce uvádím seznam použitých zkratek, seznam použité literatury a 

přílohy bakalářské práce. 

Dokumentace uvedená v přílohách práce je použita se souhlasem hlavní sestry 

oblastní nemocnice. 

Veškeré informace o pacientovi jsou použity s jeho laskavým souhlasem. 
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1.  Anatomie a fyziologie močového měchýře 

1.1 Anatomie močového měchýře 

   Močový měchýř je uložen v malé pánvi za symfýzou. Je to dutý orgán, v němž 

se shromažďuje moč před vyprázdněním. Je vystlán sliznicí, pod níž je svalová 

vrstva stěny; na povrchu je zčásti pokryt serozní vrstvou peritonea malé pánve (na 

horní straně a na části zadní strany); v oblastech bez peritonea je kryt vazivovou 

adventicií. 

Tvar měchýře závisí na stupni náplně, stavu svalové vrstvy stěny, na pohlaví a 

věku a též na poloze a náplni okolních orgánů.  Prázdný měchýř je uložen za 

symfýzou, kterou kraniálně nepřesahuje. Má-li stěny ochablé (měchýř diastolicky 

prázdný), je na sagitálním řezu trojhranný, s vkleslou horní stěnou. Má-li 

svalovinu stěny v kontrakci (měchýř systolicky prázdný), je zaoblený a zdvíhá 

peritoneum pánve jako hrbol. Při postupném plnění se měchýř nepravidelně 

vyklenuje; vystupuje kraniálně a nabývá ovoidního tvaru; zadní plocha se 

vyklenuje víc než plocha přední. 

Fyziologická kapacita měchýře, tj. náplň, při které se dostavuje nucení na moč, je 

250-300 cm3, po ochabnutí svaloviny i více. Při náplni kolem 300 cm3 vystupuje 

měchýř 2-4 cm nad horní okraj symfýzy. Močový měchýř u ženy je větší a 

v kaudálních úsecích širší než u muže.   

Na močovém měchýři se rozlišuje: 

fundus vesicae, spodina měchýře, obrácená dorzokaudálně, u muže k rektu a 

k prostatě, u ženy k děložnímu hrdlu a k pochvě; 

cervix vesicae, kaudální zúžení fundu měchýře, odkud začíná močová trubice; 

corpus vesicae, tělo měchýře - střední, nejširší a nejroztažlivější část; 

apex vesicae, vrchol měchýře, směřující kraniálně a uložený více vpředu; 

ligamentum umbilicale medianum- vazivový pruh, zbytek po embryonálním 

urachu; táhne se uprostřed zadní plochy přední stěny od vrcholu měchýře 

k pupku. (Čihák, 2002) 

„Urotel sestává ze tří základních buněčných vrstev. Vrstva bazálních buněk je 

vrstva zárodečná a má v průměru 5-10 um. Nad zárodečnou vrstvou je 

střední vrstva, která má šíři kolem 20 um. Vrstva krycích buněk tvoří povrch 
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urotelu. Tyto buňky jsou největšími epiteliálními buňkami v těle, měří přibližně 

100-200 um. Buňky jsou mnohostěnné, většinou hexagonální a někdy 

mnohojaderné. Tyto buňky mají schopnost se smršťovat  a natahovat podle náplně 

měchýře. 

Buněčná vrstva udržuje extrémně vysoký gradient mezi plazmou a močí pro vodu, 

ureu, koncentraci draslíku, osmolalitu a pH.“  (Kawaciuk, 2009, str. 81) 

 

  „Močový měchýř je v pánvi za symfyzou uložen u žen o něco hlouběji než u 

mužů. Spodina měchýře je spolu s močovou trubicí fixována k diaphragma 

urogenitale; po stranách se paracystium stýká s diaphragma pelvis.“ 

(Čihák, 2002, str. 285) 

„Od symfýzy je močový měchýř oddělený podkovovitým prevezikálním 

prostorem – spatium retropubicum (Retziův prostor). Močový měchýř je od 

konečníku oddělený Denonviliersovou facií. U ženy leží dorzálně od močového 

měchýře hrdlo dělohy a pod ním pochva. Pochvu a močový měchýř odděluje 

vazivová přepážka – septum vesicovaginale.  

Peritoneum pokrývá u muže zadní plochu močového měchýře až po vrchol, u 

ženy celou zadní plochu močového měchýře. 

Na horní plochu močového měchýře nasedají u muže kličky tenkého střeva, u 

ženy i horní část těla dělohy. 

Arteriální zásobení močového měchýře pochází z větví arteria iliaca interna: 

arteria vesicalis superior, media et inferior. Vény močového měchýře ústí u muže 

do plexus venosi vesicales a u ženy do plexus venosi vaginales, odkud se krev 

vlévá do vena iliaca interna.“ (Zvara, 2010, str. 71-72) 

 

 

 

1.2. Jímací a vyprazdňovací funkce močového měchýře 
  Měchýř musí být schopen skladovat sociálně adekvátní objem moče. Jeho stěna 

musí být schopná smrštění a reakce na zvětšující se objem moče v měchýři bez 

signifikantního  zvýšení intravezikálního tlaku. Měchýřová stěna musí být tedy 

extrémně adaptabilní. Hladká svalovina a intramurální nervy jsou chráněny před 
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účinky moče urotelem, který samotný také musí pravidelně expandovat během 

plnění měchýře. 

Vyprazdňování močového měchýře vyžaduje synchronní aktivaci všech hladkých 

svalů, které se mikce účastní. Jestliže se kontrahuje jen část stěny, v nesmrštěné 

oblasti se svalová vlákna natáhnou, a zabrání tak zvýšení tlaku nezbytného pro 

vypuzení moče močovou trubicí. Kontinenci moče zajišťuje komplexní interakce 

mezi uretrou, vnitřním a zevním sfinkterem a pánevní svalovinou. Měchýř, na 

rozdíl od ostatních viscerálních struktur, nemá žádný integrální pacemaker a jeho 

funkce je primárně pod kontrolou nervového sytému. 

Plnící fáze je zajištěna zejména sympatikem. Je charakterizována nízkým a 

relativně konstantním měchýřovým tlakem, dokud je pod prahem indukujícím 

mikci. Adaptabilita močového měchýře ke zvětšujícímu se objemu moče je 

primárně pasivním fenoménem závisejícím na elastických vlastnostech stěny 

měchýře a klidu parasympatických eferentních nervů. Během zvyšování 

intravezikálního tlaku sympatikus zvyšuje intenzitu kompetence hrdla měchýře a 

uretrálního uzávěru odtoku moče na reflexní bázi. 

Reflexní aktivace vyprázdnění dolních močových cest může být také řízena 

aferentní aktivitou indukovanou dispenzí močového měchýře. Tato reflexní 

odpověď je řízena centry v lumbosakrální míše a perzistuje i po transsekci míchy 

na hrudní úrovni. 

Mikční fáze je řízena zejména parasympatikem. Plnící fáze dolních močových 

cest je přepnuta do mikční fáze buď nedobrovolně (reflexně), nebo  dobrovolně. 

Reflexní mikcí se vyprazdňují pravidelně kojenci nebo nemocní s neurogenním 

měchýřem, kdy objem moči převýší mikční práh.  

Vlastní mikční fáze sestává z iniciální relaxace uretrálního sfinkteru, 

následovanou v několika sekundách kontrakcí měchýře, zvýšením měchýřového 

tlaku a proudem moče. Relaxace uretrální hladké svaloviny v průběhu mikční fáze 

je zprostředkovaná aktivací parasympatiku vedoucího k uretře, který řídí 

uvolňování oxidu dusnatého jako relaxačního faktoru hladké svaloviny a 

eliminaci excitačních impulsů močové trubice. 

Sekundární reflexy vyvolané proudem moče skrz močovou trubici napomáhají 

vyprázdnění měchýře. (Kawaciuk, 2009) 
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2. Nádorové onemocnění močového měchýře 

2.1. Charakteristika  nádorového onemocnění 

Zhoubné nádory močového měchýře jsou ve většině případů epitelového původu a 

vycházejí z uroteliální výstelky močového měchýře. 

Nádory močového měchýře jsou u mužů druhými nejčastějšími urologickými 

novotvary (následují po carcinomu prostaty) a čtvrtou nejčastější malignitou 

vůbec. Jejich výskyt se rok od roku zvyšuje. 

Mezi nádory močového měchýře převažují jednoznačně uroteliální nádory (90%), 

obecně charakteristické multifokálním výskytem (urotel, nebo-li přechodný epitel 

vystýlá močové cesty od ledvinných kalichů až po uretru) a vysokou recidivitou 

(50-70%).  Na dalších místech jsou epidermoidní karcinom (6-7%) a 

adenokarcinom (1-2%). Nádory močového měchýře postihují 3-4krát častěji muže 

(vysvětluje se to vyšším kuřáctvím a profesionální zátěží), muži starší 50 let jsou 

postiženi asi v 75 % případů. Uroteliální nádory jsou před 20. rokem života 

vzácností. 

Nádory močového měchýře metastazují nejčastěji lymfatickou cestou. Spádovými 

uzlinami jsou uzliny v oblasti ilických a obturátorových cév. Vzdálené metastázy 

postihují v 37% kosti, méně často játra, plíce a mozek. 

Prvozáchyty epiteliálních nádorů močového měchýře jsou nejčastější po 60. roce 

věku, kdy je nádorová diseminace (generalizace) zjišťována asi u 15 %  

nemocných. Nejčastěji jsou epiteliální nádory močového měchýře lokalizovány 

v trigonu a bazi močového měchýře. 

 

 

2.2 Rozdělení nádorů močového měchýře 

I. Primární nádory močového měchýře 

• Mezenchymální nádory močového měchýře (mezi benigní patří 

fibromy, myxomy, leiomyomy, hemangiomy, lymfomy, neurinomy a 

feochromocytomy; maligní jsou zastoupeny sarkomy) – 2% 
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• Epiteliální nádory močového měchýře (90-95%): 

1. papilomy 

2. papilokarcinomy 

3. epidermoidní karcinomy 

4. adenokarcinomy 

II. Sekundární nádory močového měchýře, které vznikají  v důsledku 

prorůstání ne-urologických nádorů z okolí (gynekologické a střevní tumory) nebo 

vzácně metastáz ( Ca žaludku, plic, melanom a endometrióza).“ (Dvořáček, 1999, 

str. 144-145) 

 

2.3 Etiopatogeneze nádorů močového měchýře 

„V etiologii nádorů močového měchýře hrají roli: 

1. průmyslové karcinogeny – aromatické amíny 

2. metabolity fenacetaminu 

3. umělá sladidla 

4. cytostatika 

5. endogenní karcinogeny – metabolity tryptofanu 

6. nitrosamin, tabákový kouř 

7. urogenitální schistosomóza 

8. chronický zánět / dráždění (permanentní močový katétr, exstrofie 

močového měchýře) 

Vlastní mechanismus vzniku uroteliálních nádorů je několikastupňový a ne zcela 

známý. Nejčastějším místem výskytu je močový měchýř, neboť sliznice je nejdéle 

v kontaktu s močí obsahující kancerogenní látky. Jednoznačný průkaz 

karcinogenity je komplikován dlouhou dobou latence, která se pohybuje mezi 15-

40 lety délky expozice karcinogenem.  Poslední mezinárodní velkostudie 

prokázaly, že kouření se podílí na vzniku 25-60% nádorů močového měchýře a 

zvyšuje 4krát riziko jejich vzniku, čímž se kouření stává jednoznačně 

nejvýznamnější příčinou vzniku nádorů močového měchýře. Předpokládá se také 

asi 10% podíl familiárních Ca močového měchýře.“(Dvořáček, 1999, str. 146) 
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2.4 Symptomatologie nádorů močového měchýře 

„Subjektivní příznaky nádorů močového měchýře jsou obvykle nespecifické. U 

75-80% je důvodem návštěvy lékaře makroskopická hematurie, která je obvykle 

bezbolestná a intermitentní. Krev se většinou nachází v celé porci moči, jen zřídka 

bývá hematurie iniciální nebo terminální. Asi u 17% nemocných může dojít 

k tvorbě koagul s retencí a tamponádou. 

Zhruba 20-30%  postižených trpí iritační symptomatologií s dysuriemi, 

polakysuriemi až urgencemi, která bývá příznakem pokročilejšího onemocnění. 

Vzácně přicházejí pacienti s bolestmi v bederní krajině  způsobenými městnáním 

v kalichopánvičkovém systému ledviny při infiltraci terminálního ureteru nebo 

dokonce se známkami urémie při městnání oboustranném. 

Zhruba 20% nemocných nemá žádné subjektivní příznaky a onemocnění je 

zachyceno na základě mikroskopické hematurie nebo úplně náhodně.“ 

 

 

2.5 Diagnostika nádorů močového měchýře 
Pacient, který přichází s anamnézou makroskopické nebo mikroskopické  

hematurie je obvykle zařazen do rutinního vyšetřovacího programu, který 

můžeme rozdělit do tří základních kroků: 

• základní diagnostické kroky – odběr anamnézy, fyzikální vyšetření, 

vyšetření moči (moč chemicky a sediment, kultivace, cytologie), vyšetření 

horních močových cest ( ultrasonografie ledvin, vylučovací urografie nebo 

CT s vylučovací fází) a endoskopické vyšetření (cystouretroskopie); 

• potvrzení diagnózy nádoru močového měchýře – diagnóza je obvykle 

vždy potvrzena histologickým vyšetřením tkáně získané resekcí nebo 

biopsií při endoskopii v narkóze; 

• stanovení rozsahu onemocnění a zařazení do kategorie TNM klasifikace – 

tento krok je nezbytný, protože umožňuje vyslovit prognózu a určit 

optimální léčebnou strategii. (Dvořáček, Babjuk, 2005) 
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2.5.1 Zobrazovací metody 

„Vylučovací urografie je indikována u všech nemocných se známkami a 

symptomy nádoru močového měchýře. Nemá dostatečnou senzitivitu pro detekci 

menší měchýřové léze, ale umožňuje zjistit současně se vyskytující  uroteliální 

nádory horních močových cest. Větší nádory se mohou objevit na následném 

cystogramu jako defekt v kontrastní náplni. 

Uretrální obstrukce způsobená měchýřovým nádorem je obvykle známkou invaze 

karcinomu do svaloviny. Vylučovací urografie může odhalit také další 

abnormality horních močových cest, které mají vliv na volbu způsobu léčby 

nádoru měchýře. 

Ultrasonografie umožňuje diagnostiku nádorového postižení měchýře pouze při 

jeho dostatečné náplni, kdy se detekční schopnost ultrasonografického vyšetření 

pohybuje nad 95%. Pro přesnější stanovení stagingu nádoru má transabdominální 

nebo transuretrální ultrasonografie relativně malou cenu. 

Výpočetní tomografie má v diagnostice neinvazivního nádoru močového 

měchýře jen limitovanou cenu.  

 U invazivního karcinomu je CT nejpoužívanější zobrazovací metodou. Upřesňuje 

staging primárního nádoru a informuje o přítomnosti pánevní nebo paraaortální 

lymfadenopatie a viscerálních metastázách. Podání kontrastní látky vyšetření 

zpřesňuje, ale CT může zjistit jen makroskopické extravezikální šíření, postižení 

uzlin až ve fázi jejich zvětšení a jaterní metastázy větší než 2cm.“(Kawaciuk, 

2009, str. 366) 

2.5.2 Endoskopické metody 

Cystouretroskopie  

„K bezpečné diagnóze nádoru močového měchýře je nezbytná cystoskopie. Jejím 

cílem je popsat přítomnost nádoru měchýře a změn sliznice, které by mohly 
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signalizovat intraepiteliální nádorové změny. Při provedení rigidním přístrojem 

lze výplachem získat materiál na cytologické vyšetření. 

Diagnostickou cystoskopii provádíme obvykle ambulantně za použití lubrikans 

s lokálním anestetikem. Lze použít tenký rigidní nebo flexibilní přístroj.  

Výhodou flexibilní cystoskopie je možnost bezpečného prohlédnutí celé kavity 

měchýře včetně retrográdního pohledu na oblast hrdla.  

V případě podezřelého nebo pozitivního nálezu indikujeme pacienta 

k endoskopickému vyšetření v narkóze, které nám umožní odběr validního vzorku 

tkáně na histologické vyšetření.“ (Dvořáček, Babjuk, 2005, str. 134)  

 

 

 

 

2.6 TNM klasifikace nádorů močového měchýře 
„Mezinárodní klasifikace TNM reflektuje staging nádoru, který je vedle gradingu 

malignity nejvýznamnějším prognostickým faktorem. Zásadní klinický význam 

má rozdělení karcinomů měchýře na neinvazivní (Tis, Ta, T1a, T1b) a invazivní 

nádory (T2, T3a, T3b, T4a a T4b). 

Primární transuretrální resekce nádoru je pro posouzení hloubky penetrace 

většinou rozhodující. 

Přibližně 70% karcinomů močového měchýře se manifestuje jako neinvazivní 

nádor a 10-20% z nich progreduje v nádory invadující svalovinu měchýře. 

Grading malignity  nádoru ma zřetelný vliv na recidivitu nádoru a progresi. 

Významným rozhodováním na bázi stagingu nádoru je identifikace nemocných 

s invazivním karcinomem, kteří budou mít prospěch z radikální potenciálně 

kurativní léčby. 

Nádory měchýře metastazují především lymfatickou cestou. Nejčastěji jsou 

postiženy obturátorové a zevní ilické uzliny, méně často presakrální a 

paravezikální uzliny. Juxtaregionální uzliny provázejí společné ilické tepny a 

postiženy mohou být také uzliny paraaortální. Lymfatické metastázy se vyskytují 

dříve a nezávisle na hematogenním šíření. Nemocní s limitovaným lymfatickým 
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postižením mohou být úspěšně léčeni radikální cystektomií a pánevní 

lymfadenektomií. 

Téměř 50% nemocných s karcinomem infiltrujícím svalovinu močového měchýře 

má okultní vzdálené metastázy. Nejčastější lokalizace hematogenních metastáz  

představují játra, plíce, kosti, nadledviny a střevo. Kostní metastázy jsou častější u 

karcinomů v souvislosti s bilharziózou. Karcinom měchýře se dokáže šířit také 

implantací do operační rány, lůžka po resekci prostaty nebo traumatizované 

močové trubice.“ 
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Tabulka č. 1 TNM klasifikace nádorů (Kawaciuk, 2009, str. 364-365) 

 

Primární nádor   

TX  Primární nádor nelze hodnotit 

T0  Bez známek primárního nádoru 

Ta  Neinvazivní papilární karcinom 

Tis  Karcinom in situ (plochý nádor) 

T1  Nádor postihuje subepiteliální pojivovou tkáň 

 T1a Nádor postihuje povrchní vrstvu lamina 

propria 

 T1b Nádor postihuje hlubokou vrstvu lamina 

propria 

T2  Nádor postihuje svalovinu 

 T2a Nádor postihuje povrchovou svalovinu (vnitřní 

polovinu) 

 T2b Nádor postihuje hlubokou svalovinu (zevní 

polovinu) 

T3  Nádor postihuje perivezikální tkáně 

 T3a Mikroskopicky 

 T3b Makroskopicky (extravezikální masy) 
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T4  Nádor postihuje některou z následujících 

struktur: prostatu, dělohu, pochvu, stěnu 

pánevní, stěnu břišní 

 T4a Nádor postihuje prostatu, dělohu nebo pochvu 

 T4b Nádor postihuje pánevní stěnu nebo břišní 

stěnu 

Mízní uzliny   

NX  Regionální uzliny nelze hodnotit 

N0  V regionálních uzlinách nejsou metastázy 

N1  Metastáza v jedné mízní uzlině menší než 2cm 

v největším rozměru 

N2  Metastáza v jedné mízní uzlině větší než 2cm, 

ale ne než 5cm v největším rozměru nebo 

vícečetné mízní uzliny, z nichž žádná není větší 

než 5cm v největším rozměru 

N3  Metastáza v mízní uzlině větší než 5cm 

v největším rozměru 

Vzdálené 

metastázy 

  

MX  Vzdálené metastázy nelze hodnotit 

M0  Nejsou vzdálené metastázy 

M1  Vzdálené metatsázy 
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2.7 Léčba nádorů močového měchýře 

„Léčebný postup je kurativní nebo paliativní (u pokročilých, inkurabilních 

tumorů).  

Taktika léčby vychází především z klinického stadia TNM (stanovuje se na 

základě endoskopického vyšetření v narkóze, odběru biopsie a TUR), posouzení 

postižení lymfatických uzlin, patologického stadia (pT) a stupně histologické 

diferenciace (grading). V úvahu je nutné vzít i věk pacienta a jeho celkový stav 

pacienta. 

Z praktického hlediska se liší léčba podle rozsahu postižení stěny močového 

měchýře (povrchové a infiltrující nádory).“ (Dvořáček, 1999, str. 148) 

„Problémem maligních nádorů měchýře je recidivita a progrese. Recidivy nádoru 

představují pro nemocného morbiditu, která vyžaduje opakované endoskopické 

instrumentální výkony a často instilace imunoterapeutik nebo chemoterapeutik do 

měchýře. Progrese nádoru znamená posléze ohrožení života metastatickým 

šířením.“ ( Kawaciuk, 2009, str. 368) 

2.7.1 Léčba neinvazivního karcinomu měchýře 

 Operační léčba 

„Operační léčba u neinvazivních nádorů močového měchýře zahrnuje 

transuretrální resekci a u agresivních nádorů možnost radikální cystektomie. 

Transuretrální resekce (TUR) a elektrokoagulace je u neinvazivních nádorů 

měchýře léčbou první volby.  Resekce velkých nádorů je možná ve dvou dobách. 

Komplikace TUR nádorů močového měchýře zahrnují infekci (24%), krvácení 

vyžadující krevní převod (13%), perforaci močového měchýře (5%) a zcela 

výjimečně TUR syndrom. 

Selektivní biopsie z podezřelých lézí během TUR je důležitou součástí operačního 

výkonu. 
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Radikální cystektomie je metodou volby u nemocných s perzistujícím nebo 

recidivujícím neinvazivním rizikovým nádorem, u kterého selhala intravezikální 

léčba. Připadá také v úvahu u nemocných s nádorem nízkého až středního rizika, 

kde je měchýř nefunkční. Obecně se s indikací cystektomie vyčkává až po 

zhodnocení odpovědi na intravezikální léčbu.“ 

 Radioterapie 

„Radioterapie u neinvazivního karcinomu močového měchýře není indikována již 

vzhledem k relativní radiorezistenci nádoru a pozdním nežádoucím účinkům 

(svraštělý močový měchýř, ztráta elasticity, striktura ureterů). Radioterapie může 

zhoršit kvalitu života. S určitými výhradami se výjimečně volí u nemocných, kteří 

odmítají cystektomii po selhání intravezikální léčby nebo je pro ně cystektomie 

neúnosnou zátěží.“ 

 Intravezikální léčba 

„Intravezikální aplikace protinádorových agens do močového měchýře dosahuje 

při krátkodobém sledování významného omezení recidivity neinvazivních 

karcinomů(o 15-20%),  ale při dlouhodobém sledování se tento rozdíl zmenšuje 

(na 5-10%). 

BCG vakcína (Bacillus Calmette-Guérin) představuje dosud nejúspěšnější formu 

intravezikální profylaxe a léčby neinvazivního karcinomu měchýře.  Bacillus 

Calmette-Guérin se dodává jako lyofilizovaný prášek, který se před aplikací  

rozpustí v 50ml fyziologického roztoku. Do měchýře se instiluje 6 dávek po týdnu 

a potom se pokračuje v udržovací dlouhodobé léčbě v různých režimech někdy až 

do celkové doby 3 let. 

Interferon se také instiluje do močového měchýře ve snaze o eradikaci 

reziduálního onemocnění. Interferony mají četné protinádorové aktivity, jako je 

inhibice nukleotidové syntézy, antiangiogenní působení, stimulace uvolnění 

cytokïnů se zesílením T- a B- lymfocytární aktivace nebo posílení aktivity NK-

buněk (natural killer cells).“(Kawaciuk, 2009, str. 369-371) 
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2.7.2 Léčba invazivního karcinomu močového měchýře 

„Jde o nádory močového měchýře postihující svalovinu močového měchýře, 

případně prorůstající do okolí. Prognóza je daleko nepříznivější. 

Základem pro stanovení léčebné taktiky je stanovení klinického stadia a opět 

„studená“ biopsie, případně diagnostický TUR nádoru (ukáže hloubku infiltrace) 

se stanovením pT (stádium tumoru stanovené z histologického preparátu) a 

grading . Dále věk a celkový stav nemocného s odhadem „  life expectance“ 

(předpokládané doby přežití).“ (Dvořáček, 1999, str. 149) 

 Operační léčba 

Radikální cystektomie 

„Od počátku 60. let minulého století se stala radikální cystektomie 

s lymfadenektomií významnou součástí léčby nádorů močového měchýře. Dnes je 

považována za nejúčinnější dostupnou metodou terapie infiltrujících a agresivních 

forem povrchových nádorů, která nabízí vynikající lokální kontrolu onemocnění a 

velkou šanci na vyléčení. 

Pokroky ve znalosti anatomie malé pánve a inervace kavernózních těles umožnily 

u mužů ve vhodných případech modifikovat operační postup s větší nadějí na 

zachování sexuálních funkcí. Využity při tom byly zkušenosti získané při 

radikálních prostatektomiích. Rozvoj derivačních operací přinesl u mužů i žen 

možnost vytvoření náhrady močového měchýře, což nám i pacientovi usnadňuje 

rozhodnutí k včasnému výkonu.“ (Dvořáček, Babjuk,2005, str. 173-174) 

Cystektomie je standardní operační léčbou u nemocných s invazivním 

karcinomem měchýře při absenci vzdálených metastáz. Prognóza závisí zejména 

na stagingu, gradingu a histologickém typu nádoru. Po radikální cystektomii 

dosahuje 5leté přežití nemocných bez postižení lymfatických uzlin 70-80%. Při 

infiltraci uzlin nádorem se přežití pohybuje mezi 15-35%.  
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U mužů zahrnuje odstranění měchýře a prostaty v jednom bloku a bilaterální 

pánevní lymfadenektomii. Při radikální cystoprostatektomii je většinou možné 

ušetřit  posterolaterální nervově cévní svazky, protože uroteliální karcinom se jen 

zřídka propaguje pod prostatu. 

U žen představuje přední exentrace odstranění močového měchýře, uretry, dělohy, 

vejcovodů, vaječníků a přední stěny poševní. Zachování uretry se šetřením 

svěračového systému a inervace umožňuje volbu ortotopické náhrady měchýře. 

Pro konečné rozhodnutí o využití močové trubice k ortotopické cystoplastice je 

rozhodující peroperační histologický průkaz ze zmrazovacího preparátu, že 

distální pahýl uretry je bez mikroskopického nálezu nádorového bujení. Ženská 

močová trubice bývá mikroskopicky postižena přibližně ve 2-12%. 

Pánevní lymfadenektomie je integrální součástí radikální cystektomie. 

Anatomickou hranici lymfadenektomie představuje laterálně genitofemorální 

nerv, kraniálně bifurkace společné ilické artérie a kaudálně endopelvická fascie. 

Mediální hranici představuje močový měchýř. Nejčastěji jsou postiženy právě 

obturátorové a zevní ilické uzliny, méně často společné ilické a presakrální uzliny.  

Derivace moče po cystektomii není jednoduchým problémem, což dokazuje  

nepřehledná řada možných variant náhrady měchýře.(Kawaciuk, 2009) 

Derivace moči u nemocných s nádory močového měchýře 

„Pod pojmem derivace moči rozumíme zajištění pasáže a odvodu moči jiným než 

přirozeným způsobem. V širším slova smyslu považujeme za derivace i přímý 

odvod moči z těla různými katétry, například uretrálním, ureterálním nebo 

nefrostomickým. 

Základní rozdělení cystektomií 

Jednotlivé typy derivací je možné klasifikovat podle různých kriterií. Z časového 

hlediska dělíme derivace na dočasné nebo trvalé, přičemž dočasné slouží hlavně 

k zajištění přechodné drenáže před definitivním ošetřením nebo k drenáži 

v pooperačním období. Z jiných pohledů lze derivace členit na zevní (vyústěné na 
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povrch těla) a vnitřní, respektive na metody využívající určité střevní segmenty a 

metody drénující moč na povrch přímo, bez použití střevního segmentu 

(ureterostomie). Z pohledu pacienta a výsledné kvality života je jistě nesmírně 

významné dělení derivací na inkontinentní (vyžadující použití jímacích 

pomůcek) a kontinentní.  

Volba optimální metody pro každý individuální případ a její dokonalé provedení 

zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu dalšího pacientova života. Obecně řečeno 

musí být zvolený způsob derivace akceptovatelný jak lékařem, co se týče 

proveditelnosti a správnosti z odborného hlediska, tak pacientem, který očekává 

výsledek pro něj sociálně co možná nejpřijatelnější.“(Dvořáček, Babjuk, 2005, str. 

183) 

V současné době jsou nejpoužívanější čtyři typy derivace moče: inkontinentní 

konduit, ortotopická neovezika a kontinentní heterotopické rezervoáry, kde 

kontinenci zajišťuje ventilový mechanismus nebo anální svěrač. 

Ureteroileostomie (Brickerova operace) slouží jako konduit. K derivaci je 

použita terminální klička ilea vyloučená ze střevní pasáže, do které jsou 

implantovány oba močovody a klička je vyvedena jako ileostomie v pravém 

dolním kvadrantu stěny břišní. Moč z takto vytvořené neoveziky odtéká do 

speciálního jímače. 

Ortotopická střevní neovezika (Studerova ortotopická neovezika) se vytváří 

z kliček tenkého střeva a napojuje se anastomózou přímo na močovou trubici. 

Nemocný potom močí per vias naturáles. Nádory zasahující do hrdla měchýře u 

žen a do močové trubice u mužů toto řešení ovšem vylučují. 

Heterotopický rezervoár s kontinencí kutánním stomatem se vytvoří modelací 

střevní kličky exkludované ze střevní pasáže, která je na animezenteriální straně 

podélně rozstřižená. Do novotvořeného měchýře jsou implantovány oba 

močovody a vývod (většinou do pupku) je technicky upraven tak, že nedovoluje 

samovolný odtok moče. Nemocný se tímto vývodem v pravidelných intervalech 

cévkuje a nemusí nosit žádný jímač. 
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Heterotopický rezervoár s kontinencí análním svěračem se nejčastěji vytváří 

z esovité kličky tlustého střeva nevyloučené ze střevní pasáže jejím podélným 

protnutím v délce asi 15cm a příčnou rekonstrukcí (Mainz pouch II). Do 

neoveziky jsou opět implantovány oba močovody. Výhodnost tohoto řešení proti 

prosté ureterosigmoideostomii spočívá právě ve vytvořeném nízkotlakém úseku 

střeva, který výrazně omezuje recidivy ascendentní infekce ledvin.“ 

 Radioterapie 

„Radioterapie má v léčbě invazivního karcinomu močového měchýře své místo 

spíše v kombinovaných protokolech zachovávajících měchýř. Předoperační záření 

u nemocných s pokročilými nádory (T3) zvyšuje lokální kontrolu onemocnění, ale 

signifikantně nezlepšuje nádorově specifické přežití. Kurativní radioterapie (jako 

alternativa cystektomie) zajistí 5leté přežití přibližně čtvrtině nemocných se 

zachováním vlastního měchýře. Nešetrné ozařování vysokými dávkami může 

způsobit těžkou postradiační  cystitidu s následným svrašťujícím se měchýřem.“ 

 Chemoterapie 

„Chemoterapie může být aplikována předoperačně jako neoadjuvantní léčba, 

perioperační aplikace nebo po operaci jako léčba adjuvantní. 

Neoadjuvantní chemoterapie vychází z představy časné identifikace 

chemosenzitivity nádoru, potencionálního snížená stagingu karcinomu 

považovaného za inoperabilní a také možné eradikace mikrometastáz  v době, kdy 

nemocný ještě není alterován závažným operačním výkonem. 

Perioperační chemoterapie je vlastně svým způsobem také neoadjuvantní 

léčbou. Perioperační chemoterapie neměla na přežití žádný vliv, ale u větších 

nádorů byl zaznamenán trend ke snížení stagingu nádoru. 

Adjuvantní chemoterapie po cystektomii může u vybraných nemocných 

s pokročilým karcinomem měchýře a postižením lymfatických uzlin dosáhnout 

zlepšení přežití.“ ( Kawaciuk, 2009, str. 373-375) 

 



  25 

2.8 Paliativní léčba nádorů močového měchýře 

„Jejím smyslem a cílem je zastavení profúzní hematurie, sanace močové infekce, 

odstranění dilatace horních cest močových a tak zajištění lidsky přijatelného 

zbytku života pro nemocného, jehož osud je bohužel zpečetěn. 

Patří sem: 

1. TUR (spíše koagulace zdrojů krvácení) 

2. Supravezikální derivace moče 

3. Ligatura nebo „embolizace“ (Seldingerovou technikou se přímo do 

tepny aplikují mikrotromby – Gelaspon) vnitřních ilických tepen 

4. „Salvage“ cystektomie – je to paliativní výkon, kterým se snažíme řešit 

jinak nezvládnutelné opakované hematurie, u pacientů v poměrně dobrém 

celkovém stavu 

5. Aktinoterapie 

6. Instalace 5% roztoku formalínu do močového měchýře (nesmí být 

přítomen vezikorenální reflux!) 

7. Helmsteinova tlaková léčba. Jejím principem je ischemická komprese 

katétrem s velkým balónem tumoru i stěny močového měchýře pomocí 

intravezikální náplně, vedoucí k intravezikálnímu tlaku s hodnotou kolem 

diastolického tlaku. 

Jednotlivé typy léčby lze kombinovat ( aktinoterapie + systémová chemoterapie). 

 

2.9 Prognóza uroteliálních nádorů močového měchýře 

Je podmíněna biologickým charakterem nádorů močového měchýře a odhadována 

řadou ukazatelů. Největší význam má rozsah postižení, grading, ploidita 
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(stanovaná průtokovou cystometrií), výsledky chromozomových markerů (ABH 

erytrocytové antigeny na povrchu buněk urotelu – jejich chybění je nepříznivou 

známkou), charakter i rozsah (multiplicita) nádoru. 

Neinvazivní papilární uroteliální Ca recidivují v 50-70%. Pětileté přežití lze 

očekávat u T1G1 v 85% a u T2 a T3 ve 40-55%, při diseminaci jen v 3-15%. 

Lepších výsledků lze dosáhnout použitím systémové nespecifické imunoterapie 

(interferony, interleukiny a další imunomodulátory). Její širší použití naráží na 

vysokou cenu a zatím také na nedostatek informací o správném schématu 

aplikace, neboť mezinárodní studie o těchto lécích nebyly dosud ukončeny.“ 

(Dvořáček, 1999, str. 151-152) 
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3.Kasuistika nemocného 

3.1. Základní anamnéza 

Iniciály: J.H. 

 

Rok narození:  1949 

 

Povolání: nyní starobní důchodce, dříve řidič 

 

Stav: ženatý, žije s manželkou 

 

RA: rodiče zemřeli věkem, v rodině žádná závažná onemocnění 

 

OA: v dětství běžná dětská onemocnění, v dětství zlomená levá horní    

        končetina 

       Operace: Stav po bypassu 5/1992 

                      Stav po TUR tumoris  vesicae urinae 7/2012 

                      Ischemická choroba srdeční 

                      Stav po infarktu myokardu 1991 

                      Diabetes mellitus na kombinované terapii 

                      Hypertenze na terapii kompenzovaná 

                      Hyperlipidemie 

                         

Abusus: cigarety 15-20 denně, káva 1-2 šálky denně, alkohol příležitostně 

 

Alergie: neguje 
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FA:  

Tabulka č. 2 Farmakologická anamnéza pacienta (zdroj 

zdravotnická dokumentace pacienta) 

Název léku a způsob 
podání 

Dávkování Indikační skupina 
 

Anopyrin 100mg tbl. p.o. 1 – 0 - 0 Antiagregans, vysazen 
10.10.12 
 

Betaloc SR 200 mg tbl 
p.o. 

0,5 – 0 - 0 Antihypertenzivum 
 

Competact tbl p.o. 1 -0 - 1 Perorální antidiabetikum 
 

Furon 40mg tbl. p.o. 0,5 – 0 – 0 Diuretikum kalium nešetřící 
 

Glimepirid 3mg tbl. p.o. 1 – 0 - 0 Perorální antidiabetikum 
 

Januvia tbl p.o. 0 – 1 - 0 Perorální antidiabetikum 
 

Kalium chloratum drg 
p.o. 

1 – 0 - 0 Kaliový přípravek 
 

Lantus s.c. 30 jednotek ve 22 
hodin 

Antidiabetikum, inzulínový 
analog 

Lorista 50mg tbl. p.o. 0 – 0 - 1 Antihypertenzivum 
 

Lorista H tbl. p.o. 0,5 – 0 - 0 Antihypertenzivum 
 

Medostatin 20 mg tbl. 
p.o. 

0 – 0 - 1 Hypolipidemikum 
 

Monosan 40mg tbl p.o. 1 – 0 - 0 Vazodilatans 
 

Preductal MR drg. p.o. 0 – 0 - 1 Antiischemikum 
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3.2. Nynější onemocnění 

Pacient J.H., narozen 1949, byl přijat dne 16.10.2012 na urologické oddělení 

k plánovanému operačnímu výkonu, radikální cystektomie. 

Operační výkon byl naplánován na 18.10.2012. Pacient byl přijat o dva dny dříve 

k důkladné předoperační přípravě vzhledem k rozsáhlosti plánovaného operačního 

výkonu.  Pacient přichází s kompletním laboratorním vyšetřením (viz tabulka č. 3, 

4, 5, 6), s popisem rentgenu hrudníku a popisem EKG od praktického lékaře a s 

vyjádřením diabetologa a kardiologa ohledně předoperační přípravy.  

 

Laboratorní hodnoty předoperačního vyšetření:  

Tabulka č. 3 Biochemické vyšetření ze dne 4.10.2012 

Vyšetření Výsledek Jednotky Referenční meze 

Natrium 140 mmol/l 136-145 

Kalium 4,0 mmol/l 3,8-5,3 

Chloridy 105 mmo/l 96-106 

Urea 4,7 mmol/l 2,8-8,0 

Kreatinin 63 umol/l 62-115 

Bilirubin celkový 9 umol/l 0-17 

ALT 0,98 ukat/l 0,00-1,10 

GMT 0,69 ukat/l 0,00-0,85 

ALP 0,85 ukat/l 0,80-2,60 

AST 0,54 ukat/l 0,00-0,70 

Cholesterol 4,3 mmol/l 2,9-5,0 

Triacylglyceroly 1,83 mmol/l 0,45-1,70 

HDL cholesterol 1,20 mmol/l 1,00-2,10 

Glukóza 10,5 mmol/l 3,3-5,6 
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Tabulka č.4 Hematologické vyšetření ze dne 4.10.2012 

Vyšetření Výsledek Jednotky Referenční meze 

Erytrocyty 4,74 tera/l 4,30-6,00 

Hemoglobin 146 g/l 135-170 

Hematokrit 0,44 arb.j. 0,40-0,53 

Leukocyty 9,9 giga/l 3,9-11,0 

Trombocyty 199 giga/l 135-400 

 

Tabulka č. 5 Koagulační vyšetření ze dne 4.10.2012 

Vyšetření Výsledek Jednotky Referenční meze 

Quick 11,6 sec. 9,0-14,0 

INR 1,01 arb.j. 0,80-1,20 

APTT 31,9 sec. 28,0-40,0 

APTT- index 0,95 arb.j 0,80-1,20 

 

Tabulka č. 6  Tumorové markery ze dne 4.10.2012 

Vyšetření Výsledek Jednotky Referenční meze 

PSA 0,53 ug/l 0,00-3,00 

 

RTG hrudníku: 

Závěr: Hraniční velikost srdce, st.p. sternotomii a koronárním bypassu  

             Plicní pole bez čerstvých ložiskových změn. 

 

Kardiologické vyšetření: 

Závěr: Z kardiologického hlediska není námitek proti chirurgickému řešení 

v celkové anestézii. ASA II-III. 

Doporučení: prevence a profylaxe bakteriální endokarditidy. 

 

Diabetologické vyšetření: 

Doporučení: Po přijetí k hospitalizaci doporučuji vysadit PAD a převést pacienta 

na 4 denní dávky inzulínu a to Humalog před jídly 3x 8 jednotek s.c., před spaním 

Lantus 30 jednotek. Případná úprava dávek dle aktuálních glykémií nutná. 
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Stav při přijetí: 

Váha: 100 kg                         TK: 125/70 

Výška: 174 cm                       Pulsů:  68 za minutu 

BMI: 33 /obezita/                   TT: 36,7 °C 

 

Psychický stav dobrý, hydratace dobrá, obézní. 

Pacient orientován, spolupracuje, afebrilní, eupnoický, anikterický, bez cyanózy. 

Hlava, krk: fyziologický nález, mízní uzliny nehmatné, nebolestivé 

Hrudník: symetrický, jizva po sternotomii klidná, dýchá v celém rozsahu, dýchání 

čisté, sklípkové, poklep plný jasný. 

Břicho: měkké, prohmatné, peritoneální známky negativní, játra a slezina 

nehmatné, tapot. bilat  negativní, podbřišky volné, palpačně nebolestivé. 

Per rektum: prostata hladká, nebolestivá, elastická, ohraničená, symetrická. 

Dolní končetiny: bez otoků, bez zánětlivých změn, varixy nemá, trofické změny 

nejsou, klouby klidné. 

 

 

3.3. Průběh hospitalizace 

16.10.2012 1. hospitalizační den (2 dny před operačním výkonem) 

Pacient přichází na lůžkovou část oddělení k plánované hospitalizaci v 11,00 

hodin z centrálního příjmu, kde mu byl připevněn identifikační náramek a sepsán 

lékařský příjem. Lékař předložil pacientovi informovaný souhlas s hospitalizací a 

pacient svým podpisem s hospitalizací souhlasil a zároveň uvedl i osobu, které je 

možné podávat informace o jeho zdravotním stavu. 

Při příchodu na oddělení byl všeobecnou sestrou seznámen s domácím řádem 

oddělení a právy pacienta.  

S pacientem byla sepsána ošetřovatelská anamnéza, edukační záznam o 

předoperační přípravě. Byl seznámen s možností uložení cenností do centrálního 

trezoru. Tuto možnost pacient odmítl a podpisem odmítnutí potvrdil. 
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Pacient byl při příchodu na pokoj seznámen s jeho vybavením a znovu upozorněn 

na vyvěšená práva pacienta. 

Přijímacím lékařem pacient poučen o dietním omezení, ordinována dieta OS 

(pouze tekutiny).  

Současně proveden převod z PAD na inzulínovou terapii dle doporučení 

diabetologa. Před každou aplikací inzulínu byl ordinován odběr hladiny glukózy 

v séru. 

 

Tabulka č.7  Hodnoty hladiny glukózy v séru dne 16.10.2012 

Vyšetření/ čas Výsledek Jednotky Referenční meze 

Glykémie v 12,30 7,3 mmol/l 3,3-5,6 

Glykémie v 17 3,3 mmol/l  3,3-5,6 

Glykémie v 21 6,5 mmol/l 3,3-5,6 

 

Vzhledem k hraniční hodnotě glukózy v séru v 17 hodin po dohodě s lékařem 

pacientovi podán Glukopur prášek 2 lžíce rozpuštěné v čaji. 

V 19,00 hodin byl pacientovi aplikován Clexane 0,6ml s.c., prevence 

tromboembolické nemoci). 

 

 

17.10.2012 2.den hospitalizace (den před výkonem) 

Při ranní vizitě byl pacient ošetřujícím lékařem edukován o nutnosti zavedení 

centrálního žilního katétru a epidurálního katétru na oddělení ARO a o přípravě 

střeva laxativy a prevenci tromboembolické  nemoci. Pacientovi byla odebrána 

krev na izoserologické vyšetření a lékařem byl edukován o případném podání 

krevních přípravků při operačním výkonu. 

V 11,45 hodin byl pacient na lůžku převezen na oddělení ARO. Zde byl pacient 

edukován lékařem ARO o průběhu zavedení  epidurálního a centrálního žilního 

katétru. Pacient podpisem informovaného souhlasu souhlasil s provedením obou 

výkonů. Zároveň bylo provedeno anesteziologické konzilium a předepsán druh 

perorální premedikace. 
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Po návratu z oddělení ARO sanitář provedl přípravu operačního pole (oholení 

operačního pole v rozsahu od prsních bradavek ke kořeni penisu).  

Všeobecnou sestrou byl opakovaně poučen o předoperačním režimu (od půlnoci 

vynechat tekutiny, lačnit a  nekouřit) a o plánované pooperační hospitalizaci na 

oddělení ARO.  

Ve 14,00 hodin byl pacientovy podán Fortrans ( osmotické laxativum) rozpuštěný 

ve 4 litrech vody per os. V 17,00 hodin mu bylo podáno očistné klysma. 

Odpoledne byl pacient operatérem poučen o průběhu operačního výkonu, o 

možnosti vyústění stomie a vše bylo stvrzeno podpisem informovaného souhlasu. 

Všeobecnou sestrou byl edukován o  druzích stomických pomůcek  a péčí o 

stomii. 

V 19,00 byl pacientovi aplikován Clexane 0,6 ml s.c. a  podán Neurol 1mg tbl p.o. 

 

18.10.2012 3. hospitalizační den ( 0.operační den) 

Ráno provedl pacient důkladnou osobní hygienu. Všeobecná sestra pacientovi 

změřila fyziologické funkce (TK, P, TT), které byly stabilní. Do centrálního 

žilního katétru byl podán roztok 10% Glukosy 500ml a  zároveň byl pacientovi 

aplikován inzulin Humalog 8 jednotek s.c.  

V 7,00 byl pacientovi aplikován Unasyn 1,5g i.v. ve 100ml fyziologického 

roztoku NaCl 0,9%  (prevence bakteriální endokarditidy a profylaxe infekce) a 

podán Neurol 1 mg p.o. – premedikace. 

Jako prevence tromboembolické nemoci byly přiloženy kompresivní punčochy.  

Všechny výkony byly zaznamenány do zdravotnické dokumentace a  byla sepsána 

ošetřovatelská překladová zpráva – plánován překlad na ARO. Pacient byl na 

lůžku  se zdravotnickou dokumentací transportován na operační sál. 
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Výpis operačního protokolu ze dne 18.10.2012 
Operační výkon: RCYE, LAD pelvina, APPE, derivatio sec. Studer, Drains, 

Splint, PK 

Diagnóza: Tu ves. urin. pT2a N0 M0 G3 

Zahájení operace:  8,30 hodin 

Ukončení operace: 16,00 hodin 

V klidné ETA střední laparotomie od symfýzy nad pupek, otevřena dutina břišní, 

bez výpotku, bez hmatné patologie. Laterokolicky oboustranně vypreparovány 

močovody, velmi jemné, u měchýře přerušeny. Poté postupně  od vrcholu uvolněn 

močový měchýř, přerušeny cévy jdoucí  k měchýři  a podvázány Vi podvazy. 

Následně opich a přerušení dorsálního žilního plexu a natětí uretry. 4 Vi 3-0 stehy 

na uretru jako příprava anastomózy. Poté uvolněna prostata a odstraněn močový 

měchýř i s prostatou. Krvácení stavěno ELCO a Vi podvazy. Oboustranně 

provedena pánevní lymfadenektomie. Poté exkludováno 50cm preterminálního 

ilea , dvouvrstevná pokračovacím Vi 3-0 stehem end to end anastomóza ilea a 

poté konstrukce pokračovacími Vi stehy 3-0 ileální pouch dle Studera. Na 

permanentním katétru Foley Nelaton 18 Ch nejnižším místem našit na uretru, před 

dokončením sutury pouche založena pojistná epicystostomie Foley Nelaton 22Ch 

8ccm do balónku, vyvedeny mimo ránu a nad ní vyvedeny ještě ureterální katétry. 

Močovody zkráceny, tubulárně sešity pokračovacím Vi 4-0 stehem a na 

ureterálních katétrech end to side implantovány do orální části exkludované 

střevní kličky. Její terminální konec slepě zašit pokračovacím Vi stehem 3-0.  

Poté provedena appendektomie zvyklým způsobem, sutura mesenterie v oblasti 

anastomózy pokračovacím Vi stehem, repozice útrob, drén do malé pánve, 

vyveden mimo ránu, fixován stehem a poté sutura přední stěny břišní, facie PDS  

loopem, podkoží pokračovacím Vi stehem a kůže monofilem. Rána odlehčena  

drátěnou suturou Ventrofil. 

Výkon bez příhod. Krevní ztráta cca 700ml, hrazeno 1x TU EM. Pacient k léčbě 

na ARO. 
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18.10.- 26.10.2012 - den výkonu (RCYE) až 8.pooperační den  

Bezprostředně po zhruba sedmihodinovém operačním výkonu byl pacient 

plánovaně přeložen na ARO. Při překladu byl intubovaný s řízenou plicní 

ventilací, pod vlivem celkové anestézie. Z invazivních vstupů měl zavedený 

centrální žilní katétr,  epidurální katétr, epicystostomii, drén a uretrální katétry 

z obou močovodů na odvod a permanentní močový katétr. 

Během hospitalizace na ARO byly kontinuálně monitorovány fyziologické 

funkce, sledován odpad z drénů, bilance tekutin, kontrolována operační rána a 

intenzita bolesti. Bolest tlumena kontinuálně analgetickou směsí do epidurálního 

katétru.  

Pacient byl 3. pooperační den extubován, stěžoval si na špatné odkašlávání  a 

proto byly pacientovi podávány inhalace.  

3. pooperační den  pacient posazen na lůžku. S rehabilitačními pracovníky 

prováděl rehabilitaci na lůžku a dechová cvičení.   

Od 5. pooperačního dne  pacient postupně zatěžován stravou, nejprve čistý 

bujón a od 7. pooperačního dne kašovitá strava. 

7. pooperační den byl pacient plně vertikalizován u lůžka, provedl několik kroků 

okolo lůžka. 

8. pooperační den odstraněn epidurální katétr, bez známek infekce a  pacient byl 

přeložen na standardní jednotku urologického oddělení. 

Během hospitalizace pacienta na ARO bylo každý den prováděno urologické 

konsilium s převazem operační rány. Od 7. pooperačního dne byla při převazu 

operační rány jemným tahem urologem prováděna zkusmá extrakce ureterálních 

katétrů z obou močovodů. 

 

 26.10.- 4.11.2012 8.pooperační den – 18. pooperační den  

Pacient byl přeložen z ARO na standardní jednotku urologického oddělení.  

Při překladu byl při vědomí, částečně spolupracoval, afebrilní, eupnoický, lehce 

dezorientovaný, kardiopulmonálně kompenzován. Břicho vzedmuté, nad úrovní, 

operační rána byla klidná, z ureterálních katétrů zavedených do močovodů  lehce 

hematurická moč, z drénu z malé pánve mírná serózní sekrece. 
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Z invazivních vstupů měl pacient zavedený centrální žilní katétr, epicystostomii, 

permanentní močový katétr, ureterální katétry oboustranně a drén z malé pánve na 

svod. 

8. pooperační den byl pacient večer neklidný, zmatený, rozpojoval si katétry, 

vstával z lůžka. 

10. pooperační den byly epicystostomie a ureterální katétry bilaterálně svedeny 

do stomického sáčku. Pacient s doprovodem došel do koupelny. 

13. pooperační den byl pacientovi odstraněn centrální žilní katétr. Konec katétru 

byl odeslán na mikrobiologické vyšetření. Místo vpichu centrálního žilního 

katétru bylo bez známek infekce.  Zároveň byla provedena extrakce uretrálních 

katétrů z močovodů.. 

16. pooperační den byla provedena extrakce epicystostomie a drénu z náhradního 

měchýře.  

V průběhu hospitalizace byl pacient postupně zatěžován pevnou stravou. 

Sledovala se bilance tekutin, v pravidelných intervalech byly měřeny fyziologické 

funkce. Sledovala se hladina glukózy v séru a dle hodnot glykemií byla 

upravována dávka inzulínu.  Rehabilitace probíhala ve spolupráci s 

rehabilitačními pracovníky.  

 

18. pooperační den byl v 9,45 hodin nalezen všeobecnou sestrou na WC bez 

známek života. Lékař byl přítomen, vzhledem k pokročilosti posmrtných změn 

neresuscitován. Předpokládaná příčina smrti  plicní embolie, která byla potvrzena 

nařízenou pitvou. 
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3.4 Farmakoterapie k 8. pooperačnímu dni 

(tj. 26.10.2012) 

Ambrobene 1 amp i.v. á 8 hod bolusově 

Indikační skupina: Expektorans, mukolytikum 

Indikace: akutní a chronická bronchopneumopatie s obtížnou 

eliminací sekretu, preventivně v pre- a postoperačním období 

v chirurgii a traumatologii 

Nežádoucí účinky: pálení žáhy, nechutenství, nevolnost, 

zvracení 

Clexane 0,6 ml s.c. á 24 hod 

Indikační skupina: Antitrombotikum, antikoagulans 

Indikace: Profylaxe tromboembolické nemoci, léčba hluboké 

žilní trombozy, léčba akutního infarktu myokardu, prevence 

tvorby trombů v mimotělním oběhu při dialýze 

Nežádoucí účinky: alergická reakce (vyrážka, problémy 

s dýcháním, otoky rtů, tváře, hrdla, jazyka), silná bolest hlavy, 

silné krvácení z rány, bolesti břicha 

Dipidolor 2ml amp.i.m. á 12 hod 

Indikační skupina: Analgetikum, anodynum 

Indikace: silné a velmi silné bolesti doprovázející nádorová 

onemocnění a pooperační bolesti, u nichž jsou indikovány 

opioidy 

Nežádoucí účinky: mírné zrychlení srdečního rytmu, slabý 

pokles krevního tlaku, ospalost, nevolnost, zvracení 
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Fyziologický roztok 0,9% 

Indikace: použití jako vehikulum nebo rozpouštědlo léčiv pro 

parenterální podání 

Nežádoucí účinky: nejsou 

Furon 40 mg tbl p.o. á 48 hod 

Indikační skupina: diuretikum 

Indikace: edémové stavy u dospělých a dětí, které vyžadují 

okamžitou terapeutickou odpověď, hypertenze u dospělých  

pacientů v kombinaci s jinými antihypertenzivy 

Nežádoucí účinky: nevolnost, zvracení, průjem, oběhové 

poruchy, závratě, poruchy zraku, alergické vyrážky, při 

dlouhodobém užívání může dojít k poruchám vodního a 

elektrolytového hospodářství 

Geratam 1200mg tbl p.o. 2-1-0 

Indikační skupina: Nootropikum 

Indikace: symptomatická léčba chronických organických 

mozkových poruch v rámci léčby syndromu demence, podpůrná 

léčba následků mozkové ischémie 

Nežádoucí účinky: nervozita, hyperkineze, zvýšení tělesné 

hmotnosti, deprese, ospalost, tělesná slabost 

Humulin R s.c. 12j za hodinu kontinuálně pumpou 

Indikační skupina: rychle působící inzulínový přípravek 

Indikace: Humulin R obsahuje jako léčivou látku lidský inzulín, 

který se používá k léčbě diabetu. Přípravek Humulin se používá 

k dlouhodobé kontrole hladiny cukru v krvi. 
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Nežádoucí účinky: hypoglykemie, celková alergie (pokles 

krevního tlaku, obtíže s dechem, zrychlený tep srdce, vyrážka po 

celém těle, sípavé dýchání, pocení, místní alergie – zarudnutí 

v místě vpichu, otok nebo svědění 

Kalium chloratum biomedica tbl p.o. á 24 hod 

Indikační skupina: kaliový přípravek 

Indikace: prevence a léčba hypokalemie spojené 

s hypochloremickou alkalozou, ztráty draslíku způsobené 

zvracením, při podávání diuretik s kaliuretickým účinkem 

Nežádoucí účinky: nevolnost, zvracení, plynatost, bolesti břicha, 

průjem 

Lorista H 50/12,5 mg tbl p.o. á 24 hod 

Indikační skupina: antihypertenzivum, antagonista angoitenzinu 

II a diuretikum 

Indikace: léčba esenciální hypertenze 

Nežádoucí účinky: kašel, průjem, anemie, kožní vyrážka, 

kopřivka 

Novalgin amp. 5 ml i.m. při bolesti maximálně 3x denně po 8 

hodinách 

Indikační skupina: analgetikum, antipyretikum 

Indikace: silná akutní nebo chronická bolest, horečka 

nereagující na jinou léčbu 

Nežádoucí účinky: kožní slizniční příznaky (svědění, pálení, 

zarudnutí, kopřivka, otoky), dušnost, trávicí obtíže, poruchy 

srdečního rytmu, pokles krevního tlaku 
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Plasmalyte roztok 1000 ml i.v. kapat 4 hodiny 

Indikační skupina: elektrolyt 

Indikace: jako zdroj tekutin např. při popáleninách, během 

chirurgických operacích, pro léčbu šoku vlivem ztráty krve a 

dalších stavů, kdy je třeba rychlá náhrada krve nebo tekutin 

Nežádoucí účinky: alergická reakce - otok kůže tváří, rtů a otok 

krku, obtíže při dýchání, kožní vyrážka, zarudnutí kůže 

Quamatel amp.inj i.v. á 12 hod , ředěno do 100ml FR 

Indikační skupina: antiulcerózum, antagonista H2-receptorů 

Indikace: všechny stavy, kdy není možno podat famotidin per os 

Nežádoucí účinky: zřídka se objeví zvýšení teploty, bolest 

hlavy, únava, zácpa, průjem, alergická reakce, arytmie, sucho 

v ústech, nauzea, zvracení 

Syntostigmin 1ml amp. i.m. á 6 hod 

Indikační skupina: parasympatomimetikum 

Indikace: útlum střevní peristaltiky až paralytický ileus, 

pooperační atonie močového měchýře 

Nežádoucí účinky: nadměrné slinění, slzení, průdušková sekrece 

s kašlem, pocení, mióza, neostré vidění do dálky, průjem, 

zvracení, kolikovité bolesti, polakisurie, svalové záškuby až 

tonické křeče 

Unasyn1,5 g inj i.v. á 8 hod, ředěno do 100ml FR 

Indikační skupina: širokospektré antibiotikum, kombinace 

ampicilinu a sulbaktamu 
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Indikace: bakteriální infekce vyvolané  citlivými 

mikroorganismy, infekce horních a dolních cest dýchacích, 

nitrobřišní infekce,  infekce kostí, kloubů, kůže a měkkých 

tkání, gynekologické infekce, infekce močových cest, 

septikémie 

Nežádoucí účinky: průjmy nebo řidší stolice, nevolnost, 

zvracení, bolesti v nadbřišku, vyrážka, svědění kůže, ospalost, 

únava 

( zdroj: příbalové letáky uvedených léčiv) 
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4.  Ošetřovatelská část 

4.1 Úvod do ošetřovatelské části 

Pro zpracování ošetřovatelské části bakalářské práce jsem si 

zvolila pacienta po operaci radikální cystektomii s vytvořením 

náhradního měchýře pro tumor močového měchýře. Pacient byl 

hospitalizován na urologickém oddělení. 

Ke zpracování ošetřovatelského procesu jsem si zvolila model 

Marjory Gordon – „model fungujícího zdraví“. 

 

4.2 Ošetřovatelství 

   Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína zaměřená na aktivní 

vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb 

nemocného a zdravého člověka v péči o jeho zdraví. (Plevová, 2011) 

Ošetřovatelství je zaměřeno zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení 

zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného 

člověka a zajištění klidného umírání a smrti. (Staňková, 2003)   

Tím se velmi podílí na prevenci, diagnostice, terapii a rehabilitaci. Sestra pomáhá 

nemocnému a jeho okolí, aby byly schopni sami uspokojovat svoje základní bio-

psycho-sociální potřeby. Nemocným, kteří nejsou schopni nebo nemohou o sebe 

pečovat,  sestra zajišťuje a poskytuje profesionální ošetřovatelskou péči. 

(Staňková, 2003) 

 

 Základní cíle ošetřovatelství jsou: 

- podporovat a upevňovat zdraví 

- podílet se na navrácení zdraví 

- zmírňovat utrpení nemocného člověka 

- zajistit klidné umírání a důstojnou smrt 
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Mezi charakteristické rysy ošetřovatelství řadíme: 

- poskytování aktivní péče o nemocného 

- individualizovaná ošetřovatelská péče 

- ošetřovatelská péče založená na vědeckých poznatcích 

- pochopení nemocného jako bio-psycho-sociální a duchovní celek 

- poskytování ošetřovatelské péče celým ošetřovatelským týmem, složeným 

z různě kvalifikovaných pracovníků 

- ošetřovatelská péče má preventivní charakter 

 

Základním rámcem pro realizaci cílů ošetřovatelství je ošetřovatelský proces. 

(Staňková, 2003) 

 

4.3 Ošetřovatelský proces 

 

Umožňuje specifický individualizovaný přístup k ošetřování nemocného 

v nemocniční péči. 

Ošetřovatelský proces je myšlenkovým algoritmem sestry při plánování 

ošetřovatelských aktivit a systémem kroků a postupů při ošetřování nemocného. 

(Trachtová, 2010) 

Ošetřovatelský proces je soubor specifických ošetřovatelských zákroků v péči o 

zdraví jednotlivce, rodin anebo celých komunit. V užším slova smyslu zahrnuje 

použití vědeckých metod pro určení zdravotních potřeb pacienta a vymezení těch, 

které mohou být nejúčinněji uspokojeny péčí sester. (Staňková, 2003) 

 

Ošetřovatelský proces má 4 fáze: 

1/ Zhodnocení potřeb pacienta a prostředků ošetřovatelské péče 

- získávání informací a jejich interpretace 

- určení aktuálních a potencionálních problémů pacienta a jeho potřeb 

- vymezení priorit ošetřování 

- projednání stanovených potřeb a priorit s pacientem, pokud je to možné 
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2/ Plánování činností vedoucích k uspokojování vyznačených potřeb 

- stanovení cílů ošetřovatelské péče společně s pacientem 

- rozhodování o tom, které ošetřovatelské výkony pacient potřebuje 

- projednání plánu s pacientem 

- seznámení ostatních pracovníků s ošetřovatelským plánem 

3/ Realizace ošetřovatelského plánu 

- koordinace a vykonávání ošetřovatelské péče podle schváleného plánu 

- úprava péče tak, aby byla vzata v potaz jak neplánovaná, ale poskytnutá 

péče, která poskytnutá nebyla 

4/ Vyhodnocení efektu péče a zpětná vazba 

- porovnání pokroku a dosažených výsledků s plánovanými cíli 

- změření efektu plánovaných ošetřovatelských činností 

- nové zhodnocení pacienta a úprava plánu v případě, že by nebylo 

dosaženo kýženého cíle 

- kritická analýza jednotlivých fází ošetřovatelského procesu a provedení  

nezbytných úprav 

(Staňková, 2003) 

 

4.4  „Model fungujícího zdraví “ Marjory Gordonové 

Tento model ošetřovatelské péče jsem si vybrala pro jeho 

komplexnost. Model je odvozený od interakce osoba  – 

prostředí. Zdravotní stav člověka je vyjádřením bio-psycho-

sociální interakce. 

Základní strukturu modelu fungujícího zdraví tvoří jedenáct 

oblastí, jedenáct funkčních vzorců zdraví. Při kontaktu 

s nemocným sestra určí funkční nebo dysfunkční vzorce zdraví. 

Pro dysfunkční typ je charakteristické stanovení ošetřovatelské 

diagnózy podle priorit a vytvoření plánu ošetřovatelské péče 

nejen u nemocného, ale i u relativně zdravých jedinců, kdy 

v případě neposkytnutí adekvátní ošetřovatelské péče může dojít 
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k závažnému porušení zdraví nebo možnosti vzniku choroby.  

(Trachtová, 2010)     

 

 4.4.1 Jedenáct vzorců zdraví Marjory Gordonové: 

1/ Vnímání – udržování zdraví-  

- jak pacient vnímá své zdraví, jak se stará o své zdraví,  

životní styl pacienta 

2/ Výživa – metabolismus 

- způsob stravování, pravidelnost stravování, stravovací 

návyky 

- zhodnocení stavu kůže, sliznic, chrupu, hmotnost, výška 

3/ Vylučování 

- způsob a pravidelnost vylučování 

- rituály při vyprazdňování 

4/ Aktivita – cvičení 

- způsob udržování tělesné kondice 

- způsob trávení volného času 

5/ Spánek – odpočinek 

- způsob, délka, kvalita spánku  

- rituály před spaním 

6/ Citlivost (vnímání) – poznávání 

- hodnocení smyslů /čich, hmat, sluch, chuť, zrak/ 
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- používání kompenzačních pomůcek 

7/ Sebepojetí – sebeúcta 

-popisuje emociální stav nemocného, vnímání sebe   

sama, vnímání vlastní identity 

- nonverbální projevy 

8/ Role – mezilidské vztahy 

- způsob přijetí a plnění životních cílů 

- hodnocení mezilidských vztahů 

9/ Reprodukce – sexualita 

10/ Stres, zátěžové situace – zvládání, tolerance 

- způsob tolerance a zvládání stresových situací 

- podpora rodiny 

- vnímání vlastních schopností řídit a zvládat běžné 

situace 

11/ Víra – životní hodnoty 

- zahrnuje vše, co je vnímáno jako důležité 

- vnímání životních cílů, hodnot a přesvědčení 

(Trachtová, 2010) 
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4.5 Ošetřovatelská anamnéza při příjmu dne 26. 10. 2012 

Ošetřovatelskou anamnézu jsem u pacienta odebrala dne 26. 10. 2012. Po 

překladu z ARO na standardní jednotku urologického oddělení, mezi 13-14 

hodinou. K zaznamenání ošetřovatelské anamnézy jsem použila tiskopis 

používaný v oblastní nemocnici (viz příloha č.1). 

Uvedené informace o pacientovi jsou získané rozhovorem s pacientem, 

s personálem z ARO, ze zdravotnické dokumentace a z pozorování pacienta. 

Fyziologické funkce dne 26. 10. 2012, 13-14 hod, při překladu pacienta z ARO 

TK-  148/83 mmHg                                        TT - 37,6°C 

P – 101/ min 

Pacient byl oběhově stabilní, subfebrilní, bez známek tromboembolické nemoci. 

1/ Vnímání zdravotního stavu 

Pacient chodil na pravidelné preventivní zdravotní prohlídky. 

V červnu 2012 pozoroval krev v moči. Navštívil svého 

praktického lékaře, který jej odeslal k odbornému vyšetření na 

urologii. Pacientovi byla ambulantně provedena cystoskopie, 

kde nalezeny dva polokulovité útvary a pacient byl indikován 

k transuretrální resekci tumoru močového měchýře. Výkon byl 

proveden 7/2012.  Výsledek histologie: V řezech zastiženy 

útržky místy solidně uspořádaného uroteliálního karcinomu, 

který infiltruje sliznici močového měchýře.  pT2a 

S výsledkem histologie byl pacientovi jako další možný postup 

léčby navržena radikální cystektomie, se kterou souhlasil. 

Pacient je se svou diagnózou a prognózou onemocnění plně 

informován. Závažnost onemocnění si uvědomuje. 
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2/ Výživa – metabolismus 

Pacient byl diabetik na kombinované terapii již několik let.  

Vzhledem k diabetu je zvyklý na pravidelný stravovací režim. 

Aplikaci inzulínu provádí inzulínovým perem. Zná příznaky 

hypoglykémie a ví, jak se v případě hypoglykémie zachovat. 

Doma si pravidelně měří glykémie glukometrem a pravidelně 

navštěvuje svého diabetologa.  

Na ARO byl pacient prvních pět pooperačních dnů vyživován 

parenterální výživou. Pravidelně mu byla měřena hladina 

glukózy v séru a dle výsledků byla upravována dávka inzulínu. 

Při příjmu  vyhodnoceno nutriční skóre  s výsledkem 0 bodů 

(viz. příloha č. 2). Nyní má ordinovanou kašovitou stravu, dieta- 

9/225/ KK. V příjmu tekutin a potravy je soběstačný. Pacienta 

informuji o nutnosti sledování příjmu tekutin a kontrole 

dojídání. 

Před operačním výkonem byl pacientovi zaveden centrální žilní 

katétr, který má i v současné době. Centrální žilní katétr je 

zaveden do vena subclavia latera dextra. Katétr je funkční, 

sterilně ošetřen a překryt dnes ráno před překladem na 

standardní jednotku. Dle ordinace lékaře podána infuze 

Plasmalyte 1000ml i.v. po dobu čtyř hodin. 

Kožní turgor dobrý. Na hrudníku klidná, zhojená jizva po 

sternotomii.  

Operační rána klidná, bez známek zarudnutí, sekrece z rány 

nulová. Ventrofily nedráždí kůži. Rána překryta sterilní longetou 

a přelepena Omnifixem. Drén odvádí serosangvinolentní 

tekutinu. 
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Riziko vzniku dekubitů je vyšší, podle stupnice Nortonové 

součet 25 bodů (viz příloha č.2). 

3/ Vylučování 

Doma pacient neměl s vyprazdňováním žádné problémy. Na 

stolici chodil pravidelně, 1x denně. S močením žádné problémy 

neudával. Poslední stolici měl ráno v den operačního výkonu. 

Nyní na stolici zatím nebyl. Od operačního výkonu má pacient 

zavedenou epicystostomii, močovody má vyústěné do 

ureterálních katétrů, které vedou lehce hematurickou moč. Do 

náhradního močového měchýře má zavedený permanentní 

močový katétr. U pacienta je přísně sledována bilance tekutin. 

Za 24 hodin je bilance tekutin vyrovnaná. ( viz tabulka č. 8) 

Tabulka č. 8 Bilance tekutin od 26.10.12 6,00 hod do 27.10.12 

6,00 hod) 

Příjem tekutin p.o. 2050 ml 
Příjem tekutin i.v. 1000 ml 
  
Celkem příjem tekutin 3050 ml 
  
Výdej tekutin- drén 100 ml 
Výdej tekutin – levý ureter 1400 ml 
Výdej tekutin – pravý ureter 1000 ml 
Výdej tekutin -epicystostomie 250 ml 
  
Celkem výdej tekutin 2750 ml 
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4/ Aktivita, cvičení 

Pacient měl sedavé zaměstnání. Ve volném čase se věnuje práci 

na zahrádce a rodině. S manželkou cestují po památkách. Rád 

sleduje televizi. 

Po operaci se cítí zesláblý. Některé běžné úkony nezvládá sám, 

potřebuje dopomoc od nelékařského zdravotnického personálu. 

Proveden Barthelové test základních denních činností, skóre je 

35 bodů – vysoce závislý (viz příloha č.2). 

Pohybový režim: rehabilitace horních a dolních končetin, 

dechová cvičení, chůze. 

Na dolních končetinách přiloženy kompresivní punčochy. Dolní 

končetiny bez známek zánětu, nebolestivé, bez otoků, prsty 

dobře prokrvené. 

Spolupracuje s rehabilitačními pracovníky při nácviku vstávání 

z lůžka a provádí kondiční cvičení. Při pohybu si stěžuje na 

bolest v oblasti operační rány. Bolest je tlumena ordinovanými 

analgetiky. 

Při hodnocení rizika pádu dosahuje pacient 6 bodů- střední 

riziko pádu (viz příloha č.2). Proto je mu identifikační náramek i 

zdravotnická dokumentace označena značením dle zvyklostí 

nemocnice. Pacienta poučuji o prevenci pádu. Pacient si přeje na 

noc zvednout jednu zábranu u lůžka. 

5/ Spánek, odpočinek 

Se spánkem neměl pacient nikdy problémy. Dodržoval 

pravidelný režim. Chodil spát kolem 23 hodiny a probouzel se 

kolem 7 hodiny ranní. Hypnotika nikdy neužíval. 



  51 

Během hospitalizace na ARO byl pacient, dle sdělení 

ošetřujícího personálu, v noci opakovaně neklidný, často se 

budil a byl dezorientovaný. Přes den pospával.  

6/ Vnímání – poznávání 

Pacient je při vědomí, je orientovaný místem a osobou. Časem 

je mírně dezorientovaný. Zdůvodňuje to pobytem na ARO, kde 

nebyly okna. Poznávací funkce jsou v pořádku. Při mé návštěvě 

na ARO, mě ihned poznal a věděl z kterého jsem oddělení. 

Na čtení používá dioptrické brýle. 

Pacient udává bolest v místě operační rány.  Intenzitu bolesti 

hodnotí na visuální analogové škále hodnotou 3 (viz příloha 

č.1). Na ARO byla bolest tlumena analgetickou směsí,  Marcain 

0,5% 25 ml+ Morphin 1% 1ml+ 75 ml FR, podávanou do 

epidurálního katétru. Epidurální katétr odstraněn ráno v den 

překladu. Místo vpichu klidné, bez zarudnutí a známek infekce. 

7/ Sebekoncepce – sebeúcta 

Pacient vnímá sebe sama jako prchlivého jedince. Rychle se 

rozčílí, ale vzápětí se uklidní. 

Největší obavu měl před výkonem z možnosti vyústění stomie. 

Měl obavy, zda by zvládl pečovat o stomii. Obával se i reakce 

přátel a známých, kdyby se dozvěděli,  že má vyvedenou stomii. 

8/ Role – mezilidské vztahy 

Pacient je ženatý. S manželkou jsou spolu přes třicet let. Žijí 

v rodinném domku. Mají dvě děti, které je pravidelně navštěvují 

i s vnoučaty. Se vztahy v rodině je spokojený.  Je rád, že mají s 

manželkou s dětmi a vnoučaty kladný vztah. 
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Na ARO ho chodila pravidelně navštěvovat manželka. Nyní je 

rád, že je zpět na standardním oddělení, kam ho můžou přijít 

navštívit i vnoučata. 

9/ Sexualita – reprodukce 

S pacientem jsme se tímto tématem nezabývali. 

10/ Stres, zátěžové situace – zvládání, tolerance 

Podle slov pacienta, byla velkou změnou v jeho životě 

cukrovka. Musel si zvyknout na pravidelný režim a omezení ve 

stravování a naučit se aplikovat si inzulín. Po sdělení diagnózy 

nádoru močového měchýře obviňoval celý svět a nechtěl si 

diagnózu připustit. V prvních okamžicích se obával rychlé smrti. 

Velkou oporou mu v těchto chvílích byla manželka.  

Nyní vnímá onemocnění jako další životní zkoušku, se kterou je 

třeba se poprat a nic nevzdávat. 

11/ Víra – životní hodnoty 

Pacient není náboženského vyznání. Respektuje věřící lidi a 

jejich víru. Podle svých slov rád navštěvuje kostely, pro jejich 

klidnou atmosféru. V životě je pro něj nejdůležitější rodina, 

zdraví a spokojenost. 

Před operací kouřil 15-20 cigaret denně. Nyní si dává za cíl 

přestat kouřit. 

 

4.6 Ošetřovatelské diagnózy 

Po rozhovoru s pacientem, zaznamenání získaných informací  a po prostudování 

zdravotnické dokumentace jsem spolu s pacientem stanovila ošetřovatelské 

diagnózy. 
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Ošetřovatelské diagnózy a plán ošetřovatelské péče jsem stanovila v den překladu 

pacienta z ARO na standardní jednotku urologického oddělení, tj. 26.10.2012 

mezi 13-14 hodinou, 8. pooperační den. 

Plán ošetřovatelské péče byl stanoven na 24 hodin a hodnocení provedené 

ošetřovatelské péče byla provedeno následující den, tj. 27.10.2012 cca ve 14 

hodin, tj. 9.pooperační den. 

 

Aktuální ošetřovatelské diagnózy: 

1. Bolest z důvodu operačního výkonu 

2. Deficit sebepéče v oblasti běžných denních činností z důvodu 

pooperačního stavu 

Potencionální ošetřovatelské diagnózy: 

1. Riziko vzniku infekce v místě operační rány, zavedení drénu a z důvodu 

zavedení centrálního žilního katétru 

2. Riziko vzniku infekce z důvodu zavedení permanentního močového 

katétru, epicystostomie a ureterálních katétrů oboustranně 

3. Riziko pádu z důvodu pooperačního stavu  

4. Riziko vzniku tromboembolické nemoci z důvodu operačního výkonu a 

přidružených chronických onemocnění 

Aktuální krátkodobé ošetřovatelské diagnózy 

1. Bolest z důvodu operačního výkonu 

Cíl:  

- pacient bude udávat zmírnění bolesti  zhruba do 45 minut od aplikace 

analgetika – VAS 1-2  
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- bolest nebude pacienta omezovat v pohybu 

Plán péče:  

- zjistit intenzitu, lokalitu a charakter bolesti 

- aplikovat analgetika dle ordinace lékaře a podle potřeby pacienta 

- zhodnotit a zaznamenat účinek podaných analgetik 

- seznámit pacienta s úlevovou polohou  

- spolupracovat s rehabilitačními pracovníky při nácviku vstávání z lůžka a 

při kondičním cvičení 

Realizace: 

Při rozhovoru s pacientem po překladu na naše oddělení jsem se pacienta 

dotazovala na bolest. Pacient hodnotil pomocí vizuální analogové škály  intenzitu 

bolesti hodnotou 3.  Bolest lokalizuje v místě operační rány, omezuje ho při 

pohybu. Bolest je tlumena ordinovanými analgetiky. Pacienta jsem poučila o 

možnosti aplikace analgetik podle jeho potřeby. Seznámila jsem ho s možnými 

nežádoucími účinky analgetik, o nutnosti informovat zdravotnický personál 

v případě výskytu nežádoucích účinků.  26.10.12 ve 13,00 hodin pacient udává 

bolest, VAS 5, aplikován Dipidolor 2ml i.m. dle ordinace lékaře. Za 30 minut od 

aplikace analgetika udává úlevu od bolesti, VAS 2.  Ve spolupráci 

s rehabilitačními pracovníky jsme s pacientem prováděli nácvik vstávání z lůžka. 

Pacient byl edukován o nutnosti přidržení operační rány při odkašlávání a 

vstávání z lůžka.   

Hodnocení: 

Pacient v průběhu dne po aplikaci analgetika hodnotil bolest jako mírnou, na 

stupnici VAS hodnotou 2. Bolest v operační ráně  cítil při prudkém pohybu.  Ve 

22 hodin znovu aplikován Dipidolor 2ml i.m. V noci byl bez bolestí, spal celou 

noc.  
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Plán i cíl ošetřovatelské péče byly pro tento den splněny. Ošetřovatelská diagnóza 

je stále aktuální. 

 

2. Deficit sebepéče v oblasti běžných denních činností z důvodu pooperačního 

stavu 

Cíl: 

- pacient bude  schopen  s pomocí vykonávat běžné činnosti / hygiena, 

oblékání, příjem potravy a tekutin/  

Plán péče: 

- zjistit a zhodnotit stupeň soběstačnosti pacienta / Barthelové test  

základních všedních činností/ 

- zajistit pomoc při hygieně, oblékání, přesunu z lůžka a při chůzi 

- zajistit dostatek pomůcek k lůžku pacienta 

- aktivizovat pacienta při denních činnostech 

Realizace: 

Za doprovodu jednoho člena zdravotnického personálu pacient došel do koupelny 

k umyvadlu, kde s asistencí provedl základní hygienickou péči. Pokožka zad byla 

promazána kafrovou mastí, třísla a kožní záhyby byly preventivně ošetřeny 

Menalindovou pastou. S pomocí provedl  i výměnu osobního prádla. K lůžku byl 

pacientovi přistaven jídelní stolek, na který byly pacientovi umístěny na dosah 

ruky hygienické pomůcky, brýle, tisk, mobilní telefon, hrnek a džbánek s čajem. 

Po celý den byl pobízen k příjmu tekutin.  Pacient byl diabetik, proto  bylo 

personálem  sledováno množství snědené stravy a v pravidelných ordinovaných 

intervalech byla měřena hladina glukózy v séru.  K přesunu z lůžka na židli si 

pacient signalizačním zvonkem přivolal personál oddělení.  V odpoledních 

hodinách se prošel s rehabilitačními pracovníky po chodbě.  
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Hodnocení: 

Pacient je s malou  asistencí zdravotnického personálu schopen zvládat 

hygienickou péči, při příjmu potravy a tekutin je soběstačný. U lůžka má 

k dispozici dostatek tekutin. K jídlu se s pomocí posadí na židli ke stolku. Je 

seznámen se sledováním bilance tekutin a sledováním množství snědené stravy. U 

lůžka má na dosah ruky k dispozici osobní věci pro denní potřebu. Při přesunu 

z lůžka a při chůzi je nutná dopomoc zdravotnického personálu. 

Plán i cíl ošetřovatelské péče byly splněny. Ošetřovatelská diagnóza je  stále 

aktuální. 

 

Potencionální ošetřovatelské diagnózy 

1. Riziko vzniku infekce v místě operační rány, zavedení drénu a z důvodu 

zavedení centrálního žilního katétru  

Cíl: 

- minimalizace rizika vzniku infekce 

- hojení rány per primam 

Plán péče: 

- informovat pacienta o důvodu zavedení centrálního žilního katétru a drénu 

- pravidelně sledovat místo vpichu centrálního žilního katétru a operační 

ránu 

- přísně dodržovat  aseptické postupy při manipulaci s centrálním žilním 

katétrem a při převazu operační rány 

- dodržovat řádnou hygienu a dezinfekci rukou před a po manipulaci 

s invazivními vstupy a operační ránou 
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- sledovat funkčnost a délku zavedení invazivních vstupů 

- používat jednorázové pomůcky 

- provádět pravidelný záznam do dokumentace dle zvyku oddělení 

Realizace: 

Operační rána je každý den převazována ošetřujícím lékařem, rána je klidná, bez 

sekrece a zarudnutí. Ventrofily nedráždí kůži. Kůže pod Ventrofily klidná, bez 

zarudnutí. Drén  napojen na svod, odvádí serosangvinolentní tekutinu. Je 

sledováno množství odpadu z drénu. Centrální žilní katétr ošetřen ráno před 

překladem z ARO. Při převazu centrálního žilního katétru provedena dezinfekce 

místa vpichu Braunoderm spray a přelepen sterilní průhlednou folií Hydrofilm. 

Další převaz za 72 hodin, tj. 29.10.2012, eventuálně při poškození či odlepení 

krytí převaz nutný dříve.  Krycí folie označena datem provedeného převazu. Do 

centrálního žilního katétru kape Plasmalyte 1000 ml po dobu 4 hodin. 

Hodnocení: 

Operační rána byla přes den klidná, obvaz suchý. Drén odvedl 100ml 

serosangvinoletní tekutiny. Centrální žilní katétr bez  zarudnutí a známek infekce, 

funkční. Do centrálního žilního katétru podávány infuze dle ordinace lékaře. 

 

2. Riziko vzniku infekce z důvodu zavedení permanentního močového 

katétru, epicystostomie a ureterálních katétrů oboustranně 

Cíl: 

- minimalizace rizika vzniku infekce 

Plán péče: 

- informovat pacienta o důvodu zavedení permanentního močového katétru, 

epicystostomie a uretrálních katétrů oboustranně 
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- seznámit pacienta s péčí a manipulací s permanentním močovým katétrem, 

epicystostomií a ureterálními katétry 

- sledovat vzhled a množství odváděných tekutin 

- při manipulaci s katétry postupovat asepticky 

- používat jednorázové pomůcky při převazech epicystostomie a 

ureterálních katétrů 

- uzavřený sběrný systém rozpojovat pouze v nutném případě 

- dbát o zvýšenou hygienickou péči genitálu 

- dodržovat řádnou hygienu a dezinfekci rukou při manipulaci s katétry 

- provádět pravidelný záznam do dokumentace dle zvyku oddělení 

Realizace: 

Pacienta jsem edukovala o nutnosti zavedení katétrů a o péči o katétry. Pacient 

spolupracoval při sledování bilance tekutin. Epicystostomie odvedla 250 ml lehce 

hematurické moči, levý ureterální katétr odvedl 1400 ml lehce hematurické moči, 

pravý ureterální katétr odvedl 1000 ml lehce hematurické moči a permanentní 

močový katétr neodvedl žádnou tekutinu. Při ranní a večerní hygieně provedl 

pacient za asistence zdravotnického personálu důkladnou hygienickou péči o 

genitál. Byl poučen o nutnosti časté hygieny genitálu v průběhu dne. Ústí močové 

trubice je klidné, okolo permanentního močového katétru není žádná sekrece. Dne 

27.10.2012 při ranní vizitě proveden převaz epicystostomie a místa vyvedení 

ureterálních katétrů těsně nad epicystostomií, místo vpichu klidné, bez zarudnutí a 

sekrece. Provedena dezinfekce Softaseptem N spray, přiložena sterilní longeta a 

obvaz fixován ke kůži Omnifixem. 

Hodnocení: 

Pacient ví jak má postupovat při manipulaci s katétry. Během dne provedl 4x 

hygienickou péči o genitál, vždy s asistencí všeobecné sestry. Katétry odvádí 
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lehce hematurickou moč. Pacient ví o sledování bilance tekutin. Bilance tekutin je 

vyrovnaná. 

 

3. Riziko pádu z důvodu pooperačního stavu  

Cíl: 

- snížit riziko pádu 

- odstranění  vnějších rizikových faktorů, které mohou zapříčinit pád 

Plán péče: 

- seznámit pacienta s opatřeními zajišťujícími jeho bezpečnost / signalizační 

zvonek u lůžka, zábrany u lůžka, pevná obuv/ 

- bezpečně upravit okolí lůžka 

- zajistit věci denní potřeby k lůžku 

- zajistit asistenci personálu při přesunu z lůžka a při chůzi 

Realizace: 

Pacienta jsem poučila o rizicích a příčinách pádu a jejich prevenci. Identifikační 

náramek a zdravotnickou dokumentaci pacienta jsem označila červeným puntíkem 

dle zvyklosti zařízení. Pacientovi jsem ukázala signalizační zařízení u lůžka a 

v koupelně. Poučila jsem ho vhodné obuvi.  Při rehabilitaci chůze je pacient vždy 

doprovázen personálem oddělení. Ví o nutnosti přivolání zdravotnického 

personálu při přesunu z lůžka na židli nebo při chůzi. Pacient si přál na noc 

zvednout zábranu pro větší pocit bezpečí. Veškeré pomůcky pro denní potřebu má 

na  dosah ruky z lůžka.  

Hodnocení: 

Během mé služby nedošlo k pádu pacienta.  



  60 

 

4. Riziko tromboembolické nemoci z důvodu operačního výkonu 

Cíl:  

- snížení rizika vzniku tromboembolické nemoci 

- pacient je informovaný o rehabilitaci  na lůžku a chůze jako prevenci 

tromboembolické nemoci 

- včasné odhalení známek tromboembolické nemoci 

Plán péče: 

- aplikace antikoagulační léčby dle ordinace lékaře 

- kontrola funkčnosti přiložených kompresivních punčoch na dolních 

končetinách 

- kontrola prokrvení dolních končetin 

- edukace pacienta o rehabilitaci dolních končetina na lůžku a včasná 

rehabilitace 

- poučení pacienta o příznacích a prevenci tromboembolické nemoci 

Realizace: 

Pacienta jsem seznámila s příznaky tromboembolické nemoci, s nutností přiložení 

kompresivních punčoch. Dolní končetiny byly pod přiloženými kompresivními 

punčochami dobře prokrvené. Pacient několikrát za den provádí cviky dolních 

končetin na lůžku a s asistencí zdravotnického personálu se prochází po pokoji 

nebo po chodbě oddělení.  V 19,00 hod  jsem  pacientovi dle ordinace lékaře 

aplikovala Clexane 0,6 ml s.c.   

Hodnocení:  
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Bandáž dolních končetin je funkční. Pacient nejeví projevy tromboembolické 

nemoci. S asistencí personálu provádí rehabilitaci chůze a sám ovládá cviky 

dolních končetin na lůžku. 

 

Dlouhodobý plán ošetřovatelské péče 

Pacient byl hospitalizován na urologickém oddělení od 26.10. -  4.11.2012, tj. 

celkem 10dnů. Během  hospitalizace jsem se ve spolupráci s pacientem zaměřila 

na plán a  intervence ošetřovatelské péče tak, aby došlo k naplnění jeho potřeb. 

Zaměřila jsem se převážně na tyto oblasti ošetřovatelské péče: 

1. Bolest z důvodu operačního výkonu 

S všeobecnou sestrou hodnotil pacient  intenzitu, lokalizaci a charakter bolesti. 

K hodnocení bolesti jsem použila vizuální analogovou stupnici. Po aplikaci 

analgetik pacient s časovým odstupem hodnotil účinek podaných analgetik. 

Pacient byl seznámen s úlevovými polohami a s nutností přidržovat operační ránu 

při odkašlávání a vstávání. Analgetika byla první tři dny hospitalizace aplikována 

v pravidelných intervalech. Pacient udával vzestup intenzity bolesti zhruba 1 

hodinu před aplikací analgetik. Po aplikaci analgetika došlo zhruba po 30 

minutách ke snížení intenzity bolesti. Od čtvrtého dne si pacient analgetika nechal 

aplikovat pouze na noc. Od sedmého dne hospitalizace analgetika odmítal. 

 

2. Deficit sebepéče v oblasti běžných denních činností 

V prvních pěti dnech hospitalizace pacient vyžadoval dopomoc s hygienickou 

péčí, s oblékáním, při přesunu z lůžka na židli a při chůzi. Šestý den hospitalizace 

byl proveden kontrolní Barthelové test základních všedních činností, s výsledkem 

80 bodů – lehká závislost. Při stravování byl pacient soběstačný, jen byla nutná 

dopomoc  zdravotnického personálu  při posazování k jídlu. Pacient byl neustále 

pobízen k příjmu tekutin. Spolupracoval při sledování bilance tekutin. Při chůzi si 
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pacient cítil každý den jistější. Od 8. dne hospitalizace nebyla nutná přítomnost 

zdravotnického personálu při rehabilitaci chůze a při přesunu z lůžka.  

 

U pacienta jsem stanovila i potencionální ošetřovatelské diagnózy: riziko vzniku 

infekce, riziko pádu, riziko tromboembolické nemoci. Jednalo se o rizika, kterým 

se dalo předejít. 

1. Riziko vzniku infekce v místě operační rány a z důvodu zavedení centrálního 

žilního katétru,drénu, epicystostomie, permanentního močového katétru a 

ureterálních katétrů 

Centrální žilní katétr byl ošetřován podle standardů nemocničního zařízení. 13. 

pooperační den byl odstraněn, místo vpichu bylo sterilně překryto tamponem a 

přelepeno lepenkou Omnifilm. Konec centrálního žilního katétru byl odeslán na 

bakteriologické vyšetření. Operační rána byla každý den převazována ošetřujícím 

lékařem, kryta sterilní longetou a přelepena lepenkou Omnifix.  Drény, 

epicystostomie a permanentní močový katétr byly na svod. 10. pooperační den 

byly ureterální katétry bilaterálně a epicystostomie svedeny do stomického sáčku. 

13. pooperační den došlo k odstranění ureterálních katétrů. 16. pooperační den 

byla provedena extrakce epicystostomie a drénu, rána byla sterilně překryta 

longetou a  přelepena Omnifixem. 

 

2. Riziko pádu v důvodu pooperačního stavu 

Během hospitalizace byl pacient opakovaně edukován o prevenci pádu. Do  

šestého dne hospitalizace si pacient přál pro svoji bezpečnost na noc zvednout 

jednu zábranu u lůžka.  Po celou dobu hospitalizace měl označený identifikační 

náramek a zdravotnickou dokumentaci červeným puntíkem značícím riziko pádu. 

V prvních dnech hospitalizace byl při chůzi pacient doprovázen někým 

z personálu oddělení. I při přesunu z lůžka byl u pacienta přítomen vždy 

zdravotnický pracovník. Během hospitalizace k pádu nedošlo. 
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3. Riziko tromboembolické nemoci z důvodu operačního výkonu 

Po celou dobu hospitalizace měl pacient přiloženy kompresivní punčochy na 

dolních končetinách. Každý den v 19,00 hodin byl pacientovi aplikován Clexane 

0,6 ml s.c.  Rehabilitace kondičního cvičení a chůze probíhala každý den 

s rehabilitačními pracovníky a s personálem oddělení.  Od pátého dne 

hospitalizace přijímal pacient návštěvy mimo pokoj.  

Bohužel, i přes antikoagulační terapii, kompresi dolních končetin a rehabilitaci 

došlo u pacienta k masivní embolii s následkem smrti. 

 

 

5. Psychosociální stránka nemoci 

„Být zdravým“ představuje významnou životní hodnotu. Jsme-li zdraví, sneseme 

snadno i větší fyzickou a psychickou zátěž a nepohodu. 

Nemoc, která svým průběhem nebo ve svých důsledcích významně snižuje kvalitu 

našeho života je náročnou životní situací. Mezi tyto situace můžeme zařadit např. 

chronické nemocnění, stejně jako onemocnění, která postihují intimní části těla, 

chirurgické výkony nebo zdravotní postižení v jejichž důsledku dochází 

k významným omezením hybnosti či dochází ke ztrátě některého smyslu. 

Nemoc klade zvýšené nároky na adaptaci člověka, na jeho vůli a motivaci. U 

nemocného nejde jen o to smířit se s faktem svého onemocnění a pasivně přijmout 

vše, co sebou nemoc přináší. Nemocný je postaven před úkol překonávat 

problémy s nemocí spojené, vyrovnat se a akceptovat změněný zdravotní stav a 

přijímat jako fakt další nutné, v některých případech i bolestivé, diagnostické  

terapeutické postupy. Pro nemocného je jeho choroba zpravidla těžkým 

břemenem, zátěží a jeho reakce na nemoc nemusí být vždy v souladu 

s očekáváním zdravotníků a členů rodiny. Duševní stránka nemocného, jeho 

psychická reakce na nemoc jsou důležitým článkem při léčbě a ošetřování 
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nemocných, protože zpětně ovlivňují průběh onemocnění. Psychická stránka je 

nezanedbatelným činitelem při vzniku, průběhu a léčbě onemocnění. ( Jobánková, 

2002 ) 

Pro nemocného je jeho subjektivní a osobní prožívání nemoci středem jeho zájmu 

a pozornosti. ( Plevová, 2011 ) 

 

5.1 Psychologické problémy péče o onkologicky nemocné 

Nádorová onemocnění, především pak zhoubná onemocnění, vnímá většina lidí 

jako nemoci spojené s narůstající bolestí a strádáním, i jako nemoci, které 

pacienta omezují po stránce psychologické a sociální. Na nádorová onemocnění je 

vztahován fakt „nevyléčitelného onemocnění“ směřujícího k předčasné smrti. 

Nádorové onemocnění je vnímáno jako nemoc doprovázená obtížnou a 

vyčerpávající léčbou, jejímž důsledkem mohou být rozmanité tělesné defekty, 

trvalé nebo dočasné. Není proto neobvyklé, že člověk delší čas přechází a 

bagatelizuje neurčité symptomy signalizující poruchu zdraví a tak oddaluje 

potřebné lékařské vyšetření. 

Nemocný potřebuje dostatečný čas a zkušenost, aby se mohl vyrovnat se 

změněnou zdravotní situací, případně aby změnil svůj dosavadní způsob života. 

Obvyklou fází vyrovnávání se s faktem onkologického onemocnění je popření, 

kdy pacient nechce a nevěří v závažnost onemocnění, v čemž je mnohdy 

podporován rodinnými příslušníky, ale i zdravotníky, kteří mu „ nechtějí brát 

naději.“ Setrvávání v této nevyjasněné situaci brání nemocnému o svých 

problémech hovořit a posiluje neadaptivní projevy nemocného, které vedou 

k prožitkům bez naděje a neporozumění. Proto by vztah zdravotníka 

s onkologicky nemocným měl vést k uvolněné a otevřené komunikaci, ve které 

může nemocný sdělovat bez obav svoje problémy aniž by byly přehlíženy nebo 

zjednodušovány nepřiměřeně optimistickými zpětnými reakcemi. ( Jobánková, 

2002 ) 
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5.2 Psychosociální problematika pacienta J.H. 

Pan J.H. byl již před nástupem do nemocnice seznámen s onkologickou 

diagnózou a dalším léčebným postupem. I přesto se obával operačního výkonu a 

vzniku možných komplikací. Velmi se obával možnosti vyvedení stomie. 

Znepokojovala ho obava, zda by zvládl sám pečovat o stomii. Nechtěl se stát 

závislým na svých nejbližších. Velmi uvítal možnost provést operační zákrok bez 

založení stomie. Podle jeho slov se mu velmi ulevilo, když po výkonu zjistil, že 

nebylo nutné stomii zakládat. Věřil v brzké uzdravení.  

Velkou oporu měl ve své manželce a dětech. Manželka ho pravidelně 

navštěvovala i během jeho hospitalizace na ARO. Velmi se těšil na návrat do 

„normálního života“ a chtěl se věnovat vnoučatům a práci na zahrádce. 

 

6. Edukace  

Edukace je proces ovlivňování chování a jednání jedince s cílem navodit pozitivní 

změny v jeho vědomostech, postojích, návycích a dovednostech. 

Edukace znamená výchovu a vzdělávání jedince. (Juřeníková, 2010) 

Edukace v ošetřovatelství je výchova nemocného k samostatnější péči o vlastní 

onemocnění, při které přebírá větší část odpovědnosti za svoje zdraví a sebe. 

Zároveň edukace slouží ke zlepšení spolupráce pacienta se zdravotnickým týmem. 

Cílem edukace jsou předpokládané, očekávané změny v chování pacientů. Čím 

přesněji jsou cíle formulované, tím efektivněji může sestra plánovat, motivovat a 

řídit edukační činnost. 

Fáze edukačního procesu: 

1. posuzování – sběr dat a informací o nemocném, zhodnocení pacientových 

schopností učit se, posouzení potřeb pacienta 
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2. stanovení edukační diagnózy – identifikace problémů pacienta 

3. plánování – sestra stanovuje priority edukace, volí metody edukace, 

stanovuje cíle edukace 

4. realizace – naplánované vyučovací strategie probíhají tak, abychom 

dosáhli žádoucího výsledku s přihlédnutím k věkovým a individuálním 

zvláštnostem pacienta 

5. zhodnocení – zjištění, zda bylo dosaženo stanovených cílů edukace, zda si 

pacient osvojil požadované vědomosti a dovednosti, zápis edukace 

pacienta 

U pacienta byla edukace prováděna po celou dobu hospitalizace. V počáteční 

fázi byl pacient seznamován s předoperační přípravou, s provedením 

plánovaných výkonů před samotným operačním zákrokem, o průběhu 

operačního zákroku a plánované hospitalizaci na ARO. Zároveň byl pacient 

preventivně seznámen se stomickými pomůckami. 

Během pooperační péče byl pacient edukován o pohybovém režimu, o 

aplikaci analgetik, o nutnosti postupné zátěže trávicího traktu pevnou stravou, 

o sledování bilance tekutin a příjmu potravy. Velká pozornost byla věnována 

edukaci o rehabilitačním režimu. Pacient byl seznámen s nutností přiložení 

kompresivních punčoch, o aplikaci antikoagulační léčby a hlavně o nutnosti 

rehabilitaci dolních končetin na lůžku a včasné rehabilitaci chůze. Zároveň byl 

edukován o nutnosti komprese operační rány při kašli a prudkých pohybech. 

 

 

 

 

 



  67 

Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala případovou studií pacienta po radikální 

cystektomii pro tumor močového měchýře. 

V teoretické části jsem se zabývala anatomií a fyziologií močového měchýře, dále 

jsem se zaměřila na nádorová onemocnění močového měchýře, na jejich 

etiopatogenezi, symptomatologii, diagnostiku a léčbu. 

V ošetřovatelské části jsem se zabývala ošetřovatelským procesem, modelem 

ošetřovatelské péče podle Marjory Gordon. Stanovila jsem ošetřovatelské 

diagnózy, plán péče a jeho realizaci a hodnocení. Dále jsem se zabývala 

dlouhodobým plánem ošetřovatelské péče. V závěru jsem se věnovala 

psychosociální problematice pacienta a edukaci. 

Prognóza onemocnění je závislá na stadiu ve kterém byl nádor zjištěn. 

Prognostickými faktory jsou velikost nádoru, stupeň invaze, mnohočetný výskyt, 

histologický grade, dysplazie urotelu, četnost recidiv. 

Strategii léčby určuje urolog ve spolupráci s klinickým onkologem a 

radioterapeutem. Pacienti s nádorovým onemocněním močového měchýře 

jakéhokoliv rozsahu a invazivity vyžadují celoživotní sledování. Vzhledem ke 

specifické problematice onemocnění a nutnosti  specializovaných 

endourologických vyšetření probíhá dispenzarizace pacientů na urologických 

pracovištích. 
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Seznam použitých zkratek 

amp. Ampule 

APPE Apendektomie 

ARO Anesteziologicko- resuscitační oddělení 

BMI Body mass index 

Ca Karcinom 

Cm Centimetr 

CT Počítačová tomografie 

EKG Elektrokardograf 

Drg. Dražé 

EM Erytrocytová masa 

ELCO Elektrokoagulace 

FA Farmakologická anamnéza 

FR Fyziologický roztok 

G Gram 

Ch charier 

i.m. Intramuskulárně 

i.v. Intravenosně 
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LAD Lymfadenektomie 

Mg Miligram 

Ml Mililitr 

OA Osobní anamnéza 

P Pulz 

PAD Perorální antidiabetikum 

p.o. Per os 

PK Permanentní katétr 

RA Rodinná  anamnéza 

RCYE  Radikální cystektomie 

s.c. Subkutánně 

Tbl Tableta 

TK Tlak krve 

TT Tělesná teplota 

TU Transfuzní jednotka 

TUR Transuretrální resekce 

VAS Visuální analogová stupnice 

Vi Vicryl 
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