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Výskyt srdečního selhání se podobá svými rozměry epidemii s vysokou 

mortalitou. Tato skutečnost, společně se stagnujícím až klesajícím počtem vhodných 

dárců vedla k potřebě nahradit činnost srdce jako pumpy umělým čerpadlem. 

Mechanické podpůrné srdeční systémy jsou sofistikované přístroje, které jsou schopné 

na určitou dobu podpořit nebo úplně nahradit funkci srdce jako pumpy. Klinickou 

indikací implantace mechanické srdeční podpory je výrazné symptomatické srdeční 

selhání nereagující na běžnou farmakologickou léčbu, poskytovanou v souladu 

s doporučenými postupy (1).  

Mechanické podpůrné srdeční systémy tak poskytují naději na přežití dříve 

neléčitelných stadií srdečního selhání (2). Předmětem mé diplomové práce je časná 

pooperační péče u pacienta s levostrannou mechanickou srdeční podporou. 

V posledních desetiletích vývoj v technice a medicíně pokročil natolik, že lze léčit 

i onemocnění, která byla dříve smrtelná. Mezi ně patří i srdeční selhání. 



Sestry při péči o pacienta s levostrannou mechanickou srdeční podporou pracují 

s moderní, vyspělou zdravotnickou technikou. Práce s těmito přístroji, vyhodnocování 

údajů včetně pohotových reakcí na změny zdravotního stavu pacienta, klade vysoké 

nároky na odbornost a profesionalitu celého multidisciplinárního týmu, který se 

o pacienty po náročných kardiochirurgických operacích stará. Informace o problematice 

ošetřovatelské péče u pacientů s mechanickou srdeční podporou jsou v české literatuře 

obsaženy v literatuře pro lékaře, ale v zahraniční literatuře i v časopisech a knihách 

pro sestry.  

Po formální stránce se diplomová práce skládá z části teoretické a empirické. 

Teoretická část vychází ze studia dostupné literatury. V teoretické části se zaměřujeme 

na časnou pooperační péči u pacienta s levostrannou mechanickou srdeční podporou, 

konkrétně přístrojem HeartMate II, který slouží k „přemostění“ období pacientova života 

při zařazení na čekací listině („bridge“ to transplant) (3).  

V empirické části se zabýváme ošetřovatelskou případovou kasuistikou pacienta 

po implantaci levostranné mechanické srdeční podpory HeartMate II. Dále se zabýváme 

komparací dvou doporučení, které byly zpracovány pro sestry. Jedná se o dokument 

„Ošetřovatelský standard“, z Institutu klinické a experimentální medicíny s názvem 

„Časná pooperační péče o pacienta po kardiochirurgickém výkonu na KAR RES“ a dále 

doporučení Pacific Presbyterian Medical Center, San francisco, California s názvem 

„The Thoratec Ventricular Assist Device: Nursing guidelines.“ Výsledkem komparace 

těchto doporučení, je návrh standardu „Časná pooperační péče u pacienta 

s levostrannou mechanickou srdeční podporou HeartMate II.“ Na základě diplomové 

práce jsem vypracovala návrh informační příručky pro pacienty s názvem: „Levostranná 

mechanická srdeční podpora (LVAD).“ 

Výše uvedená klíčová slova jsem užívala při hledání zdrojů, zejména v databázích 

BMČ, PubMed, Theses.cz 

 


