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Abstrakt 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jaká je hlavní problematika ventilovaných 

pacientů v domácí péči. Zároveň je záměrem této práce seznámit laickou veřejnost 

s možností péče o člena rodiny na umělé plicní ventilaci v domácím prostředí (DUPV). Práce 

je určena hlavně pro oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče v nemocnici Tanvald 

s.r.o., kde by měla sloužit pro rodinné příslušníky, kteří řeší otázky okolo tohoto tématu. 

V teoretické části popisuji, co je to domácí umělá plicní ventilace, jaký je její vývoj u nás i 

v zahraničí, jak je ekonomicky náročná, i tím jaké náležitosti a vybavení jsou nutné 

k realizaci této péče. Jak probíhá zaučení pečujícího člena rodiny. Dále se věnuji tématům co 

je to umělá plicní ventilace, tracheostomiím, jaké jsou komplikace a ošetřovatelské problémy 

s nimi spojené.  

 V praktické části využívám kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu. Jako 

kvantitativní metodu jsem zvolila kazuistiku pomocí ošetřovatelských modelů dle teorie 

Oremové a Hendersonové. Kvalitativní výzkum jsem provedla pomocí dotazníků, které byly 

předloženy rodinným příslušníkům, kteří provádí ošetřovatelskou péči u ventilovaného 

jedince zapojeného do programu domácí plicní ventilace. Pomocí těchto metod se snažím 

odpovědět na hlavní a dílčí výzkumné otázky. Kazuistiky a dotazníky byly vyhotoveny u 

dvou pacientů, kteří byly propuštěny z našeho oddělení pro chronicky ventilované pacienty 

v nemocnici Tanvald a kteří v současnosti žijí ve Vrchlabí a Varnsdorfu. 
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Abstract 

The aim of my thesis was to find out what is the main problem of ventilated patients in home 

care. It is the intention of this paper to acquaint the general public with the care of a family 

member on artificial ventilation at home (DUPV). The work is intended mainly for the 

separation of chronic resuscitation and intensive care in hospital Tanvald s.r.o., where it 

should to serve for family members who are dealing with issues related to this topic. The 

theoretical part describes a home mechanical ventilation, what is its development at home and 

abroad, how it is economically demanding, which requirements and what equipment is needed 

to perform this care, how is the learning curve caring family members. Then I describe the 

topics of mechanical ventilation, tracheostomy, what nursing problems and complications are 

associated with them. 

In the practical part I use both quantitative and qualitative research methods. As a quantitative 

method is the case study using nursing models according theory of Orem and Henderson. I 

conducted qualitative research using questionnaires, which were presented to family members 

who perform nursing care in ventilated individuals involved in the home ventilation. Using 

these methods, I try to answer the main and sub research questions. Case reports and 

questionnaires have been developed in two patients, who were released from our department 

dedicated to the care of chronically ventilated patients in the hospital Tanvald and who 

currently live in Vrchlabí and Varnsdorf.  

 

Keywords 

Breathing, ventilator, artificial ventilation  

 

 

 

 

 

 



 6 

Poděkování: 

  Touto cestou bych chtěla poděkovat zejména Mgr. Janě Novotné za její 

odborné vedení a pomoc při tvorbě této práce. Bez jejích cenných rad, pomoci a trpělivosti by 

tato práce nevznikla. 

 

  Mé poděkování patří i rodičům pana Jana a manželovi paní Františky, za jejich 

soustavnou péči a lásku k bližnímu svému. Za umožnění zveřejnění jejích životních osudů, 

problémů kterým musí denně čelit, pocitům i obavám z dalších dnů. Za to vše co pro své 

blízké dělají jim ještě jednou upřímně děkuji a přeji jim do dalších dnů co nejvíce sil. Děkuji 

také MUDr. Malikdinovi Andarovi, lékaři tanvaldské nemocnice, za to, že tak aktivně 

pomáhá dostat se pacientům do domácí péče a plně se jim věnuje i ve svém volném čase i po 

dlouhé měsíce po jejich propuštění. Zároveň mu děkuji za odborné konzultace. 

 

  Děkuji i své rodině, manželovi a přátelům za jejich podporu, trpělivost a 

pochopení nejen při tvorbě této práce, ale i po dobu studia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Obsah 

 

Úvod .............................................................................................................................9 

Teoretická část ………………………………………………………………………………………………………12 

1. Projekt domácí plicní ventilace ………………………………………………………………………12 

1.2. DUPV v České republice .................................................................................... …13 

1.3. DUPV v zahraničí .................................................................................................. 15 

1.4. Přístrojové vybavení pro DUPV ............................................................................ 17 

2. Ekonomické aspekty DUPV………………………………………………………………………………18 

2.1 Finanční náročnost ve světě ................................................................................. 18 

2.2 Finanční náročnost v České republice .................................................................. 19 

2.3 Materiál k poskytování DUPV ............................................................................... 19 

3. Organizace podílející se na péči o nemocné na DUPV…………………………………….20 

3.1 Domácí péče.......................................................................................................... 20 

3.2 Laické iniciativy ..................................................................................................... 21 

4. Umělá plicní ventilace…………………………………………………………………………………….22 

5. Tracheostomie………………………………………………………………………………………………..23 

5.1 Nejčastější chyby v průběhu ošetřovatelské péče o tracheostomi…………………….26 

6.  Zaučení pečujícího člena rodiny……………………………………………………………………..28 

Empirická část ……………………………………………………………………………………………………….31 

7.  Cíle práce a výzkumné otázky…………………………………………………………………………31 

8. Metodika………………………………………………………………………………………………………...31 

8.1 Použité metody a techniky sběru dat………………………………………………………………..31 

8.2 Charakteristika sledovaného souboru……………………………………………………………….32 

9. Kazuistiky pacientů v DUP………………………………………………………………………………..33 



 8 

Kazuistika č.1…………………………………………………………………………………………………………33 

Kazuistika č.2…………………………………………………………………………………………………………40 

10.Vyhodnocení dotazníků ……………………………………………………………………………........48 

11. Diskuze………………………………………………………………………………………………………......55 

12. Závěr……………………………………………………………………………………………………………….58 

13. Doporučení pro praxi…………………………………………………………………………….…..……59 

Seznam použité literatury…………………………………………………………………………….……….60 

Seznam zkratek…………………………………………………………………………………………….……….62 

Přílohy…………………………………………………………………………………………………………..…......63 

 

 

 



 9 

Úvod 

 

 Během posledních let dosáhlo zdravotnictví mnoha technických a medicínských 

pokroků, které se projevují i v poskytování zdravotní péče pacientům. A to jak pacientům 

hospitalizovaným, tak i pacientům v domácí péči.    

 Umělá plicní ventilace je jedním za základních pokroků v medicíně, která zachraňuje 

mnoha nemocným život. Rozvoj sahá až do pravěku, což potvrzují i některé archeologické 

nálezy, které dokumentují první oživovací pokusy. Až do poloviny 20. století se k podpoře 

dýchání používaly různé manuální kompresivní techniky. S postupným rozvojem se tyto 

pokusy stále zlepšovaly. V současnosti užíváme mechanické přístroje, tzv. ventilátory, které 

nám umožňují kontrolovat umělou plicní ventilaci pozitivním či negativním přetlakem 

v závislosti na druhu onemocnění.  

 Tyto přístroje jsou i nadále zdokonalovány a jejich vývoj dále pokračuje. Díky tomu 

jsou ventilační přístroje na tak vysoké technické úrovni, že jejich obsluha již nevyžaduje 

nepřetržitý dohled nad jejich funkcí. Odborná zdravotnická péče dnes dokáže zdravotní stav 

pacientů připojených k ventilátoru natolik stabilizovat, že po zácviku rodinných příslušníků a 

ve spolupráci s dalšími odborně způsobilými zdravotnickými zařízeními je možné propustit 

pacienty i s ventilátorem do domácí péče. 

 Řada pacientů je v důsledku různých onemocnění, či úrazu dlouhodobě nebo i trvale 

odkázána na ventilační podporu, která se do nedávna dala realizovat pouze v nemocničních 

zařízeních. Pacienti museli trávit v těchto zařízeních často několik měsíců i let. Často jsou 

tato zařízení vzdálená i mnoho kilometrů od bydliště a rodiny pacienta. Proto na jejich popud 

začalo Ministerstvo zdravotnictví hledat systém péče, který by byl hrazen nejen 

prostřednictvím nadací a sbírek, ale prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. 

 Proto vznikl v roce 2003 Projekt domácí plicní ventilace. Došlo k vytvoření centra 

domácí plicní ventilace ve Fakultní nemocnici Brno ve spolupráci s FN Motol a dalšími 

nemocnicemi. Toto centrum garantuje poskytnutí domácí péče pro celou Českou republiku a 

jeho cílem je zaškolení personálu i rodiny v péči o nemocného závislého na plicní ventilaci. 

Ale musím podotknout, že v největších státních či fakultních nemocnicích (např. FN Motol) 

byla snaha a pokusy o umístění pacientů do domácí umělé plicní ventilace (DUPV) již o 

několik let dříve než vznikl tento projekt.  Jednalo se hlavně o dětské pacienty, kdy DUPV 

byla nejlepší volbou pro jejich psychosociální vývoj, sociální integraci a kvalitu života. 



 10 

Hlavními úskalími těchto pokusů bylo omezení sociálního systému a systému podpory, 

finančních a vzdělávacích programů. I dnes mezi největší problémy patří finanční podpora 

rodiny, protože DUPV je v našem systému zdravotnictví stále vedena jako nestandardní 

postup. 

 Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodla pro toto téma, bylo, že pracuji v nemocnici, 

která se zabývá péčí o chronicky ventilované pacienty. A díky zájmu rodiny a iniciaci lékařů 

a dalších zdravotnických pracovníků se nám podařilo umístit již několik pacientů do domácí 

péče. Mým přáním by bylo, aby tato práce pomohla ostatním zájemcům o DUPV 

v rozhodování zda si vzít či nevzít do péče ventilovaného člena rodiny. A odpovědět na řadu 

otázek, které vystávají s tímto tématem. 
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Teoretická část 

1. Projekt domácí plicní ventilace: 

 

 Jak jsem již naznačila v úvodu, díky technickému pokroku a medicínskému výzkumu 

dochází k vytvoření takových ventilátorů, které nejen zajistí funkce plic, ale také poskytnou 

nemocnému dostatečný komfort během ventilace. Tyto přístroje tak odstartovaly první 

pokusy o zavedení domácí plicní ventilace (Dlask, 2006). Výsledkem byl vznik Projektu 

pro realizaci domácí plicní ventilace (DUPV) v roce 2003. Cílovou skupinou tohoto 

projektu, byly a jsou pacienti, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, ale potřebují 

specializovanou ošetřovatelskou péči a umělou plicní ventilaci. Vzhledem k potřebě umělé 

plicní ventilace (UPV) jsou tito pacienti hospitalizováni ve zdravotnických zařízeních, a to na 

pracovištích intenzivní péče popřípadě anesteziologicko-resuscitačních odděleních. 

            Cílem projektu bylo vytvořit centrum pro DUPV, které by garantovalo poskytnutí 

takto zaměřené domácí péče pro celou Českou republiku. Největším problémem pro jeho 

realizaci bylo vyřešit finanční stránku nákupu ventilátorů. Tyto přístroje nejsou hrazeny 

zdravotními pojišťovnami a jejich pořizovací cena je vysoká. Mezi dílčí kroky projektu 

patřilo vytvoření indikační komise. Jejími členy se staly Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ 

ČR), zástupci zdravotních pojišťoven, Fakultní nemocnice Brno a odborné lékařské 

anesteziologicko-resuscitační společnosti. Na spolupráci se podílí také FN  

Motol. Komise se nyní schází přibližně čtyřikrát do roka a rozhoduje o udělení či odmítnutí 

možné DUPV u konkrétních nemocných (Mičudová, 2007). 

  Základním posuzovaným kritériem je to, zda tento Projekt zlepší kvalitu života 

dotyčného pacienta. Což je jeho hlavním cílem a mottem. Není rozhodováno podle přání 

rodiny ani dle zdravotnického zařízení. I když jedním z hlavních podmínek vůbec o 

uvažování DUPV je právě zájem rodiny.  

           Dalším stupněm bylo vytvoření centra, které by se soustředilo na poskytování DUPV. 

Centrum patří v současné době pod domácí péči Fakultní nemocnice Brno, spolupracující 

s FN Motol a jeho cílem je zaškolení personálu i rodiny v péči o nemocného závislého na 

plicní ventilaci. Dále se uskutečnil nákup ventilátorů vhodných k domácímu použití, a to na 

základě veřejné zakázky a výběrového řízení. Po rozhodnutí komise MZ ČR jsou tyto 

přístroje pacientům zapůjčeny. Servis přístrojů je zajištěn smlouvou se servisní firmou. Mezi 

poslední kroky projektu bylo zařazeno projednání podkladů pro možnou úhradu této péče 
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zdravotním pojišťovnám. Dále byl vypracován standard, jak poskytovat péči pro klienty na 

DUPV. 

           Také byla stanovena kritéria, která sloužila k vyhodnocení dosažených výsledků po 

dvouletém provozu projektu. Šlo hlavně o to, zjistit ‚, míru uspokojení bio-psycho-sociálních 

potřeb pacienta a rodinných příslušníků v domácím prostředí ve srovnání s pobytem ve 

zdravotnickém zařízení. Dalším kritériem byly změny zdravotního stavu a případně 

komplikace – dekubity, nosokomiální nákazy a podobně‘‘. Na základě již uskutečněného 

výzkumu v roce 2005, bylo prokázáno, že život pacientů na DUPV je kvalitnější než při 

pobytu ve zdravotnickém zařízení. Nemocní jsou spokojenější, mají větší možnost věnovat se 

svým zálibám. 

 Projekt DUPV tak umožnil již řadě nemocným šťastnější život. Odstraňuje sociální 

izolaci, které jsou vystaveni při pobytu v nemocnici, umožňuje jim větší možnost 

seberealizace. Dokonce nebyly potvrzeny ani obavy z opakovaných hospitalizací pacientů 

kvůli komplikacím s umělou plicní ventilací.  V neposlední řadě je DUPV také ekonomicky 

výhodnější než dlouhodobý pobyt nemocného na intenzivní péči (Mičudová, 2007). 

 

 

1.1 Indikace DUPV 

 

 Nejčastější indikací je diagnostika chronické respirační insuficience, v současné době 

dochází k rozšíření tohoto onemocnění do nižších i vyšších věkových kategorií. Do DUPV 

jsou  indikováni  pacienti jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobě umělou plicní ventilaci, 

kdy dechová nedostatečnost má charakter trvale nepříznivého stavu nikoliv akutního 

onemocnění. Jsou to pacienti stabilizovaní, a kde není z hlediska zdravotního stavu nutná 

hospitalizace. Rozšiřování indikací může mít pochopitelně u některých diagnóz výrazně horší 

výsledky (Mičudová,2006). 

 Podle typu závažnosti rozlišujeme tři kategorie nemocných. Zaprvé jsou to postižení, 

kteří jsou zcela závislí na přístroji. V některých případech zcela postrádají spontánní 

dechovou aktivitu. Druhou skupinu tvoří pacienti, kteří mohou při vhodně zvoleném 

ventilačním režimu využívat spontánní dechovou aktivitu.  Do třetí poslední skupiny řadíme 

pacienty, kteří jsou schopni samostatné ventilace podstatnou část dne a ventilační techniku 

využívají převážně v období spánku. S ohledem na tuto skutečnost je nutno volit typ 
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ventilační techniky. K DUPV jsou obvykle indikováni pacienti s neuromuskulárními 

chorobami a nemocní s chronickým plicním postižením pokud možno v klidovém stádiu. Do 

první skupiny příčin respiračního selhání můžeme zařadit i posttraumatické míšní léze, 

deformity skeletu a další. Druhá skupina je poněkud problematičtější a zahrnuje především 

chronickou plicní obstruktivní chorobu, plicní fibrózu, cystickou fibrózu, bronchiektázie, 

plicní emfyzém a mnoho dalších (Dlask, 2006). 

 Při rozhodování o DUPV hraje roli kromě základní diagnózy a závažnosti postižení i 

další onemocnění.  Zde je potřeba respektovat především profit nemocného. Jen stěží se lze 

vyjádřit o zkvalitnění života s těžkým neurologickým nálezem ve smyslu apalického stavu. 

Rozhodování bývá v takových případech velmi delikátní a je třeba je řešit s velkou citlivostí 

s ohledem na rodinu postiženého. S takovými případy se často setkávají lékaři zejména 

v pediatrii. Z našeho oddělení OCHRIP nemocnice Tanvald s.r.o. propouštíme pacienty do 

DUPV nejčastěji s diagnózou chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc těžkého 

stupně (IV), kyfoskoliozou, cor pulmonale, stavy po respiračních selháních, amyotrofickou 

laterální sklerosou a v domácí péči je i jeden pacient v permanentním vegetativním stavu. 

 K tomu abychom vůbec o indikaci k DUPV uvažovali, je nutné mít rozhodnutí 

někoho z rodiny, který by byl schopen a ochoten převzít péči o nemocného. Zároveň musí být 

poučen tak, aby mu byly jasné veškeré okolnosti spojené s tímto rozhodnutím. Což potvrzují 

i slova MUDr. Dlaska, který pracuje na KAR FN Motol a ventilovanými pacienty se zabývá 

již několik let.  ,, Přesunout péči za pacientem domů jsme si nevymysleli my lékaři. V různých 

obměnách asi na všech pracovištích zabývajících se domácí ventilací bylo možné slyšet větu 

:,,Já chci Tomáše domů“. Tuto větu vyslovila matka našeho prvního pacienta, která je 

vyučená zahradnice, a o umělé plicní ventilaci neměla tehdy ani tušení. Zdůrazňuji to ne 

náhodou, protože bez rozhodnutí někoho, nejčastěji matky, manželky, manžela nemá smysl o 

DUPV vůbec uvažovat.“(Dlask, 2006, s.112) 

 

 

1.2. DUPV v České republice  

 

 První zmínky o DUPV se objevují v naší zemi před více jak 20 lety. Jednalo se však o 

jednotlivé případy, které neměly žádnou oporu v legislativě a mnohdy ani velkou podporu 

odborné veřejnosti. Snaze prosadit tuto možnost léčby byly kladeny velké překážky. 
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Problémem stále zůstává, že DUPV dosud není vnímána zdravotními pojišťovnami jaký 

výkon. Jedním z největších problémů bylo získání ventilátoru a proplacení jeho provozu 

v domácích podmínkách. Přes četné překážky ekonomické, právní i technické se podařilo 

před 13 lety zahájit program DUPV u dětí. Převratným krokem však zůstává vytvoření 

společného projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a MZČR o čtyři roky později, a 

snaze o zakotvení DUPV jako léčebné metody. Díky tomuto projektu je možno získat 

limitovanou částku na pořízení ventilačního přístroje. Ventilátor je přidělován na základě 

poměrně komplikované žádosti vypracované navrhujícím zdravotním zařízením. O přidělení 

rozhoduje komise složení z pracovníků ministerstva, zástupců pojišťovny a zdravotnických 

pracovníků zapojených do projektu DUPV.  Pacientům je trvale zajišťován servis tohoto 

přístroje s možností záložního přístroje v případě poruchy přiděleného ventilátoru (Dlask, 

2006). 

 Žádost o realizaci DUPV předkládá MZČR navrhující zdravotnické zařízení se 

souhlasem statutárního zástupce. Navrhující pracoviště může být rovněž poskytovatelem a 

garantem péče o nemocného. V případě zhoršení stavu pacienta ho přebírá do své péče. 

Nedílnou součástí je podrobná informace o pacientovi, diagnóze, dosavadním průběhu a 

předpokládaným vývoji onemocnění. Navrhující se zřetelně vyjadřuje k indikaci DUPV. 

Velmi důležitou osobou zahájení DUPV je zodpovědná osoba – laik, který je zacvičen do 

ošetřování ventilovaného pacienta. Většinou je to otec, matka, manžel, manželka. U nás na 

oddělení chronické intenzivní péče probíhá zaškolení rodinného příslušníka zhruba jeden až 

dva měsíce.  

 V praxi to vypadá tak,  že po rozhodnutí rodiny následuje řada administrativních 

úkonů v souvislosti se schvalováním Žádosti zdravotnického zařízení o realizaci DUPV 

(www.mzdr.cz, příloha č.2). Je to vyjádření navrhovatele (ARO, OCHRIP) a dalších 

případných odborností (neurologie, pediatrie). Po zácviku schvalujeme doporučení ke 

způsobilosti laického poskytování ošetřovatelské péče. Následuje psychologické vyšetření 

všech osob žijících ve společné domácnosti. Právní zjištění DUPV – tj. souhlas zákonného 

zástupce/laického garanta a souhlas statutárního zástupce navrhovatele (Městský úřad). Dále 

je nutné potvrzení o sociálním statutu rodiny (sociální, ekonomická a technická situace). 

Nezbytné je i zpracování ošetřovatelského a léčebného plánu (ošetřovatelský a léčebný plán, 

postup řešení naléhavých stavů, seznam nezbytných výkonů, léků) a souhlas garanta péče 

s ošetřujícím a léčebným plánem. A v neposlední řadě zajištění domácí péče, kdy je nutný 

souhlas předpokládaných smluvních partnerů tj. vyjádření praktického lékaře a sestry, 

http://www.mzdr.cz/
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vyjádření domácí péče v místě bydliště a záchranné služby o způsobu zajištění převozů. 

Souhlas poskytovatele technického zařízení k zajištění servisu a souhlas zdravotní pojišťovny 

s výší úhrady domácí péče. Tyto administrativní bariéry, které je nutno překonat, než se 

pacient dostane do domácí péče, nám zbytečně prodlužují dobu, kdy je nutno pacienta nadále 

hospitalizovat. Z naší zkušenosti se tato doba prodlužuje o dva až tři měsíce, než se splní 

potřebné administrativní úkony a pacienta je možno propustit do domácí péče. Právě 

z důvodu zdlouhavé a komplikované realizace jsme někdy nuceni hledat rychlejší řešení této 

situace. Příkladem může být i naše úspěšné umístění pacientky do DUPV v mnohem 

rychlejším čase. Ovšem jen díky silné iniciaci jednoho z lékařů, který ve spolupráci s firmou 

Medplan s.r.o., VZP a ambulantním pneumologem zajistil ventilátor, který sice neodpovídal 

přesným požadavkům v rámci pilotního programu, ale pacientce vyhovoval a plnil u ní 

zadané požadavky. Tento ventilátor se podařilo uhradit, na našem oddělení byl úspěšně 

vyzkoušen a pacientka i rodina na něm byly proškoleny. Pacientku se tak po deseti měsících 

hospitalizace podařilo propustit s ventilátorem do domácí péče. 

 

 

1.3.  DUPV v zahraničí 

 

 Na Slovensku byl program spuštěn 15. června 1996 pod názvem dlouhodobá domácí 

oxygenoterapie (DDOT). Hlavní indikací k DDOT  je chronická obstrukční plicní nemoc. 

Během prvních deseti let bylo do programu indikováno více jak 4000 pacientů, z toho bylo 

180 pacientů vyřazeno pro nesplnění podmínek. Nejčastěji jsou v programu muži 

s průměrným věkem 65 let.  Hlavními problémy s realizací vidí ve velkém množství 

problémů a nedostatků ze strany pacienta, lékaře, zdravotní pojišťovny a ekonomických 

možností země. (Vávrová, Prchalová, 2006) 

 Ve Spojených státech amerických (USA) mají s realizací DUPV delší zkušenost než 

v ČR. Podle Americké asociace pro respirační péči by se o nemocné na DUPV měl starat 

pouze lékař s certifikátem uděleným Národní radou pro respirační péči. Pro klienty v USA je 

však pro zařazení do programu DUPV nutné soukromé pojištění (American Association for 

Respiratory Care, 2009). Zároveň je možnost DUPV cestou k eliminaci nosokomiálních 

nákaz, které ohrožují pacienta při dlouhodobém pobytu v nemocnici. Možnost být s 

ventilátorem v domácím ošetřování je samotnými pacienty vnímána jako cesta, která 
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maximálně zlepšuje jejich kvalitu života. Pobyt v ústavu pro dlouhodobou péči je jimi 

přijímán sice jako důstojnější než hospitalizace v nemocnici, ale přesto ani zde nemohou 

zcela rozhodovat o svém vlastním harmonogramu dne. 

 V Izraeli je DUPV poměrně novou možností, která vyplynula ze snah o změnu ve 

zdravotnickém systému. Byl proveden výzkum ke zhodnocení kvality života takto 

nemocných osob. Cílem bylo zjistit efektivitu realizace domácí umělé plicní ventilace. Také 

byly porovnány finanční náklady. Výzkum byl proveden u 25 osob v průměrném věku 38 let. 

Většinou šlo o pacienty s nervosvalovými onemocněními. Jedenáct z nich bylo doma 

ventilováno nepřetržitě 24 hod. Ostatní byli ventilováni intermitentně. Bylo zjištěno, že 

zatímco průměrné náklady na DUPV jsou 3550 dolarů za měsíc, náklady na hospitalizaci 

pacienta na jednotce intenzivní péče pro chronicky nemocné stojí 11 000 dolarů 

měsíčně.(Domenech, 2003). 

  Také ve Španělsku byla v letech 1997 až 2001 provedena studie ke zhodnocení vlivu 

domácí plicní ventilace na kvalitu života nemocných. Týkala se 45 pacientů se závislostí na 

ventilátoru a hodnocení proběhlo před začátkem DUPV a následně v jejím průběhu v rozmezí 

3, 6, 9, 12 a 18 měsíců. Studie byla zaměřena na 8 oblastí života nemocného, a to na fyzické 

schopnosti, psychické funkce, psychické poruchy, emoce, bolest, vitalitu, na začlenění do 

společnosti a na celkový zdravotní stav. Bylo zjištěno, že kvalita života nemocných se 

v těchto oblastech možností domácí léčby významně zlepšila (Domenech, 2003).  

 Na Islandu v letech 2003 – 2004 byl proveden obdobný výzkum. Obsahoval               

polostrukturované rozhovory s nemocnými a jejich rodinami. Bylo zjištěno, že po zavedení 

podpory dýchání se nemocným ulevilo od nepříjemných příznaků, které provázely 

nedostatečnou ventilační funkci plic. Jednalo se především o únavu, bolesti hlavy, 

nechutenství, přerušovaný spánek a úzkost. Na druhé straně pro ně tento způsob léčby 

znamenal obklopit se přístroji, což především zpočátku vnímali jako omezující a rušivé  

(Ingadottir, T.S.-Jonsdottir, 2006). 

 Většina pacientů, jejichž stav vyžaduje dlouhodobou umělou plicní ventilaci, 

pozitivně hodnotí možnost ošetřování v domácím prostředí. Jejich kvalita života je zlepšena, i 

přestože jsou výrazně limitováni technickým zázemím, se kterým se musejí různě dlouhou 

dobu sžívat. Nezanedbatelný vliv na život nemocných má také přístup rodiny i členů 

zdravotnického týmu, kteří se o ně starají. Důležitý je individuálně volený způsob péče, 

výběr pomůcek a pravidelné kontroly ve zdravotnickém zařízení (Markström, 2002; Nugent,  

2002). 
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1.4. Přístrojové vybavení pro DUPV 

 

  K poskytování DUPV je nezbytný vhodný přístroj pro umělou plicní ventilaci, 

výkonný odsávací systém a spolehlivý monitor sledující základní vitální funkce nemocného 

v podmínkách domácí péče.   

 

Ventilátor 

  Je základní součástí vybavení nemocných pro DUPV. Mezi základní požadavky na 

takový přístroj patří jednoduchá obsluha, možnost napájení vnitřním i zevním elektrickým 

zdrojem, možnost připojení nízkotlakého kyslíku, vybavení základními alarmy, vysoká 

spolehlivost včetně vybavení systémem citlivých alarmů. Ventilace v domácím prostředí je 

v současné době prováděna prakticky všemi známými způsoby. Obecně lze způsoby 

ventilace rozdělit na tři typy (rozdělení dle Dlaska a kol, 2006) 

 

A. Ventilaci pozitivním tlakem je nejčastěji používaný způsob u dospělých i dětí 

v zahraničí a téměř výlučně používaný systém v naší zemi. Zahrnuje množství rozmanitých 

ventilačních režimů založených na stejném principu. 

 

B.  Ventilaci negativním tlakem. Jde o negativní tělové ventilátory v minulosti 

označované jako železné plíce, které prodělaly jakési znovuobjevení. Inspirium (nádech) je 

zajišťováno vytvořením negativního tlaku kolem hrudníku, přičemž vzduch či vdechovaná 

směs proudí podle tlakového spádu směrem do plic. Expirium (výdech) může být pasivní 

nebo i aktivní. Současné negativní tělové ventilátory se zdaleka nepodobají železným plicím 

z počátku éry UPV. Jsou to moderní sofistikované přístroje, které se plně podřizují 

dechovému vzoru pacienta. Negativní tělové ventilátory mají největší využití u dětí při 

neuromuskulárních chorobách a často se používají na překlenutí nočních hodin, kdy je 

snížená ventilace pro pacienta nejnebezpečnější.  

 

 

C.    Ventilace s pozitivním inspiriem s expiračními pásy. Výdech je u tohoto druhu 

ventilace aktivní díky mechanickému stlačení hrudního koše a vytlačením vzduchu z plic 

pacienta. (Dlask, 2006) 
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Odsávání 

 Nezbytnou součástí vybavení pro DUPV k udržování průchodnosti dýchacích cest je 

výkonný odsávací systém. Pro domácí provoz je nejvhodnější elektrický bateriový přenosný 

přístroj. 

 

 

Monitorace 

Pro monitoraci nemocného v domácích podmínkách je zcela vyhovující pulsní 

oxymetr vybavený zvukovým alarmem, který snímá tepovou frekvenci a saturaci krve 

kyslíkem. Tyto hodnoty spolehlivě upozorní na změnu stavu nemocného a na případnou 

poruchu ventilátoru. 

 

Ruční křísící přístroj 

 Je nutno považovat za nutný doplněk přístrojového vybavení pro DUPV, který je 

určen k řešení nouzových situací vzniklých v souvislosti se selháním ventilační techniky, 

výpadkem elektrického proudu apod. Zaučení pečovatelů v první pomoci, obsluze ventilátoru 

a dalších pomůcek je popsáno v kapitole 6. Edukace pečujícího člena rodiny. 

 

2. Ekonomické aspekty DUPV 

 

 2.1 Finanční náročnost v zahraničí 

 

 Dlouhodobé umístění pacienta v nemocnici má celou řadu nevýhod. Jednu z hlavních 

nevýhod, kterou uvádí pojišťovny po celém světě je výrazná finanční náročnost, kterou musí 

vynaložit u takových to hospitalizovaných pacientů. Ve většině zemí, kde je DUPV 

považována za řádnou léčebnou metodu, je pojišťovnami zohledněna. U nás tomu doposud 

tak není a DUPV se jako léčebný výkon nebere.  

V USA byl například finanční rozdíl mezi domácí péčí o ventilovaného pacienta a 

péči v nemocnici vyčíslen na 16.000 dolarů za měsíc (Dlask, 2006) Zahraničním 

pojišťovnám se proto často vyplatí umístit takového to nemocného do domácího prostředí a 

platit vyškoleného pracovníka, který zajišťuje ošetřovatelskou péči. 
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2.2 Finanční náročnost v České republice 

 

  Situace v naší zemi je poněkud odlišná. Nemocniční péče je výrazně levnější. Přesto 

zdravotní pojišťovna proplácí podle platného sazebníku na lůžko/den 6.000,- až 8.000,- u 

dospělých a v dětské intenzivní péči zahrnující umělou plicní ventilaci zhruba 11.000 Kč na 

den. Při propuštění do domácí péče je vstupní cena na 3 měsíce cca 531000,-, v dalších 

měsících cca 26000,- za tři měsíce. V ceně není zahrnuta výživa a léková terapie, která 

ovšem dosahuje dalších tisícových částek. Tato částka závisí na aktuálním doplatku za 

předepsané léky a na aktuálním příjmu potravy ze strany pacienta. Většinou nebývá ani 

zahrnuta cena eventuální kyslíkové terapie. DUPV není zatím možno předložit pojišťovně 

jako léčebný výkon. Velmi intenzivně a také velmi dlouho se pracuje na způsobu proplácení 

této léčebné metody. Svízelná je i otázka proplácení spotřebního materiálu, který je vázán na 

lékařský výkon. Péči totiž realizují laici a k proplácení jejich práce neexistuje vhodný kód. 

Situace není ani jednoduchá v oblasti specializované ošetřovatelské péče. Ventilovaný 

pacient má dle sazebníku nárok na tři hodiny domácí péče sestry, ve zvláštním případě po 

schválení revizního lékaře až na šest hodin. V současné době lze jednoznačně prohlásit, že 

DUPV lze realizovat v průměru za polovinu prostředků, než kterou je nucena vynaložit 

pojišťovna pacienta v nemocniční péči. (Dlask, 2006) 

 

 

2.3 Materiál k poskytování DUPV 

 

Materiál dodávaný v rámci centra DUPV: 

• ventilátor s alarmy a bateriovým záložním zdrojem 

• bateriový záložní zdroj na 16 hodin  

• pulsní oxymetr 

• individualizovaný spotřební materiál k poskytování ventilační péče (dýchací okruhy, 

kolínka, filtry) v průměrných nákladech 5 000,- Kč na 3 měsíce a na jednoho pacienta. 

 

Další vybavení v rámci platného sazebníků na základě schválení zdravotní pojišťovny: 

• elektrická odsávačka s baterií 

• elektricky polohovatelné lůžko 
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• odsávací cévky 

• tracheostomické kanyly 

• spotřební materiál k ošetření tracheostomie 

• léky - mukolytika, bronchodilatancia 

• fyziologický roztok 

 

Další pomůcky a materiál dle individuálních potřeb pacientů v návaznosti na jeho 

zdravotní stav: (PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie, kyslíkové koncentrátory a 

podobně). 

 

                                                                                                                                                                             

3. Organizace podílející se na péči o nemocné na DUPV 

 

 3.1 Domácí péče 

 

 Výraznou pomocí při péči o nemocného v domácím prostředí jsou služby domácí 

péče. Jde o zdravotní péči poskytovanou na základě doporučení praktického lékaře. Na 

financování péče se podílí také pacient, a to přímou platbou za výkony nehrazené zdravotní 

pojišťovnou, dále mohou přispívat sponzoři, nadace, granty apod. Domácí zdravotní péči 

poskytují agentury domácí péče, které jsou zřizovány státní správou a samosprávou, 

různými zdravotnickými zařízeními, charitativními nebo humanitárními organizacemi apod. 

Agentura musí být registrována u pověřeného úřadu státní správy (Drábková, 2006). U 

klientů s DUPV konkrétní péči zajišťují sestry se specializací v oboru intenzivní péče. 

Domácí péče je poskytována na základě ošetřovatelských standardů, které zároveň zajišťují 

její kvalitu. Její dostupnost je 24 hod 7 dní v týdnu. To ale neznamená, že je poskytována 

nonstop, je tím myšlena dostupnost na telefonu.   

 Nespornou výhodou domácí péče je respekt k individualitě klienta, také pobyt v jeho 

vlastním sociálním prostředí, který má pozitivní vliv na jeho psychiku, a tím je urychleno 

uzdravování. V neposlední řadě jde o potlačení výskytu nákaz, které vznikají v přímé 

souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení, a tím jsou sníženy také finanční náklady.  

 V domácí zdravotní péči existují čtyři typy návštěv, které se liší pouze časovým 

intervalem. Typ I – 30 min., typ II – 45 min., typ III – 60 min., typ IV – 15 min. K těmto 
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typům návštěv lze přiřadit ještě pátý typ, fyzickou asistenci při poskytování domácí péče, 

která obnáší 30 min max. 3x denně. Jde o provedení ošetřovatelského výkonu u klienta, jehož 

náročnost vyžaduje přítomnost dalšího člena týmu agentury domácí péče. K vybranému typu 

návštěv dopíše praktický lékař požadované výkony, které jsou třeba provést a popř. čísla 

kódů potřebného materiálu, který je nutný k provedení výkonu. Výkony, které jsou hrazeny 

pojišťovnami, jsou uvedeny v seznamu diagnostických a terapeutických výkonů s bodovými 

hodnotami. Zdravotní pojištění hradí maximálně tři návštěvy na 60 min. denně. Pokud 

zdravotní stav nemocného vyžaduje větší rozsah péče, je možné požádat o její navýšení. 

Žádost schvaluje revizní lékař a může se jednat až o pěti hodinovou frekvenci denně 

(Heczko, 2003). Pacienti závislí na ventilátoru odcházejí do domácí péče ze zdravotnického 

zařízení. Proto je vhodné, aby k prvnímu kontaktu sestry domácí péče a klienta došlo ještě 

zde. Dojde ke společné dohodě o dalším vhodném postupu jak s klientem, tak i s ošetřujícím 

lékařem a personálem. První návštěva v domácím prostředí je u klienta na DUPV 

zrealizována hned první den jeho pobytu doma. Délka doby v rozsahu týdnů, měsíců či roků, 

po kterou je tento druh péče nemocnému poskytován, není nijak omezena (Haškovcová, 

2007). 

 

3.2 Laické iniciativy 

 

 Rodiny postižených hrají významnou úlohu při DUPV. Bez dokonalé spolupráce 

rodiny a pracoviště, které je odborným garantem si nelze její existenci ani představit. 

V zahraničí i v naší zemi se příbuzní podobně postižených sdružují a poskytují si vzájemnou 

pomoc. Na území České republiky vzniklo nejprve volné, později registrované sdružení 

rodičů a příbuzných pacientů na DUPV. Členové sdružení pořádají společné akce, dovolené, 

ozdravné pobyty v přírodě. Velmi důležitá je výměna zkušeností nejen na poli odborném, ale 

i v oblasti jednání s úřady, pojišťovnami apod. Následoval vznik a registrace Obecně 

prospěšné společnosti, která se již jako právní subjekt může konkrétním způsobem podílet na 

péči o postižené. V současnosti jsou podle očekávání vedena zdlouhavá jednání 

s pojišťovnami, na jejichž konci je vidina nestátního zdravotnického zařízení poskytující 

kvalifikovanou domácí péči našim nemocným. 
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4. Umělá plicní ventilace 

 

 Umělá plicní ventilace je jedna ze základních podpůrných léčebných metod 

používaných u kriticky nemocných, která nemá sama o sobě bezprostřední léčebný efekt. 

(Zoubková,R. -Dostálová, J. - Vilímková, A; 2007). Zároveň umožňuje při respirační 

insuficienci podporu nebo náhradu činnosti některých složek respiračního systému (plic, 

hrudní stěny, dýchacího svalstva), které se podílejí na výměně plynů v plicích. (Kasal, 2003). 

Cíl umělé plicní ventilace 

 

 Cílem UPV není zpravidla kausální řešení základního onemocnění, umožňuje však 

překlenutí určitého kritického období v průběhu onemocnění. Jejím úkolem je dosažení 

přijatelných parametrů oxygenace a ventilace při omezení nežádoucích účinků UPV, 

především poškození plic. 

 Základním klinickým cílem je zvládnutí hypoxémie,  respirační acidozy a dechové 

tísně.  Dalšími klinickými úkoly u některých skupin nemocných je prevence a odstranění již 

vzniklých atelektáz, snížení únavy dýchacího svalstva, snížení systémové nebo myokardiální 

spotřeby kyslíku, snížení nitrolebního tlaku, stabilizace hrudní stěny, umožnění celkové 

anestezie, hluboká analgosedace, popřípadě nervosvalové blokády. 

 

 Indikace UPV 

 Rozhodnutí zahájit UPV je, až na urgentní situace, založeno na zhodnocení klinického 

stavu nemocného, charakteru základního onemocnění a odpovědi na konzervativní léčbu. 

Nejčastěji využíváme hodnocení parametrů plicní mechaniky, oxygenace a ventilace spolu se 

subjektivním hodnocením stupně dechové tísně nemocného. Zahájení UPV musí být 

zváženo, je-li: 

- Apnoe 

- PaO2 nižší 70 torr při FiO2 0,4 

- PaO2/FiO2 nižší 200mmHg 

- PaCO2 vyšší 55mmHg 

- Dechová frekvence vyšší 35/min 
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- Vitální kapacita nižší 15ml/kg t.hm. 

- Maximální inspirační podtlak nižší 25cm H2O (11). 

 Bez ohledu na hodnoty výše uvedených parametrů je zahájení UPV indikováno při 

vyčerpání nemocného, těžkém šokovém stavu, těžkém levostranném srdečním selhání a 

vysokém nitrolebním tlaku (Kasal, 2003). 

 

Komplikace UPV 

 UPV je spojena s nežádoucími účinky a rizikem závažných komplikací. Můžeme je 

rozdělit na komplikace:  

- ze zajištění dýchacích cest (intubace, tracheostomie) 

- z nedostatečného či nadměrného zvlhčení nebo ohřátí vdechované směsi 

- infekční komplikace – ztrátou nebo snížením účinnosti reflexů z dýchacích cest a zhoršením 

funkce mukociliárního transportního systému 

- z vysoké FiO2 (toxicita O2) 

- volumotrauma (vysoké dechové objemy), střižné síly (přechod mezi oblastmi s různou 

regionální poddajností) 

- mimoplicní komplikace – kardiovaskulární (změny preload, afterload, snížení žilního 

návratu), renální (snížení výdeje moči), gastrointestinální (zvýšení nitrobřišního tlaku,  pokles 

perfúze  jater, zvýšený tlak ve žlučových cestách. (Zoubková, Dostálová,Vilíková; 2007) 

 

5. Tracheostomie 

 

 V této kapitole bych se ráda zmínila i o tracheostomiích. Je to z důvodu, že všichni 

pacienti, kteří odchází do DUPV musí mít zajištěnou průchodnost dýchacích cest a to jak pro 

možnost odstranění sputa odsátím, tak i pro možnost připojení umělé plicní ventilace. 

Zajištění dýchacích cest se v současnosti provádí buď pomocí orotracheální, nasotracheální 

intubace, vzácně koniotomií nebo pomocí tracheostomie. Oba typy intubace jsou vhodné 

k akutnímu zajištění dýchacích cest. Z dlouhodobého hlediska (více jak tři až čtyři týdny) 

tyto metody vhodné nejsou. A to z důvodu rizika otlaku dýchacích cest, výraznému 

dyskomfortu pacienta, nemožnosti příjmu potravy per os nebo z důvodu vysokého rizika 
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změny uložení intubační kanyly v plicích. Koniotomie je v této době na ústupu. Proto se 

k dlouhodobé ventilační terapii i pro nutnost zajištění průchodnosti dýchacích cest volí 

metoda tracheostomie. 

 Tracheostomie je chirurgický výkon nebo stav po chirurgickém výkonu, kdy je 

průdušnice uměle vyústěna na kůži povrchem těla. Cílem je zajištění průchodnosti dýchacích 

cest, nejčastěji s cílem umožnění ventilace (spontánní nebo pomocí přístroje). Z praktického 

hlediska rozlišujeme trvalou (permanentní) a dočasnou tracheostomii. (Chrobok,  Astl, 

Komínek; 2004) 

  

 Indikace tracheostomie 

- Obstrukce dýchacích cest (těžké orofaciální poranění, syndrom spánkové apnoe, 

 terminální stádium CHOPN) 

- Dlouhodobé zajištění vstupu do dýchacích cest (nádorová onemocnění s útlakem 

 horních cest dýchacích, porucha vědomí a ztráta obranných reflexů dýchacích  cest) 

- Zajištění dýchacích cest při nutnosti dlouhodobé plicní ventilace.(Lukáš, 2005) 

 V intenzivní medicíně je nejčastěji indikována u nemocných s předpokladem 

dlouhodobé ventilační podpory (týdny – měsíce). V současné době se provádí ve většině 

případů plánovaně po předchozí tracheální intubaci. (Cvachovec, Černý; 2007) 

 

Komplikace tracheostomie            

Komplikace lze rozdělit podle různých hledisek na: 

- Komplikace z hlediska časového na časné (do 24 hodin od vlastního výkonu) a pozdní 

 (po 24 hodinách) 

- Komplikace z hlediska vztahu k prováděnému výkonu, kdy je tracheostomie 

 prováděna či provedena (pooperační, pooperační) 

- Komplikace z hlediska vztahu k dekanylaci (před dekanylací, po dekanylaci) 

- Komplikace ošetřování tracheostomie 
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 Uvedená rozdělení se mnohdy překrývají. Jejich účelem je však popsat nejen 

komplikace, ale také jejich možné příčiny, případně časovou souvislost jejich vzniku. Znalost 

příčin komplikací umožňuje v některých případech jejich včasnou kontrolu, nicméně je řada 

komplikací, jejichž výskytu nejsme schopni účinně zabránit. 

 

Prevence komplikací spojených s tracheostomií 

- Dostatečná erudice a zkušenost operátora 

- Chirurgická tracheostomie a punkční dilatační tracheostomie by měly být prováděny 

 jako řádné chirurgické výkony 

- Pečlivá příprava operačního týmu a dostupnost všech potřebných pomůcek, nástrojů 

- Pečlivá příprava pacienta 

- Výkon prováděný mimo operační sál (na lůžku) musí být prováděn za standardních 

 podmínek (sterilita, nástroje a pomůcky obdobně jako na operačním sále) 

- Správná pooperační a dlouhodobá ošetřovatelská péče (Chrobok,  Astl, Komínek; 

 2004) 

 

Tracheostomické kanyly 

Tracheostomické kanyly jsou vyráběny v různých tvarech, velikostech a délkách. 

Nejčastějším materiálem používaným k jejich výrobě jsou plastické hmoty (silikon), 

postříbřený kov nebo guma (lze s ní podstoupit radioterapii).   

 Součástí kanyl mohou být i různá příslušenství (např. nástavce k nebulizaci). 

Tracheostomické kanyly mohou být celistvé nebo perforované, s těsnící manžetou a pevným 

či nastavitelným úchytem.         

 Perforované kanyly umožňují při výdechu přirozenými dýchacími cestami redukovat 

dechový odpor. Fenestrovanou  kanylu  je možné použít k fonaci, v případě, že je zachován 

hrtan a nehrozí -li riziko aspirace. Těsnící manžeta umožňuje uzavřít průdušnici při 

zachované ventilaci a zajišťuje ochranu dýchacích cest před aspirací. (Chrobok,  Astl, 

Komínek; 2004.        

 Tracheostomie ovlivňuje řadu fyziologických funkcí. Jsou vyřazeny horní cesty 

dýchací a jejich funkce – zvláště klimatizační (úprava teploty vzduchu na 34°C), filtrační a 
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obranná. Vyřazení horních cest dýchacích v důsledku tracheostomie dále znemožňuje 

smrkání a výrazně limituje čich. Proto musí být pacient poučen, že nemusí cítit ,, nebezpečné 

signály“, např. kouř, zápach plynu nebo výpary. Vzhledem k tomu, že chuť je ovlivňována 

čichem, je rovněž snížena schopnost vnímat chuť. Tracheostomie je rovněž spojena 

s poruchou funkce břišního lisu, při kterém se za fyziologického stavu uzavírá příklopka 

hrtanová, a někteří nemocní mohou mít potíže při stolici. V neposlední řadě je porušena 

tvorba hlasu.             

 Pravidelná kontrola klinického stavu a tracheostomické kanyly je základní součástí 

péče o pacienta s tracheostomií, bez ohledu na výchozí onemocnění a indikaci tracheostomie. 

Stav průchodnosti tracheostomické kanyly lze hodnotit sluchem (vzduch proudí volně bez 

vedlejších akustických fenoménů), pohledem (přímé zkontrolování vnitřního průsvitu TSK) a 

pohmatem (lze cítit proud vzduch). Nejčastější příčinou obstrukce tracheostomické kanyly 

v praxi je zasychající sekret dýchacích cest, méně často krevní sraženina. Obstrukce se může 

někdy nacházet mimo lumen tracheostomické kanyly, těsně pod jejím spodním koncem. Na 

tuto příčinu obstrukce je nutno myslet vždy v situacích, kdy známky obstrukce horních cest 

dýchacích přetrvávají i po vynětí kanyly.      

 Edukace pacientů a rodinných příslušníků je jednou z významných součástí 

komplexní péče o nemocné s tracheostomií. Cílem praktického nácviku je dosažení 

samostatnosti nemocného při výměně kanyly, schopnosti péče o kanylu a okolí operační 

rány.  

 

5.1 Nejčastější chyby v průběhu ošetřovatelské péče o tracheostomii 

 

  Tracheostomie může být spojena s řadou časných i pozdních komplikací. Některé 

komplikace mohou vzniknout v důsledku nedostatečné či chybné ošetřovatelské péče.  

1. Nedostatečné zvlhčování vdechované směsi:                

Absence či nedostatečné zvlhčování vede k poruše činnosti epitelu dýchacích cest, 

zvýšenému riziku infekce, retence a zasychání sekretu s tvorbou krust a případné obstrukci 

tracheostomické kanyly nebo dýchacích cest      

2. Nesprávná technika odsávání z dýchacích cest:         

Nedodržení sterility při odsávání může způsobit kolaps alveolů a/nebo poškození tracheální 
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sliznice. Hodnota podtlaku pro odsávání by u dospělých neměla přesahovat 80-120mmHg. 

K odsávání používat pouze komerčně vyráběné speciální sterilní měkké odsávací cévky. Při 

zavádění cévky do tracheostomie a do dýchacích cest neodsáváme.        

                                   

3. Nedostatečná péče o tracheostomickou kanylu:                 

Nezapomínat na čištění vložky dvouplášťové tracheostomické kanyly.  

 

4. Podcenění výměny tracheostomické kanyly:         

Nedodržování pravidelné časové výměny tracheostomie může být zdrojem významné 

infekce. 

 

5. Dislokace tracheostomické kanyly:                       

Dislokace tracheostomické kanyly nemusí být na první pohled viditelná, na dislokaci musíme 

myslet při každé náhle vzniklé dušnosti.                                           

K možné dislokaci či vypadnutí tracheostomické kanyly může dojít při nedostatečné fixaci, 

nešetrné manipulaci nebo při kašli.                              

Riziko dislokace tracheostomické kanyly je vyšší při nedostatečné velikosti a délce 

tracheostomické kanyly.                                     

Na nesprávně zavedenou tracheostomickou kanylu může upozornit ,,normální“ hlas 

nemocného.           

       

 6.  Nedostatečná fixace tracheostomické kanyly:                  

Fixace kanyly musí být dostatečná.                                

Konce tkalounu vážeme na uzel, nikoliv na smyčku.     

             

7.  Nesprávná péče o těsnící manžetu:         

Nadměrný tlak těsnící manžety zvyšuje riziko poškození sliznice průdušnice a vzniku otlaků.        

Nedostatečný tlak v těsnící manžetě umožňuje aspiraci (měříme jednou denně). (Chrobok,  

Astl, Komínek; 2004)  
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6.  Edukace pečujícího člena rodiny 

 

 Na našem oddělení dlouhodobě resuscitační péče trvá zaškolení rodinného příslušníka 

jeden až tři měsíce. Když během této doby není pečující schopen zvládnout základní 

ošetřovatelské činnosti, považujeme ho za nevhodného kandidáta a pokud není jiný člen 

rodiny, který by převzal péči o pacienta, DUPV nedoporučujeme. Zaučování začíná od 

nejméně náročných činností až po ty nejtěžší. Na zacvičení se podílejí jak všeobecné sestry, 

tak i ošetřující lékař, který zaškoluje pečovatele ohledně výměny tracheostomické kanyly a 

zvládnutí obsluhy ventilátoru. Základní ošetřovatelské činnosti, které musí pečující zvládnout 

a souvisí s pacientem, jsou například: hygienická péče, dle stavu polohování a rehabilitace 

pacienta, péči o vyprazdňování, močový katetr nebo epicystostomii, perkutánní 

endoskopickou gastrostomii (PEG), tracheostomii, zvládnutí obsluhy ventilátoru, odsávačky 

a pulsního oxymetru. Dále znát základy komunikace, psychoterapie, ergoterapie a 

neodkladné resuscitace.  

 

1. Hygienická péče: 

- dle možností pacienta mytí na lůžku, vsedě, dopomoc ve sprše či vaně 

- zvládnutí mytí vlasů, holení vousů 

- péče o nehty (hlavně u pacientů diabetiků) 

- péče o dutinu ústní (umět rozpoznat a léčit změny v dutině ústní jako jsou soor, afty, 

 otlaky dásní po zubní protéze, péče o chrup) 

- péče o dutinu nosní (poučení o změně základních fyziologických funkcí souvisejících 

 s tracheostomií – úprava teploty vzduchu na 34ˇC, filtrační, obranná funkce, snížení 

 čichu) 

- péče o kůži (sledování kožních změn, umět předcházet otlakům, proleženinám, 

 ošetřovat případné změny) 

 

2. Polohování a rehabilitace pacienta: 

- umět zvládnout základní techniky rehabilitace, dechovou rehabilitaci, při polohování 

 znát fyziologické postavení v kloubech, v jakých časových intervalech a s jakými 

 polohovacími pomůckami pacienta polohovat 
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- jak vysazovat a jak vytáhnout pacienta na lůžku (ochrana pečovatele před úrazem a 

 bolestí v zádech) 

- umět zacházet s polohovacím lůžkem a antidekubitní matrací 

 

3. Péče o tracheostomii: 

- základní péče o tracheostomickou kanylu, umět jí převázat, ošetřovat okolí 

 tracheostomie, umět řešit případné problémy (zarudnutí, obtok hlenů), zvládnout

 vyměnit tracheostomickou kanylu i v případě nutnosti při ucpání či prasknutí těsnící 

 manžety 

- zvládnout odsávání sekretu z dýchacích cest přes systém uzavřeného sání nebo 

 jednorázovou odsávací cévkou, jak udržovat odsávací systém čistý a průchodný, znát 

 časové intervaly výměn 

 

4. Péče o PEG:  

- učíme v případě, že ho pacient má 

- umět ošetřovat okolí PEGu 

- zvládnout krmení do PEGu – časové intervaly krmení, teplotu a konzistenci jídla, 

 umět podávat léky, udržovat PEG průchodný, rozpoznat komplikace (ucpání, 

 zalomení, zarudnutí okolí) 

 

5. Péče o permanentní močový katetr nebo epicystostomii: 

- opět učíme v případě, že jej pacient má 

- umět vyměnit a vylít sběrný močový sáček 

- umět odebrat vzorek do laboratoře 

- rozpoznat možné změny v moči (změna zápachu, příměsi krve, hlenu, drtě, změna 

 barvy) 

- péče o genitál 

- péče o okolí epicystostomie 

 

6. Obsluha odsávačky: 

- znát návod k obsluze odsávačky 

- znát jak dlouho a jak odsávat, jaký má být podtlak 

- umět odsávačku čistit a desinfikovat 
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- umět zacházet i s jiným typem odsávačky v případě poruchy 

 

7. Obsluha ventilátoru: 

- zvládnout základní obsluhu a režimy ventilátoru 

- znát alarmy 

- umět vyměnit dýchací okruhy, fitry 

- znát časové intervaly výměny 

- zaučení provádí hlavně lékař 

 

8. Obsluha pulsního oxymetru: 

- znát naměřené hodnoty 

- rozpoznat kritické hodnoty a znát postup jejich řešení 

- zvládnou obsluhu pulzního oxymetru 

 

9. Znát základy neodkladné resuscitace: 

- umět základy neodkladné resuscitace 

- znát postup při řešení naléhavých situací 

  

10. Ergoterapie, psychoterapie: 

- najít pracovní činnost kterou pacient zvládne 

- umět motivovat a podpořit 

- zvládnou základy komunikace při nemožnosti mluvení 

- umět sám odpočívat a relaxovat 

 

 

Ošetřovatelské problémy a zdravotní obtíže se kterými se může pečovatel setkat jsou 

popsány v příloze č.2. Zde je zpracován ošetřovatelský a léčebný plán, včetně definice 

problému, jeho příčině a ošetřovatelských intervencí. Nabízí tak možnost řešit aktuální 

problém v předem připravených bodech. V příloze č. 5 je zpracován postup při řešení 

naléhavých a akutních stavů 
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Empirická část 

7.  Cíle práce a výzkumné otázky 

 

Obecná výzkumná otázka:  

Jaká je problematika pacientů na umělé plicní ventilaci v domácí péči 

Cíl práce:  Zmapovat problematiku pacientů na umělé plicní ventilaci v domácí péči  

Dílčí cíle práce: 

1. Zjistit jaké jsou hlavní problémy v ošetřování rodinného příslušníka na UPV pro 

 pečujícího. 

2. Zjistit jaká jsou pozitiva a negativa ošetřovatelské péče u pacienta v DUPV.  

3. Zjistit jak náročná je ošetřovatelská péče pro členy rodiny. 

 

 

 

8. Metodika 

8.1 Použité metody a techniky sběru dat: 

 

           Výzkumná část této práce byla zpracována metodou kvalitativního a kvantitativního 

výzkumu. Tento způsob byl vybrán proto, aby mohly být zjištěny hlavní problémy v domácí 

péči u ventilovaných pacientů. 

 Jako metodu kvalitativního výzkumu jsem zvolila kazuistiku pomocí ošetřovatelských 

modelů dle teorie Oremové a Hendersonové. První část kazuistiky obsahuje spontánní 

informace životního příběhu pacienta a základní anamnestické údaje. Druhá část je sestavena 

přesně dle daných předloh ošetřovatelských modelů, zaměřených na základní potřeby 

člověka. 

U prvního pacienta jsem zvolila ošetřovatelský model dle teorie Oremové (předloha 

byla použita z http://vnl.xf.cz/ose/ose-oremova.php). Tento model byl vybrán z důvodu 

kvantitativní poruchy vědomí pacienta. Vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta a i tomu, že 

http://vnl.xf.cz/ose/ose-oremova.php
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pacient vůbec nekomunikuje, podávali informace rodiče.      

 U druhé pacientky jsem zvolila ošetřovatelský model dle Virginie Hendersonové, což 

je teorie uspokojování potřeb nemocného (předloha čerpána z http://vnl.xf.cz/ose/ose-

henderson.php). Tato pacientka je v DUPV druhým rokem pro diagnózu chronická 

obstrukční plicní nemoc (CHOPN) IV. stupně. Pacientka na otázky odpovídala společně 

s manželem, protože komunikace ji unavuje.  

Kvantitativní výzkum byl proveden pomocí dotazníku (příloha č.1) u obou rodin 

pacientů. Dotazník obsahoval deset otázek, které byly kladeny ve stejném pořadí. Pomocí 

těchto otázek jsem se snažila zjistit hlavní ošetřovatelské problémy, náročnost ošetřovatelské 

péče a pozitiva či negativa spojené s ošetřovatelskou péčí. Na vyplnění dotazníku u prvního 

pacienta, pana Jana, se podíleli oba rodiče. Ve vyhodnocení dotazníku je za oba rodiče 

jmenována maminka pana Jana. Druhý dotazník vyplnil manžel paní Františky (pacientka 

s CHOPN) jako hlavní ošetřující osoba. 

     

8.2 Charakteristika sledovaného souboru: 

 

             Domácí umělá plicní ventilace je v ČR realizována poměrně krátce, tudíž není příliš 

rozšířena a výběr pacientů umístěných do programu DUPV byl proto omezen. Základním 

souborem byli nemocní na DUPV, kteří byli klienti oddělení JIP nebo OCHRIP nemocnice 

Tanvald s.r.o. V době psaní mé bakalářské práce byli v DUPV umístěni tři pacienti. První 

pacientka byla umístěna do DUPV s indikací CHOPN IV. stupně. Druhý pacient je již 

několik let umístěn do DUPV s kvantitativní poruchou vědomí v permanentním vegetativním 

stavu. Dříve užívanou diagnosou koma vigile. Třetí pacientka byla v domácí péči déle jak rok 

s diagnózou amyotrofická laterální stenóza. Během zpracovávání podkladů k této bakalářské 

práci došlo ale k náhlému úmrtí pacientky na komplikace spojené s tímto onemocněním. 

Vzhledem k oprávněnému smutku rodiny a ztrátě maminky a vzhledem k tomu, že kazuistika 

ani dotazník u této pacientky nebyl zatím zpracováván, jsem se rozhodla nezařazovat tuto 

pacientku do výzkumu. Výzkum probíhal v období červen až srpen 2012. 

 

 

http://vnl.xf.cz/ose/ose-henderson.php
http://vnl.xf.cz/ose/ose-henderson.php
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9. Kazuistiky pacientů v DUPV 

  

Kazuistika č .1 (ošetřovatelský model dle teorie Oremové) 

  

 Jméno: Jan T. 

 Věk: 35 let 

 Pojišťovna: Pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

 Stav: Rozvedený 

 Vzdělání: Středoškolské 

Diagnóza: Posthypoxické poškození mozku v permanentním  vegetativním stavu 

(dříve užívaná diagnóza kóma vigile) 

DUPV: od srpna 2007 

 

 Pan Jan se narodil jako zdravé dítě v úplné rodině. V dětství prodělal běžná dětská 

onemocnění. V sedmi letech měl diagnostikovanou Perthesova nemoc (porucha cévního 

zásobení hlavice kyčelního kloubu). Byl proto 16 měsíců hospitalizován v dětské léčebně a 

léčen pomocí abdukčních pomůcek. Onemocnění nezanechalo na pohybovém systému žádné 

následky. V dospělosti měl pracovní úraz pravého ramene s diagnózou prasklé kloubní 

pouzdro. Úraz byl řešen operačním zákrokem. Dále je osobní a rodinná anamnéza bez 

závažnějších onemocnění. 

 Vystudoval střední průmyslovou školu, obor strojní mechanik. Pracoval 

v automobilovém průmyslu a jako obchodní zástupce firmy Peugeot. Oženil se. 

 V únoru 2007 se po manželské neshodě pokusil o sebevraždu oběšením. Nalezen 

otcem a ihned resuscitován, bohužel již s následky hypoxického poškození mozku. 

Hospitalizován na oddělení akutní medicíny ve Vrchlabí, poté krátce přeložen do Pardubic za 

účelem léčby hyperbarickou komorou, kde byl po týdnu přeložen zpět do Vrchlabí na 

chirurgické oddělení, pro intoleranci léčby. Po té opět pokus o léčbu v hyperbarické komoře 

v pražských Střešovicích. Zde po třech dnech opět překlad z důvodu febrilií na chirurgii ve 

Vrchlabí. Odtud v březnu přeložen na jednotku intenzivní péče nemocnice Tanvald s.r.o. Při 

příjmu byl zdravotní stav pana Jana velmi špatný. Trpěl výrazným psychomotorickým 
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neklidem, těžkou spasticitou horních a zejména dolních končetin (dolní končetiny pokrčeny 

v koleních kloubech, paty se dotýkají hýždě). Byl těžce kachektický, kdy během měsíční 

hospitalizace ve Vrchlabí došlo k výraznému váhovému úbytku 15 – 18 kilogramů a to i přes 

zavedení nasogastrické sondy a podávání umělé výživy. Pacient měl provedenou 

tracheostomii, zavedený permanentní močový katétr, zajištěnou venosní linku na levé horní 

končetině. Z důvodu zhoršené ventilační funkce a výraznému zahlenění byla nutnost napojit 

pacienta na umělou plicní ventilaci. Byla provedena rentgenová vyšetření, MR a CT mozku, 

EEG. Vše s pozitivním výsledkem hypoxického poškození mozku.  

 Během pěti měsíční hospitalizace dochází ke zlepšení zdravotního stavu. Pravidelnou 

a intenzivní fyzioterapií se podařilo dolní končetiny uvést do téměř fyziologického postavení. 

Pravá horní končetina zůstává trvale spastická a ohnuta v lokti směrem k tělu. Podařilo se 

upravit vnitřní prostředí, došlo k váhovému příbytku zhruba 8 kilogramů, pacientovi byla 

zavedena perkutánní endoskopická gastrostomie, kterou pacient dobře toleruje. I přes snahu 

odpojení od ventilátoru je pacient ve večerních hodinách unavený, opocený, dochází 

k nárůstu CO2 v kapilární krvi, poklesu saturace kyslíkem. Pacienta není možno i přes 

několik měsíční terapii trvale odpojit od UPV. Posthypoxické poškození mozku zůstává beze 

změny. Reakce je pouze na silný algický podnět, oční kontakt a reakce na oslovení téměř 

není. Na základě žádosti rodičů o možnosti vzít si syna do domácí péče jim vycházíme vstříc. 

Rodina se totiž od počátku hospitalizace aktivně podílela na ošetřovatelské péči o Jana. 

Zaškolení proběhlo hlavně v rámci obsluhy ventilátoru, odsávačky a ošetřování 

tracheostomie, PEGu a permanentního močového katétru. Ostatní ošetřovatelskou péči již 

rodiče zvládaly perfektně, včetně rehabilitace, krmení, toalety apod. Během měsíce srpna 

byla zabezpečena domácí umělá plicní ventilace. Zajištěn a ozkoušen ventilátor, odsávačka, 

polohovací lůžko, antidekubitní matrace. Zajištěn spotřební zdravotnický materiál. Pan Jan 

byl koncem měsíce srpna 2007 propuštěn do domácí péče.  

  

1. Dýchání: 

 

 Pan Jan nikdy nekouřil, netrpěl alergiemi, neměl dechové obtíže. Nyní je od roku 

2007 trvale tracheostomován a na umělé plicní ventilaci. Před propuštěním do domácí péče 

není schopen plné spontánní ventilace. Proto byla indikována domácí ventilační léčba na 

plicním ventilátoru VIVO Bivent 30. Pacient byl během hospitalizace v nemocnici Tanvald 

odpojen od konvenčního ventilátoru, napojen na VIVO Bivent 30 s ventilačním režimem 
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PSV, IPAP 20, EPAP5, set rate 12/min, rise time 4, inspirační triger 2, expirační triger 4. 

Toto nastavení toleroval dobře i hodnoty acidobasické rovnováhy byly dobré. Tento 

ventilační režim je přes drobné změny nastaven i dnes. Přes den je dle stavu odpojován a 

necháván na spontánní ventilaci. V současnosti je téměř celé dopoledne a část odpoledne 

odpojen od ventilátoru. Navečer a ve večerních hodinách je opět napojen na umělou plicní 

ventilaci. Saturace kyslíkem se pohybuje v rozmezí 95-98%. Částečně je schopen spontánně 

odkašlat. Oběhově je stabilní. Puls 84/ min., TK 115/72 torr. Bez známek cyanozy. 

 

2. Tekutiny a potrava: 

 

 Perorální příjem tekutin není téměř žádný. Zhruba jedna lžička za den. Je to dáno 

poruchou polykací reflexu. Do PEGu je Jan krmen každé 3-4 hodiny. Denní strava je složena 

ze třech hlavních jídel a jedné ovocné či zeleninové svačiny obohacené o Nutridrink. Celková 

porce činí 300 ml rozmixované a naředěné stravy a 300 ml tekutin. Celkový příjem tekutin se 

pohybuje okolo 2000 – 2500 ml za den, v závislosti na tom jak je hodně naředěno hlavní jídlo 

a jaké jsou klimatické podmínky. Strava je pestrá a vyvážená. Maminka Jana udává, že dávají  

vše co se normálně vaří a dá se rozmixovat.  Během pěti let, co je Jan v domácí péči 

nezjistily, že by některé jídlo dráždilo, nadýmalo nebo vyloženě vadilo.   

 

3. Vyprazdňování: 

 

 Vyprazdňování stolice je jedním z hlavních ošetřovatelských problémů, se kterým se 

rodina u Jana potýká. Frekvence vyprazdňování stolice je zhruba jednou týdně. Stolice je 

tuhá a někdy je nutné i manuální vybavení. Na podporu je podáván Duphalac sirup, 

švestkové šťávy a probiotika, ale bez výraznějšího efektu. Plynatostí netrpí. Příměsi krve či 

zvýšeného množství hlenu ve stolici nikdy nebyly.  Jan je nyní bez permanentního močového 

katétru. Vyprazdňování moče zvládají pomocí močové lahve, kdy se do ní Jan naučil reflexně 

vymočit. Frekvence močení je zhruba po třech hodinách. Občas se stane, že dojde 

k pomočení a to bývá většinou v brzkých ranních hodinách. Každé dva měsíce je odebírán 

vzorek moče na rozbor. Rodiče jsou již sami schopni rozpoznat, zda je změna v barvě, 

zápachu či je přítomnost drtě či erytrocytů v moči a provést odběr dříve. Po celou dobu 

domácí péče byl zjištěn jediný infekt močových cest, který byl přeléčen antibiotiky.  
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4. Bezpečí, hygienická péče: 

 

 Rodina dbá na to, aby návštěva, která se k nim chystá, byla zdravotně v pořádku. Tj. 

bez známek akutního infektu, rýmy, virózy apod. Během pětiletého trvání nebylo nutno 

nasadit antibiotickou léčbu na infekt dýchacích cest. Vyšetření sputa se provádí dle potřeby, 

zatím bez pozitivního mikrobiologického nálezu. Dále jsou každé dva až tři měsíce dělány 

odběry krve na krevní obraz, koagulační parametry, minerály, jaterní testy, urea, kreatinin a 

zánětlivé faktory. 

 Kožními problémy Jan netrpí. Kůže je udržována v čistotě, suchu a je dostatečně 

hydratovaná. Před dvěma lety prodělal infekt na levém ušním boltci, který bylo nutno přeléčit 

antibiotiky. Příčinou bylo pravděpodobně odírání zadní strany boltce o polštář, i když 

známky poranění či odření nebyly viditelné. Po dvou týdenní léčbě se infekci podařilo 

vyléčit, ovšem ušní boltec zůstal již trvale deformován. 

 Proleženiny nebo otlaky pan Jan nemá. Rodiče zajistily elektrické polohovací lůžko a 

kvalitní antidekubitní matraci. Po třech až čtyřech hodinách je pravidelně polohován. Na noc 

je Jan přenesen tatínkem na pohovku vedle lůžka. Rodiče udávají pozitivní změnu v chování 

syna ve chvíli, kdy je přemístěn ze standardního lůžka. Dvakrát týdně je Jan umisťován do 

speciálního kolečkového křesla, z důvodu zlepšení ventilačních a renálních funkcí a i 

z důvodu rehabilitace.  

 Zvýšenou tělesnou teplotou či horečkami Jan v domácí péči netrpí. Potivostí také ne. 

Kompletní hygienickou péči provádí rodina každý den na lůžku. Dvakrát až třikrát do měsíce 

přenáší rodiče Jana do koupelny, kde mu umožňují koupel ve vaně. Dle jejich slov, mu teplá 

voda vyhovuje, je celkově uvolněný a klidný. Častější koupele jsou pro rodiče dosti náročné 

a to hlavně po fyzické stránce. Pan Jan má téměř kompletní vlastní chrup. Rodiče o něj i o 

celou dutinu ústní řádně pečují. Obávají se zubního kazu a případné bolesti zubů, která by 

byla nezjistitelná. Další obavou je i jak zajistit případné stomatologické ošetření.  

  

5. Aktivita a odpočinek: 

 

 Pan Jan krom pohybů hlavou a částečně levou rukou žádnou jinou aktivitu 

nevykazuje. Pravá ruka zůstává i přes pokračující rehabilitační péči stále spastická a 

pravděpodobně i bolestivá, protože Jan netoleruje polohování na pravý bok. Základní 

rehabilitační péči provádí sami rodiče a to v rámci polohování a toalety. Dvakrát týdně 
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dojíždí fyzioterapeut, který provádí dvouhodinové komplexní cvičení a částečně provádí i 

basální stimulaci.  

 Během celého dne je Jan zhruba čtyři až šest hodin s otevřenýma očima. Po zbytek 

dne je má zavřené. Většinou má nepřítomný pohled. Fixovaný oční kontakt je vzácný, 

otočení se za zvukem je též minimální. První rok v domácí péči byl pro tělesný neklid užíván 

Diazepam, který byl nasazen již během hospitalizace. Postupně byl vysazován a nabylo třeba 

jeho další ordinace. Psychomotorický neklid je pouze při změně prostředí. To je při nutnosti 

rehospitalizace z důvodu výměny PEGu a provedení celkového vyšetření, to se provádí 

jednou ročně. Změny nese pan Jan velmi těžce. Dochází k výraznému pocení, spasticitě 

celého těla a psychomotorickému neklidu.  Proto se snažíme dobu rehospitalizace zkracovat 

na minimum., tj. dva až tři dny. Po návratu do domácího prostředí dochází opět ke zklidnění, 

uvolnění spasticky těla i bez nutnosti nasazení farmakologické terapie.  

 

6. Samostatnost, sociální interakce: 

 

 Pan Jan je zcela nesamostatný, plně upoutaný na lůžko a je odkázaný na úplnou 

ošetřovatelskou péči.  Na té se podílí pouze rodiče. Pečovatelská služba se v místě bydliště 

ani blízkém okolí nenachází. Jednou týdně dochází na 30 minut zdravotní sestřička od 

obvodní lékařky. Dochází hlavně, jako dohled v době kdy se rodiče časově míjejí při 

odchodu a příchodu ze zaměstnání. Oba rodiče stále pracují. Tatínek odchází do zaměstnání 

ve čtyři hodiny ráno, vrací se po jedné hodině odpolední. Pracuje jako kuchař. Maminka 

pracuje jako v odpoledních směnách jako vychovatelka v diagnostickém ústavu. 

Zaměstnavatelé jim od počátku vycházejí vstříc. I když jak sami udávají někteří kolegové, 

začínají dlouhodobě změněnou pracovní dobu hůře tolerovat.  

 Z počátku se na péči i krátkodobě podílel bratr Jana, který pracuje jako profesionální 

záchranář u horské služby. Ale z důvodu pracovního vytížení a i péčí o vlastní rodinu se 

rodiče rozhodly vzít veškerou ošetřovatelskou péči na sebe. Jedním z důvodů bylo i to, že 

nechtějí, aby byl i druhý syn časově upoután o péči o bratra.  

 Celodenní ošetřovatelská péče je pro oba rodiče velmi zatěžující a to jak po fyzické, 

tak hlavně po psychické stránce. Případné problémy se snaží řešit mezi s sebou, ale i tak je 

jejich partnerský život narušený. Neustálá péče a zaběhlý stereotyp je pro oba vyčerpávající. 

Tatínek je spíše realista a své pocity si nechává pro sebe. Maminka je více citově založená a 

pořád neztrácí naději, že dojde alespoň k minimálnímu zlepšení zdravotního stavu.  
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O proplakaných nocích a beznaději jak to bude dál, se zmiňuje jen krátce při 

nepřítomnosti manžela.  Ale je jasné, že nejistota z dalších dní jí velice trápí.  

 Ani Jan, ani rodiče nejsou věřící. Jedinou víru, kterou mají, je víra v sebe sama a v to, 

že případné problémy budou schopni zvládnout.  

 Komunikace ze strany Jana není žádná. Vzácně bývá oční kontakt. Problémy se 

zrakem, chutí, čichem a sluchem jsou v této době téměř nezjistitelné. V době před první 

hospitalizací žádnými problémy netrpěl.  

 Vzhledově vypadá Jan velice dobře. Váha je nyní okolo 70 kg při výšce 175cm. Při 

propuštění z nemocnice měl Jan lehce nad 50kg tělesné váhy a stále byly známky kachexie. 

Nyní při pohledu na Jana vidíte zdravě vypadajícího mladého muže. A přiznávám, že 

kdybych nebyla od počátku jeho hospitalizace v nemocnici Tanvald a nebyla informována o 

jeho zdravotním stavu nabyla bych dojmu, že pan Jan je ležícím pacientem velmi krátce. 

 Lze těžko odhadnout, že tento muž je upoutaný na lůžko déle jak pět let. Je to zcela 

jistě dáno výbornou ošetřovatelskou péčí, která se Janovi od rodičů dostává. 

 

7. Pohlavní život:   

 

 Pan Jan byl ženatý, k rozvodu došlo až během umístění do domácí péče. Právě 

partnerské problémy vyústily ve zkratovité jednání Jana a pokusu o sebevraždu. Je bezdětný.  

 

8. Krizové situace: 

 

 Krizové situace řeší pan Jan velmi špatně. Z jeho pohledu jsou to hlavně plánované 

rehospitalizace.  Akutní hospitalizace nabyla zatím nutná. Dříve zvládal stresové situace 

dobře. Nyní na ně reaguje psychomotorickým neklidem a spastickou těla.  

 Rodiče zatím také nemusely žádnou naléhavou situaci řešit. Ale při otázce, kdyby 

někdy nastala, reagují pohotově. Vědí, že kdyby došlo ke zhoršení stavu, je nutno 

konzultovat to s ošetřujícím lékařem. Akutní situaci by řešily zavoláním RZP. Základy 

resuscitace znají a výměnu tracheostomické kanyly ovládají.  

 

9. Terapeutické požadavky: 

                                                                                                                                                                             

To jak si pan Jan uvědomuje svůj zdravotní stav, není vůbec jisté. Diagnóza permanentního 
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vegetativního stavu je stále nejistá a z hlediska medicíny neprozkoumaná oblast. Nikdo není 

schopen na 100% říci, jaký bude přesný průběh, prognóza, délka dožití či kvalita života. To 

jestli je jedinec schopen něco vnímat je také skryto ve velkých otaznících.  

 Rodina je o stavu informována. Nejistá prognóza jim pořád nechává naději na nějaké 

zlepšení, ovšem vyvolává i řadu dalších otázek. Právě nejistota je jeden z hlavních problémů, 

které maminka těžce nese.  

 Zdravotní stav Jana nesou členové rodiny různě. Rodiče se postupně se zdravotním 

stavem svého syna vyrovnávají. O bratrovi, by se dalo říci, že se na Jana zlobí, že takové 

rozhodnutí udělal a ovlivnil tím tak nejen svůj život, ale i život celé rodiny. Čtyřletý synovec 

strejdu jinak než na lůžku nepoznal, ale říká, že chce také pomáhat lidem jako tatínek, nebo 

babička s dědou. Zdravotní stav strýce bere jako samozřejmost, ale časový horizont mu není 

zcela jistě znám. Občas se prarodičů ptá, jestli až se strejda uzdraví, půjde s ním ven.  

  

Pan Jan užívá trvale tyto léky: 

 

Geratam 1200mg  2 – 1 ½  – 0 (nootropikum),       

Egilok 50mg  ½ - 0 – ½  (beta- blokátor),              

Verospiron 50mg  1 – 0 – 1 ( diuretikum),  

     Anopyrin 100mg  1 – 0 -1 ( antikoagulancium), 

Myolastan 50mg  1 – 0 –1(myorelaxancium),        

Rivotril 2,5mg  1 – 1 – 1 (antiepileptikum),          

Convulex  1 – 0 – 1 (antiepileptikum),         

Degan 10mg  1 – 0 – 0  (anticholinergikum),     

Dorsiflex 200mg  1 – 0 -1 (psycholeptikum). 
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 Kazuistika č. 2 (ošetřovatelský model dle teorie Hendersonové) 

 

Jméno: Františka H. 

 Věk: 64 let 

 Pojišťovna: Pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

 Stav: Vdaná 

 Vzdělání: Středoškolské 

            Diagnóza: Chronická obstrukční plicní nemoc IV. stupně 

DUPV: od prosince 2010 

 

 Paní Františka pochází ze čtyř dětí. Má dvě sestry a bratra. V dětství prodělala běžná 

dětská onemocnění. Ve dvanácti letech utrpěla poranění páteře po pádu ze stromu. Řešeno 

sádrovým korzetem, ovšem následky přetrvávají i do dospělosti v podobě poúrazové 

kyfoskoliózy. V dospělosti se léčila se štítnou žlázou, podstoupila strumectomii. Je na trvalé 

substituci Letroxem. Jednou prodělala povrchovou flebitis na pravé dolní končetině. 

Pracovala jako spojovatelka. Nyní je v invalidním důchodu. V rodinné anamnese je 

významné srdeční onemocnění bratra.  

 Zhruba ve věku 55 let se začaly u paní Františky projevovat dechové obtíže. Zprvu při 

zátěži, chůzi do kopce, do schodů. Zadýchávala se a dušnost se postupně zhoršovala. Bylo 

provedeno několik vyšetření (RTG, EEG, kardiologické vyšetření). Onemocnění obstrukční 

plicní nemoci nebylo diagnostikováno ihned, ale až s několika měsíčním odstupem. 

V domácím prostředí již byla nutnost kyslíkové terapie. V červnu 2010 došlo k akutní 

exacerbaci onemocnění již chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Pacientka byla 

akutně hospitalizována v těžkém zdravotním stavu na oddělení ARO v Ústí nad Labem 

s nutností intubace a umělé plicní ventilace. Poté byla přeložena na oddělení akutní medicíny 

Krajské nemocnice v Děčíně. Odtud z důvodu nutnosti dlouhodobé plicní ventilace a 

z důvodu provozního uzavření oddělení přeložena na oddělení dlouhodobé intenzivní péče 

nemocnice Tanvald s.r.o. Zde dochází k postupnému zlepšení celkového stavu paní 

Františky. Ta velmi aktivně rehabilituje, je pravidelně v krátkých časových úsecích (10 – 30 

minut) odpojována od ventilátoru, ale trvalého odpojení není schopná. I přes ventilační režim 

CPAP dochází k celkové únavě. Vzhledem k chronickému stavu pacientky je indikována 



 41 

domácí plicní ventilace na ventilátoru VIVO BIVENT 30. Nastavené parametry 

nekonvenčního ventilátoru vyhovují (režim PSV, IPAP 12, EPAP 4, O2 2-3l/min., frekvence 

14/min., rise time 3, inspirační triger 3, expirační triger 3). Hodnoty acidobasické rovnováhy 

jsou také dobré. Po zaškolení paní Františka i manžel zvládají obsluhu ventilátoru bez obtíží. 

Manžel je dále zaškolen v neodkladné resuscitaci, výměně a péči o tracheostomickou kanylu, 

odsávání, základní ošetřovatelské péči a rehabilitaci, které manželka potřebuje. Počátkem 

měsíce prosince je paní Františka po šesti měsících hospitalizace propuštěna do domácí péče 

se souhrnem těchto lékařských diagnóz:   

- respirační selhání na podkladě CHOPN        

- CHOPN s těžkou ventilační a respirační poruchou       

- cor pulmonale chronicum           

- kyfoskolióza Th a L úseku těžkého stupně        

- cor kyfoskoliotikum           

- hypertensio arterialis             

- paranoidní schizofrenie           

- vředová choroba gastroduodena          

- divertikulitis sigmati et coloni          

- VAS polytopní chronický na podkladě kyfoskoliózy 

 

Farmakoterapie:  

Letrox 150ug1-0–0(hromon štítné žlázy),       

Euphylllin CRN 200mg 1–0–1 (antiastmatikum),       

Diluran  ½ - 0 – ½   (opthalmologikum),          

Spiropent   ½ - 0 – ½  (antiastmaticum),  

Kalnormin  1 – 0 – 1  (minerální látka),         

Sedacoron  200 mg 0 – 1 – 0 (antiarytmikum), 

Anopyrin 100 mg 0-1–0 (antikoagulancium),        

ACC long eff. 200mg 0–1–0 (expektorancium),       

Verospiron 50 mg 0 – 1 – 0 (diuretikum),         

Furon 40 mg  ½ - 0 – 0 (diuretikum),        

Budiair sprej 4 – 0 – 0 (kortikoid),         

Lactulosa dle potřeby  5ml - 5ml - 5 ml (laxancium),  
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Inhalace Atrovent (antiastmatikum) 2 ml + Bromhexin Egis (expektorans, mukolitykum) 3 ml 

po 8 hodinách.  

 

1. Dýchání  

      

 Dechové obtíže pociťuje paní Františka zhruba od 55 let věku. Zpočátku byla mírná 

dušnost při zátěži, později se dušnost zhoršovala a stupňovala i při kratší zátěži, např. při 

chůzí do schodů. Onemocnění CHOPN bylo diagnostikováno až s odstupem několika měsíců. 

Předpokládalo se, že potíže jsou způsobeny kardiovaskulárním systémem, kdy se vycházelo 

ze srdečního onemocnění bratra a z těžké kyfoskoliózy paní Františky, což se nepotvrdilo. Po 

stanovení přesné diagnózy CHOPN byla paní Františka pravidelně sledována na plicním 

oddělení českolipské nemocnice. Pro zhoršující se dechové obtíže, nedostatečnou 

farmakologickou odezvu a globální respirační insuficienci je paní Františce od roku 2010 

indikována domácí kyslíková terapie pomocí oxygenátoru. Paní Františka je nekuřačka, 

obdobné onemocnění se v rodině nevyskytuje. V červnu po akutní exacerbaci CHOPN, 

neschopnosti odkašlat při celkovém fyzickém vysílení a plicnímu edému hospitalizována na 

odděleních ARO, oddělení akutní medicíny (OAM), dlouhodobé intenzivní péče (DIP). Po 

půlroční hospitalizaci ve třech nemocnicích je z poslední indikována do programu DUPV 

jako ventilátor dependentní pacientka. Po propuštění do domácí péče je paní Františka 

střídavě během dne a hlavně přes noc napojována na ventilátor. Ventilační režim jí vyhovuje 

a nebylo nutné měnit jeho nastavení. Přes den, když je paní Františka odpojena od ventilátoru 

je napojena na kyslík.  Zdrojem kyslíku je oxygenátor, který má dělaný pravidelný servis. 

Patnáct metrů dlouhá přívodní hadička kyslíku umožňuje paní Františce pohyb po bytě a 

nemusí být upoutána na lůžko. Je schopna sama spontánně odkašlat, ale pouze do výše 

zavedení tracheostomické kanyly. Přes ní je potom dle potřeby odsávána. Užívají k tomu 

uzavřené sání. Sama se odsát bojí, i když v nemocnici tento úkon zvládala dříve než manžel. 

Tracheostomickou kanylu ošetřuje manžel. Převaz dělá pravidelně ráno, večer a dle potřeby. 

Výměnu tracheostomické kanyly provádí za asistence sestřičky z pečovatelské služby po 

třech až čtyřech týdnech. Výměnu uzavřeného sání provádí jednou týdně.  
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1. Výživa a hydratace: 

 

 Paní Františka během hospitalizace a domácí péče přibrala 14 kilogramů na váze. 

Z původních 64 kg má nyní 78kg při 154 cm výšky. Váhová přírůstek připisuje hlavně 

snížené fyzické aktivitě než vysokému příjmu potravy. Manžel jí v tomto ohledu hlídá. 

Pravidelně jí váží a upravuje jídelníček. Chuť k jídlu paní Františka změněnou nemá. 

Nejraději má omáčky a knedlíky, ale ty dostává omezeně. Z jídel nesmí rýži, při které hrozí 

aspirace do dýchacích cest, protože se paní Františka naučila jíst s odfouklým balónkem na 

těsnící manžetě tracheostomické kanyly. Jídlo si nechávají dovážet firmou v místě bydliště. 

Manžel vaří pouze o víkendu. Žádnou dietu paní Františka nedrží, stravu dalším způsobem 

neupravují (např. mixováním).  Pálením žáhy či nauzeou netrpí. Od zavedení tracheostomie 

netrpěla výraznějšími žaludečními obtížemi, nezvracela. Stav chrupu je dobrý. Příjem tekutin 

je 1,5 – 2 litry za den. Manžel jí veškerý denní příjem tekutin zapisuje a snaží se, aby pila 

právě v tomto rozmezí. Při snížení tekutin dochází k výraznějšímu zahlenění, při zvýšeném 

trpí naopak převoněním, projevujícím se otoky dolních končetin a sklonem ke vzniku 

plicního edému.  Dopomoc při jídle paní Františka nepotřebuje.  

 

1. Vylučování:           

  Obtíže s močením paní Františka nemá. Také u ní se v pravidelných časových 

intervalech provádí odběr moče na základní biochemický screening. Poslední nález byl 

pozitivní na bakteriurémii a byl proto nasazen Nitrofurantoin 100mg po 8 hodinách.  

 Na stolici chodí paní Františka pravidelně každý den. Stolice je formována. Testy na 

okultní krvácení jsou s negativním výsledkem (dělány z důvodu věku, gastroduodenální 

vředové choroby a divertikulitidy). Občas užívá paní Františka Lactulosu sirup nebo švestky, 

které na ní mají obdobný účinek.  

 

4. Pohyb: 

 

 Rychlejší pohyb nebo jakákoliv větší fyzická zátěž je pro paní Františku 

vyčerpávající. I delší stání jí unavuje. Přesto se snaží pohybovat alespoň po bytě. Umožňuje jí 

to dlouhá přívodní kyslíková hadička. Františka je moc ráda, že nemusí být po celý den 

upoutána na lůžko a je pořád částečně samostatná. Občas využívají zahrádku před domem. 

Manžel jí pro tyto vycházky na vlastní náklady pořídil přenosný ventilátor. Ale tím, že bydlí 
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ve druhém patře je pro ní cesta tam i zpět dosti náročná. Částečně k tomu přispívá i obava 

Františky odejít z bytu, kde mají veškeré vybavení. Žádné kompenzační pomůcky nepoužívá.  

 

5. Spánek a odpočinek: 

 

 Kvalita spánku je dle paní Františky dobrá. Ráno se po vyspání cítí odpočatá. Na noc 

je napojována na nekonvenční ventilátor BIVENT 30. S napojením nemá paní Františka ani 

manžel žádné problémy. Ventilátor je konstruován tak že lékař uloží nastavené ventilační 

parametry do paměti. Rodina pak využívá jednodušší program pro obsluhu již s nastavenými 

parametry. S ventilátorem se paní Františka cítí klidnější a to je i jeden z důvodů, proč se jí 

tak dobře spí.  

 I přes těžkou kyfoskoliózu s vertebroalgickým syndromem paní Františka 

výraznějšími bolestmi netrpí. V současné době neužívá žádná analgetika.   

 

6. Oblékání:   

           

 Oblékání a svlékání je jednou z hlavních činností, u které potřebuje téměř 100% 

dopomoc svého manžela. Udělat předklon je pro ni obtížné a to jak z důvodu kyfoskoliózy, 

tak i útlaku tracheostomické kanyly.   

  Vzhledově vypadá paní Františka velmi dobře. I přes závažnost onemocnění dbá o 

svůj vzhled. Je vkusně oblečená a dokonce decentně nalíčená. Po domluvě k ní domů dochází 

kadeřnice. 

 

 

7. Regulace tělesné teploty: 

 

  Zvýšenou tělesnou teplotou nebo horečkami paní Františka netrpí. Pravidelně každé 

ráno a večer měří tělesnou teplotu. Manžel zavedl teplotní tabulku, kde naměřené hodnoty 

zapisuje. Dále provádí i každodenní měření krevního tlaku a saturaci kyslíkem.  

 

 

 

 



 45 

8. Hygiena: 

 

  Díky úpravám v koupelně má paní Františka možnost se denně osprchovat nebo se 

vykoupat ve vaně. Během koupání či sprchování vyžaduje paní Františka také dopomoc. 

Sama si zvládne umýt vlasy a horní polovinu těla. Nehty stříhá manžel. Změny na kůži paní 

Františka nemá. Kromě prodělané tromboflebitidy na dolní pokožce nemá na pokožce žádné 

defekty. Kůži udržují v čistotě a dostatečně hydratovanou.  

 

9. Ochrana před nebezpečím: 

 

  Paní Františka i rodina jsou o zdravotním stavu informovány. S prognózou a další 

terapií jsou seznámeny také. Rehospitalizace byla nutná před rokem, z důvodu počínajícího 

plicního zánětu. Paní Františka se vracela zpět na naše oddělení dlouhodobé intenzivní péče 

v tanvaldské nemocnici.  Prostředí a ošetřující personál znala, proto změnu prostředí zvládala 

dobře. Informace o zdravotním stavu byly během hospitalizace předávány manželovi.  

  Žádnou závislost paní Františka nemá. Nikdy nekouřila, alkohol pila pouze 

příležitostně.  

  Potíže se sluchem nemá. Trvale nosí brýle. Žádné jiné kompenzační pomůcky 

nepoužívá. Ve svém pokojíku má paní Františka vše co potřebuje. Elektrické polohovací 

lůžko s antidekubitní matrací, ventilátor, odsávačku. Veškeré pomůcky, převazový materiál a 

léky. Vybavením a uspořádáním připomíná pokojíček malou domácí JIPku. Manžel zavedl 

zdravotnickou dokumentaci, kterou denně aktualizuje. Najdete zde ranní a večerní záznamy o 

tělesné teplotě. Denně měřený krevní tlak, saturaci kyslíkem, tělesnou hmotnost, příjem 

tekutin. Orientačně provádí měření tělesného tuku, svaloviny a tekutin v těle. Provádí 

aktuální denní záznam zdravotního stavu. Aby mohl být své ženě co nejvíce nablízku, zařídil 

si v rohu místnosti malý pracovní koutek s počítačem. Paní Františka má ve svém muži nejen 

velkou oporu, ale i velmi zručného a svědomitého pečovatele.  

 

 

10. Komunikace, kontakt: 

 

 Paní Františka komunikuje skrz tracheostomickou kanylu ucpáním výdechového 

filtru. Delší mluvení jí ale vysiluje. Komunikuje i prostřednictvím posunků a nebo pomocí 
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manžela. Ten na většinu mých otázek také odpovídal, manželka ho doplňovala v tom co jí 

připadalo důležité.  Oční kontakt nevyhledává.  Orientována je dobře. Psychicky je fixována 

na manžela. Ten i při odchodu s odpadky nebo krátkém nákupu musí mít u sebe telefon, 

skrze kterého se kontrolují. Pokud ho manžel zapomene doma, pociťuje paní Františka úzkost 

a obavy z toho, že se její stav určitě zhorší. Krátkodobou samotu v bytě nese špatně.  

 

11. Víra: 

 

 Oba manželé jsou nevěřící. Paní Františka věří hlavně ve svého manžela a v to že se o 

ní bude moci i nadále postarat.  

 

12. Práce: 

 

 Paní Františka dříve pracovala jako spojovatelka. Vystudovala střední odborné 

učiliště. Nyní je v invalidním důchodu. Domácí práce vykonává manžel. Vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu je není schopna vykonávat nebo se na nich větší či menší měrou podílet.  

 

13. Aktivity a zájmy: 

 

 Dříve se paní Františka věnovala domácím pracím a péčí o rodinu. Nyní se jejím 

koníčkem staly časopisy, knížky, sledování televizních seriálů. Manuální činnost jí unavuje a 

delšího stání není schopná. Po bytě se pohybuje samostatně.  

 

14. Učení: 

 

 Paní Františka vystudovala střední odborné učiliště. Pracovala jako spojovatelka. 

Nastavený klidový režim dodržuje. Je si vědoma důsledků při jeho porušení a možnosti 

zhoršení zdravotního stavu. O svém zdravotním stavu je plně seznámena, stejně tak její 

manžel. Lékaře, kteří se podílejí na péči o paní Františku, oba znají, spolupracují s nimi a 

aktivně je informují o aktuálním zdravotním stavu a jeho změnách. Za paní Františkou 

dojíždí ošetřující obvodní lékařka z místa bydliště, každé dva až tři měsíce dojíždí 

anesteziolog Dr. Andar z nemocnice Tanvald a telefonicky či emailem komunikují s paní 

primářkou Popelkovou z plicního oddělení v České Lípě. Dále dvakrát týdně dochází 



 47 

sestřička z pečovatelské služby Noema. Tato pečovatelská služba byla před propuštěním paní 

Františky z nemocnice Tanvald oslovena a byla s ní domluvena další ošetřovatelská péče. 

Vzhledem k tomu, že paní Františka je jedinou pacientkou na ventilátoru v oblasti pokrytí 

této pečovatelské služby, byl také její personál proškolen na našem oddělení. 
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10. Vyhodnocení dotazníků 

 

1. Jaké byli hlavní důvody vzít si syna / manželku do péče? 

Manžel paní Františky: 

 

 Se svojí ženou jsem 37 let a dokonale jí znám.  Máme se moc rádi a jeden pro 

druhého bychom udělali i nemožné. Proto jsem se rozhodl vzdát se svého zaměstnání, a 

pokud to bude možné a nebudou žádné překážky, vzít si manželku domů do péče. Když 

začala být po nemocnicích s nemocí CHOPN, tak jsem si uvědomil, jak jeden druhému 

chybíme. Říkal jsem si, doma jí to bude lépe svědčit a bude spokojenější, i když má tuto 

nemoc. 

 

 Maminka pana Jana: 

 

  ,,Chtěla jsem ho domů“. Bohužel za tímto rozhodnutím nebyla jen mateřská láska, ale 

hlavně velmi špatná zkušenost s péčí o syna v jedné z nemocnic. To že si syn za svůj 

zdravotní stav mohl sám, jsme věděli oba, ale zjištění, že si syn ponese nálepku: ,sebevrah“ 

bylo zničující. Péče byla minimální a naprostý nezájem až arogance některých členů 

zdravotnického personálu nám na psychice také nepřidala. Syn už měl tou dobou provedenou 

tracheostomii a byl umístěn na jednolůžkovém pokoji. Často jsem u něj trávila celé 

dopoledne a stávalo se, že po celou dobu nikdo z personálu zdravotní stav mého syna 

nezkontroloval. Zdravotní stav Jana se výrazně zhoršoval, docházelo k výraznému úbytku na 

váze a křečovitému stažení celého těla. Zde právě padlo konečné rozhodnutí vzít ho domů a 

v nemocnici ho nenechat. 

  

2.  Kdo všechno se podílí na péči? 

Manžel paní Františky: 

 Na ošetřující péči mojí manželky se podílím sám, byl jsem do této práce zaškolen. 

Dvakrát týdně k nám přijíždí sestřička z firmy,,Noema“ domácí péče a pomáhá mi 

s manželkou. 
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Maminka pana Jana: 

 Na péči se podílíme sami dva. Já jsem s Janem dopoledne a přes noc. Manžel o něj 

pečuje v odpoledních hodinách. Oba stále chodíme do zaměstnání. Jednou týdně dojíždí 

sestřička na 30 minut, hlavně jako dohled v době kdy se míjíme při příchodu a odchodu do 

práce. 

 

3. Jak probíhalo zaučení? 

Manžel paní Františky: 

 Zaučení probíhalo dobře. Pan doktor Andar z nemocnice Tanvald mi vše vysvětlil a 

společně se sestřičkami mě zaškolili do domácí plicní ventilace a výměně tracheostomické 

kanyly. Školení probíhalo každý den, po dobu tří měsíců. Sestřičky na mě byly hodné, dobře 

se mi s nimi spolupracovalo a v závěru tj. poslední měsíc už jsem vše prováděl sám pod 

jejich kontrolou 

Maminka pana Jana: 

 Jako zaškolení jsme péči o svého syna nebrali, prostě jsme se na péči o něj od 

počátku podíleli. Byli jsme rozhodnuti vzít si ho domů, pokud to bude možné. V tanvaldské 

nemocnici nám umožnili o Jana pečovat. Začínali jsme s hygienickou péčí, polohováním, 

krmením do PEGu. Po té s odsáváním a péčí o tracheostomii. Po definitivním rozhodnutí a 

schválením ošetřujícím lékařem jsme prošli měsíčním zaškolením obsluhy ventilátoru. 

 

4. Jaká je spolupráce s ošetřujícím lékařem a ostatními zdravotními pracovníky? 

Manžel paní Františky: 

 Řekl bych, že spolupráce s ošetřujícími lékaři je velice dobrá. A to jak s manželčinou 

obvodní lékařkou, která jezdí na kontroly. Dále jsem ve spojení telefonicky nebo emailem 

s plicní primářkou českolipské polikliniky MUDr. Popelkovou. Také jsme stále ve spojení 

s MUDr. Andarem, který nám hodně pomáhá v náhlých situacích. I když s obvodní lékařkou 

byl zprvu problém. Ihned při první návštěvě u nás doma jsme museli podepsat prohlášení, že 

za ní paní doktorka neponese odpovědnost. Vyvedlo nás to tehdy hodně z míry. Nyní 
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s odstupem to vidíme jako obavu vzít si do ošetřovatelské péče takto nemocného pacienta na 

ventilátoru. Ale za ty dva roky jsme si našli cestu a spolupráce je opravdu velmi dobrá.  

 Maminka pana Jana: 

  Spolupráce s obvodní lékařkou našeho syna je velmi špatná. Na domácí kontrolu 

zdravotního stavu Jana přijíždí jednou až dvakrát do roka. De facto k ní chodíme z důvodu 

předepsání léků a poukazů na převazový materiál a odsávací pomůcky. Za dobu pěti let se 

nás téměř nezeptala, jestli potřebujeme s něčím pomoci, jestli nás něco trápí či jak se vůbec 

daří synovi. Snažili jsme se najít jiného ošetřujícího lékaře, ovšem nikdo nebyl ochoten vzít 

si ho do péče. Snaha o spolupráci s místním ORL oddělením, zda by mohli zabezpečit 

výměnu tracheostomické kanyly, také nedopadla dobře. Obdobnou zkušenost máme i 

s lékařkou z neurologie, kdy syn trpěl svalovým třesem a záškuby. Nebyla vůbec ochotná se 

na syna zajet podívat. Léky nakonec naordinovala po telefonu. O tom zda byla medikace 

správná nebo měla nějaký efekt, se již nezajímala. Štěstí jsme měli na jednu lékařku 

z kožního oddělení. Ochotně nás vyslechla a pomohla při infektu ušního boltce.    

  Jediným, s kým opravdu spolupracujeme je stále pan doktor Andar, který nad námi i 

po pěti letech drží ochrannou ruku. I nad rámec svých povinností dojíždí každé dva až tři 

měsíce na kontrolu zdravotního stavu Jana a výměnu tracheostomické kanyly. Pomáhá nám 

řešit náhle vzniklé problémy a zajímá se nejen o syna, ale i o nás, jak péči zvládáme. 

Několikrát nám nabídl, že se domluvíme třeba na týdenní rehospitalizaci. Kdy by Jana 

komplexně vyšetřili a my jsme si mohli s mužem odpočinout, vymalovat doma nebo odjet na 

dovolenou. Této nabídky jsme nikdy nevyužili, ne z důvodu nedůvěry v péči o syna. S péčí 

jsme byli v tanvaldské nemocnici moc spokojeni, ale z důvodu, že víme, že Jan na tyto 

změny reaguje negativně. Za veškerou pomoc doktora Andara mu děkujeme. Bez něj bychom 

opravdu neměli šanci dostat Jana domů a vůbec zvládnout péči o něj.  

 

5. Jaká je spolupráce s pojišťovnou? Co hradí ona, co musíte hradit sami?    

Manžel paní Františky: 

   Před propuštěním manželky z nemocnice do domácí péče bylo dohodnuto se 

zdravotní pojišťovnou úhrada odsávačky, pronájem plicního ventilátoru BIVENT 30, 

polohovacího lůžka a kyslíkového oxygenátoru. Sám jsem hradil měřič krevního tlaku 
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,,OMRON“ a kvalitní pulsní oxymetr  ,,PM60“ zakoupené v prodejně zdravotnických potřeb. 

Dále si sami musíme hradit všechny léky, zdravotní pojišťovna neuznává proplacení určitého 

léku, neboť odkazuje na ekvivalenty (léky levnější), ale tyto nemají pro pacienta takovou 

léčebnou účinnost. S obvazovým materiálem a zdravotním materiálem potřebné k plicní 

ventilaci psané na poukazy zatím nejsou se zdravotní pojišťovnou problémy. 

 

Maminka pana Jana: 

   Než jsme si Jana vzali domů, sehnali jsme elektrické polohovací lůžko a kvalitní 

antidekubitní matraci, kterou nám doporučili v nemocnici a dali na jejich zkušenost 

s několika typy matrací. Po celou dobu užívání jsme s ní moc spokojeni a obojí nám funguje 

dobře. Pojišťovna nám zapůjčila odsávačku a ventilátor. Hradí nám filtry (23.000,-) a 

odsávací systémy (27.000,- za rok). Desinfekce, rukavice, destilovanou vodu a fyziologický 

roztok hradíme sami. V poloviční výši se podílíme na Nutridrincích a převazovém materiálu. 

Dále hradíme fyzioterapeuta, který dochází dvakrát týdně na dobu dvou hodin. Úhrada činí 

200,- za hodinu. Největším doplatkem jsou léky. Pojišťovna většinu hradila v plné výši, nyní 

musíme některé v plné výši hradit my. Měsíčně doplatek  za léky činí přibližně 3.000,- korun.    

                                                                                                                                                      

6. Jak řešíte případné problémy? 

Manžel paní Františky: 

  Případné problémy řešíme přes obvodní lékařku nebo sestřičku z ,,domácí péče“. 

Výraznější problémy nám pomáhá vyřešit pan doktor Andar, který se velice zajímá o 

zdravotní stav manželky. Máme v něm velkou oporu. 

 

 Maminka pana Jana: 

  Menší problémy se snažíme vyřešit sami. Komunikace přes pojišťovnu je dobrá, tak 

některé problémy řešíme s nimi. Ostatní problémy řešíme doktorem Andarem. Obvodní 

lékařka není v řešení našich problémů moc vstřícná.  
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7. Jaké vidíte největší problémy v ošetřovatelské péči? 

Manžel paní Františky: 

   Největší problém v ošetřovatelské péči vidím v budoucnosti (v dalších 

ošetřovatelských letech), neboť stát i zdravotní pojišťovny budou dle mého názoru více šetřit 

na pacientech. Hlavně zrušením doplatku na potřebné léky a celkového zdražení léků. Výdaje 

za léky u mé ženy s diagnózou CHOPN  IV. stupně, které jsou nutné k léčbě domácí plicní 

ventilací, stouply od roku 2010 dvojnásobně. Jediný lék a to ,,Atrovent 0,025%“ zatím zůstal 

bez cenové změny, ale jak dlouho? I tak se doplatek tohoto léku pohybuje okolo 170,- korun 

za balení, které nám vydrží maximálně tři dny.  

 

Maminka pana Jana: 

  Největší problém vidím v psychické a fyzické zátěži pro pečovatele. Neustálý stres, 

stereotyp, míjení se mezi dveřmi při odchodu či příchodu ze zaměstnání ovlivnilo nejen náš 

pracovní, společenský, ale hlavně partnerský život. Se zátěží se každý vyrovnáváme jinak. Po 

finanční stránce není ošetřovatelská péče levnou záležitostí. Oba zatím chodíme do 

zaměstnání, ale doplatky za léky a materiál se neustále zvyšují. Otázkou je, do jakých výšin 

budou stále stoupat. Dalším problémem je přibývající věk nás obou. Každý rok je znát a síly 

už nejsou takové jako před pěti lety. Nejvíce se obávám i toho co bude s Janem, až nebudeme 

moci o něj pečovat nebo až nebudeme. 

 

8. Jak náročná je péče pro Vás a jak to ovlivnilo Váš život? 

Manžel paní Františky: 

  Můj život to ovlivnilo hodně. Musel jsem se zdát svého zaměstnání, abych si mohl 

vzít ženu do péče. Dále jsem do ošetřovatelské péče musel vložit naspořené peníze. A to do 

dalších zdravotnických přístrojů (ventilátor, tlakoměr, pulsní oxymetr), část peněz si 

vyžádaly i stavební úpravy a vybavení v bytě. Všechna práce a činnost v domácnosti spočívá 

na mě. Musel jsem se naučit a zvládnout nejen ošetřovatelskou péči, ale i domácnost.  
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Maminka pana Jana: 

  Péče náročná je. A to jak po fyzické, tak hlavně po psychické stránce. Náročné je pro 

nás jen zajišťování zdravotnického materiálu formou poukazů. První rok jsme vůbec nevěděli 

kde zajistit nebo zakoupit materiál k odsávání, filtry a podobně. Obvodní lékařka s tím 

zkušenosti také neměla a po pravdě se do shánění informací vůbec neangažovala. Problémem 

jsou i firmy, které prodávají zdravotnický materiál. Ty nejsou ochotny nebo schopny zajistit 

prodej menšího počtu materiálu. Například zvlhčovací filtry se pod 3.000 kusů neprodávají, 

pojišťovna není schopna proplatit takové to množství na celý rok a problémem je i kde toto 

množství skladovat. Bylo nutné sehnat kódy, přes které je možno tento materiál objednávat. 

Pokud nám začíná materiál docházet (zajišťujeme měsíc do předu) musí jeden z nás za 

obvodní lékařkou, ta vypíše potřebný materiál na poukazy, odešle je do zdravotní pojišťovny 

Jana, kde je schválí, potvrdí a pošlou zpět k paní doktorce. Zde je musíme vyzvednout a zajít 

buď do lékárny, nebo zdravotnických potřeb, kde nám materiál objednají. Teprve odtud ho 

můžeme vyzvednout. Celý koloběh trvá tři až čtyři týdny. Po dvou měsících to absolvujeme 

znovu. Často se ale stává, že máme poukaz špatně vypsaný. Na to nás většinou upozorní 

z pojišťovny. Nebo máme špatně vypsaný recept, kdy většinou nesedí množství léků. Léky a 

materiál se objednávají na dobu tří měsíců, alespoň takto nám to proplácí pojišťovna.  

 

9. Jak vnímá okolí Vaši péči o syna/manželku? 

Manžel paní Františky: 

   Když jsem jezdil na zaškolování do role ,,domácí péče“ do tanvaldské nemocnice 

můj zaměstnavatel mi plně vycházel vstříc a obdivoval mě, že jsem se do této úlohy pustil. Je 

to obrovské plus, když máte v tomto směru podporu u zaměstnavatele. Patří mu za to velké 

DĚKUJI. Určití sousedé mě také obdivují, neboť je to náročná práce starat se o takto 

nemocného.  

Maminka pana Jana: 

   Zaměstnavatelé nám vyšli vstříc. Manžel pracuje dopoledne, já chodím do 

odpoledních služeb. Některým kolegům už ale tato pracovní vyjímka začíná vadit a občas se 

od nich ozývají výtky. Sousedé to vzali také dobře, i když někteří nepochopili v jakém 

zdravotním stavu vlastně Jan je. Občas se ptají, jestli je syn pozdravuje… Problémem bývá 
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komunikace s poštovní doručovatelkou, která nám nechce vydat zásilku, která je adresována 

na syna. Má si jí přijít podepsat, nebo pokud nemůže, máme ho dovézt na pobočku pošty, kde 

dopis převezme. 

 

10. Jaké vidíte výhody pro manželku/syna být doma? 

Manžel paní Františky: 

  Výhoda pro manželku, že může být doma s touto nemocí v domácí péči je obrovská, 

hlavně po psychické stránce. Ne nadarmo se říká, že domácí prostředí má na nemocného 

člověka velký vliv. Podle mého názoru, když je pacient v dobré psychické náladě jeho 

zdravotní stav se nemusí zhoršovat a nemoc je relativně ustálená a pomocí léků udržována 

v určité rovině. Manželku doma mohou kdykoliv navštívit její příbuzní nebo přátelé – nejsme 

vázáni na návštěvní hodiny v nemocnici – a to je též dobré na psychiku manželky. Dále má 

možnost se plně věnovat svým zálibám. A to čtení různých časopisů a knížek. Také sledování 

televize. Při této nemoci nemůže být žádná fyzická námaha, nemůže nic těžkého dělat, 

protože by se zadýchala a plíce už by to neutáhly. Manželka dobře ví, že domácí léčebný 

režim musí dodržovat. A proto děláme vše proto, aby byla doma co nejdéle a do zpět do 

nemocnice brzo nemusela.  

 

Maminka pana Jana: 

 Hlavní výhodu vidíme v tom, že syn je mnohem klidnější, když je v domácí péči. 

Stresové situace, změny prostředí a větší počet lidí nezvládá dobře. Což se zanedlouho po 

změně projevuje zvýšeným pocením, záškuby těla a zhoršující se spastickou. I my jsme si 

prostě za těch pět let zvykly mít ho neustále na očích a přizpůsobili jsme mu i náš dosavadní 

život. Když bývá pár dní hospitalizován zpět v nemocnici, jsem jako na trní. Ne že bych 

nebyla s péčí či léčbou spokojena, ale vidím jeho reakci na změnu a vím, že mu doma bude 

zase lépe. Když ho ten nahoře ještě nechtěl a nechal ho ještě žít, udělal to z nějakého důvodu. 

Nevíme sice z jakého, ale pro mě ten důvod je, aby byl doma, a my jsme se o něj postarali.  
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11. Diskuze 

 

S ventilovanými pacienty se profesně setkávám od roku 2002. Prvních pět let to byli 

hlavně pacienti, kteří byli ventilováni po kardiochirurgických operacích. Délka nutnosti UPV 

byla v rozmezí hodin i několika dnů. S pacienty, kteří jsou ventilováni dlouhodobě, řádově 

několik měsíců jsem setkala po nástupu do nemocnice Tanvald. Zde pracuji již několik let na 

odděleních JIP a OCHRIP. Dlouhodobě ventilovaní pacienti i jejich rodiny se stali součástí 

mého každodenního pracovního života, nejen v poskytování péče během hospitalizace, ale i 

zaučováním rodinných příslušníků v ošetřovatelské péči, která je nezbytná pro péči o pacienta  

v DUPV. Zvolení tématu problematiky dlouhodobě ventilovaných pacientů v domácí péči je 

mi proto blízké. Hlavním důvodem proč, jsem si toto téma zvolila, bylo zjistit, jak probíhá 

další péče a život takových to pacientů v domácím prostředí. Zajímalo mě, jak jsou rodiny 

schopny zvládat ošetřovatelskou péči a s jakými problémy se potýkají.   

 Téma umělá plicní ventilace v domácím prostředí se již objevilo v několika 

bakalářských či diplomových pracích. Projektem DUPV se ve svých pracích zabývala např. 

Erma Mičudová (MIČUDOVÁ, E. – Bakalářská práce: Poskytování umělé plicní ventilace v domácí péči,  

2006. MIČUDOVÁ, E – Pacienti závislí na ventilátoru mohou být doma,.2007). Kvalitu života pacientů 

v DUPV řešila i Bc. Lucie Nováková ve své dilomové práci (NOVÁKOVÁ,L.- Diplomová práce: 

Filozofické zdůvodnění lidské důstojnosti, 2009). Specifickou problematiku zaměřenou přímo na 

pacienta jsem v dostupných pracích nenašla. Několik autorů se touto problematikou zabývá 

ve svých knihách, ale ty jsou převážně datovány pět, šest let zpětně. Aktuální informace o 

zkušenostech s DUPV se namátkově objevují ve sbornících z kongresů nebo v ročníkových 

správách některých nemocnic. Což mě velice překvapilo, protože jsem se domnívala, že 

tomuto tématu se věnuje více autorů a je to pořád aktuální téma.     

 Při provádění kvalitativní sondy formou kazuistiky a dvou zvolených ošetřovatelských 

teorií dle Oremové a Hendersonové jsem zjišťovala, v jakých základních potřebách mají 

pacienti zdravotní potíže, v kterých potřebují pomoc, co zvládají sami. Zároveň jaká je 

ošetřovatelská činnost pečujících v těchto oblastech. Je zřejmé, že právě zde mají rodinní 

příslušníci své nezastupitelné místo a bez jejich péče by nemohli být pacienti vůbec 

propuštěni do domácí péče.          

 V první kazuistice je popsán pan Jan, který je plně upoután na lůžko s permanentní 

poruchou vědomí. Není proto schopen zvládat ani minimální sebepéči. Veškerou 
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ošetřovatelskou péči vykonávají pouze rodiče. Žádná agentura s pečovatelskou službou se 

v místě jejich bydliště nenachází. Rodiče svému synovi zajišťují příjem tekutin a potravy 

prostřednictvím PEGu, provádí komplexní hygienickou péči. Snaží se eliminovat riziko 

vzniku infekce jak na invazivních vstupech (PEG, tracheostomie) aseptickým způsobem 

ošetřování, tak i snížit riziko infekce v bezprostředním okolí pana Jana (zdravá návštěva). 

Aktivně zajišťují rehabilitační péči svépomocí a kvalifikovaným fyzioterapeutem. Podporují 

sociální integraci s ostatními členy rodiny, např. kontakt s pětiletým synovcem pana Jana. 

  V druhé kazuistice popisuji paní Františku, která je v DUPV o tři roky méně než pan 

Jan. Na rozdíl od pana Jana je částečně soběstačná, i když v každodenních činnostech 

vyžaduje dopomoc. Na ošetřovatelské péči se podílí manžel a pečovatelská služba. Paní 

Františka není plně upoutána na lůžko a má možnost pohybu po bytě, ovšem s nutností 

trvalého připojení na kyslík. Větší fyzická námaha jí unavuje a je potřeba připojení k plicnímu 

ventilátoru. Sama je schopna se najíst a s dopomocí vykonat hygienickou péči. Převazy 

tracheostomie provádí manžel nebo personál z pečovatelské služby. Trpí ovšem úzkostnými 

stavy při krátkodobé nepřítomnosti manžela, které vedou k hyperventilaci a celkovému 

zhoršení ventilačních funkcí. Sociální kontakt s ostatními členy rodiny a příbuznými je taktéž 

podporován jako u pana Jana. Stejně tak jako snížení rizika infekce v bezprostředním okolí 

paní Františky.           

 Jedním z cílů, které jsem si stanovila, bylo, jaké jsou hlavní problémy, se kterými se 

musejí rodinní příslušníci potýkat. Dle dotazníku je to hlavně psychická a finanční náročnost 

domácí péče. I přes uhrazení základních zdravotnických přístrojů a zdravotnického materiálu 

pojišťovnou, zůstává velká finanční zátěž na rodině na doplatcích za léky a za ostatní 

ošetřovatelský materiál. Částka se pohybuje v rozmezí 5.000,- až 8.000,- měsíčně, kterou 

musí rodina na ošetřovatelskou péči vynakládat ze svého. Jenom během psaní této práce, 

například pojišťovna zrušila doplatek za sterilní gázové čtverce, jejichž cena, kterou musí 

rodina uhradit je dle výrobce až 470,- za 75kusů (materiál na 7 dní). Dalším problémem, který 

byl zjištěn dotazníkovým šetřením, bývá zajištění další lékařské ošetřovatelské péče. Stále je 

plno profesionálních zdravotníků, jak lékařských tak nelékařských, kteří si myslí, že by tento 

typ pacientů neměl být vůbec propuštěn do domácí péče. S takovým to názorem se také často 

setkávají právě rodinní příslušníci, kteří hledají pomoc u odborné veřejnosti, při zdravotních 

obtížích propuštěných pacientů. Místo rady či pomoci se jim dostává odpovědi, že pacient 

s ventilátorem nemá v domácí péči co dělat.       

 Dále jsem zjišťovala jaká je náročnost ošetřovatelské péče pro pečujícího. Ta je pro 
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pečujícího velmi vysoká. A to jak po psychické, tak i po fyzické stránce. Zpravidla 

představuje úplnou změnu v životě pečovatele. Manžel paní Františky se musel vzdát svého 

zaměstnání, aby o ni mohl pečovat. Zřejmým pozitivem je, že kvalita života jeho ženy je 

nepochybně mnohem vyšší než během hospitalizace v nemocnici. Možnost být spolu je pro ně 

jedna z hlavních priorit. Rodiče pana Jana se sice svých zaměstnání nemuseli vzdát, ale i tak 

péče o syna významně ovlivnila jejich život. Péče je pro ně náročnější hlavně po psychické 

stránce, kdy nemají od syna žádnou zpětnou vazbu. Přesto je pozitivem, hlavně pro maminku 

mít tu možnost pečovat o svého syna. Špatná zkušenost během hospitalizace pana Jana 

v jedné z nemocnic jejich rozhodnutí jen utvrdila. Negativem ošetřovatelské péče pro oba 

rodiče je navyšující se napětí jak v partnerském, tak i v pracovním životě.  

 Nemocnice Tanvald s.r.o. je jedna z menších nemocnic, která zajišťuje péči o 

dlouhodobě ventilované pacienty. Od roku 2007 se z oddělení OCHRIP podařilo umístit do 

domácí péče na umělé plicní ventilaci osm pacientů. Z oddělení JIP jednoho pacienta. V době 

psaní mé bakalářské práce byli v domácí péči tři pacienti. Ze všech pacientů, kteří se dostali 

do domácí péče, byla jedna pacientka po třech měsících rehospitalizována. Důvodem byla 

finanční náročnost ošetřovatelské péče, kterou nebyla schopna rodina uhradit. Průměrná délka 

dožití našich propuštěných pacientů se pohybuje okolo tří let, které mohou strávit denně se 

svými nejbližšími.           
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12. Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo, pomocí dostupných kvalitativních i kvantitativních 

metod, zjistit jaká je problematika pacientů, kteří jsou v domácí péči na umělé plicní 

ventilaci. Zároveň jsem hledala odpovědi na tyto tři dílčí cíle: 1. Zjistit jaké jsou hlavní 

problémy v ošetřování rodinného příslušníka na UPV pro pečujícího. 2. Zjistit jaká jsou 

pozitiva a negativa ošetřovatelské péče u pacienta na DUPV. 3. Zjistit jak náročná je 

ošetřovatelská péče pro členy rodiny. Myslím si, že všechny výzkumné otázky byly 

zodpovězeny a na jejich podkladě jsem si dovolila stanovit tyto hypotézy: 

 

- Domnívám se, že pokud pojišťovny nebudou hradit ošetřovatelskou péči pro 

pečovatele, bude nereálné zařadit více pacientů do DUPV. 

 

- Domnívám se, že bez finanční rezervy nebo dalšího příjmu do rodiny, je finanční 

náročnost DUPV pro pečovatele velmi náročná a je zde riziko, že spotřební 

zdravotnický materiál a léky, které nejsou v plné výši hrazeny pojišťovnou, nebude 

schopná rodiny finančně uhradit. 

 

- Domnívám se, že kvalita života pacienta v DUPV je mnohem vyšší a smysluplnější, 

než kvalita života dlouhodobě ventilovaného pacienta hospitalizovaného ve 

zdravotnickém zařízení. 

 

Záměrem mé bakalářské práce bylo, aby sloužila jako materiál pro rodiny, které se 

rozhodují vzít si člena rodiny z našich oddělení do domácí péče. Doufám, že jim pomůže 

v jejich rozhodování a připraví je na náročnost ošetřovatelské péče. 
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13. Doporučení pro praxi 

 

 Problematika ventilovaných pacientů v domácí péči je bezesporu nevyčerpatelným 

tématem. Dává možnost dlouhodobě ventilovaným pacientům být se svými nejbližšími 

celodenně a ne jen ve vyměřený návštěvní čas. V minulosti bylo umístění takých to pacientů 

do domácí péče nepředstavitelné jak pro profesionální zdravotníky, tak i pro laickou 

veřejnost. Nyní tu možnost pacienti mají. Domnívám se, ale že naše zdravotnictví, 

pojišťovny, stát ani společnost nejsou zatím schopny zajistit takové podmínky, aby 

ošetřovatelská péče pro rodiny byla co nejjednodušší. Vím, že náročnost této péče je po všech 

stránkách – fyzické, psychické i finanční dosti vysoká. Nedostatek pečovatelských agentur, 

neinformovanost laické veřejnosti a někdy i nezájem profesionálních zdravotníků realizaci 

projektu DUPV také nepřidá.        

 Myslím si, že problémem je také to, že pečovatelé nemají možnost mezi sebou 

komunikovat. Nepodařilo se mi najít aktivní sdružení nebo internetové stránky, které by 

umožnily předávat rady i cenné praktické informace. V kapitole o laických iniciativách se 

sice zmiňuji o vzniku Obecně prospěšném sdružení, ale v současnosti již pravděpodobně 

aktivní není. Na internetových stránkách se dají najít pouze soukromé stránky převážně 

dětských ventilovaných pacientů, kteří jsou v domácí péči. V současnosti jsou stále vedena 

zdlouhavá jednání s pojišťovnami, na jejichž konci je vidina nestátního zdravotnického 

zařízení poskytující kvalifikovanou domácí péči právě pacientům v DUPV.  

 Před psaním a během psaní teoretické části této práce jsem žila v domnění, že 

pacienti, kteří jsou umístěni do domácí péče s nutností umělé plicní ventilace, mají velkou 

podporu od ošetřujících lékařů, pojišťoven a finanční náročnost je pro ně minimální. Během 

výzkumné části jsem ale dospěla k závěru, že opak je pravdou. Přála jsem si, aby tato práce 

usnadnila rozhodnutí vzít si ventilovaného člena rodiny do domácí péče, a jejich zájem 

vzroste. Obávám se, že nyní může některé nadšence spíše odradit. Ale věřím, že ti kteří jsou 

pevně rozhodnutí to zkusit, budou seznámeny s realitou, která je čeká v ošetřovatelské péči 

v DUPV a ve svém rozhodnutí vytrvají. Přeji všem hodně sil a co nejvíce dnů se svými 

nejbližšími. 
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Seznam zkratek 

 

ARO   Anesteziologicko resuscitační oddělení 

DDOT   Dlouhodobá domácí oxygenoterapie 

DIP   Dlouhodobá intenzivní péče 

DUPV   Domácí umělá plicní ventilace 

CHOPN  Chronická obstrukční plicní nemoc 

JIP   Jednotka intenzivní péče 

MZČR   Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

OCHRIP     Oddělení chronické resuscitační péče 

PEG   Perkutánní endoskopická gastrostomie 

UPV    Umělá plicní ventilace 

VZP   Všeobecná zdravotní pojišťovna 
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Příloha č. 1: 

 

      Dotazník ke kazuistikám: 

 

     1.  Jaké byly hlavní důvody vzít si člena rodiny do péče? 

2. Kdo všechno se podílí na péči? 

3. Jak probíhalo zaučení? 

4. Jaká je spolupráce s ošetřujícím lékařem a ostatními zdravotnickými pracovníky? 

5. Jaká je spolupráce s pojišťovnou? Co hradí ona, co musíte hradit sami? 

6. Jak řešíte případné problémy? 

7. Jaké vidíte největší problémy v ošetřovatelské péči? 

8. Jak náročná je péče pro Vás a jak to ovlivnilo Váš život? 

9. Jak vnímá okolí Vaši péči o rodinného příslušníka na ventilátoru? 

10. Jaké vidíte výhody pro člena (syna, manželku) být doma? 
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Příloha č. 2: 

Ošetřovatelský a léčebný plán  

1. RIZIKO VZNIKU INFEKCE V SOUVISLOSTI SE ZAVEDENOU  

TRACHEOSTOMICKOU (TSK) KANYLOU 

Definice 

 Stav zvýšeného rizika proniknutí patogenních mikrobů do organismu z důvodu zavedení 

TSK. 

Cíl 

 Pacient nemá známky infekce (lokální, celková). 

 

Příčiny vzniku 

 Tvorba krust v důsledku snížení vlhkosti vdechovaného vzduchu. 

 Aspirace zvratků. 

 Porušení zásad asepse a porušení sterility pomůcek při odsávání. 

 Snížení kašlacího reflexu (po podání opioidů, …). 

 Nevýkonnost svalů (obezita, kachexie, …). 

 Nedostatečná péče o celkový stav (poklepové masáže, polohování,…). 

 

Ošetřovatelské intervence 

 

 Sleduj okolí tracheostomatu (krvácení, známky zánětu - začervenání, otok, zduření, 

bolestivost) při převazech á 6 hodin (dlp. i častěji). 

 Přísně asepticky ošetřuj dezinfekčním roztokem a  sterilním krytím á 6 hodin, dle potřeby 

i častěji. 

 V případě výskytu začervenání – přilož Inadine a sterilní krytí, po zbělení vyměň. 

 V případě sekrece – chraň okolí tracheostomu před macerací Pityolem ung., nebo použij 

Inadine 

 Okolí tracheostomie udržuj suché a čisté, tkanici upevňuj na vůli jednoho prstu. 

 Nafouknutí manžety konzultuj s lékařem (kontroluj á 6 hodin). 

 Zajisti průchodnost dýchacích cest odsáváním v pravidelných intervalech v kombinaci 

s lavážemi s mukolytiky. 

 Sleduj intenzitu zahlenění a charakter sputa. 

 Zajisti zvlhčování v případě podávaného kyslíku. 

 U spontánní ventilace nasazuj na TSK kyslíkový „nos“.  

 Vyměňuj TSK minimálně 1x za měsíc.  

 

2. PORUCHA PLICNÍ VENTILACE 

Definice                                                                                                                               

Poruchy plicní ventilace jsou stavy, při kterých vdech a výdech nezajistí přiměřenou výměnu 
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kyslíku a kysličníku uhličitého mezi plicními alveolami a krevními cévami v alveolárních 

septech. 

Cíl 

 Pacient není dušný a cyanotický. 

 Pacient má normální frekvenci dýchání 16-20/min. 

 

Příčiny vzniku 

Somatické příčiny: 

 Nedostatečná průchodnost dýchacích cest z důvodu zvýšené bronchiální sekrece, zánětlivá 

exsudace, nadměrná produkce hlenu. 

 Zvýšená únavnost nebo slabost dýchacích svalů. 

 Tělesná imobilita, nevyhovující poloha klienta. 

 Chronická obstrukční choroba bronchopulmonární. 

 

Psychogenní příčiny: 

 Pocit únavy, strachu. 

 Pocit bezmocnosti a bezradnosti. 

 

Ošetřovatelské intervence 

 Udržuj volně průchodné dýchací cesty. 

 Dbej o zvýšenou polohu horní poloviny těla – alespoň 45 stupňů (dle stavu pacienta). 

 Zvlhčuj vdechovaný vzduch. 

 Odsávej sekret z dýchacích cest dle potřeby. 

 Podávej expektorancia dle ordinace lékaře. 

 Prováděj poklepové masáže á 2 hod. 

 Snaž se pacienta zklidnit o dopřát mu odpočinek (sleduj TT, bolest). 

 Sleduj saturaci O2, prokrvení akrálních částí těla, známky cyanózy. 
 

 

3. ZMĚNY NA SLIZNICI DUTINY ÚSTNÍ 

Definice 

 Stav, při kterém u pacienta vzniká narušení sliznice v dutině ústní. 

Cíl 

 Pacient zná příčinu a ovládá správný postup při péči o dutinu ústní. 

 Sliznice dutiny ústní je bez patologických projevů. 
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Příčiny vzniku 

 Dehydratace a špatná výživa. 

 Infekce. 

 Snížená tvorba slin. 

 Dýchání ústy. 

 Špatná hygiena dutiny ústní, stav chrupu. 

 Mechanické poškození (rovnátka, umělý chrup). 

 Vedlejší účinky léků. 

 

Charakteristické projevy 

 Subjektivní – suchost v ústech 

- bolesti ústní dutiny 

  Objektivní – povleklý jazyk, slizniční pablány 

- páchnoucí dech, orální léze, vředy  

- otoky, kariézní chrup 

 

Ošetřovatelské intervence 

 

 

 Sleduj zápach, povlak a osychání na jazyku, dásních a bukálních sliznicích a v 

pravidelných intervalech vytírej roztokem (stopangin a borglycerin, ústní vodou, skinsept 

mucosou ). 

 Pokud to stav umožňuje – nabízej čištění zubů 

 Vyskytují-li se puchýřky, opary, potírej postižená místa účinným lékem (tinktura myrhae, 

framykoin ung.…). 

 V případě bolesti, nepříjemných pocitů a otoků v ústech a krku, šetrně ošetřuj, podávej 

analgetika a ledové chlazení dle lékaře. 

 Všímej si překrvení ústní sliznice a krvácení ze sliznic, informuj lékaře a udržuj dutinu 

v čistotě. 

 Nepodávej jídlo suché, které může sliznici poškrábat, ale zajisti podávání měkkých jídel. 

 Nenabízej horká jídla a nápoje dráždící sliznici, omez jídla syrová z důvodu možného 

výskytu bakterií a plísní (plísňové sýry, zelenina, rajčata, citrusové plody). 

 Po každém jídle zkontroluj dutinu ústní, zda neobsahuje zbytky jídla. 

 Sleduj tvorbu slin a pečuj o zvlhčování sliznic a rtů, při zvýšené tvorbě slin dlp. odsávejte. 

 Suché rty promazávej mastí dle zvyklostí. 

 Ošetřuj dutinu ústní dle zásad bazální stimulace 

 

 

4. INKONTINENCE MOČI 

Definice 

 Inkontinence moče je stav, při kterém dochází k nepřetržitému samovolnému a 

nepředvídatelnému odtoku moče. 
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Cíl 

 Pacient zvládá způsoby, kterými lze projevy choroby ovlivnit a kterými lze zabránit vývoji 

komplikací. 

 Pacient chápe vyvolávající příčiny inkontinence. 

 

Příčiny vzniku 

 Neurologická onemocnění. 

 Traumatická nebo chorobná postižení míšních nervových drah. 

 Anatomické defekty, píštěle. 

 Porucha svalových svěračů na spodině měchýře a svalů močového měchýře. 

 Oslabení svalů pánevního dna. 

 Změna prostředí 

 Zhoršení kognitivních funkcí 

 

Ošetřovatelské intervence 

 Zjisti, je-li si pacient vědom své inkontinence. 

 Zjisti jakým způsobem ovlivňuje inkontinence život pacienta a nevyvolává-li u něho pocit 

méněcennosti. 

 Informuj pacienta o vhodných pomůckách pro inkontinentní. 

 Poskytni pacientovi psychickou podporu. 

 Ošetři kůži pacienta v rámci prevence výskytu erytému a jiných kožních lézí. 

 Zdůrazni pacientovi nutnost zvýšené hygienické péče s používáním ochranných krémů, 

dávej přednost kosmetickým přípravkům bez alkoholu. 

 Informuj pacienta o správné rehabilitaci a posilování pánevního dna. 

 U pacienta s permanentním katetrem dbej na správné ošetření a prevenci vzniku 

uroinfekce. 

 

 

5. INKONTINENCE STOLICE  

Definice 

 Stav, při kterém dochází k nepřetržitému a nepředvídatelnému odchodu stolice. 

Cíl 

- u pacienta je navozen a udržován co nejoptimálnější způsob vyprazdňování 

- kůže a tělo jsou trvale udržované v suchu a čistotě 

- pacient používá inkontinenční pomůcky 

 

 Příčiny vzniku 

- gastrointestinální onemocnění, nervově-svalové poruchy 
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- traumatické nebo chorobné postižení míšních nervových drah 

- těžké úzkostné stavy nebo deprese, lhostejnost k tělesné potřebě 

 

Ošetřovatelské intervence 

- zjisti příčiny inkontinence 

- všímej si charakteru stolice /barva, zápach, konzistence, množství, četnost výskytu/ 

- sleduj souvislost výskytu stolice v návaznosti na příjem potravy 

- zjisti vedlejší účinky podávaných léků 

- podávej dietu s vysokým obsahem vlákniny dle doporučení dietní sestry 

- vyřaď z jídelníčku pacienta vše, co vyvolává průjem, zácpu, plynatost. /kontroluj 

potraviny od návštěv/ 

- zajisti příjem tekutin 2-2,5 litru denně 

- věnuj pozornost stavu kůže v oblasti konečníku, dohlížej na zvýšenou hygienickou péči 

- navrhni pacientovi používání inkontinenčních pomůcek 

- poskytni pacientovi psychickou podporu 

- zajisti dostatečné soukromí a intimitu 

 

6. NADÝMÁNÍ 
 
 

Definice 

 
Stav, při kterém dochází ke zmnožení plynu ve střevě. Plyn se dostává do střeva při polykání 

potravy, nebo chemickými reakcemi , probíhajícími při kvašení potravy v trávícím traktu 

 

Cíl 

- pacient zná příčinu svých problémů 
- vyvaruje se příjmu potravin, které způsobují nadýmání 

- potíže s nadýmáním ustoupily    
 

Příčiny vzniku 

- nedostatek tělesného pohybu 

- nesprávné složení stravy 

- nedostatek soukromí 

- nervozita, nebo stresová zátěž 

- špatné trávení v důsledku onemocnění gastrointestinálního traktu 
 

Ošetřovatelské intervence 

- zjisti příčinu nadýmání 

- zjisti stravovací návyky, pouč pacienta o dodržovaní diety 

- zjisti pohybový režim a seznam pacienta s cviky které napomáhají trávení 

- pokus se pacientovi zajistit soukromí 

- podej léky dle ordinace lékaře a sleduj jejich účinek 
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7. ZVRACENÍ A NEVOLNOST 

 

Definice  

Zvracení je reflexní vyprazdňování žaludečního obsahu vyvolané poruchou GIT a 

nebo  je vyprovokováno vnějšími podněty. 

Nevolnost je pocit na zvracení. Objevuje se při zažívacích potížích různého původu 

nebo metabolických poruchách, na počátku těhotenství a jiných  kinetózách. 

Cíl 

- dostatečná hydratace pacienta 

- přijímání potravy bez vedlejších projevů a komplikací 

- není pocit na nevolnost a nucení na zvracení 
 

Příčiny vzniku 

- nadměrné rozpětí žaludku, požití dráždivých látek nebo při dietní chybě 

- metabolické poruchy 

- průběh nádorového onemocnění vyprovokovaného z mozku, z oblasti vnitřního ucha, při 

různých kinetozách, otravách 

- při průběhu chemoterapie, při podávání léků např. Morphin 

-     reakce na celkovou narkózu 

 

Ošetřovatelské intervence 

 zjisti příčinu vyvolávající u pacienta nevolnost nebo zvracení 

- informuj pacienta, aby stravu a tekutiny konzumoval studené, v malých dávkách a 

v krátkých  pravidelných intervalech 

- podej antiemetika dle ordinace lékaře a sleduj jejich účinek 

- zajisti vhodnou dietu 

- emitní miska v dosahu pacienta 

- pouč pacienta o vhodné poloze po jídle 

- zajisti u pacienta pravidelný příjem a výdej tekutin 

- odstraň všechny vůně a zápachy, které mohou vyvolat nauzeu nebo zvracení 

- zaznamenej častost, charakter a obsah zvratků 

- zajisti pacientovi hygienu úst po zvracení 
 

8. BOLEST 

 

Definice                                                                                                                                                  

Je to nepříjemný subjektivní pocit, který obvykle signalizuje nefyziologický nebo patologický 

proces probíhající v organismu. 
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Cíl 

 Bolest je zmírněna nebo odstraněna. 

 Pacient chápe příčinu bolesti. 

 Pacient umí bolest sledovat a zná úlevové polohy. 

 

Příčiny vzniku 

 Traumatické vlivy. 

 Psychologické vlivy. 

 Psychosociální újmy na zdraví. 

 

Ošetřovatelské intervence 

Zjisti  lokalizaci bolesti,  její  vyzařování,  změny  v  průběhu  dne  v závislosti na poloze a 

charakteru bolesti. 

 Zhodnoť intenzitu bolesti graficky a průběžně ji vyhodnocuj. 

 Zvaž psychický stav pacienta (bolest-strach-úzkost-pláč-deprese-zvýšené vnímání bolesti). 

 Poskytni pacientovi na požádání teplý nebo studený obklad. 

 Při všech výkonech pacienta vždy upozorni na možný bolestivý podnět. 

 Dle potřeby pomoz pacientovi zaujmout úlevovou polohu a pohodlí. 

 Podávej léky tlumící bolest v časových intervalech dle ordinace lékaře a dále na základě 

grafického vyhodnocení intenzity bolesti pacientem. 

 Sleduj účinek léků podaných k tlumení bolesti. 

 Zajisti pacientovi klidný spánek, včetně tlumení hluku a světla a vhodné teploty prostředí. 

 Zhodnoť vliv bolesti u pacienta na spánek, přísun potravy, tělesnou či duševní aktivitu. 

 Sleduj vedlejší účinek podaných léků, četnost stolice, zvracení, tělesnou či duševní 

aktivitu. 

 

 

9. IMOBILIZAČNÍ  SYNDROM 

Definice 

Stav, při kterém je jedinec ohrožen poškozením různých tělesných systémů, následkem 

vynucené nebo nevyhnutelné imobilizace. 

Cíl 

 U pacienta je čistá pokožka a neporušená a dostatečně hydratovaná kůže 

 Pohyblivost kloubů a svalová síla jsou zachovány, nejsou přítomny svalové kontraktury. 

 Pacient nemá otoky, bolesti v lýtkách, kožní změny. 

 Nemá bolesti na hrudníku, horečku ani jiné příznaky, které by svědčily o infekci plic, 

embolizaci. 
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 Udržuje si normální tělesnou hmotnost, má přiměřený turgor kůže, pravidelně se 

vyprazdňuje, stolice je formovaná. 

 Nemá příznaky retence moče ani infekce. 

 Aktivně se podílí na ošetřování. 

 Akceptuje pomoc druhých. 

 

Příčiny vzniku 

 Silné bolesti.  

 Nervové obrny nebo jiná nervově svalová poškození. 

 Léčbou předepsaná imobilizace. 

 Změny stavu vědomí. 

 Chronické somatické nebo duševní choroby. 

 

Ošetřovatelské intervence 

 Kontroluj pravidelně kůži na predilekčních místech těla pacienta. 

 Udržuj ložní prádlo i kůži pacienta v čistotě a suchu. 

 Pacienta pravidelně polohuj, používej antidekubitní a rehabilitační pomůcky. 

 Dbej o včasnou mobilizaci. 

 Prováděj vibrační masáže, masáž stimulující dýchání, dbej  o účinné odkašlávání  a 

dechová cvičení  pomocí spirometru. 

 Sleduj stav výživy a příjem tekutin informuj rodinu o možnosti podílet se na výživě 

zakoupením Nutridrinků v lékárně. 

 Aktivizuj pacienta, aby byl orientován (prostorem, časem,…) a soběstačný (při hygieně, 

jídle,…). 

 Sleduj, co pacientovi brání při pohybu, snaž se problém co nejvíce minimalizovat. 

 Vysvětluj pacientovi ošetřovatelské úkony. 
 

 

10. PORUCHA POLYKÁNÍ 

Definice 

 Abnormální fungování polykacího mechanismu, spojené s narušením struktury nebo funkce 

úst, hltanu nebo jícnu. 

Cíl 

 Zajištění bezpečného příjmu potravy a tekutin. 

 Udržení adekvátní hydratace a normální tělesné hmotnosti pacienta. 

 

Příčiny vzniku 

 Nervově-svalové poruchy (oslabení až vymizení polykacího reflexu, oslabení žvýkacích  

nebo polykacích svalů).  
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 Postižení mozkových nervů (obrna lícního nervu). 

 Poruchy vědomí. 

 Mechanické obstrukce (edém, tracheostomická kanyla, nádor). 

 Úrazy. 

 Anomálie dýchacích cest. 

 Změny na sliznici dutiny ústní. 

 Zvýšená únavnost. 

 

Ošetřovatelské intervence 

 Zjisti příčinu poruchy polykání. 

 Jídlo vol takové konzistence, aby ho pacient co nejsnáze spolknul (hustší nápoje, pudingy, 

jogurty, krémové polévky). 

 Při krmení pacienta posaď s hlavou mírně nakloněnou kupředu. 

 Při jídle buď vždy přítomna u pacienta. 

 Jídlo pacientovi podávej trpělivě, pomalu a s vlídným přístupem. 

 Po každém krmení vyčisti pacientovi dutinu ústní. 

 Po nakrmení pacienta nechej po dobu 30 minut zvednuté záhlaví lůžka. 

 K pití používej skleničku s hadičkou, aby nedocházelo k záklonu hlavy. 

 Zvaž přechod na krmení sondou nebo parenterální výživu, není-li pacient schopen 

dosáhnout adekvátního nutričního příjmu. 

 Pouč blízké pacienta o akutním zákroku v případě zaskočení sousta či dušení. 
 

 

11. PORUCHA SOBĚSTAČNOSTI 

Definice 

 Porucha schopnosti najíst se, umýt se, provádět osobní hygienu, obléci a upravit se a pečovat 

o vyprazdňování. Jedná se o poruchu dočasnou, trvalou nebo progresivního charakteru. 

Cíl 

 Pacient dosahuje maximální míry soběstačnosti v rámci svých schopností ve všech 

oblastech základních potřeb člověka. 

 

Příčiny vzniku 

 Omezení svalové síly. 

 Nervově – svalové a svalově – kosterní poruchy. 

 Bolesti nebo pocity tělesné nepohody. 

 Percepční nebo kognitivní poruchy. 

 Poruchy pohyblivosti. 

 Různé druhy mechanických zábran – sádrové obvazy, dlahy, extenze, napojení na řízené 

dýchání apod. 
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Ošetřovatelské intervence 

 Zjisti úroveň schopností pacienta při jeho nesoběstačnosti. 

 Odstraň příčiny, které mu brání aby se účelně zapojil do léčebného režimu. 

 Zapoj pacienta do aktivní účasti na řešení jeho problémů a do rozhodování o sobě samém. 

 Využívej pomůcky při veškerých činnostech pacienta a snaž se upravit prostředí 

vyhovující jeho aktivitám. 

 Zajisti, aby tekutiny a jídlo bylo pro pacienta snadno dosažitelné. 

 Zajisti bezpečnost pacienta s ohledem na prevenci úrazů. 

 Poskytni rodině informace o možnostech péče o pacienta 

 

12. PORUCHA SPÁNKU 

Definice 

Stav nebo proces, který způsobuje  jednotlivci  řadu  nepříjemných  pocitů,  celkové napětí a 

narušuje jeho běžný životní styl a biorytmus. 

Cíl 

 Pacient chápe příčiny, které způsobují poruchy spánku. 

 Pacient chápe potřebu optimální rovnováhy mezi aktivitou a odpočinkem. 

 Je dosaženo zlepšení kvality a délky spánku. 

 

Příčiny vzniku 

 Vnější faktory - změny prostředí, sociální izolace, ohrožení sociálních jistot. 

 Vnitřní faktory - nemoc, fyziologické reakce na psychický stres. 

 

Ošetřovatelské intervence 

 Sleduj průměrnou délku spánku pacienta. 

 Zjisti rizikové faktory, způsobující poruchy spánku. 

 Informuj pacienta o nutné rovnováze mezi aktivitou a odpočinkem v průběhu dne. 

 Před spaním se postarej o vhodné prostředí (zavření dveří, vyvětrání  apod.) a o přiměřený 

komfort pacienta ( masáž zad, úprava lůžka, a  jiné činnosti dle zvyklostí pacienta) . 

 Neruš zbytečně spánek pacienta. 

 Pokud je to možné,  pacientovi omez  příjem tekutin ve večerních hodinách. 

 Dle ordinace lékaře podej léky navozující spánek. 

 Sleduj účinnost „léků na spaní“ a efekt všech provedených opatření. 

 

13. RIZIKO VZNIKU DEKUBITŮ, OPRUZENIN 

Definice         Dekubit = proleženina. 
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Místní buněčné poškození tkáně, projevující se začervenáním až nekrotickou ulcerací šlach, 

svalů a kostí. 

Klasifikace dekubitů - 5 stupňů: 

 1. stupeň - zčervenání kůže, kůže je celistvá. 

 2. stupeň - trvalé začervenání (po stlačení prsty, zčervenání přetrvává), porušení celistvosti 

kůže. 

 3. stupeň - zvředovatění, postupující přes škáru. 

 4. stupeň - zvředovatění, postupující do subkutánní facie, svalová hmota je oteklá a rudá. 

 5. stupeň - infekční nekróza, zasahující spodní fascie. 

  

Cíl 

 Co nejvíce eliminovat příčiny vzniku dekubitu. 

 Včasné hojení kožních lézí, ran a proleženin bez průvodních komplikací. 

 Zajistit optimální výživu. 

 Zapojit nemocného do léčebného režimu a posílit jeho vůli problém překonat 

 

Příčiny vzniku 

 Přímý tlak na predilekční místa. 

 Vlhkost (pocení, exudativní poranění). 

 Inkontinence moči, stolice. 

 Nedostatečná výživa. 

 Přidružená onemocnění (maligní tumory, anémie, diabetes mellitus, obezita, 

arterioskleróza…). 

 Omezení pohyblivosti. 

 Neaseptické ošetřování kožních lézí a ran. 

 

Ošetřovatelské intervence 

 Udržuj lůžko stále upravené a prostěradlo vypnuté. 

 Gumové podložky se pacienta nesmí dotýkat. 

 Pravidelně polohuj, nejlépe á 2 hodiny (záleží na stavu pacienta).  

 Zajisti střídání záda, pravý bok, záda, levý bok - písemně dokumentuj 

 Používej při polohování antidekubitní pomůcky – polštáře, vypodložení pod ruce, nohy, 

polohovadla typu rohlík. 

 Kůži umývej mýdlem co nejméně, vysušuje a dráždí pokožku, používej raději místo 

mýdla emulze (Camilka,…). 

 Na kůži nanášej hydratační krémy a olejíčky, udržuj kůži vláčnou (od kafrování 

predilekčních míst se upouští, vysušuje pokožku, používej pouze dle přání pacienta, nebo 

použij Softalind). 

 U inkontinentních  pacientů  udržuj  pokožku  stále čistou, umývej vodou, důkladně osuš a 

ošetři indiferentní mastí – Pityol ung., Aviril ung…. 

 Zajisti u pacienta dostatečnou výživu, sleduj jeho příjem a výdej tekutin, hustotu moči. 

 Pacienta se sníženou pohyblivostí co nejvíce motivuj k aktivní rehabilitaci a ke spolupráci. 

 Během hygieny a ošetřování pacienta sleduj stav kůže, všímej si jakéhokoli poškození či 

začervenání. 
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14.  RIZIKO VZNIKU INFEKCE ZE ZAVEDENÉHO MOČOVÉHO 

KATÉTRU (ČI   EPICYSTOSTOMIE) 

Definice 

Stav zvýšeného rizika ohrožení jedince patogenními mikroorganismy do močového měchýře. 

Cíl 

 Snížit nebo zamezit riziko vzniku infekce močového měchýře. 

 

Příčiny vzniku 

 Nedostatečná imunita. 

 Nedostatečná hygiena. 

 Nozokomiální nákazy. 

 Chronické onemocnění (recidivy zánětu močového měchýře), léky. 

 Nedodržení sterility při cévkování, zavádění a převazu epicystostomie. 

 Špatná výživa, snížený příjem tekutin. 

 Dlouhodobé zacévkování, prošlá expirace katétru nebo sběrného sáčku. 

 Prostředí se zvýšeným výskytem patogenů 

 Trauma 

 

Ošetřovatelské intervence 

 Dodržuj aseptický přístup při cévkování, při ošetření epicystostomie. 

 Sleduj známky infekce (pálení, řezání), začervenání v místě vpichu epicystostomie. 

 Pouč pacienta o příznacích infekce. 

 Sleduj laboratorní nálezy a tělesnou teplotu. 

 Informuj pacienta o důležitosti příjmu tekutin, zajisti dostatečný příjem tekutin. 

 Chraň pacienta před nozokomiální infekcí. 

 Dodržuj hygienické zásady při ošetřování jednotlivých pacientů (umývání a desinfekce 

rukou, sterilní pomůcky). 

 Kontroluj expirační doby katétru a sběrného sáčku. 

 Sleduj barvu moče a její příměsi, funkčnost močového katétru. 

 Podávej antibiotika dle ordinace lékaře. 

 

 

 

Zdroj k příloze č. 2 – Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. 01. 01. 

2004 [cit. 2009-22-04]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/55-domaciumela- 

plicni-ventilace.html 
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Příloha č. 3  

Tab. 1: Spotřební materiál na jeden týden DUPV (interní materiál nemocnice Tanvald s.r.o.) 

Položka Částka 

Převazový materiál   

Mulové čtverce 70 Kč 

Obvaz 14 Kč 

Filtr Clear-Guard 700 Kč 

Rukavice nesterilní 310 Kč 

Husí krk 970 Kč 

Cutasept desinfekce 95 Kč 

Betadine mast 43 Kč 

Celkem 2 202 Kč 

Pomůcky k péči o dýchací cesty  

Uzavřené sání 900 Kč 

Odsávací cévky 14 Kč 

Tracheostomická kanyla 340 Kč 

Mikronebulizace 61 Kč 

Celkem 1 315 Kč 

Příslušenství k ventilátoru a odsávačce  

Filtr Gibeck 91 Kč 

Flow senzor 453 Kč 

Jednorázový okruh k ventilátoru 226 Kč 

Monokit k odsávačce 401 Kč 

Sací filtr 50 Kč 

Celkem 1 221 Kč 

Celková částka 4 738 Kč 
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Příloha č. 4 (vybavení pacientky v DUPV – plicní ventilátor a odsávačka) 
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Příloha č. 5 

Řešení naléhavých a akutních stavů  

Jedná se pouze o vzor, který je třeba aktualizovat dle aktuálního stavu.  

Jméno a příjmení pacienta:   

Rodné číslo: 

Diagnóza:  

Zpracovatel: 

Poskytovatel zdravotních služeb: 

V případě ohrožení života volejte zdravotnickou  záchranou službu :  

Poskytněte dispečinku co nejpodrobnější informace o stavu pacienta a možné příčině a řiďte 

se jeho pokyny.   

Telefon:     155 nebo  112 

V případě zhoršení zdravotního stavu kontaktujte ošetřujícího lékaře:  

Poskytněte lékaři co nejpodrobnější informace o stavu pacienta a možné příčině a řiďte se 

jeho pokyny.   

Jméno lékaře: 

Adresa: 

Telefon :  

Porucha přístroje  

1. V případě nefunkčnosti přístroje použijte  ambuvak  a volejte zdravotnickou 

záchrannou službu  za účelem převozu pacienta do zdravotnického zařízení.  

2. V případě podezření na nefunkčnost přístroje kontaktuje servisního technika (telefonní 

číslo je uvedeno na předávacím protokolu).  V případě potřeby použijte ambuvak  a 

volejte zdravotnickou záchrannou službu za účelem převozu pacienta do 

zdravotnického zařízení.  

3. V případě výpadku elektrického proudu využijte záložní zdroj přístroje popřípadě  

pokud máte k dispozici další záložní stroj tak na něj přístroj připojte. Informujte se na 

poruchové s lužbě jak dlouho bude výpadek trvat a informujte je o pacientovi, který je 

na elektrickém proudu závislý. V případě, že porucha bude trvat delší dobu, než kterou 

pokryjí záložní zdroje zavolejte zdravotnickou dopravní službu a zajistěte převoz 

pacienta do zdravotnického zařízení.   

Telefonní kontakt na zdravotnickou dopravní službu:    
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