
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Dotazník pro sestry 
 



Dobrý den, jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia oboru Všeobecná sestra 1.LF UK 

v Praze 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Problematika nemocných s PEG“. 

 

Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, data vyhodnocená z dotazníků potřebuji  pro 

svou závěrečnou práci. 

 

Pokyny pro vyplnění dotazníku: 

Zakroužkujte 1 odpověď, pokud není za otázkou, uvedeno jinak. Čas potřebný k vyplnění 

dotazníku je zhruba  20 minut. 

 

 
 

1. Kde pracujete? 

a) ARO 

b) JIP 

c) standardní lůžková jednotka 

d) oddělení následné péče 

 

 

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) SZŠ – zdravotnický  asistent 

b) SZŠ – všeobecná sestra, zdravotní sestra 

c) Sestra se specializací 

d) VOŠZ - Dis 

e) VŠ – Bc. 

f) VŠ – Mgr. 

 

 

3. Setkala jste se již  s problematikou PEG (Percutánní Endoskopickou Gastrostomií) 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 



4. Ošetřovala jste již  nemocného s PEG? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

5. Máte dostatek informací, jak ošetřovat nemocného s PEG? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

6. Jakým způsobem jste získala informace, jak ošetřovat nemocného s PEG? 

Lze označit více možností 

a) samostudium 

b) standard pracoviště 

c) odborný seminář 

d) jiné …………………………………………………………………….. 

 

7. Máte dostatek pomůcek k ošetření nemocného s PEG? 

a) ano 

b) ne 

c) někdy 

 

 

 

 

8. Kam zaznamenáváte do dokumentace ošetření nemocného s PEG? 

Lze označit více možností 

a) dekurs 

b) ošetřovatelská dokumentace 

c) specifický záznamový arch 

d) jiné……………………………………………………………………… 

 

9. Jak často převazujete PEG? 

a) 1 x za 24h 



b) 2 x za 24h 

c) 1 x za 2 – 3 dny 

 

10.  Jaký obvazový materiál máte k dispozici  k ošetření PEG? 

 Lze označit více možností 

a) sterilní čtverce + lepící páska 

b) sterilní krytí  

c) sterilní čtverce Kendall excilon AMD (Antimikrobial Drain sponges) 

d) jiné……………………………………………………………………… 

 

11. Jaké nutriční přípravky aplikujete do PEG? Lze označit více možností. 

a) NUTRISON ADVANCED PEPTISORB PACK 1000 ml 

b) NUTRISON MULTIFIBRE PACK 1000ml 

c) CUBISON PACK 1000ml 

d) jiné……………………………………………………………………… 

 

12. Jakým způsobem nutriční přípravky aplikujete do PEG? Lze označit více možností. 

a) Janettova  stříkačka  
b) enterální pumpou přes den, na noc pauza 

c) enterální pumpou celých 24 hodin 

d) samospádem (s pomocí infuzního stojanu) 

13. Aplikujete léky p.o. do PEG? 

a) ano 

b) ne 

V případě, že odpovíte ne, uveďte, proč:…………………………………….. 

………………………………………………………………………………... 

 

 

14. Setkala jste se s nějakými komplikacemi při ošetřování nemocného s PEG? 

a) ne 

b) ano 

V případě, že odpovíte ano, uveďte, jaké: ………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 



 

 

 

 

Mnohokrát děkuji za Váš čas a ochotu při vyplnění dotazníku 

    Lenka Konířová 



Dotazník pro pacienty 

 
Dobrý den, jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia oboru Všeobecná sestra  

1. LF UK v Praze. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Problematika nemocných s PEG“. 

 

Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, data vyhodnocená z dotazníků potřebuji  pro 

svou závěrečnou práci. 

 

Pokyny pro vyplnění dotazníku: 

Zakroužkujte 1 odpověď, pokud není za otázkou, uvedeno jinak. Čas potřebný k vyplnění 

dotazníku je zhruba  20  minut. 

 

 

 

1. Víte, proč máte zaveden PEG? K čemu slouží? (Percutánní Endoskopická 

Gastrostomie) 

a) ne 

b) ano 

V případě, že odpovíte ano, uveďte konkrétní důvod jeho zavedení: 

- polykací potíže 

- podání stravy 

- jiné……………………………………………………………… 

 

 

2. Jak dlouho máte zaveden PEG? 

a) 1 měsíc 

b) půl roku 

c) 1 rok a déle 

d) jiné………………………………………………………………………... 

3. Ošetřujete si PEG sám? 

a) ano 



b) ne 

V případě, že odpovíte ne, uveďte kdo ošetření PEG 

provádí:…………………………………………………………………….…. 

 

4. Máte dostatek informací potřebných k péči o PEG? 

a) ano 

b) ne 

V případě, že odpovíte ne, jaké informace Vám chybí? 

- jak mám PEG převazovat? 

- jak často mám PEG převazovat? 

- jaké běžné denní činnosti nemohu s PEG provozovat(dělat)? 

- jiné………………………………………………….…………... 

 

5. Máte dostatek pomůcek k ošetření PEG v domácím prostředí? 

a) ano 

b) ne 

V případě, že odpovíte ne, uveďte, jaké pomůcky Vám chybí:  

- desinfekce 

- sterilní čtverce 

- náplasti 

- pomůcky k podávání stravy 

- jiné……………………………………………….……………... 

 

6. Jaké přípravky stravy podáváte do PEG? Lze uvést více možností. 

a) firemně zhotovené přípravky z lékárny 

b) rozmixovaná domácí strava 

c) jiné………………………………………………………………………... 

 

 

7. Pomáhá Vám rodina s péčí o PEG? 

a) ne 

b) ano 

V případě, že odpovíte ano, uveďte 

jak:…………………………...……………….………………………………. 



 

8. Podáváte léky, které užíváte, do PEG? 

a) ano 

b) ne 

V případě, že odpovíte ne, uveďte 

proč:………………………………………...………………………………… 

………………………………………………………………………………... 

 

9. Zvládáte ošetřování PEG v domácím prostředí? 

a) ano, sám bez pomoci 

b) ano, ale s pomocí rodiny 

c) ne 

V případě, že odpovíte ne,  uveďte 

proč:…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

 

10. Máte potíže při ošetřování PEG? 

a) ne 

b) ano 

V případě, že odpovíte ano, uveďte jaké: 

- vadí mi péče o PEG 

- nezvládnu se sterilně převázat 

- nezvládnu podat stravu do PEG 

- nemám soukromí při ošetření PEG 

 

 

11. Co Vám nejvíce vadí při ošetřování PEG? 

a) pohled na PEG 

b) převaz PEG 

c) příprava stravy 

d) podávání léků 

e) závislost na druhé osobě 

f) omezení sociálních kontaktů 

g) nemožnost vykonávat dřívější zájmové aktivity 



h) jiné……………………………………………………………………… 

Lze vybrat více možností. Prosím, zvolené odpovědi očíslujte podle závažnosti (1 

– nejvíce vadí). 

 

12. Kdo/co Vám nejvíce pomohlo při vyrovnání s PEG? 

a) lékař 

b) sestra 

c) informační leták, materiál 

d) intruktážní video 

e) spolupacienti 

f) rodina 

Můžete vybrat více možností. 

 

13. Změnila se během doby zavedení PEG Vaše hmotnost? 

a) ne 

b) ano 

V případě, že odpovíte ano, uveďte zda došlo k váhovému úbytku nebo přírůstku:  

-  úbytek váhy (o kolik …………………………………………… 

  -  přírůstek váhy (o kolik ……………………….………………… 

 

 

Mnohokrát děkuji za Váš čas a ochotu při vyplnění dotazníku 

          Lenka Konířová 

PŘÍLOHA D   Uložení žaludku 

 



 
 

( Zdroj: ČIHÁK, Radomír. ANATOMIE 2, Praha: Grada Publishing 2009, s. 69, ISBN: 978-

80-247-0143-1.) 

PŘÍLOHA E   Sliznice žaludku 

 



 
 

( Zdroj: ČIHÁK, Radomír. ANATOMIE 2, Praha: Grada Publishing 2009, s. 73, ISBN: 978-

80-247-0143-1.) 

PŘÍLOHA F   Nutriční Screening 

 

Krok 1: Úvodní screening 

 ANO NE 



BMI < 20,5   

Váhový úbytek v posledních 3 měsících   

Snížení perorální příjem v posledním týdnu   

Závažné onemocnění   

Hodnocení úvodního screeningu: 
- Pokud je odpověď alespoň na 1 otázku ANO, pokračujte Krok 2 
- Pokud jsou všechny odpovědi NE, opakuje se screening v intervalu, očekáváme-li velký  
zákrok ( např. závažnou operaci), sestavujeme individuální nutriční plán 

 

Krok 2: Finální screening 

Skóre Postižení nutričního stavu Tíže onemocnění 
( zvýšení požadavků ) 

0 
žádné riziko 

Normální nutriční stav Normální požadavky 

1 
nízké riziko 

Váhový úbytek > 5%/3měsíce 
nebo 
příjem jídla 50-75% potřeby 
v posledním týdnu  

- Pacienti s komplikacemi základního 
  onemocnění ( např. CHOPN, cirhóza) 
- Dialyzovaní, diabetici, onkologičtí 
  pacienti, pacienti s frakturou kyčle 
- Zpravidla chodící pacienti 
- Zvýšenou potřebu proteinů lze pokrýt 
  dietou či sippingem 

2 
střední riziko 

Váhový úbytek > 5%/2měsíce 
nebo 
nebo BMI 18,5 – 20,5 + zhoršení 
stavu 
nebo 
příjem jídla 25-50% potřeby 
v posledním týdnu  

- Abdominální operace, cévní mozková 
  příhoda, pneumonie 
- Obvykle ležící pacienti 
- Zvýšenou potřebu proteinů lze pokrýt, 
  zpravidla je nutné podávat umělé 
  výživy 

3 
vysoké riziko 

Váhový úbytek > 5%/1měsíc 
nebo 
nebo BMI < 18,5 + zhoršení stavu 
nebo 
příjem jídla 0-25% potřeby 
v posledním týdnu 

- Pacienti v intenzivní péči, ev.umělá plicní 
  ventilace 
- Kraniocerebrální traumata, transplantace 
  kostní dřeně 
- Zvýšenou potřebu bílkovin nelze pokrýt 
  ani umělou výživou, katabolický stav   

Celkové skóre         =  postižení nutričního stavu + tíže onemocnění 
Faktor věku              =  přičíst 1 bod u pacientů starších 70 let 
 

Hodnocení finálního screeningu: 
Skóre  <3 body - opakování sceeningu v týdenním intervalu 

- očekáváme-li velký zákrok (např. závažnou operaci ), sestavujeme individuální 
  nutriční plán 

Skóre  >3 body pacient je v riziku malnutrice a sestavujeme nutriční plán  

 
( Zdroj: KŘEMEN, Jaromír a kol. Enterální a parenterální výživa, Praha: Mladá Fronta 2009, 
s. 18, ISBN 978-80-204-2070-1.) 
 

 

PŘÍLOHA G   Rozdíly mezi prostým hladověním a stressovou malnutricí 

 

 Prosté hladovění  Stressová ma1nutrice  

Rychlost vzniku  pomalá (týdny, měsíce) rychlá (dny) 



Příklad choroby  mentální anorexie  
stařecká kachexie  

septický stav  
akutní pankreatitida  
polytrauma  
popáleniny  

Tělesná hmotnost  snížená  normální či zvýšená  
(retence tekutin) 

Tělesný tuk  výrazně snížen  snížen nebo normální  

Tělesný protein  mírně snížen  výrazně snížen  

Svalová hmota  mírně snížena  výrazně snížena  
(autokanibalismus) 

Celková bílkovina (v séru) normální či mírně snížena výrazně snížena  

Albumin  normální  
či mírně snížen  

výrazně snížen  

Nutriční proteiny  
(prealbumin, transferin)  

mírně sníženy  výrazně sníženy  

Proteiny akutní fáze  
(CRP)  

  

normální  zvýšeny  

Potřeba energie  snížena  zvýšena  

 

( Zdroj: KOHOUT, Pavel; SKLADANÝ, Ľubomír a kolektiv. Perkutánní endoskopická 
gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživ, Praha: Galén 2002, s. 28, ISBN 80-7262-
191-2.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA H   Algoritmus podávání umělé výživy 

 

Potřeba umělé výživy – aktuální nebo hrozící malnutrice 

Trávicí ústrojí  
• není funkční                                                            A perenterální výživa (PV) 
• je funkční                                                                B enterální výživa (EV) 



A Potřeba perenterální výživy 
• krátká                                                                      1. periferní PV 
• delší – přechodná                                                    2. centrální PV 
• dlouhodobá (domácí)                                              3. tunelované katétry, portkatétry 
B Enterální výživa 
• doplňková – možnost perorálního příjmu              1. sipping 
• přechodná – krátkodobá (cca do 6 týdnů)              2. nazoenterální sonda 
• dlouhodobá (nad 6 týdnů), domácí                         3. gastrostomie 
ad B Enterální výživa 
Riziko aspirace 
• malé                                                                        I.  podávání výživy do žaludku 
• velké                                                                       II. podávání výživy do jejuna, za Treitzovu řasu 
ad B2 Nazoenterální sonda                                         
                                                                                        I.  nazogastrická sonda (nazoduodenální sonda)   
                                                                                        II. nazojejunální sonda 
ad B3 Gastrostomie 
                                                                                        I.  punkční (chirurgická) gastrostomie     
                                                                                            - v současné době vyjímečně 
                                                                                        II. punkční gastrostomie s jejunální sondou  
                                                                                             punkční jejunostomie 
                                                                                            chirurgická jejunostomie tenkou jehlou 

 
( Zdroj: KOHOUT, Pavel; SKLADANÝ, Ľubomír a kolektiv. Perkutánní endoskopická 
gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživ, Praha: Galén 2002, s.31, ISBN 80-7262-
191-2.) 

 
 
 



PŘÍLOHA CH   Schéma perkutánní endoskopické gastrostomie 

   
 

( Zdroj: KOHOUT, Pavel; KOTRLÍKOVÁ, Eva. Základy klinické výživy, Praha: Forsapi 

2009, s. 49, ISBN 978-80-87250-05-1.) 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I   Zavedený PEG 

 
 
 



 
 

(Zdroj:http://my.clevelandclinic.org/services/percutaneous_endoscopic_gastrostomy_peg/hic_

percutaneous_endoscopic_gastrostomy_peg.aspx) 



PŘÍLOHA J   Výživový knoflík 

 
( Zdroj: KOHOUT, Pavel; KOTRLÍKOVÁ, Eva. Základy klinické výživy, Praha:  
Forsapi 2009, s. 54, ISBN 978-80-87250-05-1.) 
 
 

Mechanická komplikace PEG – Burried bumber syndrom 

 
 

( Zdroj: KOHOUT, Pavel; KOTRLÍKOVÁ, Eva. Základy klinické výživy, Praha: Forsapi 

2009, s. 53, ISBN 978-80-87250-05-1.) 

PŘÍLOHA K  Indikace provedení PEG pro podávání domácí nutriční podpory (DPN) 

 



Skupina 
Neurologická 
onemocnění 

Nádorová 
onemocnění 

Syndrom krátkého 
střeva 

Jiná onemocnění 
trávicího ústrojí 

zastoupení 10% 30% 10% 40% 

příklady 
diagnóz 

Cévní mozkové 

příhody 

Myastenie 
Amyotrofická 

laterální 
skleróza 

Apalický stav 

Nádory hlavy, 
krku, trávicího 

ústrojí 

Crohnova choroba 
Okluze mezent.cév 

nádory 
Postiradiační 

enteritida 

Choroby jícnu 
Pankreatopatie 

Zánětl. choroby střevní  

základní 
problém 

Dysfagie Anorexie 
Dysfagie 
Dyspepsie 

Malabsorbce Dysfagie 
Maldigesce 

Malabsorpce 

potřeby výrazně snížené 
různě, spíše 

snížené pseudo>>zvýšené<< normální 

vhodnost k 
PEG 

+++ ++ --- 
choroby jícnu  
++ ostatní -- 

přípravek běžný 
polymerní 

polymerní PV all-in-one choroby jícnu: 
polymerní 

ostatní: oligomer 
nebo polymer s MCT 

 

kontroly á 3 měsíce á 1 měsíc á 1-3 týdny á 1 měsíc 

typické 
problémy 

Aspirace 
Hydratace 

nárůst tukové 
hmoty 

compliance 
tolerance 
výživy 

Mikronutrienty 
sepse 

trombóza 
osteopatie 

compliance 
pozice/stav sondy, 
tolerance výživy 

 
( Zdroj: KOHOUT, Pavel; SKLADANÝ, Ľubomír a kolektiv. Perkutánní endoskopická 

gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživ, Praha: Galén 2002, s. 242, ISBN 80-7262-

191-2.) 

 



PŘÍLOHA L   Odstranění PEG metodou „cut and push“  

 

 
 

( Zdroj: KOHOUT, Pavel; SKLADANÝ, Ľubomír a kolektiv. Perkutánní endoskopická 
gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživ, Praha: Galén 2002, s. 190, ISBN 80-7262-
191-2.) 
 



PŘÍLOHA M   Endoskopické odstranění PEG 

 

 
 

( Zdroj: KOHOUT, Pavel; SKLADANÝ, Ľubomír a kolektiv. Perkutánní endoskopická 
gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživ, Praha: Galén 2002, s. 191, ISBN 80-7262-
191-2.) 



PŘÍLOHA N  Provedení Percutánní endoskopické gastrostomie 

OBRÁZEK č. 1  Vhodné místo pro zavedení PEG 

  
 

( Zdroj: KOHOUT, Pavel; SKLADANÝ, Ľubomír a kolektiv. Perkutánní endoskopická 
gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživ, Praha: Galén 2002, s. 103, ISBN 80-7262-
191-2.) 
 
 OBRÁZEK č. 2  Indentace prsty  

 
 
( Zdroj: KOHOUT, Pavel; SKLADANÝ, Ľubomír a kolektiv. Perkutánní endoskopická 
gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživ, Praha: Galén 2002, s. 106, ISBN 80-7262-
191-2.) 
OBRÁZEK č. 3  Provedení PEG metodou pull podle Gauderera a Ponskyho 



 
 
( Zdroj: KOHOUT, Pavel; SKLADANÝ, Ľubomír a kolektiv. Perkutánní endoskopická 
gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživ, Praha: Galén 2002, s. 104, ISBN 80-7262-
191-2.) 
OBRÁZEK č. 4  Provedení PEG metodou push over wire podle Sacks-Vine, 



 
 
( Zdroj: KOHOUT, Pavel; SKLADANÝ, Ľubomír a kolektiv. Perkutánní endoskopická 
gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživ, Praha: Galén 2002, s. 116, ISBN 80-7262-
191-2.) 
OBRÁZEK č. 5  Provedení PEG metodou push podle Russella 



 
 

( Zdroj: KOHOUT, Pavel; SKLADANÝ, Ľubomír a kolektiv. Perkutánní endoskopická 
gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživ, Praha: Galén 2002, s. 119, ISBN 80-7262-
191-2.) 
 

 
OBRÁZEK č. 6  Zavedení výživového knoflíku 

 



 
 
( Zdroj: KOHOUT, Pavel; SKLADANÝ, Ľubomír a kolektiv. Perkutánní endoskopická 
gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživ, Praha: Galén 2002, s. 178, ISBN 80-7262-
191-2.) 
 
 
OBRÁZEK č. 7  Zavedená PEG kanyla 



 
 

OBRÁZEK č. 8  Sterilní souprava k zavedení PEG 

 
 

( Zdroj: archív autorky ) 
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