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Abstrakt: Ve své bakalářské práci se budu zabývat úrovní poskytované péče a srovnáním péče o
dutinu ústní u hospitalizovaných dětí prováděné na standartním pediatrickém pracovišti a na
transplantační jednotce kostní dřeně u dětí. Práce popisuje anatomicko-fyziologické podklady pro
péči o dutinu ústní, nejčastější patologické záležitosti, zdůrazňuje důležitost náležité péče o ústa.
Popisuje jak by měla hygiena dutiny ústní probíhat. A popisuje řešení možných vzniklých
problémů týkající se dutiny ústní. V empirické části jsem zpracovala výsledky kvantitativní metody
rozhovoru. Výzkumným šetřením jsem zjistila úroveň poskytované péče o dutinu ústní, zjistila,
jakým způsobem hospitalizace a léčba ovlivňuje provádění hygieny dutiny ústní a srovnala jsem
prováděnou péči o ústa na uvedených pracovištích. Dále jsem zjistila úroveň informovanosti rodičů
hospitalizovaných dětí.
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Abstract: This bachelor’s thesis deals with the care of oral cavity for hospitalized children and
compares the standards of oral cavity care for children hospitalized in standard pediatric wards with
those for children hospitalized in the pediatric bone marrow transplant unit.
The thesis provides the anatomical and physiological beckground information on oral care,
describes the most common pathological issues, stresses the importance of proper mouth care and
explains how to practise oral hygiene and solve potential oral cavity problems. The empirical part
of the thesis analyses the results of quantitative interview methods. By doing survey research I
found out what the standard care of oral cavity was like and how hospitalization and treatment
affected oral hygiene practices. At the same time I compared the mouth care practised in both of
the above mentioned wards and determined the level of awareness among hospitalized children`s
parents.
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ÚVOD

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Péče o dutinu ústní u hospitalizovaných dětí“.
Hlavním důvodem volby tohoto tématu je, že pracuji na Transplantační jednotce kostní dřeně u dětí
ve Fakultní nemocnici v Motole. Během mé letité praxe jsem zjistila, jak moc může ovlivnit stav
dutiny ústní a prováděná péče o ústa průběh léčby onemocnění. Jak je náročná péče o dutinu ústní
v průběhu léčby, zejména hematoonkologických onemocnění při použití cytostatik a celotělového
ozařování. Ráda bych zjistila, zda se péče o dutinu ústní u hospitalizovaných dětí na různých
pediatrických pracovištích liší, jaká je její úroveň. A jestli se péči o dutinu ústní věnuje dostatek
pozornosti. Tato bakalářská práce se skládá z části teoretické a empirické. V teoretické části
uvádím anatomicko-fyziologické podklady pro péči o dutinu ústní, uvádím zde nejčastější
patologické záležitosti, zdůrazňuji důležitost péče o dutinu ústní. Dále zde uvádím možnosti
způsobů provádění hygieny úst. A nakonec možnosti řešení možných vzniklých problémů týkající
se dutiny ústní během hospitalizace a léčby. V empirické části bakalářské práce provádím
výzkumné šetření kvantitativní metodou rozhovoru. Výzkumné šetření je provedeno na
pediatrických pracovištích a to na standardním pediatrickém oddělení a na transplantační jednotce
kostní dřeně. Výzkumného šetření je provedeno mezi dětmi hospitalizovanými na uvedených
pracovištích a jejích doprovodů. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda se péči o dutinu ústní věnuje
dostatek pozornosti, zda je její úroveň dostatečná, zda je dostatečná informovanost rodičů
hospitalizovaných dětí a srovnání poskytované péče o dutinu ústní na uvedených pracovištích.
Získanými informacemi chci přispět ke zvýšení úrovně poskytované péče a poskytovaných
informací.

8

TEORETICKÁ ČÁST

1.

ANATOMICKO-FYZIOLOGICKÉ PODKLADY PRO PÉČI O DUTINU
ÚSTNÍ

Organizmy mohou vykonávat své životní funkce jen za přispění energie, kterou získávají ze živin.
Pro příjem živin, tekutin, minerálů a vitamínů se během fylogenetického vývoje vytvořil trávicí
trakt, jež má za úkol- trávení, vstřebávání, přeměnu a skladování živin a vylučování. Každá část je
přizpůsobena účelu, jemuž slouží (ROKYTA, 2008).
DUTINA ÚSTNÍ (cavum oris)
Dutina ústní má několik funkcí. Patří mezi ně funkce související s trávením a) přijetí potravy,
b) příprava potravy pro další zpracování (rozmělnění zuby, zvlhčení, vyrovnání teploty, začátek
trávení alfa-amylázou), c) zprostředkování počitku chuti (látky mohou působit na chuťové pohárky
až po svém rozpuštění ve slinách), d) tvorba sousta (jazykem) a zvlhčení a obalení sousta hlenem
(mucinem), který brání poškození sliznice jícnu při polykání a e) zprostředkování polykacího
reflexu. Mezi funkce nesouvisející s trávením řadíme a) nespecifickou imunitní ochranu organismu
(lyzozym ve slinách má bakteriocidní účinky, tvorba imunoglobulinu A- sekrečních protilátek) a
b) artikulace (tvorba hlásek) (ROKYTA, 2008).
Dutina ústní začíná jako štěrbina ústní (rima oris), vepředu je ohraničena rty (labia), a tvářemi
(buccae), nahoře je uloženo patro (palatum), dole svaly tvořená spodina dutiny ústní (diaphragma
oris). Obsahuje jazyk (lingua), zuby (dentes), patrové mandle (tonsillae palatinae) a slinné žlázy
(glandullae oris). Směrem dozadu přechází dutina ústní zúžením (isthmus faucium) do hltanu,
dutina ústní je obloukem zubů rozdělena jednak v předsíň (vestibulum oris) a ve vlastní dutinu
ústní (cavum oris proprium). Sliznice (gingiva) pokrývající alveolární výběžky, je růžová, pevně
lnoucí ke kostěnému podkladu. V těchto místech chybí ve sliznici lamina muscularis mucosae a
vazivo sliznice zde srůstá s periostem čelisti a vytváří mucoperiost. Přechod sliznice z výběžků na
vnitřní plochu rtů a tváří je fornix vestibuli superior et inferior. Ve výši 2. horní stoličky ústí do
předsíně na slizniční vyvýšenině (papilla parotidea), vývod slinné žlázy příušní (ductus parotideus)
(NAŇKA, ELIŠKOVÁ, 2009).
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RTY (labia)
Horní a dolní ret (labium superius et inferius) ohraničují štěrbinu ústní a laterálně v sebe přecházejí
v koutcích ústních (anguli oris). Labium superius sahá nahoře k nosním dírkám, laterálně pak
k rýze na tváři (sulcus nasolabialis), která se táhne od nosního křídla ke koutku ústnímu. Dolní ret
je ukončen a oddělen od bradového výběžku horizontálním žlábkem (sulcus mentolabialis).
Podkladem rtů je sval musculus orbicularis oris a svaly, které do něj vyzařují. Zevně je sval kryt
kůží, z vnitřní plochy sliznicí a obě vrstvy v sebe přecházejí v přechodní zóně. V červeni rtů, v kůži
i ve sliznici nacházíme četné drobné žlázky, v kůži jsou to žlázky potní a mazové, ve sliznici jsou
četné žlázky slinné (glandulae labiales) (NAŇKA, ELIŠKOVÁ, 2009).
TVÁŘ (BUCCA)
Sahá od sulcus nasolabialis směrem dozadu až k zadnímu okraji mandibuly. Výškově se rozkládá
mezi arcus zygomaticus a mezi dolním okrajem mandibuly. Tvář má podobnou skladbu jako rty,
tedy podkladem je sval (musculus buccinator), který je zevně krytý fascií, na kterou přiléhá
podkožní vazivo a kůže. Navnitř od svalu vidíme podslizniční vazivo a sliznici předsíně dutiny
ústní. Podslizniční vazivo je tuhé, nedovoluje posun sliznice. V podslizničním vazivu najdeme
tukový polštář (corpus adiposum buccae) obalený tužším vazivem. Je tvořený zejména u kojenců a
uplatňuje se při sání, podobně jako ve rtech, i ve tvářích jsou vytvořeny kožní žlázky a četné
drobné slinné žlázky (NAŇKA, ELIŠKOVÁ, 2009).
JAZYK (lingua)
Jazyk je svalnatý orgán, uložený v dutině ústní, vyplňující téměř celou ústní dutinu. Jazyk lze
rozdělit na kořen jazyka (radix linguae), tělo jazyka (corpus linguae), a užší hrot (apex linguae). Ve
střední čáře na dolní ploše jazyka je vytvořena slizniční řasa- uzdička (frenulum linguae). Po
stranách frenulum linguae jsou ve spodině ústní dutiny uloženy dva hrbolky (carunculae
sublinguales), na kterých leží vyústění velkých slinných žláz, žlázy podjazykové a podčelistní.
Sliznice na pars oralis linguae je růžová až červená, sametového vzhledu, krytá mnohovrstevným
dlaždicovým rohovějícím epitelem. Vázne-li odlupování tohoto epitelu, například při horečce,
vzniká bělavě šedý povleklý jazyk. V této orální části vybíhá sliznice ve výběžky (papillae
linguales), které mohou mít různý vzhled. Největší je počet papil nitkovitých, poté papily
houbovité, menší množství tvoří papily listovité, zvláštní jsou hrazené papily (papillae vallatae),
což jsou velké houbovité papily, kolem kterých je hluboký slizniční příkop. Ve stěnách hrazených
papil se nacházejí chuťové buňky, sestavené v chuťové pohárky. V oblasti kořene jazyka je sliznice
růžová, již nemá papily, ale je vyzdvižena v četné uzlíčky složené z lymfocytů (folliculi linguales).
Jejich soubor tvoří mandli jazykovou (tonsilla lingualis). Ve sliznici jazyka jsou uloženy četné
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slinné žlázky. Podslizniční vazivo je vytvořeno ve spodině jazyka. V oblasti hřbetu jazyka
podslizniční vazivo není tvořeno a sliznice přechází ve vazivovou ploténku (aponeurosis linguae)
pevně lnoucí ke svalovině jazyka. Svalovina jazyka je příčně pruhovaná, lze ji rozdělit na svaly
intraglosální a extraglosální (NAŇKA, ELIŠKOVÁ, 2009).
ZUBY (dentes)
Zuby jsou bělavé útvary, které jsou zasazeny v horní a dolní čelisti ve formě oblouků (arcus
dentalis superior et inferior). Každý zub má tři části. Corona dentis je objemná korunka, vyčnívající
volně z dásně. Dále se jedná o v dásni uložený krček- collum dentis a konečně radix dentis- delší
kořen, jež je zasazený v lůžku v alveolárním výběžku čelisti. Zub je tvořen zubovinou (dentinum),
dále sklovinou (enamelum) a cementem (cementum). Uvnitř dentinu je v rozsahu korunky i kořene
vytvořena dřeňová dutina (cavum dentis), vyplněná zubní dření (pulpa dentis). V kořeni se cavum
dentis protahuje v kanálek (canalis radicis dentis). V kanálku probíhají do dřeně cévy a nervy, které
se sem dostávají přes otvor hrotu kořene (foramen apicis dentis). Dentin tvoří hlavní hmotu zubu,
je tvrdší než kost, na lomu je hedvábně lesklý, má světle hnědou barvu. Na ploše dentinu, která je
přivrácená k dutině dřeňové je jedna vrstva buněk (odontoblastů), které produkují dentin. Na
vnitřní ploše se pak apozicí tvoří další vrstvy dentinu, které postupně zmenšují dřeňovou dutinu.
Korunka zubu je pokryta sklovinou, sklovina je nejtvrdší tkáň v těle, je bělavá, často s nažloutlým
odstínem. Směrem ke krčku zubnímu se ztenčuje, je tvořena jemnými zvápenatělými hranolky
hydroxyapatitu, které jsou přiloženy těsně k sobě a směřují k povrchu zubu. Zubní cement je třetí
z tvrdých zubních tkání, jenž pokrývá kořen zubu. Je uložený v lůžku alveolárního výběžku, při
hrotu kořene je cement silný až 2mm. Směrem ke krčku se ztenčuje a může překrývat i ztenčovat
sklovinu. Je nažloutlý, jemně zrnitý, má strukturu vláknité kosti (NAŇKA, ELIŠKOVÁ, 2009).
PARODONT
Je systém tkání, které zajišťují upevnění zubu v čelisti. Patří k němu kostěný alveolus v čelisti, jeho
periost, cement, závěsný vazivový aparát zubu a dáseň (gingiva). Doba obměny buněčného
spojovacího epitelu je jen asi 6 dní. Dáseň je tak schopna se obměnit během 10-12 dnů. Závěsný
vazivový aparát probíhající od povrchu cementu ke kosti zubního alveolu se nazývá ozubice
(periodontium). Ozubice je součástí parodontu. Jeho úkolem je výživa a fixace zubu. Fixační
vlákna probíhají různými směry, přidržují tak dáseň k zubu, šikmá vlákna uvnitř alveolu brání
vtlačení zubu nebo jeho vytažení ven (NAŇKA, ELIŠKOVÁ, 2009).
SLINNÉ ŽLÁZY A SLOŽENÍ SLINY
Sekrece slin probíhá neustále na bazální úrovni. To znamená, že malé slinné žlázky stále secernují
sliny, aby udržovaly sliznici dutiny ústní vlhkou a aby ji čistily. Sekrece slin se výrazně zvyšuje
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nepodmíněným reflexem (podnět: dotek se soustem) a podmíněným reflexem (podnět: vůně
připravovaného jídla, pohled na prostřený stůl). Podmíněné sekrece se účastní velké slinné žlázy
(příušní žláza- glandula parotis, produkuje serozní sekret, podčelistní žláza- glandula
submandibularis, produkuje seromucinozní sekret a podjazyková žláza- glandula sublingualis
produkující mucinozní sekret). Sekrece je řízena z prodloužené míchy. Během dne se vytvoří
průměrně v závislosti na potravě 1-2 litry slin o přibližně neutrálním ph. Obsahují 99,5% vody,
dále se skládají ze složky anorganické (HCO3-, K+, Cl-, Na+, Ca2+) (ROKYTA, 2008) a
z organické složky. Která se skládá z mucinu, což je hlen jež uhlazuje povrch sousta, a tím
usnadňuje jeho zpracování v ústech i polykání a chrání sliznici dutiny ústní. Do organické složky je
také zařazena alfa-amyláza (ptyalin), jedná se o enzym štěpící škroby. Dále lyzozym, což je enzym
produkovaný fagocyty, který dokáže rozpouštět i velmi pevné stěny baktérií a imunoglobulin Ajedná se o slizniční protilátku, která s lysozymem zajišťuje ochranu před infekcí. Sliny mají proto
významný hojivý účinek. A konečně vápenaté ionty- které chrání zuby před odvápňováním
(NEJEDLÁ, 2006).

2.

PATOLOGIE

GINGIVITIDA
Zánět dásní lze rozdělit na gingivitidu způsobenou zubním plakem, tzv. plakem indukovaná
gingivitida. Touto formou trpí až 80% lidí (Neuman,Martin.Gingivitida. [on line] [cit.19.11.2012].
Dostupné z: http://www.zuby.cz/). Považuje se za nejčastější zánět lidského těla, pokud není včas
adekvátně léčena může přejít v parodontitidu. Obecně platí: ne každá gingitivida se vyvine
v parodontitidu, ale každé parodontitidě předchází gingivitida. Postižené místa se projevují
zarudnutím, zduřením, dáseň je hladká, lesklá zejména v oblasti zubních krčků. Není přítomna
bolest, možná je zvýšená citlivost. Objevuje se krvácení při hygieně dutiny ústní, při jídle, možné
je spontánní krvácení. A na gingivitidu způsobenou jinou příčinou než je zubní plak. Nejčastěji se
jedná o bakteriální, virové, kvasinkové infekce, alergie na kov, potraviny, plast, chemikálie,
hormonální vlivy, systémová onemocnění, mechanická traumatizace sliznic, tlak nesprávně
zhotovené zubní protézy, avitaminózy apod. (Neuman, 2012).
PARODONTOPATIE
PARODONTITIDA
Jedná se o přechod zánětu gingivy směrem k apexu zubu. Příčiny vzniku jsou špatná péče o chrup,
zubní kámen, vady skusu. Postupně dochází k odchlipování dásní a vzniká parodontální chobot,
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který je zdrojem pokračujícího zánětu. Postupně zánět poškozuje až zcela zničí závěsný aparát
zubu a zub se uvolňuje.
PARODONTOZA
Jedná se o onemocnění zcela neznámé etiologie, které začíná degenerativními změnami
kolagenních vláken parodontu. Objevuje se v mladém věku a to i u lidí jež dobře pečují o svůj
chrup (MAČÁK, MAČÁKOVÁ, 2004).
STOMATITIDA (MUKOSITIDA)
Snažila jsem se vypátrat v dostupných odborných knihách, ale i v jiných zdrojích jako např.
internet, rozdíl významu těchto slov. Lékařský slovník, ale i slovník cizích slov zná pouze slovo
stomatitida. Běžně v odborné literatuře jsou tyto dvě slova uváděna, jak samostatně, tak společně.
Ale častěji uváděným výrazem je stomatitida a je vysvětleno jako poškození sliznice dutiny ústní a
jedná se o stav, při kterém v různém rozsahu a z různých příčin došlo k porušení povrchu sliznice
dutiny ústní. Příčiny vzniku stomatitidy (mukositidy) jsou infekční zánětlivé postižení, nedostatek
vitamínů a stopových prvků (B12, kyselina listová, železo), imunologické poškození sliznic (reakce
štěpu proti hostiteli- GvHD), postižení sliznic nádorovou infiltrací, aktinoterapie hlavně v oblasti
hlavy a krku, vysokodávkovaná chemoterapie. Jsou zde další rizikové faktory, které poškození
sliznic dále zhoršují. Jsou to zejména nedostatečná hygiena dutiny ústní a zanedbaná péče o chrup,
poškozený chrup a nevhodné zubní protézy, těžké oslabení obranyschopnosti pacienta a
neutropenie, kovové plomby při aktinoterapii (VOKURKA, 2005).
Dovoluji si věnovat ještě více problematice STOMATITID (MUKOSITID) vznikající
v souvislosti

s chemoterapií,

radioterapií

či

jejich

kombinací.

Jedná se o významnou komplikaci s nemalými následky, zřetelně negativně ovlivňuje průběh
léčby, velmi vyčerpává postižené pacienty, omezuje perorální příjem, zvyšuje incidenci infekcí,
může vést k prodloužení hospitalizace, zvyšuje celkové náklady, jedná se o dynamický, komplexní
proces probíhající v několika fázích, jak na úrovni epitelu, tak v submukoze. Dochází k přímému
poškození DNA v důsledku podání cytostatik a vznikající volné kyslíkové radikály podmiňují
apoptózu epitelií, endotelií i fibroblastů. Dochází při ní k vyplavování a vzájemným interakcím
řady mediátorů a cytokinů, výsledkem je progrese zánětlivého procesu, ztráta integrity sliznice a
invaze mikroorganismů. V závěru změn pak naopak postupně začínají převažovat reparativní
mechanismy ve fázi hojení. Mucositida se začíná klinicky projevovat po několika dnech od podání
chemoterapie (nejčastěji 4.-8.den), může přetrvávat od několika málo dní až po14 dní, případně i
déle. Projevuje se prosáknutí sliznic, erytém, dobře patrná bývá atrofie sliznice na jazyku, při
těžších formách se na sliznicích (často bukální) objevují různě rozsáhlé, hluboké defekty kryté
pablánou, která se postupně odhojuje. Bývá doprovázena bolestivostí, které vyžadují silné
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analgetika či opiáty. Může se objevit porucha vnímání chuti, omezení perorálního příjmu či zcela
nemožnost přijímat perorální stravu, případně i tekutin. Poškozená slizniční bariéra usnadňuje
průnik patogenů. Výskyt je

závislý na intenzitě

a typu chemoterapie. V případě

vysokodávkovaných režimů s autologní nebo alogenní transplantací krvetvorných buněk se v
těžších formách objevuje u 60 až 100 % pacientů ( Vokurka, Samuel. Mukositida dutiny ústní u
pacientů po chemoterapii. Tribuna lékařů a zdravotníků. [on line]. Tribune 7/2008 [cit.19.11.2012].
Dostupné z: http:// www.tribune.cz/). Z běžných cytostatik Cyklofosfamid, určitý vliv na výskyt a
tíži mukositidy mají nejspíše i genetické predispozice a individuální vnímavost vůči cytostatikům
( Vokurka, Samuel. Mukositida dutiny ústní u pacientů po chemoterapii. Tribuna lékařů a
zdravotníků. [on line][cit.19.11.2012]. Dostupné z: http:// www.tribune.cz/).
MOUČNIVKA (soor)
Jedná se v dětském věku o nejčastější onemocnění dutiny ústní, jedná se o kvasinkový zánět
vyvolaný Candidou albicans, vyskytuje se především v kojeneckém věku nebo u pacientů
oslabených jinou chorobou, projevuje se bílými povláčky na sliznici ústní dutiny, která je výrazně
bolestivá, může být příčinou odmítání potravy (VOLF, 1996).
ZUBNÍ KAZ
Zubní kaz postihuje až 92% dětí (Volf, 1996), příčiny jeho vzniku jsou velmi různorodé a obvykle
se uplatňuje několik faktorů současně, bezprostřední příčinou rozpadu zubní skloviny a dalších
zubních tkání je účinek grampozitivních bakterií a kyselých zplodin jejich látkové přeměny, růst
bakterií v zubní tkáni podporuje řada vnějších i vnitřních činitelů jako je způsob výživy, nadbytek
sladkostí, nedostatek vitamínů, nadbytek tekuté a kašovité stravy, špatné hygienické návyky,
některé léky, jež se ukládají v zubní tkáni (Volf, 1996).

3. DŮLEŽITOST PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ U HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ
Péče o dutinu ústní je velmi důležitá jak za plného zdraví, tak i v nemoci. Péče o dutinu ústní je
důležitá jak v prevenci, tak i v průběhu onemocnění. Kdy může docházet ke změnám sliznice
dutiny ústní nebo v dutině ústní může být či může být také skryt potencionální fokus infekce. Proto
také např. před určitými léčebnými postupy či zákroky je vyžadováno stomatologické konzilium na
zhodnocení stavu dutiny ústní, popřípadě odstranění nežádoucích nálezů jako např. kariézní chrup.
Jinak může dojít k pronikání mikroorganismů do krevního a lymfatického řečiště, které
mikroorganismy zanesou k orgánům a orgánovým systémům. Tento proces je plně kontrolován
imunitním systémem u zdravého člověka, ale vlivem nemoci či léčby často může dojít k oslabení
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organismu či dokonce k neutropenii. Kdy pacient je během tohoto období velmi náchylný
k infekcím. Infekce pro pacienta během onkologické léčby může mít i fatální následky.

4. HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ U HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ
Hygiena dutiny ústní je celoživotní záležitost, už žena, která chce počít dítě, má dbát zvýšeně na
hygienu dutiny ústní a mít chrup v pořádku. Stejně pečlivě a intenzivně by se pak matka měla
věnovat dítěti, to znamená po kojení otírat dásně, nenamáčet dudlík do medu a nedávat dudlík po
upadnutí na zem sobě do úst a následně dítěti. Podobně nezacházet se lžičkou. Jelikož nejde
zabránit blízkému kontaktu rodičů s dítětem (pusinkování), měli by mít rodiče zuby a dutinu ústní
v pořádku. Jelikož by veškerou mikroflóru přenesli na dítě. První návštěva stomatologa by měla
být, jakmile dítě začne zřetelněji vnímat svět kolem sebe (nemá ještě zuby). S věkem dítěte zprvu
používáme kousátka, miminko si zvyká, později slouží jako hračka. Až do věku 10let dítěte musí
rodič kontrolovat kvalitu čištění zubů a zuby dočišťovat. Přesto necháváme, aby si dítě čistilo zuby
samo. Nejlépe je čistit si zuby s rodičem. I u malých dětí je důležité nezapomínat na mezizubní
prostory, jež se u mnoha dětí uzavírají již v předškolním věku. Správnou velikost mezizubního
kartáčku zvolí stomatolog či dentální hygienistka. Důležité je i dbát na stravu omezením
přislazování potravy, zabránit usínání dítěte se sladkým nápojem v ústech.
Pro přehled jsem zde uvedla několik metod čištění zubů.
BASSOVA TECHNIKA
Hlava kartáčku se přiloží v úhlu asi 45° k okraji gingivy, tak aby konce štětin pronikaly do
gingiválního sulku. Kartáčkem se pak pod lehkým tlakem pohybuje sem a tam, během čištění by
konce štětin měly zůstat stále v sulku. Na základě zkušeností se však lépe hodí krouživé pohyby
sem a tam než pohyby lineární. Zabrání se tak dlouhým a pro zuby a dáseň škodlivým pohybům.
Pro důkladné odstranění plaku ze všech zubních ploch, je třeba se tomuto úkonu věnovat asi 45minut. Takto důkladné čištění se musí provést nejméně jedenkrát denně. Je třeba si čistit krátce
zuby i v průběhu dne, aby se odstranily zbytky jídla (Botticelli, 2002).
VERTIKÁLNÍ ROTAČNÍ TECHNIKA
Štětiny se přiloží na dáseň, potom se hlavička kartáčku přetáčí na zub, tj. kartáček se vede směrem
od dásně k zubu (Botticelli, 2002).
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STILLMANOVA TECHNIKA
Vlákna zubního kartáčku se apikálně pod úhlem 45° přiloží na dáseň a provádí se stírací pohyb
směrem k okluzi. Indikací jsou gingivální recesy, ale je možno ji použít i u zdravého parodontu.
Tato metoda je známá též jako červenobílá, hlavně menším dětem, které se mnohdy takhle učí čistit
zuby (Botticelli, 2002).
modifikovaná STILLMANOVA TECHNIKA
Navíc se provádí malé vibrační pohyby v krčkové oblasti (Botticelli, 2002).
Zuby i dáseň mohou poškodit konce štětin, směr a tlak při čištění a brusné vlastnosti pasty.
Roztoky k výplachu úst obsahují složky působící proti zubnímu plaku. Díky obsahu triclosanu,
účinkujícímu proti zánětu dásní, doplňují dentální hygienu a vedou ještě ke zdravějším dásním.
Ústní vody jsou k dostání v různých koncentracích. Ústní vody s obsahem Chlorhexidinu, který
mimo antibakteriálního účinku má i účinky protiplísňové a protivirové, jsou vynikající překážkou
proti tvorbě plaku. Nelze je používat dlouhodobě, protože mají především lokální účinky. Ústní
vodu bychom měli používat po důkladném vyčištění zubů a tím celý proces ukončit. Dentální
hygienistky doporučují namáčení mezizubních kartáčku v malém množství ústní vody, čím docela
dobře zajistíme její proniknutí i do těch nejméně dostupných míst.
PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ U DĚTÍ HOSPITALIZOVANÝCH NA TRANSPLANTAČNÍ
JEDNOTCE KOSTNÍ DŘENĚ
Péče o dutinu ústní u dětí během transplantace kostní dřeně je jedna ze základních věcí, kterou je
velmi nutno pečlivě a vytrvale dodržovat, jelikož je zde velké riziko mukositidy, která s sebou nese
další komplikace jako bolesti, omezený perorální příjem stravy i tekutin nebo mnohdy zcela
nemožnost perorálního příjmu, nekomfort ohledně tvorby slin, hlenu. Jejich tvorba je zvýšená a
stávají se vazké, špatně polykatelné i se špatně vyplivují. Jedná se o potencionální riziko krvácení
či infekce.
Proto je nutné dodržování několika zásad v péči o dutinu ústní. Především si dítě čistí zuby po
každém jídle zubním měkkým kartáčkem (doporučujeme zubní kartáčky Curaprox ultra soft, mega
soft- zubní kartáček určený pro pacienty po operacích, zánětech a během onkologické léčby) a
zubní pastou nedráždivou nejlépe s fluoridy ( Elmex, Lacalut, Meridol, Curasept). Zuby si čistí
vždy po jídle a večer až po podání večerních léků. Pokud dítě nejí, čistí si zuby 3x denně a to ráno,
v poledne a večer. Jakmile si zuby vyčistí (zubní kartáček a pasta), vypláchne si dutinu ústní
skleničkou 1/1 fyziologického roztoku. Dále si dutinu ústní vypláchne 5-10ml Chlorhexidinu, poté
opět vypláchne skleničkou 1/1 fyziologického roztoku a nakonec si dutinu ústní vypláchne 5-10ml
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Borglycerinu. Dále 30minut nic nejí a nepije, pokud dítě není schopno vyplachování dutiny ústní,
lze použít sterilní štětičky smáčené v Chlorhexidinu a Borglycerinu. Nutné dodržování zásad
sterility (poučit doprovod dítěte, nelze použitou štětičku vrátit opět do skleničky s Chlorhexidinem
a Borglycerinem, veškeré pomůcky o dutinu ústní udržovat na instrumentálním sterilním stolku na
boxe dítěte). Mimo výše uvedený postup dítě během dne vyplachuje ústa 1/1 fyziologickým
roztokem, množství 1-3litry určuje lékař dle věku a schopností. Pokud dítě není schopné čištění a
vyplachování dutiny ústní, provádí tuto péči doprovod dítěte a zdravotní personál. Platí hlavně
pečlivě, pravidelně a vytrvale.
V otázce výběru a použití nejideálnějšího léčebného prostředku k lokálnímu ošetřování dutiny ústní
není doposud všeobecně přijato žádné konkrétní a jednoznačné doporučení. Každé specializované
pracoviště má své ověřené vlastní metody péče ( Vokurka, 2008).
Základní pomůcky jsou měkký zubní kartáček, nedráždivá zubní pasta, 1/1 fyziologický roztok,
Chlorhexidin, Borglycerin, dle ordinace lékaře lze použít přípravky Gelclare, Caphosol nebo
Tantum Verde. Pokud si dítě či rodič přejí používat jiné přípravky, například na které jsou zvyklé,
tak vždy po domluvě s lékařem.
Platí přísný zákaz používání dentálních nití, jiného než měkkého zubního kartáčku, zákaz
používání ostrých předmětů, obzvlášť u malých dětí, předcházet a ošetřovat suché rty (Calcium
panthotenicum, Infadolan).

5. ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ TÝKAJÍCÍCH SE DUTINY ÚSTNÍ BĚHEM

ONEMOCNĚNÍ
BOLEST
Bolest může být způsobena jak samotným onemocněním, tak i diagnostickými a léčebnými
postupy. Jedná se o individuální, subjektivní, nepříjemný smyslový vjem, který negativně ovlivňuje
zejména psychiku nemocného. Patří mezi významné ošetřovatelské problémy, proto neustále
monitorujeme přítomnost bolesti, jak verbálními, tak neverbálními projevy. Dle možností a
spolupráce dítěte hodnotíme dle škály bolesti (odpovídající věku dítěte). K hodnocení bolesti
využíváme u dětí po transplantaci kostní dřeně tyto hodnotící škály bolesti- FLACC SCALE (od 1
měsíce do 6let), FACES PAIN SCALE (od 3 do 6let věku) a NUMERICKOU A ANALOGOVOU
ŠKÁLU- VAS (od 6let). K terapii léčby používáme jak psychoterapii, rehabilitaci, tak i léčbu
analgetiky a opiáty. Pro dítě (s ohledem na jeho věk) i jeho doprovod je důležité vědět o
předpokládaném průběhu léčby, o možných problémech a možnostech jejích řešení. Proto bolest
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monitorujeme průběžně, sledujeme charakter bolesti, čas, intenzitu, délku trvání, účinky léčby
bolesti, ale i vedlejších účinků léčby. Bolest je jednoznačně v popředí zájmu jak zdravotnického
personálu, tak i lékařů.
U dětí na transplantační jednotce se nasazují opiáty v den transplantace či den poté (výjimečně
dříve, tedy před transplantací). Nasazení léčby opiáty určuje lékař, řídí se aktuálním stavem dítěte.
Je zde vysoké riziko mukositidy, která mimo jiné je doprovázena bolestmi dutiny ústní při polykání
či dokonce mluvení. Opiáty se nasazují v minimální dávce na 24hod v kontinuální infuzi cestou
intravenózní, dávka je průběžně upravována dle aktuálního stavu dítěte. U dětí do věku 6let jsou
opiáty podávány v kontinuální infuzi přes injektomat na 24hodin. U dětí starších nebo schopnějších
spolupracovat se využívá tzv. PCApumpy. Jedná se o pacientem kontrolovanou analgezii, která
umožňuje dítěti, aby se také aktivně podílelo na léčbě bolesti. Dítě kdykoli během dne si samo dle
potřeby může aplikovat bolus opiátů. Ze záznamu PCApumpy lékař vyčte kolikrát během dne si
dítě podalo nebo chtělo podat bolus opiátu. Spolu s dítětem na vizitě zhodnotí jak vizuálně, tak
dotazem obtíže a dávka opiátu se dle potřeby upraví. Po odeznění obtíží se dávka opiátů postupně
snižuje až se úplně vysadí. Nejčastěji děti udávají bolesti dutiny ústní, bolesti v oblasti břicha,
hlavy a častá je bolest vyskytující se při hemorhagické cystitidě. Důležité jsou zásady v případě
výskytu bolesti jako nebagatelizovat bolest, věnovat dostatek času sdělení obtíží, sledovat i
neverbální projevy bolesti.
VÝŽIVA
Léčba chemoterapií, celotělová radioterapie, následná transplantace kostní dřeně má spoustu
vedlejších účinků. Patří mezi ně výše uvedená bolest, která může postihnout kteroukoliv část
trávicího traktu, nejčastěji dutinu ústní, jícen, střeva. S tím souvisí možné omezení přijímat stravu,
tekutiny z důvodů jak bolesti, nechutenství či zvracení. K lepšímu průběhu léčby a rekonvalescence
je důležité, aby organismus byl dostatečně vyživován. Proto je zde kladen velký důraz na příjem
stravy a tekutin. Od započetí léčby je veden přísně dodržovaný zápis příjmu, výdeje tekutin a zápis
příjmu stravy perorální cestou. Bilance tekutin se hodnotí dle stavu dítěte a časové intervaly určuje
lékař. Nejčastěji v intervalu 6, 8, 3 a 12 hodin. V předtransplantačním období, kdy je ale zahájena
již léčba, k běžné stravě, která v tomto období musí být bezmléčná, nízkobakteriální a sterilně
upravovaná, doporučujeme tzv. sipping- popíjení tekuté nutriční stravy k pevné stravě. Během
transplantace děti mohou pouze stravu připravovanou z nemocniční kuchyně. Vždy dle stavu dítěte
lékař přikročí k zahájení parenterální výživy. Podle schopnosti dítěte přijímat stravu se rozhodne
pro určitý druh parenterální výživy. Jednoduše by se daly rozdělit na výživové vaky bez tuků a
s tuky. Používají se přípravky jak připravené již od výrobce tzv. all-in-one, tak přípravky
připravené v nemocniční lékárně dle rozpisu ošetřujícího lékaře. Vždy se, ale snažíme o zachování
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přirozeného příjmu stravy, i když je to minimální množství. Pokud dítě není schopno přijímat
stravu a tekutiny, dokonce ani perorální léky, lékař rozhodne o zavedení nasogastrické sondy. Tady
platí čím dříve tím lépe. Každý takový to zásah představuje pro dítě mimo jiné nebezpečí krvácení
a infekce. Je tedy důležité zjistit aktuální hodnotu trombocytů, popřípadě jejich podání. A co
nejšetrnější zavedení nasogastrické sondy. Sondu tak využíváme k podání léků a výživy. Platí
zásady jako podávat léky samostatně, pomalu, tak aby je dítě tolerovalo, jednotlivé léky mezi
sebou propláchnout aquou a poté vyčkat minimálně 30minut, zda dítě léky ztoleruje. Pokud dojde
ke zvracení, nutno vizuálně zkontrolovat zda jsou léky přítomné ve zvratcích a vždy informovat
lékaře. Který rozhodne zda podání léků opakovat. Enterální výživu aplikujeme dle ordinace lékaře
(časový interval, množství). Během dne jsou podávány pouze bolusy, během noci je enterální
výživa podávána kontinuálně. Nasogastrickou sondu je nutné udržovat průchodnou, pravidelně
polohovat (prevence dekubitu) a řádně fixovat. Stále se ale snažíme o zachování či o co nejčasnější
obnovu perorálního příjmu stravy, tekutin v jakémkoli množství. Pokud u dítěte dochází
k hodnotné obnově příjmu stravy či tekutin je výživová hodnota parenterální stravy a množství
parenterálních tekutin upravováno.
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EMPIRICKÁ ČÁST

6.

VÝZKUMNÝ CÍL

Pro zpracování výzkumu Empirické části jsem si zadala níže uvedené cíle. Cílem této práce je
srovnat úroveň prováděné péče o dutinu ústní u hospitalizovaných dětí na pediatrickém oddělení a
na transplantační jednotce kostní dřeně.

Cíle výzkumné části

1.

Zjistit úroveň prováděné péče o dutinu ústní u hospitalizovaných dětí na daném
pracovišti.

2.

Zjistit jak ovlivňuje průběh léčby a hospitalizace úroveň prováděné péče o dutinu
ústní na uvedených pracovištích.

3.

Srovnání poskytované péče o dutinu ústní na pediatrickém oddělení a transplantační
jednotce kostní dřeně.

4.

Zjistit informovanost rodičů hospitalizovaných dětí na uvedených pracovištích
ohledně péče o dutinu ústní u svých dětí během hospitalizace.

Metodika výzkumu
Po stanovení cílů této práce jsem si stanovila otázky, které se vztahují k jednotlivým cílům. Pro
získání potřebných informací jsem využila kvantitativní metody rozhovoru. Takto provedený
výzkum je snadno zpracovatelný a vyhodnotitelný, rychlý. Rozhovor má dvě části, první část je
věnována hospitalizovaným dětem na uvedených pracovištích. Druhá část je věnována jejich
doprovodům, vždy se jednalo o rodinné příslušníky. Každé skupině bylo věnováno devět otázek.
Pro děti se jednalo o celkem 4 otázky otevřené, 2 otázky uzavřené, 2 otázky filtrační, 1 otázku
polytomickou. Pro doprovody dětí se jednalo o 4 otázky otevřené, 4 otázky uzavřené, 1 otázku
polytomickou. Celkem jsem oslovila 160 osob, to je 40 dětí a 40 jejich doprovodů na standardním
pediatrickém oddělení a 40 dětí a 40 jejich doprovodů na transplantační jednotce kostní dřeně.
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Charakteristika souboru respondentů
Výzkum byl proveden na standardním pediatrickém oddělení a transplantační jednotce kostní dřeně
u dětí ve Fakultní nemocnici v Motole. Výzkumným vzorkem byly děti ve věku od 8 do 15let a
jejich doprovody, vždy se jednalo o rodinné příslušníky. Na transplantační jednotce byly
hospitalizovány

děti

s hematoonkologickým

onemocněním,

metabolickými

vadami

a

imunodeficity. Na standardním pediatrickém oddělení byly hospitalizovány děti s diagnostickým a
léčebným záměrem týkající se gastroenterologie.
Výzkumný vzorek na Pediatrii se skládal ze 40 dětí, z toho bylo 20 chlapců a 20 děvčat. Průměrný
věk činil 11,5 let, medián byl 12 let. Nejmladšímu dítěti bylo 8 let, nejstaršímu 15 let. Bylo
osloveno 40 doprovodů dětí hospitalizovaných na Pediatrii. Tento taktéž výzkumný vzorek se
skládal z 32 matek a 8 otců, jejichž průměrný věk činil 38,7 let, medián byl 38 let.
Výzkumný vzorek na Transplantační jednotce kostní dřeně bylo 40 dětí, z toho 20 děvčat, 20
chlapců. Jejich průměrný věk byl 11,7 let, medián 12 let. Nejmladšímu bylo 8 let, nejstaršímu 15
let. Jejich doprovody byli 4 otcové, 2 babičky a 34 matek. Průměrný věk činil 39,8 let, medián 39
let. Nejmladší věk doprovodu činil 29 let, nejstarší 52 let.

Organizace výzkumného šetření
Po vlastním zhotovení struktury rozhovoru jsem zajistila písemné povolení pro výzkumné šetření
od vrchní sestry Pediatrické kliniky a vrchní sestry Kliniky dětské hematologie a onkologie.
Provedení rozhovoru jsem zajišťovala sama. Po domluvě s vrchní a staniční sestrou jsem
opakovaně prováděla výzkumné šetření na Pediatrické klinice. Výzkumné šetření na
Transplantační jednotce kostní dřeně v rámci Kliniky dětské hematologie a onkologie, kde jsem
také zaměstnaná, jsem prováděla dle možností jejího provozu.
Cílem bylo získat stejný počet provedených hodnotných rozhovorů. Na Transplantační jednotce
jsem oslovila 40 dětí se svými doprovody. 40 dětí a 40 doprovodů souhlasilo s provedením
výzkumného šetření. Na Pediatrické klinice jsem oslovila 41 dětí a 41 doprovodů. Jeden z
doprovodů dítěte nesouhlasil s provedením výzkumného šetření, proto je zařazeno v souboru
Pediatrie taktéž 40 respondentů ve skupině dětí i doprovodů. Po provedení rozhovorů jsem
odpovědi zaznamenávala do tabulky pro snažší vyhodnocování.
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7. ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ

Během výzkumného šetření jsem pečlivě zaznamenávala odpovědi na dané otázky. Po ukončení
výzkumného šetření jsem získané informace zadala do tabulek provedených v programu Microsoft
Excel. Tyto tabulky dále sloužily jako zdroje dat a sloužily k vyhodnocení výsledků jednotlivých
otázek.

SOUBOR Č. 1 DĚTI PEDIATRIE A SOUBOR Č. 2 DĚTI TRANSPLANTACE
Otázka č. 1- Čistíš si, pečuješ o své zuby, pusu jinak v nemocnici než doma?
Tabulka č. 1 Péče o dutinu ústní doma a v nemocnici.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Ano

2

5,00%

Ne

38

95,00%

Celkem

40

100,00%

Ano

40

100,00%

Ne

0

0,00%

Celkem

40

100,00%

Děti Pediatrie

Děti
Transplantace

22

Graf č. 1 Péče o dutinu ústní doma a v nemocnici.

Viz tabulka a graf č.1 Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40
(100%) respondentů z Transplantace odpovědělo, že si čistí, pečuje o své zuby, ústa
jinak v nemocnici než doma 2 (5%) respondentů z Pediatrie a 40 (100%)
z Transplantace.
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Otázka č. 2- Pokud ano, jak?
Tabulka č. 2- Změna péče o dutinu ústní v nemocnici.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Intenzivnější péče

0

0,00%

Výplachy

0

0,00%

Výplachy, intenzivněji

2

100,00%

Celkem

40

100,00%

Intenzivněji

4

10,00%

Výplachy

11

27,50%

Výplachy, intenzivněji

25

62,50%

Celkem

40

100,00%

Děti Pediatrie

Děti Transplantace

Graf č. 2- Změna v nemocnici- Transplantační jednotka.

Viz tabulka a graf č.2 Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Transplantace
uvedli 4 (10,00%) respondenti změnu v intenzivnější péči. 11 (27,50%) respondentů
uvedlo změnu o prováděné výplachy. 25 (62,50%) respondentů uvedlo změnu o
prováděné výplachy a intenzivnější péči.
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Otázka č.3- Čistíš, pečuješ o své zuby, ústa jinak kvůli onemocnění? Je péče zuby, ústa
jiná než na jakou jsi byl(a) zvyklý(á)?
Tabulka č. 3- Péče o dutinu ústní a onemocnění.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Ano

2

5,00%

Ne

38

95,00%

Celkem

40

100,00%

Ano

40

100,00%

Ne

0

0,00%

Celkem

40

100,00%

Děti Pediatrie

Děti Transplantace

Graf č. 3- Péče o dutinu ústní a onemocnění.

Viz tabulka a graf č.3 Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40
(100%) respondentů z Transplantace uvedlo, že si čistí, pečuje o své zuby jinak kvůli
onemocnění 2 (5%) z Pediatrie a 40 (100%) z Transplantace.
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Otázka č. 4- Máš v současnosti problém týkající se zubů, úst?
(možno více odpovědí)
- slinění
- zápach z úst
- defekt, poranění
- bolesti
- žádný problém
Tabulka č. 4- Problém dutiny ústní během hospitalizace.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Slinění

0

0,00%

Zápach z úst

3

7,14%

Defekt, poranění

3

7,14%

Bolesti

0

0,00%

Žádný problém

36

85,72%

Celkem

42

100,00%

Slinění

12

19,67%

Zápach z úst

0

0,00%

Defekt, poranění

12

19,67%

Bolesti

27

44,27%

Žádný problém

10

16,39%

Celkem

61

100,00%

Děti Pediatrie

Děti Transplantace
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Graf č. 4- Problém dutiny ústní během hospitalizace.

Viz tabulka a graf č.4 Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40
(100%) respondentů z Transplantace uvedlo, že současný problém týkající se zubů, úst
má zápach z úst 3 (7,14%) respondentů z Pediatrie, defekt či poranění má 3 (7,14%)
respondentú z Pediatrie a 12 (19,67%) z Transplantace, bolestí trpí 27 (44,27%)
z Transplantace, žádný problém udávalo 36 (85,72%) z Pediatrie a 10 (16,39%)
respondentů z Transplantace.
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Otázka č. 5- Jakým způsobem pečuješ o ústa, zuby během hospitalizace?
(možno více odpovědí)
Tabulka č. 5- Péče o dutinu ústní během dne.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Čištění zubů

40

85,10%

Ústní voda

6

12,77%

Výplachy

1

2,13%

Celkem

47

100,00%

Čištění zubů

36

50,00%

Ústní voda

0

0,00%

Výplachy

36

50,00%

Celkem

72

100,00%

Děti Pediatrie

Děti Transplantace

Graf č. 5- Péče o dutinu ústní.

Viz tabulka a graf č.5 Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40
(100%) respondentů z Transplantace uvedlo, že jejich péče o zuby a ústa se skládá u
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40 (85,10%) respondentů z Pediatrie a 36 (50,00%) z Transplantace z čištění zubů, 6
(12,77%) respondentů z Pediatrie uvedlo ústní vodu, 1 (2,13%) respondent z Pediatrie
a 36 (50,00%) z Transplantace uvedlo výplachy.

Otázka č. 6- Kolik času strávíš péčí o zuby, ústa nyní v nemocnici/den?
Tabulka č. 6- Čas péče o dutinu ústní.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Děti Pediatrie
0-5 minut

2

5,00%

5-10 minut

27

67,50%

10-15 minut

10

25,00%

15-30 minut

0

0,00%

30-60 minut

0

0,00%

60-více minut

1

2,50%

Celkem

40

100,00%

0-5 minut

0

0,00%

5-10 minut

0

0,00%

10-15 minut

0

0,00%

15-30 minut

1

2,50%

30-60 minut

22

55,00%

60-více minut

17

42,50%

Celkem

40

100,00%

Děti Transplantace
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Graf č. 6- Čas péče o dutinu ústní.

Viz tabulka a graf č.6 Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40
(100%) respondentů z Transplantace uvedlo, že denně stráví péči o dutinu ústní
v nemocnici 0-5 minut 2 (5,00%) respondentů z Pediatrie, 5-10 minut 27 (67,50%)
respondentů z Pediatrie, 10-15 minut 10 (25,00%) respondentů z Pediatrie, 15-30
minut 1 (2,50%) respondentů z Transplantace, 30-60 minut 22 (55,00%) respondentú
z Transplantace, 60-více minut 1 (2,50%) z Pediatrie a 17 (42,50%) respondentů
z Transplantace.
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Otázka č.7- Kolikrát denně si čistíš zuby, pečuješ o ústa v nemocnici?
Tabulka č. 7 Častost péče o dutinu ústní.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Jednou

0

0,00%

Dvakrát

40

100,00%

Třikrát

0

0,00%

Celkem

40

100,00%

Jednou

0

0,00%

Dvakrát

0

0,00%

Třikrát

40

100,00%

Celkem

40

100,00%

Děti Pediatrie

Děti Transplantace

Graf č. 7 Častost péče o dutinu ústní.

Viz tabulka a graf č.7 Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40
(100%) respondentů z Transplantace uvedlo, že dvakrát denně si čistí, pečuje o ústa 40
(100%)

respondentů

z Pediatrie

a

třikrát

denně

40

(100%)

respondentů

z Transplantace.
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Otázka č. 8- Když nevíš, jak si máš čistit zuby, pečovat o ústa, víš, koho se máš zeptat?
Tabulka č. 8 Možnost dotazu.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Sestry

5

9,44%

Lékaři

2

3,77%

Zubaři

15

28,30%

Rodiče

25

47,17%

Internet

3

5,66%

Nevím

3

5,66%

Celkem

53

100,00%

Sestry

40

51,95%

Lékaři

27

35,06%

Zubaři

0

0,00%

Rodiče

3

3,90%

Internet

7

9,09%

Nevím

0

0,00%

Celkem

77

100,00%

Děti Pediatrie

Děti Transplantace
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Graf č. 8 Možnost dotazu.

Viz tabulka a graf č.9 Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40
(100%) respondentů z Transplantace uvedlo, že v případě potřeby se obrací 5 (9,44%)
respondentů z Pediatrie a 40 (51,95%) respondentů z Transplantace na zdravotní
sestru, 2 (3,77%) respondenti z Pediatrie a 27 (35,06%) respondentů z Transplantace
na lékaře, 15 (28,30%) respondentů z Pediatrie na zubaře, 25 (47,17%) respondentů
z Pediatrie a 3 (3,90%) respondenti z Transplantace na své rodiče, 3 (5,66%)
respondenti z Pediatrie a 7 (9,09%) respondentů z Transplantace vyhledává informace
na internetu, 3 (5,66%) respondenti z Pediatrie neví na koho se obrátit.
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Otázka č. 9- Pokud jsi se na někoho obrátil(a), aby ti pomohl, poradil, stalo se
tak? Vysvětlil ti tvé nejasnosti?
Tabulka č. 9 Výsledek dotazu.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Ano

38

95,00%

Ne

0

0,00%

Nevím

2

5,00%

Celkem

40

100,00%

Ano

38

95,00%

Ne

0

0,00%

Nevím

2

5,00%

Celkem

40

100,00%

Děti Pediatrie

Děti Transplantace

Graf č. 9 Výsledek dotazu.

Viz tabulka a graf č.9 Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40
(100%) respondentů z Transplantace uvedlo 38 (95,00%) respondentů z Pediatrie a 38
(95,00%) respondentů z Transplantace, že nejasnosti byly vysvětleny, 2 (5,00%)
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respondenti z Pediatrie a 2 (5,00%) respondenti z Transplantace neví, zda byly
nejasnosti vysvětleny.

SOUBOR Č. 3 RODIČE DĚTÍ PEDIATRIE A SOUBOR Č. 4 RODIČE DĚTÍ
TRANSPLANTACE
Otázka č. 10- Vyžaduje současné onemocnění Vašeho dítěte jiný způsob péče o dutinu ústní?
Tabulka č. 10 Změna péče o dutinu ústní během onemocnění.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Ano

2

5,00%

Ne

38

95,00%

Celkem

40

100,00%

Ano

40

100,00%

Ne

0

0,00%

Celkem

40

100,00%

Rodiče Pediatrie

Rodiče Transplantace
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Graf č. 10 Změna péče o dutinu ústní během onemocnění.

Viz tabulka a graf č. 10 : Z celkového počtu 40 (100%) respondentů (rodičů)
z Pediatrie a 40 (100%) respondentů (rodičů) z Transplantace uvádí 2 (5,00%) rodiče
z Pediatrie a 40 (100%) rodičů z Transplantace, že současné onemocnění dítěte
vyžaduje jiný způsob péče o dutinu ústní, 38 (95,00%) rodičů z Pediatrie neudává
potřebu změny péče o dutinu ústní.
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Otázka č. 11- Pokud ano, víte proč?
Tabulka č. 11 Důvod změny péče o dutinu ústní.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Nemoc

0

0,00%

Léčba

0

0,00%

Kombinace obojího

2

100,00%

Celkem

2

100,00%

Nemoc

14

35,00%

Léčba

17

42,50%

Kombinace obojího

9

22,50%

Celkem

40

100,00%

Rodiče Pediatrie

Rodiče Transplantace

Graf č.11 Důvod změny péče o dutinu ústní Transplantace.

Viz tabulka a graf č.11 Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Transplantace
označilo důvodem změny péče o dutinu ústní nemoc 14 (35,00%) respondentů. 17
(42,50%) respondentů uvedlo nemoc. 9 (22,50%) respondentů uvedlo kombinaco
obojího.

37

Otázka č. 12- Ovlivňuje hospitalizace úroveň prováděné péče o dutinu ústní?
Tabulka č. 12 Péče o dutinu ústní a hospitalizace.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Ano

2

5,00%

Ne

38

95,00%

Celkem

40

100,00%

Ano

40

100,00%

Ne

0

0,00%

Celkem

40

100,00%

Rodiče Pediatrie

Rodiče Transplantace

Graf č. 12 Péče o dutinu ústní a hospitalizace.

Viz tabulka a graf č. 12 : Z celkového počtu 40 (100%) respondentů (rodičů)
z Pediatrie a 40 (100%) respondentů (rodičů) z Transplantace uvedli 2 (5,00%) rodiče
z Pediatrie a 40 (100%) rodičů z Transplantace, že hospitalizace ovlivňuje úroveň
prováděné péče o dutinu ústní. 38 (95,00%) rodičů z Pediatrie uvedlo, že hospitalizace
neovlivňuje úroveň.
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Otázka č. 13- Máte k dispozici potřebné pomůcky?
Tabulka č. 13 Pomůcky.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Ano

40

100,00%

Ne

0

0,00%

Nevím

0

0,00%

Celkem

40

100,00%

Ano

39

97,50%

Ne

0

0,00%

Nevím

1

2,50%

Celkem

40

100,00%

Rodiče Pediatrie

Rodiče Transplantace

Graf č. 13 Pomůcky.

Viz tabulka č. 13 Z celkového počtu 40 (100%) respondentů (rodičů) z Pediatrie a 40
(100%) respondentů (rodičů) z Transplantace 40 (100%) rodičů z Pediatrie a 39
(97,5%) rodičů z Transplantace uvádí, že má k dispozici pro své dítě potřebné
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pomůcky, 1 (2,50%) rodič z Transplantace uvedl, že neví zda má všechny potřebné
pomůcky.

Otázka č.14- Bylo Vám poskytnuto dostatek informací o péči o dutinu ústní během
hospitalizace?
Tabulka č. 14 Informace o péči o dutinu ústní během hospitalizace.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Ano

15

37,50%

Ne

9

22,50%

Není třeba

14

35,00%

Nevím

2

5,00%

Celkem

40

100,00%

Ano

39

97,50%

Ne

0

0,00%

Není třeba

0

0, 00%

Nevím

1

2,50%

Celkem

40

100,00%

Rodiče Pediatrie

Rodiče Transplantace
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Graf č. 14 Informace o dutinu ústní během hospitalizace.

Viz tabulka a graf č. 14 : Z celkového počtu 40 respondentů (rodičů) z Pediatrie a 40
respondentů (rodičů) z Transplantace 15 (37,5%) rodičů z Pediatrie a 39 (97,5%)
rodičů z Transplantace uvedlo poskytnutí informací o péči o dutinu ústní během
hospitalizace u svých dětí, 9 (22,50%) rodičů z Pediatrie uvedlo, že potřebné
informace nebyly uvedeny. 14 (35,00%) rodičů z Pediatrie uvedlo, že není třeba
podávat informace k péči o dutinu ústní. 2 (5,00%) rodiče z Pediatrie a 1 (2,50%)
rodič z Transplantace uvedli, že neví zda bylo poskytnuto dostatek informací.
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Otázka č. 15- Kdo Vám tyto informace poskytl? (možnost více odpovědí)
Tabulka č. 15 Poskytovatel informací.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Nikdo

23

43,40%

Internet

0

0,00%

Sestry

17

32,07%

Lékař

13

24,53%

Celkem

53

100,00%

Nikdo

0

0,00%

Internet

1

1,24%

Sestry

40

49,38%

Lékař

40

49,38%

Celkem

81

100,00%

Rodiče Pediatrie

Rodiče Transplantace

Graf č. 15 Poskytovatel informací.

Viz tabulka a graf č.15 Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40
(100%) respondentů z Transplantace uvedlo 23 (43,40%) rodičů z Pediatrie, že nikdo
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informace nepodal. 17 (32,07%) rodičů z Pediatrie a 40 (49,38%) rodičů
z Transplantace uvádí jako poskytovatele informací zdravotní sestru. 13 (24,53%)
rodičů z Pediatrie a 40 (49,38%) rodičů z Transplantace uvádí, že poskytovatelem je
lékař.1 (1,24%) respondent z Transplantace uvedl, že informace čerpá z internetu.

Otázka č. 16- Tyto informace Vám byli poskytnuty jednorázově nebo opakovaně, ústně či
písemně?
Tabulka č. 16a Způsob poskytování informací- jednorázově x opakovaně.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Jednorázově

11

27,50%

Opakovaně

6

15,00%

Nikdo

23

57,50%

Celkem

40

100,00%

Jednorázově

0

0,00%

Opakovaně

40

100,00%

Nikdo

0

0,00%

Celkem

40

100,00%

Rodiče Pediatrie

Rodiče Transplantace
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Graf č. 16a- Způsob poskytování informací na Pediatrii- jednorázově x opakovaně.

Viz tabulka a graf č.16a Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie uvedlo
11 (27,50%) respondentů jednorázové podání informací. 6 (15,00%) respondentů
z Pediatrie uvedlo podání informací opakovaně. 23 (57,50%) respondentů uvedlo, že
informace nebyly poskytnuty.
Tabulka č.16b Způsob poskytování informací na Pediatrii- ústně x písemně.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Ústně

16

40,00%

Ústně i písemně

1

2,50%

Nijak

23

57,50%

Celkem

40

100,00%

Ústně

0

0,00%

Ústně i písemně

40

100,00%

Nijak

0

0,00%

Celkem

40

100,00%

Rodiče Pediatrie

Rodiče Transplantace
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Graf č. 16b Způsob poskytování informací na Pediatri- ústně x písemně.

Viz tabulka a graf č.16b Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie
uvedlo16 (40,00%) respondentů podání informací ústně, 1 (2,50%) respondent
z Pediatrie uvedl podání informací ústně i písemně. 23 (57,50%) respondentů
z Pediatrie uvedlo neposkytnutí informací.
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Otázka č. 17- Podle čeho vybíráte pomůcky pro Vaše dítě k péči o dutinu ústní?
Tabulka č. 17 Výběr pomůcek k péči o dutinu ústní.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Cena

24

54,55%

Doporučení zdravotníky

7

15,90%

Internet

2

4,55%

Doporučení obecně

11

25,00%

Celkem

44

100,00%

Cena

6

13,64%

Doporučení zdravotníky

24

54,55%

Internet

3

6,81%

Doporučení obecně

11

25,00%

Celkem

44

100,00%

Rodiče Pediatrie

Rodiče Transplantace

Graf č. 17 Výběr pomůcek k péči o dutinu ústní.
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Viz tabulka a graf č. 17: Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40
(100%) respondentů z Transplantace uvedlo 24 (54,55%) respondentů z Pediatrie a 6
(13,64%) respondentů z Transplantace výběr pomůcek o dutinu ústní dle ceny. 7
(15,90%) respondentů z Pediatrie a 24 (54,55%) respondentů z Transplantace uvádí
výběr pomůcek dle doporučení zdravotníků. 2 (4,55%) respondentů z Pediatrie a 3
(6,81%) respondentů z Transplantace uvádí výběr dle internetu. 11 (25,00%)
respondentů z Pediatrie a 11 (25,00%) respondentů z Transplantace uvádí výběr dle
obecného doporučení.

Otázka č. 18- Pokud nemůžete použít zubní pastu a zubní kartáček, jaké pomůcky používáte?
Tabulka č. 18- Péče o dutinu ústní bez použití zubního kartáčku a zubí pasty.
Absolutní četnost ni

Relativní četnost fi

Nevím

0

0,00%

Vždy jsme mohli použít

38

95,00%

Štětičky

0

0 ,00%

Speciální roztoky

2

5,00%

Celkem

40

100,00%

Nevím

1

1,85%

Vždy jsme mohli použít

0

0,00%

Štětičky

14

25,93%

Speciální roztoky

39

72,22%

Celkem

54

100,00%

Rodiče Pediatrie

Rodiče Transplantace
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Graf č. 18- Péče o dutinu ústní bez použití zubního kartáčku a pasty.

Viz tabulka a graf č.18: Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40
(100%) respondentů z Transplantace uvádí 1 (1,85%) respondent z Transplantace, že
neví jak by postupoval v případě, kdyby nemohl použít zubní kartáček a zubní pastu .
38 ( 95,00%) respondentů odpovědělo, že vždy tyto pomůcky mohli použít. 14
(25,93%) respondentů z Transplantace uvádí použití štětiček. 2 ( 5,00%) respondentů
z Pediatrie a 39 (72,22%) respondentů z Transplantace uvedlo použití speciálních
roztoků.
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8. DISKUSE

Bakalářská práce se věnuje péči o dutinu ústní u hospitalizovaných dětí na Pediatrické klinice na
standardním oddělení se zaměřením na gastroenterologickou problematiku a na Transplantační
jednotce kostní dřeně u dětí v rámci Kliniky dětské hematologie a onkologie ve Fakultní nemocnici
v Motole. Stanovila jsem si tyto čtyři cíle.
Cíl 1 : Zjistit úroveň prováděné péče o dutinu ústní u hospitalizovaných dětí na daném pracovišti.
Cíl 2 : Zjistit jak ovlivňuje průběh léčby a hospitalizace úroveň prováděné péče o dutinu ústní na
uvedených pracovištích.
Cíl 3: Zjistit informovanost rodičů hospitalizovaných dětí na uvedených pracovištích ohledně péče
o dutinu ústní u svých dětí během hospitalizace.
Cíl 4: Srovnání poskytované péče o dutinu ústní na pediatrickém oddělení a na transplantační
jednotce kostní dřeně.

Cíl 1 měl zjistit jakou úroveň má prováděná péče o dutinu ústní u hospitalizovaných dětí.
K tomuto cíli jsem směřovala otázky, které nás mají seznámit se způsobem péče o zuby, ústa,
s frekvencí péče o zuby, ústa a s časovou potřebou uvedených záležitostí. Všechny uvedené
záležitosti vedou, souvisejí s úrovní prováděné péče o dutinu ústní u hospitalizovaných dětí.
Tomuto cíli jsem věnovala otázky 5,6,7.
Otázka číslo 5 je zaměřena na způsob péče o zuby, dutinu ústní. Z celkového počtu 40
(100%) respondentů z Pediatrie a 40 (100%) respondentů z Transplantace uvedlo 40 (85,10%)
respondentů z Pediatrie a 36 (50,00%) respondentů z Transplantace, že péčí o zuby, ústa provádí
čištěním zubů, tedy použitím zubního kartáčku a zubní pasty. 6 (12,77%) respondentů z Pediatrie
uvedlo, že k péči o zuby, ústa používá během hospitalizace ústní vodu. 1 (2,13%) respondent
z Pediatrie, 36 (50,00%) respondentů z Transplantace uvedlo použití výplachů k péči o zuby, ústní
dutinu. Z uvedeného vyplývá, že k péči o dutinu ústní, zuby se používá zubní kartáček a zubní
pasta. Další pomůcky jako ústní voda, mezizubní kartáček (dentální nit) se používají velmi
nedostatečně. Ale jednoznačně jsou součástí základní péče o zuby, dutinu ústní. Na Transplantaci
ústní voda není doporučena. Mezizubní kartáček (dentální nit) přísně zakázán. Výplachy jsou
ordinovány všem dětem v průběhu hospitalizace na Transplantační jednotce.
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Otázka číslo 6 je zaměřena na časovou potřebu k péči o zuby, ústa. Z celkového počtu 40
(100%) respondentů z Pediatrie a 40 (100%) respondentů z Transplantace uvedli 2 (5,00%)
respondenti z Pediatrie, že čas potřebný k péči o zuby, dutinu ústní činí 0-5 minut/den. 27 (67,50%)
respondentů z Pediatrie potřebuje 5-10 minut/den k péči o zuby, dutinu ústní. 10 (25,00%)
respondentů z Pediatrie udává potřebu 10-15 minut/den. 1 (2,50%) respondent z Transplantace
uvádí potřebu 15-30 minut/den. 22 (55,00%) respondentů z Transplantace vyjádřilo potřebu 30-60
minut/den. 1 (2,50%) respondent z Pediatrie a 17 (42,50%) respondentů z Transplantace uvádí
potřebu 60-více minut/den. Dostatečná doba čištění zubů a péče o dutinu ústní není jediný faktor,
který ovlivňuje dostatečné či správné čištění zubů a úroveň péče o dutinu ústní. Zuby se čistí tak
dlouho, až jsou čisté. Praktickým indikátorem čistoty zubů může být vlastní jazyk. Pokud mají
zuby na sobě vrstvu povlaku, jeví se na dotek jako „chlupaté“. Naopak zuby bez povlaku jsou na
hladké. Ne každé dítě již od 8 let tento faktor dokáže objektivně posoudit. Proto se domnívám, že
péči o zuby, dutinu ústní by mělo být věnováno dostatek času cca 10-15 minut denně při
předpokladu, že hygiena dutiny ústní je prováděna 2x denně.
Otázka číslo 7 je zaměřena na frekvenci péči o zuby, ústa. Protože na Transplantaci je péče
rozložena po celý den, zaměřila jsem se pouze na frekvenci prováděného čištění zubů (zubní
kartáček, mezizubní kartáček, dentální niť, zubní pasta) za den. Z celkového počtu 40 (100%)
respondentů z Pediatrie a 40 (100%) respondentů z Transplantace uvedlo 40 (100%) respondentů z
Pediatrie frekvenci čištění zubů dvakrát za den. 40 (100%) respondentů z Transplantace uvádí
frekvenci třikrát za den. Zuby by si měl každý člověk čistit minimálně dvakrát denně, ideálně však
po každém jídle. Důraz se klade především na večerní hygienu dutiny ústní. Z uvedeného vyplývá
nevyužití možnosti k čištění zubů třikrát denně během hospitalizace. Na Transplantaci je stanovena
frekvence hygieny dutiny ústní třikrát denně, pokud dítě nepřijímá stravu. Pokud stravu přijímá,
čistí si zuby po každém jídle. Toto opatření souvisí s léčbou a jejími vedlejšími účinky. Tomuto
faktu odpovídá výsledek výzkumného šetření otázky číslo 7.
Otázka číslo 8 je zaměřena, zda hospitalizované děti ví na koho se v případě nejasnosti v péči
o dutinu ústní obrátit. Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40 (100%)
respondentů z Transplantace odpovědělo 5 (9,44%) respondentů z Pediatrie a 40 (51,95%)
respondentů z Transplantace, že se obrací na zdravotní sestru. 2 (3,77%) respondenti z Pediatrie a
27 (35,06%) respondentů z Transplantace uvedlo, že se obrátili na ošetřujícího lékaře. 15 (28,30%)
respondentů z Pediatrie odpovědělo, že by se obrátilo na zubaře. 25 (47,17%) respondentů z
Pediatrie a 3 (3,90%) respondentů z Transplantace by se obrátilo na své rodiče. 3 (5,66%)
respondenti z Pediatrie a 7 (9,09%) respondentů z Transplantace si v případě potřeby hledalo
informace na internetu. 3 (5,66%) respondenti z Pediatrie neví na koho se v případě nejasností
obrátit. Z uvedených odpovědí vyplývá vysoké zastoupení dotazů směrem k rodičům
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hospitalizovaných dětí a směrem k zubaři na Pediatrii. Zubař není přítomen na Pediatrii, proto se
dle mého mínění jedná o zcela špatnou odpověď. Problém či nejasnost je třeba řešit co nejdříve,
aby došlo k odstranění nejasnosti a péče byla prováděna správně. Popřípadě, aby se předešlo
možnému vzniku obtíží. Dle mého mínění by bylo zajímavé zjistit, jaká je úroveň informovanosti
rodičů a jejich zkušenosti s péčí o dutinu ústní. Dále považuji za zarážející velmi nízký počet
odpovědí, které uvádějí obrácení se s dotazem na zdravotnický personál (zdravotní sestry, lékaři).
Z odpovědí uvedených na Transplantaci dle mého vyplývá, jak na zdejším pracovišti je kladen
důraz na péči o dutinu ústní, která je denním tématem a to opakovaně.
Otázka číslo 9 navazuje na otázku číslo 8. Jejím cílem bylo zjistit zda v případě, kdy se
hospitalizované děti obrátili na někoho o radu, zda byla nejasnost vysvětlena. Z celkového počtu 40
(100%) respondentů z Pediatrie a 40 (100%) respondentů z Transplantace uvedlo 38 (95%)
respondentů jak z Pediatrie tak z Transplantace vysvětlení nejasnosti. 2 (5,00%) respondenti jak
z Pediatrie tak z Transplantace uvedli, že neví zda byla nejasnost vysvětlena. Dle mého mínění
jedná se o vysoké číslo. Myslím si, že pokud někomu vysvětluji nejasnost, vždy si ověřuji zda jsem
byla pochopena a nejasnost jsem odstranila.
Z odpovědí na mé cílené otázky jsem zjistila, jak hospitalizované děti na uvedených
pracovištích pečují o své zuby, dutinu ústní. Kolik času stráví hygienou dutiny ústní, jaká je její
frekvence a na koho se obrací se svými nejasnostmi, celkově jaká je úroveň péče o dutinu ústní
během hospitalizace. Cíl byl splněn.
Cíl 2 měl zjistit zda a jak ovlivňuje hospitalizace a léčba úroveň prováděné péče o dutinu
ústní. K tomu to cíli jsem směřovala otázky číslo 1,2,3,4.
Otázka číslo 1 je zaměřena zda během hospitalizace je péče o dutinu ústní prováděna stejně
jako doma. Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40 (100%) respondentů
z Transplantace uvedli 2 (5,00%) respondenti z Pediatrie a 40 (100%) respondentů z Transplantace,
že péče o dutinu ústní je rozdílná. 38 (95,00%) respondentů z Pediatrie uvedlo, že se péče o dutinu
ústní během hospitalizace nemění. Z uvedeného vyplývá, že výrazně hospitalizace na Pediatrii
neovlivňuje způsob prováděné péče o dutinu ústní, ale výrazně ji ovlivňuje hospitalizace na
Transplantaci.
Otázka číslo 2, která je určena respondentům, kteří v otázce číslo 1 odpověděli, že během
hospitalizace se prováděná péče o dutinu ústní liší. Zjišťuje, jakým způsobem se péče o dutinu
ústní liší během hospitalizace na Pediatrii a na Transplantaci od péče prováděné doma. Z celkového
počtu 2 (100%) respondentů z Pediatrie a 40 (100%) respondentů z Transplantace uvedli 4
(10,00%) respondenti z Transplantace, že je péče o dutinu ústní intenzivnější. 11 (27,50%)
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respondentů z Transplantace uvádí, že se péče liší o prováděné výplachy. 25 (62,50%) respondentů
z Transplantace a 2 (100%) respondenti z Pediatrie uvádí změnu v intenzivnější péči a o prováděné
výplachy. Z výše uvedeného lze říci, že veškeré děti hospitalizované na Transplantaci, dodržují
zvýšené nároky hygieny dutiny ústní.
Otázka číslo 3 monitoruje, zda změna péče o dutinu ústní má souvislost s onemocněním.
Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40 (100%) respondentů z Transplantace
uvádějí 2 (5,00%) respondenti z Pediatrie a 40 (100%) respondentů z Transplantace souvislost
s onemocněním. 38 (95,00%) respondentů z Pediatrie uvádí, že ohledně nemoci, obtíží si o dutinu
ústní pečuje beze změny. Z uvedeného vyplývá, že onemocnění, která vedou k transplantaci kostní
dřeně u dětí ovlivňují způsob, úroveň péče o dutinu ústní.
Otázka číslo 4 zjišťuje zda hospitalizované děti mají v současnosti obtíže týkající se zubů,
úst. Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40 (100%) respondentů
z Transplantace uvedlo 12 (19,67%) respondentů z Transplantace, že trpí zvýšenou tvorbou slin. 3
(7,14%) respondenti z Pediatrie udávají, že trpí zápachem z úst. 3 (7,14%) respondenti z Pediatrie a
12 (19,67%) respondentů z Transplantace udává defekt, poranění v oblasti dutiny ústní. 27
(44,27%) respondentů z Transplantace udává přítomnost bolesti. 36 (85,72%) respondentů
z Pediatrie a 10 (16,39%) respondentů z Transplantace neudává žádnou obtíž. Z uvedeného
vyplývá, že děti hospitalizované na Transplantaci se během léčby setkávají s mnoha obtížemi, které
souvisejí s léčbou velmi závažných onemocnění. Mnohdy jde o nepříjemné obtíže, které ovlivňují
psychiku dětí, průběh léčby a délku hospitalizace.
Z odpovědí na cílené otázky k cíli 2 jsem zjistila, zda a jak ovlivňuje hospitalizace a léčba
úroveň prováděné péče o dutinu ústní. Cíl 2 byl splněn.
Cíl 3 měl zjistit, zda jsou rodiče hospitalizovaných dětí informováni a jakým způsobem?
K tomuto cíli jsem směřovala otázky 10,11,12,13,14,15,16,17,18.
Otázka číslo 10 zjišťuje zda současné onemocnění dětí ovlivňuje způsob péče o dutinu ústní
během hospitalizace z pohledu rodiče. Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40
(100%) respondentů z Transplantace uvedli 2 (5,00%) respondenti z Pediatrie a 40 (100%)
respondentů z Transplantace, že současné onemocnění vyžaduje jiný způsob péče o dutinu ústní. 38
(95,00%) respondentů z Pediatrie uvedlo, že současné onemocnění nevyžaduje jiný způsob péče o
dutinu ústní. Výsledek této otázky pouze potvrzuje, jak léčba závažných hematologických,
onkologických, metabolických onemocnění a imunodeficitů vyžaduje intenzivní, pro děti v jejich
stavu velmi náročnou zvýšenou hygienu dutiny ústní.
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Otázka číslo 11 je určena rodičům, kteří v předchozí otázce odpověděli, že současné
onemocnění jejích dětí vyžaduje jiný způsob péče o dutinu ústní. Z celkového počtu 2 (100%)
respondentů z Pediatrie a 40 (100%) respondentů z Transplantace odpovědělo 14 (35,00%)
respondentů

z Transplantace,

že

důvodem

je

onemocnění.

17

(42,50%)

respondentů

z Transplantace určilo důvodem onemocnění. 2 (100%) respondenti z Pediatrie a 9 (22,50%)
respondentů z Transplantace označilo důvodem kombinaci obojího ( nemoc, léčba). Za správnou
odpověď považuji kombinaci obojího, poněvadž jak samotná nemoc nebo její projevy vyžadují
intenzivnější péči o dutinu ústní, tak i léčba, která je mnohdy až agresivní pro organismus,
vyžaduje zvýšenou hygienu dutiny ústní. Z výše uvedeného vyplývá zvýšená intenzivní péče o
dutinu ústní u všech dětí hospitalizovaných na Transplantaci.
Otázka číslo 12 zjišťuje, zda hospitalizace ovlivňuje úroveň péče o dutinu ústní. Z celkového
počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40 (100%) respondentů z Transplantace uvádí 2
(5,00%) respondenti z Pediatrie a 40 (100%) respondentů z Transplantace, že hospitalizace
ovlivňuje úroveň prováděné péče. 38 (95,00%) respondentů z Pediatrie uvádí, že hospitalizace
neovlivňuje úroveň poskytované péče o dutinu ústní. Z uvedeného vyplývá, že hospitalizace na
Transplantaci plně ovlivňuje způsob prováděné péče o dutinu ústní. Na Pediatrii je způsob
prováděné péče o dutinu ústní během hospitalizace ovlivněn minimálně, tedy je stejný jako
v domácím prostředí. Otázky číslo 10,11,12 plně spolu korespondují, úroveň a způsob jsou
jednoznačně ovlivněny nemocí a léčbou.
Otázka číslo 13 je zaměřena, zda děti mají veškeré potřebné pomůcky k péči o dutinu ústní.
Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40 (100%) respondentů z Transplantace
uvádí 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 39 (97,50%) respondentů z Transplantace, že veškeré
pomůcky k péči o dutinu ústní mají k dispozici. 1 (2,50%) respondent z Transplantace uvedl, že
neví, zda mají všechny potřebné pomůcky k péči o dutinu ústní k dispozici. Z uvedeného vyplývá,
že během hospitalizace na uvedených pracovištích mají děti veškeré pomůcky k péči o dutinu ústní.
Otázka číslo 14 má zjistit, zda bylo rodičům hospitalizovaných dětí poskytnuto dostatek
informací týkající se péče o dutinu ústní na uvedených pracovištích. Z celkového počtu 40 (100%)
respondentů z Pediatrie a 40 (100%) respondentů z Transplantace považovalo 15 (37,50%)
respondentů z Pediatrie a 39 (97,50%) respondentů z Transplantace informace za dostačující. 9
(22,50%) respondentů z Pediatrie uvedlo, že žádné informace o péči o dutinu ústní nebyly podány.
14 (35,00%) respondentů z Pediatrie uvedlo, že není třeba žádné informace ohledně péče o dutinu
ústní podávat. 2 (5,00%) respondenti z Pediatrie a 1 (2,50%) respondent z Transplantace uvedli, že
neví, zda bylo poskytnuto dostatek péče o dutinu ústní během hospitalizace. Z výše uvedených
odpovědí mě zaráží odpověď, že není třeba podávat informace a kolik rodičů tímto způsoben

53

odpovědělo. Také je velmi vysoké číslo z Pediatrie, kdy informace týkající se péče o dutinu ústní
nebyly podány.
Otázka číslo 15 je zaměřena, kdo je a zda je na daném pracovišti edukátor péče o dutinu
ústní. Z celkového počtu 40 (100%) respondentů na Pediatrii a 40 (100%) respondentů na
Transplantaci odpovědělo 23 (43,40%) respondentů z Pediatrie, že nebyli edukováni o péči o
dutinu ústní. 1 (1,24%) respondent z Transplantace uvedl hledání informací na internetu. 17
(32,07%) respondentů z Pediatrie a 40 (49,38%) respondentů z Transplantace uvedli jako edukátora
zdravotní sestru. 13 (24,53%) respondentů z Pediatrie a 40 (49,38%) respondentů z Transplantace
uvedli edukátorem lékaře. Velmi mě zaráží množství rodičů, kteří nebyli edukováni o péči o dutinu
ústní na Pediatrii. Naopak na Transplantaci edukují plně jak lékaři tak zdravotní sestry. 1 rodič
uvedl zdrojem informací internet, což vnímám velmi pozitivně, jedná se o závažné onemocnění,
náročnou léčbu, která hospitalizací na Transplantaci nekončí. Považuji za správné hledání
informací i z jiných zdrojů. Vždy vítám aktivní zájem rodičů, ale i dětí. Je velmi přínosné získané
informace z jiných zdrojů konzultovat se zdravotníky.
Otázka číslo 16a) je zaměřena, jakým způsobem jsou informace k péči o dutinu ústní
podávány, zda jednorázově či opakovaně. Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a
40 (100%) respondentů z Transplantace byly 11 (27,50%) respondentům z Pediatrie poskytnuty
informace jednorázově. 6 (15,00%) respondentům z Pediatrie a 40 (100%) respondentům
z Transplantace byly poskytnuty informace opakovaně. 23 (57,50%) respondentům z Pediatrie
nebyly informace poskytnuty. Dle mého mínění je velice vysoké číslo rodičů, kteří nebyli
edukováni. Také dle mého názoru není jednorázové poskytnutí informací optimální. Na rodiče i
děti působí v nemocnici mnoho faktorů, které je rozptylují, odvádějí pozornost. Dalším důležitým
faktorem, který je nutno si uvědomit, je velké množství informací, které rodičům podáváme. Není
možné nebo možné je, že si nezapamatují veškeré podané informace. Proto si myslím, že by se
informace měly podávat opakovaně, stejně jako prostor pro otázky.
Otázka číslo 16b) je zaměřena, jakým způsobem jsou informace k péči o dutinu ústní
podávány, zda ústně či písemně. Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40
(100%) respondentů z Transplantace uvedlo 16 (40,00%) respondentů z Pediatrie poskytnutí
informací ústně. 23 (57,50%) respondentů z Pediatrie neobdrželi žádné informace. 1 (2,50%)
respondent z Pediatrie a 40 (100%) respondentů z Transplantace uvedli poskytnutí informací ústně
i písemně. Dle mého mínění se jedná o nejlepší možnost předání informací. Při pouze ústním
podání informací nemusí si rodiče veškeré informace zapamatovat, pak se nás nemusí už zeptat.
Dle mého je třeba stále opakovaně s předanými informacemi pracovat, opakovat, ověřovat,
ujasňovat.
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Otázka číslo 17 má za úkol zjistit, zda rodiče ví jaké pomůcky a podle čeho vybírají pomůcky
k péči o dutinu ústní pro své děti. Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40
(100%) respondentů z Transplantace uvedlo, že 24 (54,55%) respondentů z Pediatrie a 6 (13,64%)
respondentů z Transplantace vybírá pomůcky k péči o dutinu ústní dle ceny. 7 (15,90%)
respondentů z Pediatrie a 24 (54,55%) respondentů z Transplantace uvádí, že pomůcky k péči o
dutinu ústní vybírá dle doporučení zdravotníků. 2 (4,55%) respondenti z Pediatrie a 3 (6,81%)
respondenti z Transplantace vybírají pomůcky dle informací na internetu. 11 (25,00%) respondentů
z Pediatrie a 11 (25,00%) respondentů z Transplantace uvedlo, že pomůcky vybírá dle doporučení
obecně. Z uvedeného vyplývá, že stále velký počet rodičů vybírá pomůcky dle ceny, doporučení
obecně (tedy od rodiny, známých, reklam). Za správnou považuji odpověď dle doporučení
zdravotníků, jelikož zdravotník (ošetřující lékař, zubař, zdravotní sestra) znají a mají potřebné
zkušenosti, informace o průběhu onemocnění, o povaze obtíží. Popřípadě doporučení získaná od
laiků, z internetu prodiskutovat s odborníky a pak následně vyhodnotit.
Otázka číslo 18 má za úkol zjistit, jak by ošetřili dutinu ústní v případě, kdyby nemohli použít
zubní kartáček a zubní pastu. Z celkového počtu 40 (100%) respondentů z Pediatrie a 40 (100%)
respondentů z Transplantace uvedlo 1 (1,85%) respondent z Transplantace, že neví jak v této
situaci postupovat. 38 (95,00%) respondentů z Pediatrie uvedlo, že vždy mohli použít zubní
kartáček a zubní pastu. 14 (25,93%) respondentů z Transplantace by použilo sterilní štětičky. 2
(5,00%) respondentů z Pediatrie a 39 (72,22%) respondentů z Transplantace v této situaci použilo
speciální roztoky určené k péči o dutinu ústní. Z uvedeného vyplývá, že rodiče na Transplantaci
znají jak postupovat v tomto případě. Odpověď vždy jsme mohli použít zubní kartáček a zubní
pastu považuji jako odpověď vyhýbavou.
Z odpovědí na cílené otázky jsem zjistila, zda nemoc vyžaduje jiný způsob péče o ústa a jaký.
Zda hospitalizace ovlivňuje úroveň prováděné péče o dutinu ústní. Zda jsou k dispozici potřebné
pomůcky k péči o ústa. Zda jsou poskytovány informace týkající se hygieny dutiny ústní, kdo tyto
informace poskytuje a jakým způsobem. Dále jsem zjistila, podle čeho rodiče vybírají pomůcky
k péči o dutinu ústní. A jak by postupovali v případě, kdyby dítě nemohlo použít zubní kartáček a
zubní pastu. Cíl 3 byl splněn.
Cíl 4 má srovnat poskytovanou péči na Pediatrii a na Transplantaci. K tomu to cíli jsem
použila výsledky 18 položených otázek dětem i rodičům. Z výše položených otázek a uvedených
odpovědí vyplývá, že se péče o dutinu ústní na Pediatrii téměř neliší od péče v domácím prostředí.
Naopak péče o dutinu ústní na Transplantaci je ve všech případech odlišná. (viz otázka 1,2) Pokud
se péče liší na Pediatrii, je to v případě, kdy to vyžaduje onemocnění.(viz otázka 3,10) Dále jsem
zjistila, že ne všechny obtíže, které mi byly sděleny dětmi na Pediatrii, byly také řešeny. Dále jsem
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také zjistila, že téměř všechny děti hospitalizované na Pediatrii nevyužívají všechny základní
pomůcky k péči dutiny ústní. Děti na Transplantaci mají přísně zakázáno používat mezizubní
kartáček, dentální nit, ústní voda není doporučena. (viz otázka 5) Nejvíce dětí z Pediatrie si pečuje
o ústa 5-10 minut za den. Což dle mého názoru je krátká doba. Většina dětí na Transplantaci se
věnuje péči dutině ústní 30-60 minut denně. Takto náročná péče je vyžadována kvůli charakteru
nemoci a léčbě. (viz otázka 6) Také není plně využita možnost na Pediatrii pečovat o ústa 3x
denně. Na Transplantaci se provádí péče o dutinu ústní (použití zubního kartáčku a zubní pasty) 3x
denně. Ale je to taktéž pevně dáno kvůli léčbě. (viz otázka 7) Výskyt obtíží u hospitalizovaných
dětí jednoznačně svědčí pro náročnější léčbu na Transplantaci, což je také požadavkem na
intenzivnější péči o ústa. (viz otázka 4) Také zjištění, že v případě nejasností se děti téměř
neobracejí na Pediatrii na zdravotnický personál je znepokojující. Obrací se na rodiče, ale to se
zpravidla jedná o laiky. Děti hospitalizované na Transplantaci se plně obrací na zdravotnický
personál. (viz otázka 8) Většině rodičů na Pediatrii nebyly poskytnuty informace, naopak na
Transplantaci všem rodičům ze strany zdravotníků a to vždy opakovaně, ústně i písemně. (viz
otázky 14,15,16) Na Pediatrii si většina rodičů vybírá pomůcky k péči o dutinu ústní dle ceny,
obecného doporučení, internetu, naopak na Transplantaci je to dle doporučení zdravotníků. (viz
otázka 17) V případě nemožnosti použít zubní kartáček a zubní pastu většina rodičů z Pediatrie
neví jak postupovat, naopak většina rodičů z Transplantace ví jak postupovat. Dle mého názoru je
jejich vědomost daná charakterem onemocnění a léčbou. (viz otázka 18)

9. ZÁVĚR

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Péče o dutinu ústní u hospitalizovaných
dětí“. Hlavním důvodem volby tohoto tématu bylo, že pracuji na Transplantační jednotce kostní
dřeně u dětí ve Fakultní nemocnici v Motole. Během mé letité praxe jsem zjistila, jak moc
ovlivňuje péče o dutinu ústní průběh léčby na tomto pracovišti. Jak je důležité mít zuby a dutinu
ústní v pořádku. Zpracováním tohoto tématu jsem zjistila, jak probíhá péče o dutinu ústní na
rozdílných pediatrických pracovištích, jaká je její úroveň. Zda zdravotnický personál edukuje
rodiče ohledně péče o dutinu ústní. Získanými informacemi chci přispět ke zvýšení úrovně
poskytované péče a poskytovaných informací.
Jednoznačně by mělo být v popředí zájmu rodičů a samotných dětí mít svůj chrup v pořádku.
Měli by mít osvojeny základní úkony péče o dutinu ústní. Pokud tomu tak není, zdravotnický
personál by měl s tímto faktem dále pracovat. Doporučuji věnovat péči o dutinu ústní více
pozornosti ze strany zdravotnického personálu. Každému pacientovi je při příjmu k hospitalizaci
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odebrána ošetřovatelská anamnéza. Při zjištění problému či nedostatku v této problematice,
získávám dostatek časového prostoru, kdy můžu s touto problematikou pracovat. Doporučuji
věnovat více pozornosti a do větší hloubky tématu péče o dutinu ústní. Domnívám se, že spousta
rodičů i dětí je schopna změnit své zvyky v péči o dutinu ústní díky správné motivaci a instruktáži.
Dále doporučuji více věnovat prostoru a možnostem edukace této problematiky. Můžu využít
způsobu sezení, kdy informace předám ústně, můžu použít praktický nácvik správného čištění,
péče dutiny ústní, tyto informace můžu předat i v tištěné podobě. Doporučuji kombinaci možných
způsobů edukace s prostorem na otázky ze strany rodičů a dětí, ne pouze jeden způsob. Tyto
opatření doporučuji zejména na Pediatrii. S časovým odstupem doporučuji zmonitorovat stav péče
o dutinu ústní výzkumným šetřením.
Na Transplantaci doporučuji pokračovat v zavedených postupech péče o dutinu ústní. Dle
mého názoru doporučila bych zmapovat úroveň prováděné péče o dutinu ústní v domácím prostředí
u dětí s hematoonkologickým onemocněním.
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Příloha D- osnova rozhovoru
Děti
1.

Čistíš si, pečuješ o své zuby, pusu jinak v nemocnici než doma?

2.

Pokud ano, jak?

3.
Čistíš, pečuješ o své zuby, ústa jinak kvůli onemocnění? Je péče o zuby, ústa jiná než
na jakou jsi byl(a) zvyklí(á)?
4.

Máš v součastnosti problém týkající se zubů, úst?

-

Poranění, defekt

-

Slinění

-

Bolesti

-

Problém s polykáním

-

Jiný problém

5.

Jakým způsobem si pečuješ o zuby, pečuješ o ústa?

6.

Kolik času strávíš péčí o zuby, ústa nyní v nemocnici/den?

7.

Kolikrát denně si čistíš zuby, pečuješ o ústa v nemocnici?

8.

Když nevíš, jak si máš čistit zuby, pečovat o ústa, víš koho se máš zeptat?

9.
Pokud jsi se na někoho obrátil(a), aby ti pomohl, poradil, stalo se tak? Vysvětlil ti tvé
nejasnosti?
Rodiče
10.

Vyžaduje součastné onemocnění Vašeho dítěte jiný způsob péče o dutinu ústní?

11.

Pokud ano, víte proč?

12.

Ovlivňuje hospitalizace úroveň, způsob prováděné péče o dutinu ústní?

13.

Máte k dispozici potřebné pomůcky?

14.

Bylo Vám poskytnuto dostatek informací o péči o dutinu ústní během hospitalizace?

15.

Kdo Vám tyto informace poskytl?

16.

Tyto informace Vám byli poskytnuty jednorázově nebo opakovaně, ústně či písemně?

17.

Podle čeho vybíráte pomůcky pro Vaše dítě k péči o dutinu ústní?

18.

Pokud nemůžete použít zubní pastu a kartáček, jaké pomůcky používáte?

Příloha E- obrázky
Všechny zde níže uvedené fotografie, pocházejí z fotoarchivu Transplantační jednotky
kostní dřeně ve Fakultní nemocnici v Motole. Rodiče a děti souhlasili s uveřejněním svých
fotografií, což také uvedli v písemných souhlasech.
Obrázek č.1 Mukositida 12.den po transplantaci.

Obrázek č.2 Mukositida 21.den po transplantaci.

Obrázek č.3 Mukositida 10.den po transplantaci.

Příloha F- škály bolesti používané na transplantační jednotce u dětí

1.FLACC SCALE- OD 1 MĚSÍCE DO 6 LET
Hodnocení - Projevy

Kategorie
0
Obličej
(Face)

1

2

Žádný určitý výraz
Občas se zamračí
Často nebo stále se
nebo úsměv
nebo zašklebí, bez zájmu,
mu třese brada, sevřené
stažený do sebe
čelisti
Normální pozice
nebo uvolněné

Neklidné, napjaté

Aktivita

Leží klidně normální
posice, uvolněně se
pohybuje

Napjatý, kroutí se,
Napjatý do oblouku,
hází sebou, strnulý
vrtí se tam a zpět

Pláč

Nepláče (spí nebo je Naříká, kňourá,
vzhůru)
občas si stěžuje

Nohy
(Legs)

(Cry)
Uklidnění
(Consolability)

Kope, nebo má nohy
přitažené k břichu

Stále pláče, ječí
nebo vzlyká, často si
stěžuje

Spokojený, uvolněný Uklidní se občasným Je obtížné ho utěšit
dotykem, pohlazením, tím,
nebo uklidnit
že se na ně mluví, dá se
odvést pozornost

Hodnocení
0

žádná bolest

3 a více

bolest, intervence nutná

10

maximální bolest

Hlášení sestry lékaři v případě nedostatečné intervence: skóre neklesne pod 3

2.Numerická a analogová škála (VAS)
pro děti/pacienty cca od 6 let
numerická

Hodnocení
0

žádná bolest

3 a více

bolest, intervence nutná

10

(resp. horní nebo pravý konec stupnice - dle typu): maximální bolest

Hlášení sestry lékaři v případě nedostatečné intervence: skóre neklesne pod 3 u
numerické, resp. pod 1/3 u analogové škály

3.FACES PAIN SCALE
obličejová škála pro děti od 3 do cca 6 let

Hodnocení
0

žádná bolest

2 a více

bolest, intervence nutná

5

maximální bolest

Hlášení sestry lékaři v případě nedostatečné intervence: skóre neklesne pod 2

