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1. Úvod 
 

Jako téma mě bakalářské práce jsem si zvolila Péče o pacienta s artrózou kolenního 

kloubu. Zvolila jsem si ho z důvodu mého zájmu o obor ortopedie. V tomto odvětví jsem si 

i vybrala prázdninovou praxi, díky které jsem našla vhodnou pacientku pro mou práci. 

Ráda bych také na ortopedii po dokončení školy začala pracovat.  

První část mé práce je teoretická. Zmiňuji zde epidemiologická data a popisuji 

vznik osteoartrózy, její dělení a rizikové faktory. Dále píši o příznacích, diagnostice a 

léčbě, kterou dělím na nefarmakologickou, farmakologickou a chirurgickou. Chirurgická 

léčba pomocí totální endoprotézy byla použita u pacientky, kterou v této práci popisuji, 

proto je tato kapitola více rozvedena a je tam uvedena i předoperační a pooperační 

rehabilitace, která je v tomto případě velice důležitá. 

V druhé praktické části mé bakalářské práce se zaměřuji na péči o pacientku po 

totální endoprotéze kolenního kloubu. Zmiňuji předoperační přípravy, časný pooperační 

průběh a dlouhodobou hospitalizaci na ortopedickém a následně i na rehabilitačním 

oddělení. Poté jsem se zaměřila na nejvýraznější ošetřovatelské problémy, kterými byly 

porucha dýchání po příjezdu ze sálu, bolest kompenzovaná analgetiky a riziko pádu 

z důvodu malátnosti v pooperační péči. Dále jsem se věnovala následné péči v rámci 

rehabilitace a pobytu v lázeňském zařízení. Nakonec porovnávám fyzioterapeutickou péči 

popsanou v odborné literatuře se skutečnou. 

Na konci mé práce je seznam literatury, seznam zkratek a přílohy, které obsahují 

některé části ošetřovatelské dokumentace a edukační materiály pro pacienty po totální 

endoprotéze kolenního kloubu. 
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2. Teoretická východiska 
 

2.1 Epidemiologická data 

 

Žádné oficiální české statistiky epidemiologie OA se mi nepodařilo dohledat. 

Ovšem v knize pana profesora Dungla, Ortopedie (2014) jsem našla, že častěji OA 

postihuje ženy, a to po 50. roce věku, do 50. roku je výskyt naopak vyšší u mužů. Dále, že 

bílá rasa je OA postižena častěji. Výskyt OA je ovlivněn nejenom pohlavím a rasou, ale i 

věkem, kdy ve vyšším věku je pravděpodobnost postižením OA také vyšší. (Dungl 2014). 

OA je ovlivněna nadváhou. Čím vyšší je zátěž pro klouby kvůli nadváze, tím je 

větší riziko osteoartrózy. Vliv mají i genetické predispozice, a pokud se vyskytuje              

u mladších lidí, je často zapříčiněna úrazem. Také je OA způsobena opakovanou činností 

kloubů, nízkou hustotou kostí, svalovou slabostí a uvolněním kolenního kloubu.      

(Zhang-Jordan 2010) 

Uvádí se, že 60% populace ve věku nad 35 let má artrózou postižený alespoň jeden 

kloub a že ve věku nad 75 let má toto onemocněné prakticky každý. (Alušík, 2002) 

Co se týče zahraničních údajů, tak v celkově v USA OA postihuje 13,9% dospělých 

ve věku 25 let a více a 33,6% lidí (12400000) starších 65 let, tyto údaje jsou z roku 2005. 

(Zhang-Jordan 2010) 

 

2.2 Popis onemocnění  

 

Je to degenerativní, zánětlivé a remodelační, lokální onemocnění jednoho nebo více 

kloubů. (Alušík, 2002) Při OA je primárně poškozena hyalinní chrupavka, proto je 

zařazena mezi chondroartopatie. Chrupavka může být porušena dvěma způsoby, za prvé 

vrozenými predispozicemi a za druhé vyšším tlakem nebo nadměrným přetěžováním. 

(Trnavský 2006) 

Jsou dva druhy osteoartrózy. Primární nemá jasnou příčinu vzniku. Jedná se o 

předčasné opotřebení chrupavky, k jehož urychlení přispívá přetěžování kolene a genetické 

predispozice. (Dungl 2014) 



5 
 

Primární OA můžeme rozdělit podle lokalizace na: 

 OA kyčelního kloubu (koxartróza) 

 OA kolenního kloubu (gonartróza) 

 polyartrózu drobných kloubů ruky 

 OA páteře 

 OA v dalších lokalizacích  

(Trnavský 2002) 

Dalším typem je OA sekundární, která je důsledkem předchozího poškození kloubu 

patologickým procesem. (Dungl 2014) 

Sekundární OA je rozdělena dle vyvolávající příčiny na: 

 OA způsobena metabolickými, endokrinními a krevními změnami, jako 

je například dna, chondrokalcinóza (do chrupavky se ukládají krystaly 

kalcia pyrofosfátu), chronóza (porucha metabolismu AMK tyrozinu, která 

vede k těžkým degenerativním změnám na chrupavce), z endokrinních 

příčin je to nejvíce akromegalie a dále také hypotyreóza a DM. Nakonec 

z krevních změn je to hlavně hemofilie, což je vrozené onemocnění vázané 

na chromozom X. 

 OA vzniklá jako důsledek anatomické změny kloubu, příčinou může být 

například Perthesova choroba (dětská osteonekróza hlavice femuru), 

kongenitální dysplazie, porucha syntézy chrupavky a podobně. Také to 

může být důsledek přetěžování kloubů při sportech a v zaměstnání, nebo     

u lidí s obezitou. 

 OA druhotně vzniklá po poranění kloubu, například při nitrokloubních 

frakturách, osteonekróze nebo po operačních výkonech jako je kupříkladu 

meniskoektomie. 

 OA jako výsledek kloubního zánětu, například u revmatoidní artritidy a 

hnisaných zánětů kloubu. 
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 OA vznikající v důsledku neuropatií, příkladem může být diabetická 

neuropatie spojená s destrukcí kloubů dolních končetin. 

(Alušík 2002; Trnavský 2002) 

Někdy se také uvádí jako jeden z faktorů vzniku OA stárnutí, jelikož její výskyt 

stoupá s věkem, ale nejsou přímo úměrné. Je ale prokázané, že například přetížení nebo 

nestabilita kloubu, zhoršují potíže spojené s věkem. (Dungl 2014) 

 

2.2.1 Rizikové faktory 

 

Věk a pohlaví 

Do 50 let věku je vyšší výskyt OA u mužů, po 50 roku se to ale obrací a vyšší nález 

OA je u žen, přičemž převaha u žen se projevuje po menopauze. U premenopauzálních žen 

je výskyt často nižší než u mužů. (Javaid-Arden 2004) 

Věková predispozice pro vznik OA vychází z celkového oslabení organismu           

u starších lidí a tím vyšší pravděpodobností vzniku, jako příklad můžeme uvést menší 

stabilitu kloubů, oslabení svalů a šlach a sníženou reaktivitu chondrocytů. (Trnavský 2002) 

Toto onemocnění není obvyklé u lidí mladších 40 let. (Dungl 2014) 

Genetické predispozice 

Podle odhadů genetická složka představuje 40 – 60 % riziko vzniku OA, přičemž je 

zvláště důležitá pro generalizovanou OA. (Javaid-Arden 2004) 

Dalším příkladem jsou genetické mutace způsobující poruchu syntézy kolagenu ve 

chrupavce. (Trnavský 2002) 

Nutriční faktory 

Byl prokázán pozitivní vliv antioxidantů, jako je vitamín C a E. Je prokázáno, že 

nedostatečný příjem vitamínu C může až trojnásobně zvýšit riziko progrese OA kolenních 

kloubů a vitamín E příznivě ovlivňuje projevy OA. (Trnavský 2002) 
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Poškození kloubu 

Je stále více důkazů o tom, že úrazy kolenního kloubu v mladém věku až třikrát 

zvyšují riziko výskytu OA. A ani chirurgické ošetření defektu toto riziko výrazně 

nesnižuje. (Javaid-Arden 2004) 

Úrazy s největším sklonem ke vzniku artrózy jsou poranění zkřížených vazů           

a narušení menisků, proto i u pacientů s menisektomií je větší pravděpodobnost vzniku 

tohoto onemocnění. Uvádí se, že u jedinců s poškozením kloubu je riziko 5-6 násobné. 

(Trnavský 2002) 

Povolání 

Práce zahrnující dřepy, klekání a nošení těžkých břemen, například v zemědělství 

nebo ve stavebnictví, výrazně zvyšují riziko vzniku OA. (Javaid-Arden 2004) 

Další skupinou jsou špičkoví sportovci, u kterých jsou častá mikrotraumata 

váhonosných kloubů, a tím zvýšené riziko OA. Jako příklad můžeme uvést hráče fotbalu, 

vzpěrače nebo běžce, kteří jsou nejvíce ohroženi OA kolenního kloubu. (Trnavský 2002) 

Nadváha  

Nejenom, že mechanické zatěžování kloubů z důvodu nadváhy zvyšuje riziko OA, 

ale také vede k větší progresivitě onemocnění. Dále je prokázáno, že snížení váhy 

jednoznačně vede k ústupu příznaků a zlepšení stavu. (Trnavský 2002) 

S OA kolena jsou kromě nadváhy spojené i další metabolické stavy včetně 

hypertenze, zvýšení hladiny glykémie a cholesterolu. Vysoký cholesterol může být 

příčinou OA z důvodu změny obsahu synoviální tekutiny nebo zhoršením výživy a oprav 

kostí v důsledku cévního onemocnění. (Javaid-Arden 2004) 

Svalová slabost 

Jedná se zejména o čtyřhlavý sval stehenní, který je při dostatečném zpevnění 

stabilizátorem kloubu a vyrovnává zátěž, která je na kolenní chrupavku vyvíjena. Když 

není dostatečně silný, často dochází k osteoartrotickým změnám. Navíc jeho posilováním 

v průběhu onemocnění je možné zmírnit subjektivní příznaky. (Trnavský 2002) 
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2.2.2 Patofyziologie onemocnění 

 

Z histologického hlediska nejprve nejčastěji dochází ke zvětšení chondrocytů a ke 

změně jejich rozložení v povrchové vrstvě chrupavky, to znamená, že neprodukují žádné 

proteoglykany. „Fassbender (1983) je označil jako buněčné atrapy“ (Trnavský 2006). Dále 

dochází k nekróze těchto chondrocytů, po kterých zůstávají ve chrupavce prázdné 

komůrky, to způsobí, že již není homogenní, ale popraskaná. Tuto část nazýváme 

FIBRILACE. Praskliny se z povrchu, přesouvají hlouběji, až zasahují do kostěnné tkáně, 

chrupavka je postupně obroušena, je drsnější, bez lesku, až může zmizet zcela. Toto 

stadium můžeme nazvat ULCERACE CHRUPAVKY. Na tuto skutečnost reaguje kost tím, 

že se ztlušťuje a při pohybu se obrušuje a vyhlazuje, až vytvoří bílou lesklou plochu, tato 

fáze se nazývá EBURNEACE KOSTI. V důsledku tohoto stadia se odloučené časti 

chrupavky a kosti v kloubu volně pohybují a jsou nazývány jako KLOUBNÍMI 

MYŠKAMI. Posléze se může kloubní tekutina vtlačovat do kostní tkáně pod chrupavkou   

a vytvářet pseudocysty. Tento proces způsobí, že okolní kostní tkáň podlehne sklerotizaci   

a na okrajích kloubu spustí svoji proliferací, následně vznikají OSTEOFYTY. Artrózou 

mohou být poškozeny všechny složky kolenního kloubu, a proto toto stadium označujeme 

jako KOMPLEXNÍ REGRESIVNÍ POSTIŽENÍ KOLENNÍHO KLOUBU (Mačák, 

Mačáková 2012) (Trnavský 2006) 

Zároveň se změnami chrupavky se mění i synovie a kloubní pouzdro, které mohou 

způsobovat větší obtíže, než samotná změna chrupavky. Často se projeví jako 

synovialitida, která napomáhá degradaci chrupavky, a poškození kloubního pouzdra může 

vést k jeho větší nestabilitě, a tím zhoršování OA. (Dungl 2014) 

 

2.3 Diagnostika 

 

2.3.1 Sympatologie 

 

Bolest 

Je to jeden z nejdůležitějších příznaků OA. Je značně kolísavá, v závislosti na 

pohlaví a fázi onemocnění. Paradoxně nález degenerace kloubu nemusí odpovídat bolesti, 
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kterou pacient pociťuje, což může být zapříčiněno různými výškami prahů bolesti              

u každého jedince a rozdíly v míře zatěžování. Často se úroveň bolesti zvedá nebo klesá 

v závislosti na počasí, z důvodu zvýšení nebo snížení barometrického tlaku.(Dungl 2014) 

Rozlišujeme několik typů bolesti: 

 Bolest vyvolaná zatížením kloubu je typická tím, že ustupuje po odlehčení. 

 Startovací bolest nastává při zatížení kloubu po delší době, kdy je kloub 

v klidu. 

 Klidová bolest, kterou udává až 50% nemocných, nebo bolest noční u 30 % 

pacientů.  

(Trnavský 2002) 

Bolest nevychází z chrupavky, jelikož ta není inervovaná, ale z okolních tkání. 

Hlavním důvodem bolesti jsou osteofyty, destrukce a nestabilita kloubu, které vyvíjí 

abnormální tlak na ligamenta a kloubní pouzdro, což jsou jedny z inervovaných tkání, 

které způsobují bolest. (Trnavský 2002) 

Další příznaky 

Mezi ně patří ranní ztuhlost, kterou pacienti pociťují zvláště po delší době, kdy byl 

kloub v klidu a je často spojen se startovací bolestí. Také dochází k omezování pohybu 

v kloubu, s nímž je spojena i zvýšená bolestivost kloubu v extrémních polohách, proto se 

jim pacient vyhýbá, a k pocitu nejistoty, hlavně při chůzi, z důvodu oslabení svalstva. 

(Trnavský 2002) 

Dalšími projevy jsou slyšitelné drásoty v kloubu, otoky, při těžších případech 

flekční kontraktury a poruchy osy kloubu, buď varózním, nebo valgózním směrem. 

(Koudela 2007) 

U kolenního kloubu často dochází ke změnám osy kloubu, jsou dva typy poškození 

a jejich následky. První je poškození mediální části kloubu a vznik genua vara, neboli nohy 

do „O“, a za druhé jsou to změny v laterální části kloubu, které naopak vedou ke genua 

valga, laicky řečeno nohy do „X“. (Trnavský 2002) 
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2.3.2 Vyšetřovací metody  

 

Rentgenologické vyšetření 

Je to nejčastěji používaná technika k zobrazení poškození kolenního kloubu při 

podezření na OA a je důležité nejenom pro diagnostiku, ale i pro monitoraci průběhu 

onemocnění. 

Pořizujeme snímek anteroposteriorní, ve stoji a v zátěži. Dále potřebujeme boční 

záznam v semiflexi a axiální snímek pately ve 30° flexi. Důležitý také je dlouhý snímek 

pro zhodnocení osových poškození. (Dungl 2014) 

Na RTG lze vidět zúžení kloubního prostoru, které značí úbytek chrupavky, dále je 

možno vidět subchondrální sklerózu a cysty, pro které je typická zvýšená aktivita 

subchondrální kosti. Vidět lze také osteofytózu, která na RTG vypadá jako okrajové 

přerůstání kosti, a nejvýraznější jsou změny kloubních kontur, kterými se vyznačuje 

remodelace kloubního povrchu. (Trnavský 2002) 

Pro posouzení stadia OA na RTG snímku je nejčastěji používaná stupnice podle 

Kellgrena a Lawrence: 

„I. stadium: možné zúžení kloubní štěrbiny, počátek tvorby drobných okrajových 

osteofytů, 

II. stadium: zřetelné zúžení kloubní štěrbiny, jasná tvorba osteofytů, lehká 

subchondriální skleróza, 

III. stadium: výrazné zúžení kloubní štěrbiny, mnohočetné osteofyty, subchondriální 

skleróza, tvorba cyst, počínající deformity, 

IV. stadium: vymizení kloubní štěrbiny, velké osteofyty se sklerózou a 

pseudocystami subchondrální kosti, pokročilé deformity.“  

(Sosna 2001, s. 93) 

U osteofytů je důležité na RTG poznat, zda se jedná o patologické osteofyty značící 

onemocnění, nebo jestli vznikají při stárnutí kloubu, tyto jsou totiž menší a zaoblenější. 

(Trnavský 2002) 
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Magnetická rezonance 

Jejím hlavním přínosem je zjištění výše poškození na subchondrální kosti a na 

chrupavce kolenního kloubu. Dále můžeme odhalit stupeň poškození menisků, vazů           

a změny na měkkých tkáních kolem kloubu. (Dungl 2014) 

Další metody 

Jsou to artroskopie a CT. Artroskopie je invazivní diagnostická metoda, ale zároveň 

může být i léčebná díky možnosti ošetření chrupavek vazů nebo menisků. Je důležitá při 

rozhodování o typu operačního výkonu, zda bude totální, unikompartmentní nebo se 

indikuje osteotomie. CT je použito až při podezření  na nekrózu kondylu (Dungl 2014) 

„Klasifikace časné gonartrózy dle komise ESSKA z roku 2011: 

1. Bolest kolena (v posledním roce alespoň 2 epizody bolesti trvající déle než 10 dnů), 

2. Standartní RTG snímek (Kellgren-Lawrence ≤ II. stupeň, pouze osteofyty), 

3. Jedno z následujících dvou strukturálních kritérií: 

- Atroskopický nález léze chrupavky (I-IV alespoň ve dvou kompartmentech nebo 

II-IV v jednom kompartmentu), 

- MR nález prokazující degeneraci kloubní chrupavky a/nebo degeneraci menisku 

a/nebo změny (edém) subchondrální kostní dřeně.“ 

(Dungl 2014, s. 850) 

Laboratorní vyšetření 

Skládá se ze základního vyšetření, jako je KO, sedimentace, CRP, ty jsou většinou 

ve fyziologickém rozmezí. A vyšetření synoviální tekutiny, která je při OA většinou čirá až 

jantarově žlutá s vyšší viskozitou a počtem buněk menším než 2000. (Dungl 2014) 

 

2.4 Léčba 

 

U OA se dá léčba rozdělit na nefarmakologickou zaměřenou na změnu způsobu 

života nemocného a rehabilitaci, dále na farmakologickou, při které se používají 
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analgetika, nesteroidní antirevmatika atd., a nakonec na léčbu chirurgickou, která začíná u 

artroskopie a končí TEP. 

 

2.4.1 Nefarmakologická konzervativní léčba 

 

Změna životního stylu 

Nejdůležitější je snížení váhy, s nímž se pojí dietní omezení a pravidelný, i třeba 

jen rekreační, pohyb, nejlepším příkladem jsou procházky. Tato léčba je zaměřena nejvíce 

na raná stadia OA, jelikož tato omezení mohou zabránit progresi tohoto onemocnění.      

Ve chvíli, kdy je nemoc ve stadiu sníženého rozsahu kloubu a bolestivosti při chůzi, je 

důležité hlídat si správnou životosprávu a procházky nahradit rehabilitací. 

Pohyb je velmi důležitý a jeho pravidelnost kloubu viditelně prospívá, 

nejdůležitější ovšem pro pacienta je najít optimální zátěž. Jak nedostatek pohybu je 

škodlivý, tak i vrcholový sport kloubům neprospívá. Důležité je nalézt vhodné aktivity, 

jako je například jízda na kole, cvičení na rotopedu a plavání, které je pro nemocné s OA 

jedno z nejvhodnějších, jelikož ve vodě je člověk nadnášen a klouby nejsou výrazně 

zatěžovány, vhodná aktivita například je aquaerobic, který spojuje plavání a posilování. 

(Pavelka 2012) 

Také by se pacienti s osteoartrózou měli zaměřit na nošení vhodné obuvi, která by 

měla mít silnější, ale měkké podrážky bez zvýšených podpatků.   (Pavelka 2012) 

Velkou, hlavně komerční částí, jsou doplňky stravy na zvýšení množství látek 

nacházejících se ve chrupavce jako je například kolagen, ovšem účinnost těchto přípravků, 

je podložena pouze malým množstvím studií s nízkým počtem účastníků. (Trnavský 2002) 

Rehabilitace 

Význam má hlavně zpevňování čtyřhlavého a dvouhlavého stehenního svalu a 

posilování adduktorů kyčle. To znamená, že jeho posilování snižuje bolest u OA a zlepšuje 

pohyblivost. Důležitý význam má rehabilitace také v prevenci svalových kontraktur. 

(Sosna 2001) 
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Fyzikální léčba 

Často používaná metoda je elektroterapie, i když nejsou objektivní studie, které by 

dokládaly její pozitivní účinek. (Trnavský 2002) Oproti tomu Transkutánní elektrická 

stimulace nervů (TENS) má analgetický účinek potvrzený. Principem je, že pomocí 

elektrod umístěných na kůži se aplikují pulzní vlny a ty dráždí periferní senzorická vlákna, 

tím se sníží citlivost receptorů. Účinek by měl vydržet 2–4 týdny. (Pavelka 2012) 

Další možností je laseroterapie, dle kvalitních studií je prokázán její analgetický 

účinek na kolenní kloub při léčbě OA a jeho aplikování po dobu 10 dní pozitivně ovlivnilo 

i funkční kapacitu nemocných. Eventualitou také může být magnetoterapie dříve 

aplikována jen na nehojící se fraktury kostí, ovšem později byl zjištěn pozitivní efekt 

magnetoterapie u nemocných s revmatickými chorobami, který byl podložen i několika 

studiemi. (Trnavský 2006)  

Nakonec je tu možnost termoterapie a kryoterapie, jejichž použití u nemocných 

s OA vede ke krátkodobému snížení bolestivosti. Teplo navíc pomocí zvýšení elasticity 

kolagenu a uvolnění svalových spasmů zlepšuje rozsah v kolenním kloubu. Nejčastěji se 

používá formou vlhkých, suchých a parafinových zábalů, pomocí termosáčků nebo teplými 

koupelemi. (Trnavský 2006) 

Chlad se naopak používá u akutních bolestí se zánětem a k prevenci svalové bolesti 

po cvičení, a to prostřednictvím chladných zábalů, kryosáčků nebo prouděním chladného 

vzduchu z přístroje. Zmírňování bolestivosti pomocí této metody je levné, bezpečné a 

snadno dostupné, ale při zhoršování bolesti se stává postupně neúčinné. (Trnavský 2006) 

Použití ortéz a jiných pomůcek 

Nošení ortézy má u OA kolene nezastupitelnou funkci, snižuje nestabilitu kloubu, 

brání nekoordinovaným pohybům, a tím zmírňuje bolest a snižuje riziko pádu.      

(Trnavský 2006) 

K odlehčení postižené končetiny se často používají hole a berle, popřípadě 

chodítko, také je možnost použít taping pately při patelofemorálních bolestech. U osových 

deformit je možnost použít korekční ortézy. (Dungl 2014) 
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Vhodné je u pacientů s osteoartrózou zaměřit na nošení kvalitní obuvi, která by 

měla mít silnější, ale měkké podrážky bez zvýšených podpatků. (Pavelka 2012) U bot 

pacientů s OA bylo dříve doporučováno využití vložek pro odlehčení mediální části 

pomocí laterálně uloženého klínu pod patou, ale podle nových studií to není tak účinné. 

(Dungl 2014) 

Lázeňská léčba 

Obsahuje všechny předchozí metody léčby, které jsou aplikovány mnohem 

intenzivněji během ústavního pobytu. (Sosna 2001) Většinou pacienti do lázní nastupují   

3-6 měsíců po operaci (Koutný 2001) 

 

2.4.2 Farmakologická léčba  

 

Tato léčba zahrnuje nenarkotická analgetika, jako je paracetamol,                           

k. acetylosalicylová, dále nesteroidní antirevmatika podávaná buď systémově, nebo 

lokálně a nakonec opiody. Další částí jsou látky aplikované intraartikulárně, příklad můžou 

být kortikosteroidy, k. hyaluronová, glukosamin a chondroitin sulfát. 

Možnost rozdělení farmakoterapie je také dle účinku na léky, které tlumí bolest 

okamžitě, jako je například paracetamol, NSA a opiáty. A na léky, které mají účinek až po 

několikatýdenním podávání, příkladem může být glukosamin, chondroitinsulfát a diacerin. 

Paracetamol 

Často je podáván jako lék první volby, analgeticky působí v centrálním nervovém 

systému, ale nemá dostatečně tlumící účinek na mediátory zánětu, a proto, když je 

přítomna bolest, se zároveň probíhajícím zánětem, není dostatečně účinný. (Trnavský 

2006) 

Jako jeho největší výhody jsou uváděny, že nemá žádné lékové interakce, což je 

výhodné hlavně u starších lidí s rozsáhlou chronickou medikací a je poměrně levný. Také 

může být podáván těhotných žen a při kojení. Dále je uváděno, že v dávkách od 4g na den 

nemá negativní vliv na sliznici GIT a v dávce do 2,5g může být podáván i dlouhodobě. 

(Pavelka 2012) 
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Nebezpečím u Paracetamolu je jeho hepatotoxicita při podávání dlouhodobě 

vyšších dávek, nebo u předávkování, jelikož tento lék je jedním z nejpoužívanějších při 

pokusu o sebevraždu. Z důvodu možného poškození jater je také jeho podávání nevhodné 

u alkoholiků a u pacientů s předchozím onemocněním jater. (Trnavský 2006) 

Kyselina acetylosalicylová 

Jedna z variant analgetické léčby, je doporučováno jen krátkodobé používání, 

jelikož při dlouhodobém užívání může způsobovat dyspeptické obtíže a ztrátu krve stolicí. 

(Trnavský 2002) 

Nesteroidní antirevmatika 

Systémová NSA 

Nejčastěji používaný lék na tlumení bolesti, oproti Paracetamolu má výhodu, že 

působí protizánětlivě tím, že inhibuje funkci neutrofilů a zasahuje do syntézy 

prostaglandinů. (Trnavský 2002) U krátkodobé léčby je přínosný, ovšem podáván 

dlouhodobě může mít negativní vliv na GIT. (Pavelka 2012) 

Nejzávažnější nežádoucí účinek je riziko ulcerace, perforace a krvácení do GIT, 

které může být i příčinou smrti. Další z vedlejších účinků může být snížená funkce ledvin, 

zvýšené množství transmitáz v játrech, projevy na kůži, jako je vyrážka nebo svědění,        

a může mít i negativní vliv na CNS. (Koudela 2007) 

Doporučení pro užívání NSA jsou, že se nepoužívají u pacientů s vředovou 

chorobou žaludku a onemocněním střev. Dobré je jejich podávání dle potřeby, ne 

kontinuálně a současně podávat Omeprazol, který má antiulcerózní účinek. Dále je 

doporučen vhodný výběr typu NSA. Vhodné je například používání ibuprofenu, který je 

snášen nejlépe a používání novějších NSA, které inhibují COX 2, a ne COX 1. (Trnavský 

2006) 

Cyklooxygenáza, dále jen COX, je enzym, který podporuje syntézu některých 

mediátorů zánětu, především prostaglandinů, a jehož aktivitu inhibují NSA. Prostaglandiny 

nejen, že pomáhají rozvoji zánětu, ale i podporují cirkulaci krve ve sliznici žaludku            

a v ledvinách, proto když ho NSA tlumí, snižují tím i pozitivní účinek na žaludek, což 

zvyšuje pravděpodobnost jeho poškození. V nedávně době se podařilo zjistit, že existují 

dvě formy COX, a to COX 1, na který působí většina starších NSA a je u něj riziko 
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ulcerace žaludku, a COX 2, který se v době bez zánětu ve tkáních nenachází, a proto ji při 

podání těchto léků nepoškozuje. Z tohoto důvodu jsou moderní NSA vyráběné tak, aby 

inhibovaly COX 2. Například je to nimesulid (Aulin) nebo meloxikam. (Trnavský 2006) 

Další z příkladů NSA je Ibuprofen (Ibalgin), který je volně dostupný v lékárně, 

proto je často používán a patří mezi ty bezpečnější. Dále Diklofenak s velkou škálou 

možností podání od tablet přes čípky až k injekcím. Patří mezi ně také tiaprofenová 

kyselina, naproxem, piroxikam a ketoprofen. (Trnavský 2002) 

Lokální NSA 

Léky podávané transdermálně, jako gely nebo masti, musí překonat kožní bariéru,   

a tak je jejich průnik do kloubů omezený, proto by se měly aplikovat u kloubů uložených 

blízko pod kůží, což kolenní kloub splňuje. (Trnavský 2002)  

Poskytují téměř stejný účinek jak NSA podávaná orálně, jen s menší 

pravděpodobností nežádoucích účinků, jelikož neprochází přes trávicí trakt. (Dungl 2014) 

Opioidy 

V léčbě OA nejvíce využíváme slabé opioidy, neboli semiopioidy jako Kodein a 

Tramadol. Ačkoliv jsou opiáty na zmírňování bolesti účinné, mají i nežádoucí účinky. 

Z těch mírnějších bych zmínila zácpu při užívání Kodeinu nebo výskyt nauzey, zvracení, 

závratě a somnolence spojených s užíváním Tramadolu. Nejvíce omezující je ovšem 

možný vznik závislosti a potřeba neustále zvyšovat dávky. (Trnavský 2002) 

Aplikaci silných opiátů, jako je třeba fentanyl nebo morphin, lze použít pouze u 

velké bolesti a nejlépe pouze v krátkém časovém období. (Pavelka 2012) 

Kortikosteroidy 

Mají imunosupresivní účinky a působí protizánětlivě, tím zároveň snižují bolest. 

Dále zlepšují funkčnost kolene a redukují množství synoviálního výpotku. (Koudela 2007) 

Efekt této léčby je potvrzený, ale krátkodobý, po aplikaci trvá 1-4 týdny. Nevhodné je její 

použití u OA bez zánětu, nebo u opakujícího se zánětu. (Pavelka 2012) 

Kontraindikací podání můžou být bakteriální infekce v kloubu i jeho okolí, 

oslabený organismus nemocného a nestabilní a poškozený kloub. (Trnavský 2006) 
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Jedno z nejčastějších rizik intraartikulární aplikace kortikosteroidů je zavlečení 

infekce do kloubu, tomu se dá samozřejmě předejít dodržováním hygienicko-

epidemiologického režimu. Riziko, které se týká přímo kortikosteroidů, je jejich 

nepříznivý dopad na integritu chrupavky, jelikož také mají tlumící účinek na tvorbu 

kolagenu a proteoglykanů, proto je doporučeno jejich aplikace pouze 4-5 krát do roka a 

nejméně s dvouměsíčním rozestupem. Také je třeba zmínit, že kortikosteroidy mohou 

pronikat do celého těla, což může způsobit zhoršení diabetu. Nejvzácnější jev je alergická 

reakce, která se nejčastěji projevuje svědivým exantémem po celém těle, výjimečně je 

možné, že tento stav přejde až do anafylaktického šoku. (Trnavský 2006) 

Kyselina hyaluronová 

Jedná se o vysokomolekulární látku, které se běžně vyskytuje v synoviální tekutině, 

v normálním stavu je vysoce viskózní a zlepšuje plynulost pohybu mezi kloubními 

ploškami. (Trnavský 2006) 

Když se KH začala používat jako lék, mělo se za to, že se jejím vpravením do 

kloubu pouze zvýší její množství, tím pádem se zvýší viskozita synoviální tekutiny a 

pohyb v kloubu bude zlepšený, tento děj dostal název „viskosuplementace“. Později se 

ovšem přišlo na to, že metabolismus KH poměrně rychle zpracuje. Díky tomu jsme zjistili, 

že působí na synoviální buňky a chondrocyty a zajistí tak dlouhodobě zvýšenou syntézu 

KH. Dále má protizánětlivý účinek tím, že působí na prostaglandiny a cytokiny.    

(Trnavský 2006) Výrobci uvádějí i možnost snížení bolestivosti díky tzv. překryvnému 

efektu, kdy KH překryje receptory bolesti, a tím působí analgeticky. 

Preparáty užívané k intraartikulární aplikaci KH se dělí podle molekulové 

hmotnosti na přípravky s nízkou, střední a vysokou molekulární hmotností. Příklad může 

být Hyalgan, Sinovial nebo Synvisc. (Dungl 2014) 

Pozitivními účinky při aplikaci KH jsou snížení bolesti a zlepšení funkce kloubu. 

(Dungl 2014) 

Tato léčba je většinou dobře snášena, jediné, co se může objevit, je bolestivost 

v místě vpichu, otok nebo výpotek. (Pavelka 2012) 
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Pomalu působící léky 

Před 15 lety byl vytvořen název SYSADOA (symptomatic slow acting drugs         

in osteoarthritis), který bohužel není akceptován ve všech zemích. Jejich hlavními zástupci 

jsou glukosamin, chondroitinsulfát a diacerin. (Pavelka 2012) 

Mají vliv na metabolismus chrupavky a jejich nástup účinku je pomalý, tak 

v rozmezí 2-4 týdnů. Nejsou jako NSA a nemají protizanětlivý ani analgetický účinek, 

ovšem zároveň nemají ani jejich vedlejší účinky. (Pavelka 2012) 

U glukosaminu a chondroitinsulfátu konstatovala OARSI (Osteoartritis Research 

Society International) v roce 2008, že: „Tato léčba může mít u pacientů s OA 

symptomatický efekt, a proto doporučuje: Jestliže během 6 měsíců není zjevná odpověď, 

léčba by měla být přerušena“ (Dungl 2014, s. 851) 

Glukosamin 

Jedná se o jednu ze základních součástí proteoglykanů, které tvoří kloubní 

chrupavku. Tvoří ho glukóza, aminoskupiny a sulfát. Jeho funkcí je podpora syntézy 

proteoglykanů a inhibice některých degradačních procesů, tím snižuje bolest kolenního 

kloubu a zlepšuje jeho funkčnost. (Trnavský 2002) 

V nejnovějších studiích byl také prokázán jeho pozitivní vliv u rentgenologických 

změn, prokazatelně RTG ukázal menší zúžení kloubní štěrbiny. (Pavelka 2012) 

Přípravek v obchodech obsahující glukosamin se jmenuje Dona, tento preparát je 

volně k dostání. (Trnavský 2002) 

Chondroitin sulfát 

Je to makromolekulární součást chrupavky, její funkcí je syntéza proteoglykanů, 

kolagenu, zároveň zabraňuje naštěpení proteoglykanů proteolytickými enzymy a na 

chondrocyty má antiapoptický vliv. Dále má také protizánětlivé vlastnosti díky tomu, že 

snižuje funkci některých leukocytů. To vše vede k snížení bolestivosti a zlepšení funkce. 

(Trnavský 2002) 

Stejně jako u GA je nově prokázán i jeho zmírňovací vliv na zužování kloubní 

štěrbiny. (Pavelka 2012) 



19 
 

V obchodech můžete přípravek s obsahem chondroitin sulfátu najít pod názvem 

Condrosulf. Celkově jsou preparáty, které obsahují CS, dobře snášeny. (Trnavský 2002) 

Diacerein 

V přírodě lze tento přípravek nalézt v rebarboře. Snižuje produkci enzymů, které 

ničí chrupavku, a podporuje syntézu látek pozitivně ovlivňujících růst chrupavky, jako je 

například kolagen nebo proteoglykany. (Trnavský 2002) 

Doporučená denní dávka tohoto preparátu je 100 mg a po 30 až 40 dnech dojde ke 

snížení bolesti a zlepšení funkčnosti kolenního kloubu, podle studií by tento stav měl 

přetrvat dva měsíce. (Trnavský 2002) 

Je vhodným řešením pro pacienty, kteří nemohou užívat NSA nebo paracetamol. 

Mezi jeho nejčastější nežádoucí účinky patří průjem. (Dungl 2014) 

 

2.4.3 Chirurgická léčba 

 

Pacient s OA je k této léčbě indikován, pokud selže konzervativní terapie.  

(Koudela 2007) 

Dá se rozdělit na artroskopii, která můžu být jak diagnostická tak léčebná. Dále na 

synovektomii, osteotomii a totální endoprotézu, která je tou nejzazší možností. 

Artroskopie 

Endoskopická, léčebná i diagnostická metoda s minimální invazivností nejen          

z pohledu velikosti operační rány, ale i díky použití svodné anestezie. Jediné nevýhody 

artroskopie jsou vyšší pořizovací cena artroskopu a vysoké nároky na zkušenosti                

a dovednosti lékaře. (Trnavský 2006) 

Výhodou je minimální velikost operační rány, díky které se rapidně sníží možnost 

pooperačních komplikaci, jako je bolest nebo zánět, a tím rychleji se pacient může vrátit do 

běžného života a následně do pracovního procesu. U sedavých zaměstnání je to téměř 

okamžitě po propuštění z nemocnice. U fyzicky náročnějších zaměstnání je doba určená 

lékařem dle jeho posouzení stavu nemocného a náročnosti zaměstnání. Další 

nepopíratelnou výhodou je zlepšení a zpřesnění diagnostiky, jejíž úspěšnost se od roku 
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1980 zvedla ze 71% na 97%. Nakonec se jedná o možnost provádět obtížné nitrokloubní 

výkony, které při běžné artrotomii nejsou proveditelné. (Trnavský 2006) 

Jednou z artroskopických operací je tzv. debridement, jedná se o odstranění 

volných částí, jako jsou různé fragmenty chrupavky, volná nitrokloubní tělíska nebo 

poškozené části menisků, které omezují hladký chod kolenního kloubu. Zároveň s tímto 

výkonem lze provést i artroskopickou laváž, jejíž efekt je krátkodobý a v současné době 

není dostatečně prokázaný její přínos. (Dungl 2014) 

Také lze artroskopii použít při ošetřování různých poškození chrupavky, které 

mohou být omezující při pohybu, být podkladem pro vznik osteoartrózy nebo se můžou 

části poškozené chrupavky uvolnit a působit obtíže. (Trnavský 2002) 

Po debridementu musí následovat rehabilitace. Jako výkon je dobře snášen a má 

málo komplikací, nejúčinější je u pacientů s mírným nebo středním vývojem onemocnění. 

(Dungl 2014) 

Synovektomie 

Je to jeden ze základních výkonů revmatochirurgie. Může být chemická, jejímž 

principem je aplikace radionuklidu, který vniká dobře do zanícené synoviální membrány. 

Tam se na ní naváže a vlivem záření zmnožená membrána odumře. (Trnavský 2006) Další 

možností je chirurgické odstranění synoviální výstelky změněné zánětem při artroskopii 

nebo jako součást otevřeného chirurgického výkonu na kolenním kloubu. (Dungl 2014) 

Osteotomie 

Jedním z následků OA může být vznik genua vara a valga, což vede k většímu 

zatěžování jedné z částí kolenního kloubu. U varozity je vyšší tlak v mediální části a u 

valgozity v laterální. Osteotomie se provádí, aby se vyrovnala osa končetin a oba 

kompartmenty byly zatěžovány stejně. (Trnavský 2002) 

Principem osteotomie je protětí kosti v blízkosti kloubu a její fixace tak, aby 

vyrovnávala změnu osy kloubu. Její hlavní přínos je odsunutí potřeby totální endoprotézy. 

Na druhou stranu, když je TEP následně indikována, původní osteotomie může zhoršovat 

podmínky operačního výkonu. (Sosna 2001)  
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2.5 Aloplastika – Totální endoprotéza kolenního kloubu 

 

Osteoartróza je nejčastější onemocnění, u kterého je indikována výměna kloubu 

neboli TEP. Významnou roli hraje praktický lékař, který pacienta pošle na ortopedickou 

kliniku, a pak ortoped, který o provedení TEP rozhodne. (Vavřík in Trnavský 2006) 

(Coufalová-Smékal 2007) 

Vývoj endoprotetické náhrady kolenního kloubu probíhal současně s vývojem 

náhrady kyčelní. Mezi první náhrady patřily pevně spojené závěsné systémy s rotací 

v sagitální rovině pouze kolem jedné osy a upevněny byly dříky. Měly ovšem omezenou 

životnost vzhledem k pevnému spojení, které dlouhodobě nezvládalo větší zátěž, a také 

v souvislosti s nedostačující fixací. Dalším pokrokem bylo rozšíření možnosti pohybu 

v kloubu od transverzální roviny až po napodobení fyziologické kinematiky kolene. A také 

lepší upevnění pomocí kostního cementu, postupně nahrazovaného náhradami se 

speciálním povrchem, který srůstá s kostí. (Dungl 2014) 

 

2.5.1 Indikace 

 

Hlavní indikací je pokročilá OA kolenního kloubu, kde už byly vyčerpány všechny 

možnosti konzervativní terapie. Důležitá také je ochota pacienta ke spolupráci. Vzhledem 

k dobrým výsledkům této léčby není věkově omezena. (Vavřík in Trnavský 2006)  

Dalšími indikacemi spojených s OA jsou bolest, často klidová                                 

a kompenzovaná kontinuálním užíváním analgetik, a nedostačující rozsah v kloubu, 

který pacienta omezuje jak v běžném životě, tak v zaměstnání. Podstatný je také nález na 

RTG, jelikož i při zhoršeném nálezu nemusí být přítomna bolest. (Dungl 2014)  

Při rozhodnutí o tomto způsobu léčby je také důležité zvážit věk pacienta a jeho 

nároky na pohybovou aktivitu, jelikož u mladých lidí může tato operaci výrazně snížit 

jejich úroveň, z důvodu limitů, které jsou s tímto typem léčby spojeny. (Dungl 2014) 

Tento způsob léčby může být kromě primární a sekundární gonartrózy indikován 

také při revmatoidní artritidě, u poúrazových stavů nebo u kostních nádorů.        

(Coufalová-Smékal 2007) 
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2.5.2 Kontraindikace 

 

Jako každá léčba má i TEP své kontraindikace, mezi absolutní patří infekce 

kdekoliv v organismu, závažná kardiopulmonální a cévní onemocnění, postižení CNS a 

nález na kůži nebo kosti nevyhovující technické stránce operačního řešení. Příkladem 

nálezu na kůži může být erysipel, který se laicky nazývá „růže“.(Dungl 2014) (Vavřík in 

Trnavský 2006) (Pavelka 2012) 

Dále jsou tu relativní kontraindikace, jako je těžký diabetes, vysoký nebo naopak 

mladý věk, hemofilie, obezita a onemocnění CNS. Jeden z faktorů je také nedávná, ač už 

zaléčená infekce kdekoliv v těle. Důležitý je také psychický stav pacienta a jeho ochota 

spolupracovat. (Dungl 2014) (Vavřík in Trnavský 2006) (Pavelka 2012) 

 

2.5.3 Typy náhrad 

 

Co se týče typů kloubních náhrad, kopírují přirozené kloubní tvary a často jsou 

vyrobeny z chromokobaltové slitiny, vzácněji z keramiky nebo z ušlechtilé oceli. Tibiální 

část má obvykle kovový základ, na němž se nachází kontaktní povrch z polyetylenu. 

Fixace náhrad může být prováděna pomocí kostního cementu, nebo u implantátů 

se speciálním povrchem kost přímo vrůstá. U implantátu s tímto speciální přirůstajícím 

povrchem je potřeba ho dokonale usadit, jeho výhodami pak jsou vysoká životnost, dobrá 

odolnost vůči infekci a lepší přijetí organismem pacienta. Naopak nevýhodou je jeho 

vysoká cena a těžší rehabilitace. (Vavřík in Trnavský 2006) 

Základní typy náhrad podle rozsahu jsou dva, jedním z nich je unikompartmentní, 

kdy je nahrazena pouze polovina kloubu, často mediální část, nebo výjimečně laterální, ta 

je ale více zatěžována, a proto nemá tak dlouhou životnost. Tento typ pacienta méně 

zatěžuje, jelikož méně zasahuje do biomechaniky kolenního kloubu, tedy i rehabilitace je 

rychlejší a má lepší prognózu. Důležité ovšem je zachování funkce zkřížených vazů. 

Druhým typem je totální endoprotéza, kdy se vymění všechny části kolenního kloubu. 

(Dungl 2014) 

Také můžeme náhrady dělit podle stupně vnitřní stability na náhrady s minimální 

vnitřní stabilitou, neboli „non constrain“, které nejvíce napodobují fyziologickou 
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biomechaniku kolene. S vyšším stupněm stability, neboli „semi constrain“                          

a „full constrain“, jinak řečeno zamčené, u kterých jsou obě části pevně spojeny v jeden 

celek a umožňují jen pohyb do flexe. (Dungl 2014) 

Možné je rozdělení náhrad podle pohybu tibiálního plata. Jsou dva druhy, první 

je přímo fixovaný k tibiální části, a druhé je rotační plato, které se otáčí kolem středového 

čepu a lépe se přizpůsobuje biomechanice kolenního kloubu. (Dungl 2014) 

Jednou z možností je také stabilizovaná náhrada opatřená zarážkou, která může 

částečně nahrazovat funkci vazů, používá se při pokročilé destrukci kloubů, kdy kolaterální 

vazy neplní plně svoji funkci. Posledním typem náhrady je ta, která se používá při 

revizních operacích a je opatřena dříky a různými typy podpor.  (Vavřík in Trnavský 2006) 

 

2.5.4 Předoperační příprava 

 

Péče o pacienta před a po TEP kolenního kloubu má část lékařskou, 

ošetřovatelskou a významná je i část fyzioterapeutická. 

V přípravě před operací je lékařskou částí interní vyšetření, které je stejné jako u 

každého jiného většího chirurgického výkonu. Jde hlavně o to zjistit, zda pacient zvládne 

anestezii. Další je laboratorní vyšetření krve pro zjištění možné infekce, kterou je nutné 

popřípadě zaléčit, také je dobré odebrat krev pacienta pro autotransfuzi. (Vavřík in 

Trnavský 2006) 

Důležité je edukovat pacienta o průběhu výkonu, seznámit ho s možnými riziky a 

dát mu informace o možných důsledkách operačního výkonu a o následném rehabilitačním 

postupu. (Cikánková 2010) 

Fyzioterapeutická část obsahuje vstupní vyšetření, relaxaci a posilování čtyřhlavého 

stehenního svalu, dvouhlavého a adduktorů kyčelního kloubu. Další je procvičování 

pohyblivosti kloubu a nácvik chůze s francouzskými holemi po rovině i po schodech. 

(Dungl 2014) 

Významnou částí jsou také dechová cvičení, cviky pro prevenci TEN, nácvik 

přesunu z lůžka do stoje, otáčení a polohování v lůžku a nácvik sebeobsluhy. (Cikánková 

2010) 
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Nakonec je potřeba pacienta edukovat o pohybech, které po operaci nesmí 

provádět. Kvalitní předoperační rehabilitace dokáže zkrátit pooperační rehabilitaci, a tím je 

možné zkrátit dobu hospitalizace. (Dungl 2014)  

V ošetřovatelské části dominuje edukace o prevenci TEN, která je v případě TEP 

velmi důležitá, dále je tu všeobecné poučení o přípravě před operací, jako je například 

nutnost lačnění nebo kontrola oholení operačního pole. 

 

2.5.5 Pooperační péče  

 

Pobyt v nemocnici u pacienta po TEP kolenního kloubu je většinou 7-14 dní. 

Záleží, zda je nutné přeložit pacienta na rehabilitační oddělení, často kvůli jeho obavám, že 

se o sebe nedokáže postarat, a také s ohledem na komplikace, které můžou nastat, jako je 

například infekce v ráně nebo uvolnění implantátu. (Pavelka 2012) 

Časná pooperační péče 

Fyzioterapeut/ka začíná s cvičením na JIP ihned, jak je pacient po operaci schopen. 

Při polohování se střídá mírná flexe (40°) a plnou extenzí. Flexe je po operaci významná 

jako prevence krvácení. (Dungl 2014)  

Cvičení je zaměřené na cviky napomáhající dýchání, cévní gymnastiku jako 

prevenci TEN, posilování svalstva operované končetiny i cvičení kondiční u neoperované 

končetiny a zlepšování rozsahu v kloubu. (Cikánková 2010) 

Důležitý je nácvik sebeobsluhy nejprve v lůžku, poté následuje vertikalizace 

pacienta s nácvikem chůze pomocí francouzských holí nebo chodítka zpočátku po rovině a 

pak po schodech. (Pavelka 2012) (Cikánková 2010) 

Vertikalizace je možná už první den po operaci, ale praxe ve většině českých 

nemocnic je vstávat s pacientem až druhý den. Tento den také často začíná pasivní cvičení 

pacienta na motodlaze. Zátěž na operovanou končetinu při nácviku chůze se řídí tím,        

co pacient dokáže tolerovat. (Dungl 2014) 
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Ošetřovatelskou částí v pooperační péči je zmírňovat otoky, bolest a provádět 

aseptické převazy. Na pomoc při zmírňování otoků jsou používána kryoterapie.        

(Pavelka 2012) 

Dlouhodobá pooperační péče 

Po dvou dnech, od doby, kdy lékař indikuje odstranění stehů, se může pacient 

nejprve sprchovat a následně navštívit i bazén nebo vířivku. Vhodně je také masírovat        

a promazávat jizvu, to napomáhá hybnosti a eliminuje pocity tahu a napětí.              

(Vavřík in Trnavský 2006) 

Pokud pacient není přeložen na rehabilitační oddělení, kde má plnou péči, 

navštěvuje nemocnici ambulantně každý pracovní den. Důležité je také naučit pacienta 

cviky, které je schopen provést i bez přítomnosti fyzioterapeuta. (Pavelka 2012) 

Při pravidelném a správném cvičení by se měl pacient dostat do optimální formy    

za 3-6 měsíců po operaci. Postupné zatěžování operovaného kloubu závisí například na 

typu použitého implantátu, věku, hojení, přidružených onemocněních, proto je toto 

rozhodnutí v kompetenci operatéra při pravidelných kontrolách. (Vavřík 2006) 

 

2.5.6 Komplikace  

 

Infekce 

Její incidence je téměř dvakrát vyšší než u totální endoprotézy kyčelního kloubu. 

Vyšší riziko ale bylo u starších závěsných aparátů. (Dungl 2014) 

Často se vyskytuje u rizikových pacientů, za takové lze pokládat pacienty například 

po osteomyelitidě a septické artritidě. Dalšími rizikovými faktory je obezita i malnutrice, 

ethylismus, diabetes, užívání imunosupresiv a podobně. (Koudela 2007) 

Může být časná, při hojení operační rány nebo s pozdějším nástupem. Infekce, která 

se projeví postupně, většinou po 6 až 12 měsících, se nazývá mitigovaná infekce. 

Počátečními příznaky jsou omezená funkce a bolestivost, dále se projeví zpomaleným 

hojením, sekrecí nebo teplotou. (Jahoda-Vavřík-Landor 2000) Do kloubu se často dostává 
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hematogenní cestou a nejprve se usadí pod implantát a až po čase se rozšíří do okolních 

tkání. (Vavřík in Trnavský 2006) 

Klinickými akutními projevy jsou typické příznaky zánětu, jako je bolest, otok a 

zarudnutí, operační rány, popřípadě se může připojit horečka. Laboratorně mají pacienti 

zvýšenou FW a CRP. Při dlouhodobějším průběhu pacienti pociťují bolest při zátěži a je 

přítomna synovialitida. Při neléčení může dojít k selhání implantátu. (Koudela 2007) 

(Vavřík in Trnavský 2006) 

Léčba pouze antibiotiky není dostačující, často je potřeba přistoupit 

k chirurgickému řešení a provést revizi kloubu. Jeho součástí je extrakce implantátu a 

odstranění všech infikovaných tkání. Po úspěšném zaléčení je možně provést reoperaci. 

(Vavřík in Trnavský 2006) 

Jako prevence je indikováno profylaktické podávání ATB. (Dungl 2014)  

Zlomeniny 

Můžou vzniknout perioperační nebo následkem úrazu, často se jedná o zlomeniny 

tibie nebo femuru. Většinou jsou léčeny osteosyntézou pomocí dlah. (Koudela 2007) 

Často u pacientů s pokročilou osteoporózou, diagnostika je jednoduchá vzhledem 

k charakteru poranění, pacient pociťuje bolest v kloubu a nemůže na danou končetinu 

došlápnout. Konečné potvrzení zajistí RTG snímky, které ukáží i rozsah. (Vavřík in 

Trnavský 2006) 

Flebotrombóza 

Onemocnění flebotrombózou v hlubokém žilním systému operované končetiny, 

může pacienta vážně ohrožovat vznikem plicní embolie a neprospívá ani hojení či následné 

rehabilitaci. (Vavřík in Trnavský 2006) 

Projevuje se bolestí, otokem a zatuhnutím kloubu. Vhodné je ultrazvukové 

vyšetření společně s vyšetřením vzorku krve na D-Dimery. (Dungl 2014) 

V rámci prevence tohoto onemocnění je podávání nízkomolekulárního heparinu, 

použití komprese a důležitá součást je časná vertikalizace pacienta. (Dungl 2014) 

V současné době je trend používání antitrombotika Xarelto nebo například léku Predaxa. 
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Instabilita kloubu 

Může být buď primární, která byla přítomna už před operací a ta ji dostatečně 

nevyřešila, nebo může vzniknout technickou chybou při operaci, eventuálně úrazem a být 

sekundární. Při mírnější nestabilitě se můžeme pokusit ji vyřešit pomocí rehabilitace, 

zpevněním čtyřhlavého svalu a použitím ortézy. U těžších forem je nutné nohu znehybnit 

pomocí ortézy a pokusit se o reoperaci. (Vavřík in Trnavský 2006) 

Aseptické uvolnění implantátu 

Je to důsledek nadměrného přetěžování implantátu, nejčastěji obezitou nebo 

nepřiměřeně náročnou pohybovou a sportovní aktivitou. Jednou z příčin také může být 

nepřesně uložení implantátu, (Vavřík in Trnavský 2006) 

Častokrát je postižena spíše tibiální část implantátu než femorální. Nejčastěji se 

projevuje stupňující se bolestí při zátěži, synosynovialitidou, poškozením osy kloubu a 

flekčními kontrakturami. (Koudela 2007) 

Léčba této komplikace spočívá v časném provedení reoperace, než dojde k úplnému 

poškození kloubu. Prevence obsahuje úpravu životosprávy, výběr vhodnějších sportovních 

aktivit s menším zatěžováním kloubu, jako je například plavání. (Vavřík in Trnavský 2006) 

Poranění nervů a cév 

Nejčastější poranění nervu vzniká jeho otlakem, jako důsledek příliš těsného 

obvazu nebo špatného polohování po operaci, proto je doporučováno koleno vypodkládat. 

Málo častě je poranění nervu peroperačně. (Dungl 2014) (Koudela 2007) 

K poškození popliteálních cév dochází často při operování zadní části kloubu, 

například při odstraňování menisků. Je nutné okamžité povolení turniketu a sutura 

poraněné cévy. (Koudela 2007) 

Někdy poškození popliteálních cév vede k vytvoření aneurysmatu, které se 

projevuje otokem až měsíce po výkonu, častěji dochází k arteriální trombóze, což vyžaduje 

okamžitý chirurgický zásah. (Dungl 2014) 
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2.6 Prognóza 

 

Ta záleží na spolupráci pacienta, jestli je schopen například dodržovat dietní 

omezení, pravidelně cvičit, docházet na kontroly a provádět správnou péči o ránu                

a následně o jizvu. 

Návrat k optimálnímu stavu kloubu je individuální a je ovlivněn řadou faktorů, jako 

je věk, typ implantátu, účinnost rehabilitace a další onemocnění. (Vavřík in Trnavský 

2006) V běžných případech pacient po 3-6 měsících podstoupí lázeňskou léčbu a po          

6 měsících je schopen se vrátit do každodenního života. (Koutný 2001) 
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3. Kazuistika  
 

3.1 Anamnéza 

 

V této kapitole, popisuji pacientku a její stav. Text se skládá ze dvou částí, jedna je 

lékařská a při jejím psaní jsem čerpala jak z příjmového listu (5.8.2014) sepsaném lékařem, 

tak ze svého rozhovoru s pacientkou. A druhá část je ošetřovatelská anamnéza, kterou jsem 

u pacientky odebrala den před operací, to znamená také 5.8.2014. Veškeré informace do 

této části jsem získala rozhovorem s pacientkou, z dokumentace a mým vlastním 

pozorováním. 

 

3.1.1 Lékařská anamnéza 

 

Iniciály: M. D. 

Věk: 57 let 

Pohlaví: žena 

Stav: vdaná 

Datum přijetí: 5.8.2014 

Datum operace: 6.8.2014 

RA: Otec - úmrtí na rakovinu tlustého střeva, matka – těžký diabetes mellitus II.typu, 

zemřela na komplikace, když odmítla amputaci nohy 

OA: běžná dětská onemocnění 

 Hypertenze 

 Hyperurikémie 

 Diabetes mellitus II. typu na dietě 

 Obezita 

 Polyartróza 

St.p.: ASK P kolene (04/2012) a reASK (02/2013), obrna lícního nervu v 36 letech 
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AA: nemá na nic alergii 

FA: Lokren 20 1-0-0, Indap 1-0-0 

SA: bydlí s manželem a synem 

PA: bez zaměstnání, dříve prodavačka v řeznictví, kde skončila kvůli zdravotním 

problémům 

Abusus: Nekouří, alkohol příležitostně. 

Nynější onemocnění:  

Pacientka přijata k plánované TEP genus l.dx.. Chronické potíže nyní s exacerbací. 

Přítomný stav:  

Orientována místem a časem, normálního koloritu, obézní, bez známek šoku.  

Hlava a krk: Hlava poklepově nebolestivá. Rotace a předklon šíje volný. Spojivky růžové, 

zornice isokorické, bulby bez nystagmu, jazyk vlhký nepovleklý, hrdlo klidné.  

Hrudník: Symetrický, nebolestivý. Dýchání sklípkové čisté, ozvy jasně ohraničené, puls 

pravidelný.  

Břicho: Měkké, bez rezistence, obézní, bez peritoneálního dráždění, játra nezvětšena,  

Horní končetiny: Klouby s plným rozsahem pohybu, skelet nebolestivý.  

Dolní končetiny: Bez zánětu žil a bez varixů, bez otoků. 

Záda: Hrudní a bederní páteř poklepově nebolestivá, bez známek meningeálního dráždění, 

tapottement negativní, reflexy přiměřené.  

Per rectum: normální nález, prsy bez rezistencí 

Status localis: genus varum, synovitis, kůže v oblasti kolene klidná   
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3.1.2 Ošetřovatelská anamnéza 

 

Oddělení: Ortopedicko-traumatologická klinika, standardní lůžková část  

Datum přijetí: 5.8.2014 

Den hospitalizace: 1. den  

Diagnóza: gonarthosis l.dx., polyartrosis 

Operace: TEP genus l.dex. 

Pohybový režim: klidový  

Dieta: diabetická 

RHB: předoperační 

Chronická medikace: 

Lokren 20 mg, TBL FLM, p.o. 1-0-0 

Indap 2,5 mg, TBL NOB, p.o. 1-0-0 

Monitorace: 

TT á 12 hod 

Glykémie 4x denně 

Krevní tlak: 150/90 mmHg 

Saturace: 98% 

Puls: 68/min, pravidelný 

Dechová frekvence: 18/min, pravidelná, bez dušnosti či kašle 

Tělesná teplota: 36,5 °C 

Vědomí: Při vědomí, orientován, komunikuje bez obtíží, GCS: 15 bodů. 

Stav pokožky: Pokožka hydratovaná, kožní turgor v normě, bez dekubitů. 
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Spánek: nenarušený 

Váha: 97 kg 

Výška: 158 cm 

BMI: 39 

Alergie: neguje 

Pohyblivost: S pomocí z důvodu francouzských holí. 

Hodnocení rizika vzniku dekubitů dle Northonové: 

31 bodů, bez rizika (Příloha č. 2) 

Zhodnocení rizika pádu: 

1 bod, bez červeného náramku (Příloha č. 3) 

Barthelové test základních všedních činností: 

95 bodů, lehká závislost (Příloha č. 4) 

Hodnocení nutričního stavu: 

3 bod, bez nutnosti zvláštní intervence (Příloha č. 5) 

 

Zhodnocení dle modelu Majory Gordonové: 

1. Vnímání zdraví – snaha o udržení zdraví 

Hodnocení zdraví pacientkou je hodně ovlivněno jejím pozitivním přístupem 

k životu a velkou oporou v rodině. Ví, že její stav není dobrý, když jde na operaci,            

ale nepovažuje ho za vážný. Celkově si před problémy s kolenem připadala zdráva.  

Od mládí trpí nadváhou a později nastaly problémy s tím spojené, jako je diabetes, 

hypertenze a můžeme říct, že i artróza, jelikož obezita je jedním z jejích rizikových 

faktorů. Moc si ale tyto problémy nepřipouští. V současnosti se těší na stav po operaci, kdy 

konečně bude moct zase začít chodit na procházky, a tím váhu snížit. Pacientka nikdy 

nekouřila ani nepila, proto v této oblasti nebyly z důvodu hospitalizace žádné problémy.  
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Její největší motivací na dodržování režimu je, že se bude moct postarat o vnuky a 

jít s nimi nebo se svým manželem na procházku bez berlí. 

2. Výživa – metabolismus 

Pacientka má nadváhu a diabetes a je poučena o potřebě dodržovat dietní opatření. 

Plní je ale jen částečně, i když pije neslazené tekutiny, jí lehčí jídla, jako jsou saláty nebo 

těstoviny, a místo bílého chleba používá žitný nebo slunečnicový, tak si s manželem často 

vaří tradiční česká jídla, třeba guláš nebo moravského vrabce. 

V současné době pacientka jí pravidelně a dietu celkem dodržuje. Původ její 

obezity bych spíše přisoudila jejímu předchozímu zaměstnání v řeznictví, kdy jedla 

nepravidelně a měla blízký vztah k uzeninám a masu, na kterých zakládala jídelníček svůj    

i celé rodiny. Až při problémech s kolenem, následných hospitalizacích a diagnostikování 

diabetu změnila styl stravování. 

Co se týče pitného režimu, dříve nedodržovala pravidelnost ani množství. Uvádí, že 

to bylo z důvodu náročnosti práce a péče o rodinu, kdy na sebe neměla čas, a často si na 

pití ani nevzpomněla. V této době už si to uvědomuje a snaží se množství tekutin 

dodržovat, je to asi 2 – 2,5 litru na den. V souvislosti s diabetem změnila i typ tekutin, od 

sladkých limonád přešla k neslazeným minerálkám a čajům s citronem a mátou. 

Vzhledem k jejím omezeným pohybovým schopnostem jí s vařením pomáhá 

manžel, který je v důchodu. I on trpí obezitou a má stejné stravovací návyky. 

Její váha se i přes dodržování diety drží na 97 kg, což při výšce 158 cm znamená 

BMI 39, které značí obezitu II. stupně. Největší vliv na tuto váhu má nedostatek pohybu. 

Stav kůže hodnotím v normě, turgor zachován. Bez ran jizev, nebo jiných defektů. 

Úroveň stavu vlasů, nehtů a chrupu úměrná věku. Zubní náhradu nemá. 

3. Vylučování 

Pacientka žádný problém s vylučováním neudává, je pravidelné a bez obtíží. Jediný 

problém, který občas nastane, je špatná stabilita při sedání na WC, a hlavně vstávání z něj, 

doma jí manžel z tohoto důvodu naistaloval madlo. 
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4. Aktivita – cvičení 

Vzhledem k tomu, že měla fyzicky náročné zaměstnání, nikdy se nevěnovala 

žádnému sportu dlouhodobě. Jediným jejím pohybovým vyžitím byly procházky a péče      

o dům a zahradu. 

V současné době z důvodu obezity a zhoršené pohyblivosti kvůli artróze pohyb 

omezila. O domácnost a nákupy se stará manžel nebo syn se snachou, kteří s nimi bydlí 

v jednom domě. Pacientka opouští dům, jen když je to nutné, jako je například návštěva 

lékaře nebo úřadů a pravidelně navštěvuje rehabilitaci. 

Pohyb o berlích v domě zvládá bez větších problémů, a když je potřeba manžela má 

téměř vždy k dispozici. 

5. Spánek – odpočinek 

V domácím prostředí nemá se spánkem ani usínáním problém. Spí většinou 7-8 

hodin denně a žádné speciální rituály ani užívání léků na spaní neudává. 

V nemocnici má z kvality spánku strach, bojí se, že nebude moct usnout z důvodu 

přítomnosti ostatních pacientek. Léky na spaní ale nechce, jelikož s nimi má špatnou 

zkušenost, kdy po jejich užití trpěla nauzeou. 

6. Vnímání – poznávání 

Pacientka při vědomí, orientovaná místem, časem i osobou. Myšlení a paměť 

úměrné věku. Způsob vyjadřování je spíše jednodušší, a většinou hodně obsáhlý 

s množstvím detailů. Často čte časopisy nebo noviny a sleduje seriály v televizi. 

Žádné smyslové poruchy neudává a jediná její kompenzační pomůcka jsou berle, 

které má z důvodu omezení pohybu. Má bolest v kolenním kloubu, kterou občas tlumí 

volně dostupnými analgetiky. 

7. Sebepojetí – sebeúcta 

Sama sebe vnímá jako pohodového, klidného člověka, co má rád svoji rodinu a 

nikomu nic zlého nepřeje. Konflikty se snaží řešit vždy v klidu. 
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Celý život byla mezi lidmi, jelikož její povolání prodavačky v řeznictví bylo hlavně 

o komunikaci. Zákazníci ji měli rádi, často si s nimi povídala, rádi se vraceli, a poněvadž je 

z malého města, téměř všichni jí tam, díky jejímu povolání znali.  

Když onemocněla, začala tuto skutečnost vnímat spíše negativně. Nejprve z důvodu 

ztráty kontaktu s lidmi v obchodě a následně, když musela začít používat berle, ji začali 

lidé zastavovat na ulici a ptát se, co se stalo, kdy se vrátí a podobně, to se negativně 

projevilo na její psychice a začala se kontaktu s lidmi vyhýbat, dle mého názoru i tento fakt 

přispěl ke zhoršení jejího stavu.  

8. Role – mezilidské vztahy 

Pacientka je vdaná, má tři děti a žije v domku na kraji města s manželem a synovou 

rodinou. S manželem mají velmi hezký harmonický vztah, často si povídají. Má v něm 

velkou oporu hlavně v souvislosti s jejím onemocněním, kdy jí ve všem pomáhá a snaží se 

jí to ulehčit. 

Má radost z vnoučka a jako babička se cítí dobře, i proto se těší na stav po operaci, 

kdy se mu bude moct lépe věnovat. Ráda by také více pomáhala synovi a jeho rodině. 

Vztahy v rodině celkově označila za velmi dobré, bez žádného konfliktu. 

Mezi její největší obavy z budoucnosti patří strach z nalezení nového zaměstnání, 

které nesmí být zatěžující na nohy, a vzhledem k jejímu nízkému vzdělaní se bojí, zda něco 

vhodného najde. Původní práci měla ráda, ale jelikož je fyzicky náročná a celý den by 

musela stát na nohou, tak návrat není možný.  

9. Sexualita – reprodukční schopnost 

Na dotaz o sexualitě pacientka odpovídá, že vše je v pořádku. Ač už jsou starší       

a není to jako dřív, je spokojená.  

Má tři děti a menopauza u ní nastoupila kolem 50 let s typickými příznaky, jako 

jsou návaly horka nebo zvyšování hmotnosti. 

10. Stres – jeho zvládání 

Pacientka se snaží konflikty a stres řešit klidně bez větších emocí. Velkou podporu 

má v rodině, a hlavně v manželovi, se kterým každý problém probere a snaží se ho vyřešit 

společně.  
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Vzhledem k tomu, že celý život byla mezi lidmi, není zvyklá své problémy řešit o 

samotě a při stresu nebo nějaké náročné životní situaci o tom musí mluvit, nejvíce 

s manželem. 

11. Víra – životní hodnoty 

Je sice pokřtěná, ale v boha nevěří. Spíše věří na pozitivní přístup k životu, snaží se 

být nekonfliktní, ke všem upřímná, poctivá, hodná a myslet na ostatní. Věří, že když bude 

do světa vysílat pozitivní energii, tak že se jí vrátí.  

Ze svého onemocnění se nehroutí, prostě věří, že to dobře dopadne. Velmi důležitá 

je pro ni rodina, která jí dodává hodně energie vše zvládnout. 

 

3.2 Průběh hospitalizace 

 

3.2.1 Příjem pacientky 

 

1. den hospitalizace - 5. 8. 2014 

Pacientka v 7:00 přijata k plánovanému ošetřovatelskému výkonu na standardním 

oddělení Ortopedicko – traumatologické oddělení okresní nemocnice. Poté byla uložena 

na lůžko a poučena o právech pacienta, signalizaci a chodu oddělení. Následně s ní byla 

sepsána ošetřovatelská anamnéza a změřeny fyziologické funkce, dále jen FF. Hodnoty 

byly: tlak (TK) 150/90 mmHg, puls (P) 68´, dech (D) 18/min a teplota (TT) 36,5C°. Pak 

podepsala souhlas s hospitalizací a byla seznámena s dalším průběhem hospitalizace,         

s předoperační přípravou a následnou pooperační péčí na JIP. 

Dále pacientka s lékařem podepsala informovaný souhlas s operačním výkonem,     

a byla poučena o navrhovaném postupu a průběhu operace. 

Následně pacientka absolvovala odebrání krve, kterou sestra odeslala na transfúzní 

oddělení z důvodu určení správné krevní skupiny a byla vypsána žádanka na 3 transfúzní 

jednotky. 

Odpoledne pacientka navštívila anesteziologickou ambulanci, kde bylo rozhodnuto 

o jejím zařazení do rizikové skupiny ASA II., což znamená: „Mírné až středně závažné 



37 
 

systémové onemocnění, pro které je pacient operován. Případně je vyvolané jiným 

patofyziologickým procesem beze změn výkonnosti a funkce orgánů (např. lehká 

hypertenze, DM, anémie, pokročilý věk, obezita, chronická bronchitis, lehká forma 

ICHS)“. (Kurzová 2001) Pacientka dále podepsala informovaný souhlas s určeným typem 

anestezie, jednalo se o SAB (subarachnoidální anestezie) se sedací. 

Následně byla zahájena předoperační příprava, pacientka poučena o nutnosti 

lačnění a bandáží a na noc jí byl podán Stilnox 1tbl p.o. ve 21:00.  

 

3.2.2 Operační den  

 

2. den hospitalizace (0.pooperační den) - 6. 8. 2014 

Ráno byly pacientce změřeny FF, a glykémie. Hodnoty byly: TK 148/90 mmHg,    

P 72´, D 18/min, TT 36,4°C, glykémie 8 mmol/l. V rámci předoperační přípravy jsme 

zkontrolovali operační pole a jeho označení. Pacientka se vyprázdnila a byla jí aplikována 

bandáž na neoperovanou končetinu. 

Premedikace pacientce podána v 7:15, dle ordinace anesteziologa se jednalo            

o Morphin 10 mg, i.m. a Atropin 0,5 mg, i.m., následně v 7:30 byla pacientka, předána do 

péče sálové sestry. Na sále pacientce aplikována antibiotika Neloren INJ 600 mg, SOL, i.v. 

Během operace byl proveden střední řez na přední ploše kloubu, odklopena čéška, 

provedena synovektomie a odstranění menisků a předního zkříženého vazu. Dle šablony 

resekována femorální i tibiální komponenta, poté proběhla zkouška protézy, která byla      

v pořádku. Následovalo přicementování náhrad, zavedení drénu a zašití. 

V 10:15 pacientka přivezena ze sálu na JIP. Okamžitě byla připojena na monitor 

z důvodu dechové nestability, na sále opakovaně upadala do apnoe. Po příjezdu                

na oddělení udávala nauzeu a následně i zvracela, podán Ondasetron 0,5 amp. Dále 

neustále upadala do bezvědomí a měla apnoické pauzy, které odezněly po probuzení, proto 

jsme jí museli neustále hlídat a při apnoických pauzách budit, celkově byla bradypnoická, 

měla cyanotické rty a nízkou SpO2 60%, proto podáván O2 kyslíkovými brýlemi rychlostí 

6l/min, který byl dále kontinuálně podávám až do 18:00. Po odeznění anestezie se dýchání 

vrátilo do normálu. 
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V pravidelných intervalech byl pacientce měřen TK a P, kontrolován stav vědomí a 

rány, sledován odvod drénů a hodnotila se bolest. Na sále také pacientce zaveden PMK a 

PŽK, u kterých se kontrolovala funkčnost a stav. Dále se hodnotil P, V, diuréza a 

glykémie. 

Pacientce jsme podaly antibiotika dle ordinace lékaře a to Neloren INJ 600 mg, 

SOL, i.v. v 14:00 a ve 22:00. Dále z důvodu prevence TEN byly kontrolovány bandáže a 

v 18:00 podán Xarelto 10 mg, TBL FLM, p.o. 

V záznamu anesteziologa byla naordinována kontrola hybnosti operované 

končetiny, která byla v pořádku a kontrolní KO, jehož hodnoty byly: erytrocyty 4,77 10
12

/l, 

leukocyty 11,29 10
9
/l, trombocyty 263 10

9
/l, hemoglobin 139 g/l a hematokrit měl hodnotu 

0,407. 

Zhodnocení:  

Tlak a puls po příjezdu ze sálu pacientce měřen pravidelně po 20 min, to trvalo do 

12:40. Poté následovalo měření každou hodinu. Tlak v prvních dvou hodinách po příjezdu 

ze sálu byl nižší, rozmezí od 103/67 až 108/68, následně se stabilizoval na hodnotách od 

116/77 do 126/70. Pacientka byla při vědomí, ale při usnutí upadala do apnoických pauz. 

Saturace sledována kontinuálně až do 18:00. Její sledování bylo důležité z důvodu 

apnoických pauz a problémů s dýcháním, které snižovaly její hodnotu. Po příjezdu ze sálu 

hodnota saturace byla 60%. Proto lékař naordinoval okamžité zahájení aplikace O2 

kyslíkovými brýlemi, s průtokem 6l/min, ten byl ve 14:00 snížen na 4l/min a aplikace byla 

zcela ukončena v 18:00. Saturace se do 16:00 pohybovala v rozmezí 86% až 94%, 

následně po 17:00 už měla fyziologické hodnoty pohybující se okolo 98%. 

Redon odvedl za celý den 350 ml, krytí rány neprosakuje. Celkový příjem byl 4580 

ml, z toho p.o. 180 ml a infúzemi 4400 ml. Celkový výdej byl 3350 ml, z toho 3000 ml 

PMK a 350 ml redon. Celková bilance tedy byla + 1050. Glykémie v 17:00 měla hodnotu 

7,3.  

Když pacientka udávala bolest vyšší, než VAS 3, bylo podáno analgetikum. 

V 12:00 a 5:00 to byla Dolmina 10 mg, i.m.a v 21:00 byl podán Novalgin INJ 2 ml, SOL, 

i.m.. Vždy došlo k zlepšení na VAS 1 – 2. 

 



39 
 

3.2.3 Hospitalizace na JIP  

 

3. den hospitalizace (1.pooperační den) - 7. 8. 2014 

Pacientka se po ránu cítila malátná, proto byla provedena hygiena v lůžku. 

K snídani dostala dietu č. 9, kterou tolerovala. Ráno byly pacientce změřeny FF                   

a glykémie. Hodnoty byly: TK 119/66 mmHg, P 63´, D 16/min, TT 36,6°C, glykémie 7,1 

mmol/l. 

 Poté následoval převaz rány, která byla klidná bez sekrece a známek infekce. 

Operační rána odezinfikována a překryta sterilními suchými čtverci. Také jsme provedli 

převaz PŽK, který byl funkční, bez známek infekce v místě vpichu. 

V souladu s ordinací lékaře podána antibiotika Neloren INJ 600 mg, SOL, i.v. 

v 6:00, 14:00 a 22:00. Pacientka bez známek TEN, v 18:00 podán Xarelto 10 mg, TBL 

FLM, p.o., bandáže ponechány. 

Po vizitě lékař naordinoval odpojení od monitoru, TK a P á 6 hod., kontrolní RTG, 

rehabilitaci a odpoledne zrušení PMK. Dále naordinován KO, jehož hodnoty byly: 

erytrocyty 4,46 10
12

/l, leukocyty 8, 93 10
9
/l, trombocyty 227 10

9
/l, hemoglobin 129 g/l a 

hematokrit byl 0,382. 

Tento den, pacientku také navštívila fyzioterapeutka, se kterou absolvovala 

Léčebnou tělesnou výchovu, dále jen LTV, aktivní s dopomocí a kondiční, následně s ní 

zkoušela nácvik sedu, který byl úspěšný.  

Po cvičení byla pacientka převezena na RTG, k zhodnocení správného připevnění 

endoprotézy a správné polohy drénu, vše bylo v pořádku. 

Zhodnocení: 

TK, P a dech měřeny 4x denně, pohybovaly se ve fyziologických hodnotách, pro 

příklad záznam v 17:00 byl TK 124/75, P 65´ a D 17/min. 

Glykémie a teplota byly za ráno 7,1 mmol/l a 36,6 C° a za večer 7,2 mmol/l  

a 36,5 C°. 
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Redon odvedl za celý den 25 ml, krytí rány neprosakuje. Celkový příjem byl 3200 

ml, z toho p.o. 1600 ml a infúzemi 1600 ml. Celkový výdej byl 3925 ml, z toho 3900 ml 

PMK a 25 ml redon. Celková bilance tedy byla – 725 ml. 

Bolest pacientka tento den udávala mezi VAS 2-3, proto ve 12:00 a 21:00 dostala 

Novalgin 2ml i.m. 

4. den hospitalizace (2.pooperační den) - 8. 8. 2014 

Tento den se pacientka cítila dobře, ale stále si nebyla na nohou jistá, proto i dnes 

byla provedena hygiena v lůžku. Ráno byly pacientce změřeny FF a glykémie. Hodnoty 

byly: TK 140/98 mmHg, P 67´, TT 36,4°C, glykémie 7,1 mmol/l. 

Poté jsme podaly ATB dle OL Neloren INJ 600 mg, SOL, i.v.  v 6:00 a chronickou 

medikaci Lokren 20 mg, TBL FLM, p.o. 1-0-0 a Indap 2,5 mg, TBL NOB, p.o. 1-0-0 

v 7:00 z důvodu hypertenze ve výši 140/98.  

Proveden převaz rány, která byla klidná bez sekrece a známek infekce. Operační 

rána odezinfikována a překryta sterilními suchými čtverci.  

Při vizitě bylo rozhodnuto o zrušení bandáží, a vzhledem k aktivní vertikalizaci 

s fyzioterapeutem/kou, o jejím přeložení na standardní oddělení. Lékařem také bylo 

naordinováno vysazení ATB, odstranění PŽK a použití motodlahy 2x denně. 

V 11:00 pacientka přeložena na standardní oddělení. 

 

3.2.4 Hospitalizace na standardním oddělení 

 

Pacientka na standardním oddělení byla od 8. 8. 2014 do 15. 8. 2014. Stále 

dostávala diabetickou dietu č. 9, kterou tolerovala. Glykémie byla měřena 1x denně, vždy 

před snídaní, za celou dobu pobytu se pohybovala mez i 6 – 8, proto nebyla nutná žádná 

další intervence. 

2x denně se kontroloval pacientce TK a P, který byl zvýšený, proto podávána ranní 

chronická medikace Lokren 20 mg, TBL FLM, p.o. 1-0-0 a Indap 2,5 mg, TBL NOB, p.o. 

1-0-0 v 7:00. 
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Pacientka pravidelně dostávala antitrombotikum Xarelto 10 mg, TBL FLM, p.o., 

v 18:00 a při bolesti, kterou většinou udávala mezi 1 – 2 VAS dostávala Novalgin INJ  

2 ml, SOL, i.m. nebo Tralgit 100 INJ, SOL, i.m. povětšinou úlevu od bolesti na 

ošetřovatelském personálu žádala 2x denně. 

Každý druhý den byl u pacientky prováděn převaz operační rány. Vždy byla rána 

zhodnocena, odezinfikována a opět sterilně překryta. Za celou dobu hospitalizace nebyl 

s hojením rány žádný problém. A 15. 8. 2014 lékař naordinoval odstranění redonova drénu. 

Důležitou součástí pobytu bylo cvičení s fyzioterapeutem/kou, které obnášelo LTV 

s dopomocí i aktivní, nácvik chůze s berlemi po rovině s nášlapem 1/3 hmotnosti na 

operovanou končetinu. Podstatnou součástí rehabilitace byla aplikace motodlahy, kterou 

rehabilitační pracovník u pacientky používal 2x denně. Principem motodlahy je pasivní 

pohyb s končetinou v určitém nastaveném úhlu pro prevenci ztuhlosti, k uvolnění omezené 

hybnosti kolene a posilování svalů. Také přispívá k rychlejšímu hojení a zlepšuje 

prokrvení a trofiku měkkých tkání. (článek rehabilitační problematika kolenních náhrad). 

14. 8. 2014 bylo rozhodnuto o přeložení pacientky na rehabilitační oddělení. 

Hlavním důvodem byla vzdálenost místa bydliště pacientky od nemocnice, jelikož by pro 

ni bylo náročné docházet každý den na rehabilitaci ambulantně.  

15. 8. 2014 byla pacientka převezena na rehabilitační oddělení.  

 

3.2.5 Hospitalizace na rehabilitačním oddělení 

 

Na tomto oddělení pacientka strávila období od 15. 8. 2014 – 22. 8. 2014. Cílem 

této hospitalizace bylo zlepšení celkové kondice, vylepšení hybnosti operovaného kolena     

a zácvik v LTV v domácím prostředí. 

Dalšími požadavky byly edukace v automasáži jizvy, nácvik správného stereotypu 

chůze o berlích po rovině i po schodech, použití motodlahy popřípadě motopedu, TMT na 

jizvu, stimulace propriocepce a ergoterapie.  

Běžné ošetřovatelské úkony na tomto oddělení obnášely měření TK a P 2x denně, 

podávání chronické medikace, tlumení bolesti analgetiky dle OL, sterilní převaz rány          

a měření glykémie. 
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V době pobytu se vyskytl problém s otokem operované končetiny, měřením obvodu 

se zjistilo, že přes koleno i nad kolenem je obvod o 2 cm větší. Do konce pobytu se otok 

nezhoršil ani nezlepšil. Pacientka i přes to byla propuštěna a indikovaná ke kontrole za      

6 týdnů po výkonu. 

Na oddělení pacientka přišla s 60% aktivní flexí a -20% extenzí v koleni. 

Výsledkem rehabilitace bylo zvýšení aktivní flexe na 90% a extenze zlepšena na -10%.  

Výsledkem fyzioterapeutické péče bylo zlepšení rozsahu hybnosti kolenního 

kloubu, rána klidná, zhojená a bez stehů, dále posílení svalové síly operované končetiny. 

Chůze o berlích samostatná a pacientka v rámci nemocničního provozu soběstačná.  

Pro hypokalémii vysazen Indap 2,5 mg, TBL NOB, p.o. a nově nasazeno 

Prestarium.  

V doporučení ošetřujícímu lékaři bylo uvedena, kontrola do 3 dnů od propuštění, 

pravidelné kontroly TK a P, rehabilitace a péče o jizvu dle zácviku na rehabilitačním 

oddělení, užívání Xarelto 10 mg, TBL FLM, p.o do 27. 8. 2014, nášlap na operovanou 

končetinu 1/3 hmotnosti a kontrola po 6. týdnech od operace, při potížích kdykoliv dříve. 

 

3.3 Ošetřovatelské problémy 

 

V této kapitole mé bakalářské práce, bych se ráda věnovala tématům, která byla 

důležitá v péči o pacientku po TEP. První neobvyklou komplikací byla porucha dýchání při 

doznívající anestezii, dále jsem se rozhodla věnovat sledování a tlumení bolesti, riziku 

pádu a pooperační péči z pohledu fyzioterapie. 

 

3.3.1 Monitorace fyziologických funkcí 

 

Teoretická východiska 

Dýchání je jednou ze základních životně důležitých funkcí. Můžeme hodnotit jeho 

frekvenci, jejíž fyziologická hodnota je 12-18 dechů/min. Pokud je zvýšená, nazývá se 
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tachypnoe, naopak snížení frekvence se nazývá bradypnoe. Název úplného vymizení dechu 

je apnoe. (Vytejčková 2013) 

Také můžeme dech posuzovat podle kvality. Když je normální a klidné, je to 

eupnoe, pokud je dýchání obtížnější, nazývá ho dyspnoe neboli dušnost, která může přejít 

až do těžké dušnosti a té se říká ortopnoe. Dále podle hloubky a rychlosti rozlišujeme 

hyperventilaci, což je prohloubené a zrychlené dýchání, nebo hypoventilaci, u níž je dech 

mělký. (Vytejčková 2013) 

Důležitým ukazatel při hodnocení množství kyslíku v organismu je i barva kůže a 

sliznic. Ve fyziologickém stavu je jejich barva růžová, ale při nedostatku kyslíku může být 

barva kůže a sliznic modrá, tento stav nazýváme cyanóza. Můžeme ji rozdělit na periferní 

nebo centrální. (Vytejčková 2013) 

Metody měření dechu 

Můžeme dech hodnotit pohledem, kdy sledujeme, jak se hrudník pohybuje, další 

možnost je pohmatem, to přiložíme ruce na tělo sledovaného, a tím můžeme cítit, jak se 

hrudník zvedá. Možná technika je také poslechem pomocí fonendoskopu.          

(Vytejčková 2013) 

Nejprůkaznější je měření pomocí monitorovacího zařízení, kde se zobrazuje jako 

dechová křivka. (Vytejčková 2013) 

Součástí monitoru je i saturační čidlo, které může mít více podob. Často bývá 

součástí přímo monitoru, ale často je i ve formě přenosného oxymetru, který je nejvíce 

využívám při převozu pacienta ze sálu. Funguje na principu světelných paprsků specifické 

vlnové délky, které prochází tkání nejčastěji na prstu nebo ušních lalůčcích, tyto paprsky 

jsou více zachycovány redukovaným hemoglobinem, který není okysličený oproti 

oxygenovanému hemoglobinu, který světlo pohlcuje méně, proto je možné zjistit poměr 

mezi okysličeným a neokysličeným hemoglobinem a určit tak úroveň sycení krve 

kyslíkem. (Vytejčková 2013) 

Fyziologická hodnota saturace je mezi 95-100%. Problémy při měření můžou být 

špatné prokrvení končetiny, přítomnost abnormálních hemoglobinů, icterus a kožní 

pigmentace, které zabarvením kůže můžou změnit hodnoty. Z technických obtíží to může 

být pohyb s čidlem při měření, jeho nesprávné umístění nebo použití a intenzivní světlo 
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v okolí snímače, které se dá ovlivnit například rukavicemi. Nepříjemně také mohou měření 

ovlivnit nalakované nebo umělé nehty nebo nafouknutí manžety na měření tlaku. 

(Vytejčková 2013) 

 

Uplatnění teoretických východisek v praxi  

Při příjmu na oddělení byla pacientce změřena saturace a počet dechů, v té době 

bylo vše v pořádku. 

Problém nastal při příjezdu pacientky ze sálu, byla bradypnoická, měla cyanotické 

rty a hodnota SpO2 byla velmi nízká 60%. Lékař okamžité naordinoval aplikaci O2 

brýlemi, na začátku s průtokem 6l/min. 

Tento stav vyžadoval naší plnou pozornost, pacientka do doby, než odezněla 

anestezie a ustoupily příznaky, byla pod přímým dohledem nejen díky monitoraci, ale i 

přítomností ošetřovatelského personálu. Hlavní důvod přímé kontroly souvisel 

s apnoickými pauzami, které pacientku trápily pokaždé, když usnula pod vlivem anestezie, 

proto jí neustále musel někdo budit a hlídat. 

Tyto problémy s pacientkou měl už personál na sále a bylo štěstím, že se podařilo 

operaci dokončit. 

Další vývoj byl příznivý, postupně se saturace pacientky zvyšovala, a s tím se 

zlepšoval i její celkový stav. Ustoupila cyanóza, zrychlil se dech a pacientka se začala 

probouzet do plného vědomí. V souvislosti se zlepšováním stavu se snižovalo množství O2 

podávaného kyslíkovými brýlemi až do 18:00, kdy jsme ho mohli vysadit zcela, jelikož 

hodnota saturace se zvýšila 98%. 

Pacientka měla také po příjezdu ze sálu problém s nauzeou, kterou se podařilo 

kompenzovat podáním Ondasetronu 0,5 amp. Když se probudila do plného vědomí, na nic 

si nepamatovala a sdělila mi, že i při předchozích operacích měla problém při odeznívání 

anestezie, ale nikdy takového charakteru, většinou jí bylo špatně a mluvila z cesty.  

Lékař se posléze domníval, že pacientku tyto apnoické pauzy pravděpodobně trápí i 

ve spánku, ale patrně to zatím nezpozorovala, proto jí doporučil doplňující vyšetření. 
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3.3.2 Monitorace a hodnocení bolesti 

 

Teoretická východiska 

Bolest je nepříjemný smyslový a emoční zážitek spojený s aktuálním nebo 

potencionálním poškozením tkáně organismu. Je vždy subjektivní. (Rokyta 2009) 

Má dvě formy: jedna je akutní, díky které zjistíme, že je něco v nepořádku, má 

zabránit dalšímu poškození tkáně, je většinou lokalizovaná na určité části těla a rychle se 

zlepšuje. Druhá forma je chronická, která je nemocí sama o sobě a její léčbu zajišťuje obor 

algeziologie. Často trvá měsíce až roky, většinou se zhoršuje (Rokyta 2009) 

Receptory pro vnímání bolesti jsou nociceptory, jejich podrážděním se vede 

informace o bolesti do mozku a následně je zpracovávána centrálním nervovým systémem. 

(Trachtová 1999) Tento typ nazýváme jako bolest nociceptivní. Dalším typem je bolest 

neuropatická, která se dělí na periferní, která vzniká v průběhu periferního nervu, a 

centrální, která vzniká přímo v CNS, například při přítomnosti míšní léze. Posledním 

typem je bolest psychogenní, ta vzniká v limbickém centrálním nervovém systému a její 

léčba je záležitostí psychiatrů. (Rokyta 2009) 

Je mnoho věcí, které můžou ovlivnit jak intenzitu, tak i prožívání bolesti. Například 

věk, nemoc, pohlaví, předchozí zkušenosti, sociální prostředí a vlastnosti člověka. Důležité 

také je, jestli okolí především zdravotnický personál a rodina bolest akceptuje a snaží se 

nemocnému pomoci. (Trachtová 1999) 

Hodnocení bolesti  

Nejčastěji pro hodnocení bolesti je používána vizuální analogová škála neboli VAS. 

Její použití je nutné, protože prožívání bolesti je subjektivní a zdravotnický personál 

nemůže bolest objektivně zhodnotit. Jedná se o škálu od 0 do 10, kdy 0 znamená 

nepřítomnost bolesti a 10 je bolest nejvyšší. U dětí se v tomto případě používá škála se 

smajlíky. Nutné také je měření fyziologických funkcí a celkové zhodnocení pacienta. 

(Rokyta 2009) 

Co musíme od pacienta zjistit o jeho bolesti, je lokalizace, typ, intenzitu, časový 

průběh, vyvolávající příčinu a doprovodné symptomy. (Trachtová 1999) 
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Léčba 

Ta může být nefarmakologická, kdy se používají například různé relaxační techniky 

a je nutné pacientovi pomoci při léčbě úzkosti a deprese, které bolest často provázejí. 

(Rokyta 2009) 

Další a nejčastější možností je léčba farmakologická. První typ jsou neopioidní 

analgetika, která zahrnují paracetamol, kyselinu acetylsalicylovou a pak NSA, jejichž 

zástupci jsou Ibuprofen, Diklofenak a piroxikam. Druhou skupinou jsou opioidní 

analgetika, která můžou být slabá, jako Tramadol a Kodein, nebo silné, což může být 

například Morphin a Fentanyl. (Trnavský 2006) 

Neopioidní analgetika můžou mít špatný vliv na GIT, proto nejsou doporučována    

u pacientů s vředovou chorobou žaludku nebo duodena. U opioidních analgetik je zase 

riziko vzniku návyku a je nutné neustále zvyšovat dávky. (Trnavský 2006) 

Pooperační bolest 

Bolest po operaci má téměř 100% pacientů a její tlumení je jedna z důležitých částí 

pooperační péče. Faktem také zůstává, že zmírnění bolesti pomáhá i v hojení a pozitivně 

ovlivňuje pacientův stav. Je důležité zaměřit se na každou bolest po operaci a vyšetřením 

předejít tomu, aby bolest z jiné příčiny byla považována, za jen za bolest pooperační. 

(Rokyta 2009) 

 

Uplatnění teoretických východisek v praxi  

Když byla pacientka přivezena ze sálu, přibližně do 12:00 doznívala anestezie ze 

sálu. V pravidelných intervalech se ošetřovatelský personál dotazoval na úroveň bolesti, 

použita přitom byla stupnice VAS.  

Dle ordinace lékaře bylo podáno analgetikum při VAS vyšší než 3. A proto 

ve 12:00 a 5:00 byla aplikována Dolmina 10 mg i.m. a ve 21:00 podán Novalgin INJ 2 ml, 

i.m.. Vždy došlo k zlepšení na VAS 1 – 2. V tuto dobu také proběhla aplikace kryosáčku 

na operační ránu pro zmírnění bolesti a pooperačního otoku. 



47 
 

První pooperační den lékař naordinoval Novalgin INJ 2 ml, i.m., který byl podán 

při bolesti, maximálně 2x denně. A Tralgit 100 INJ, i.m. také při bolesti, ale byla možnost 

ho použít 3x denně. 

Novalgin INJ 2 ml, i.m. podán ve 12:00 a ve 21:00 a Tralgit 100 INJ, i.m. 

aplikován v 5:00. Stále aplikován kryosáček na operační ránu. 

Další den byla pacientka přeložena na standardní oddělení, kde se její výše bolesti 

zaznamenávala do dokumentu Monitorace bolesti. Do tohoto dokumentu se zaznamenává 

čas podání analgetika, výše VAS, typ bolesti, podpůrné prostředky, použité analgetikum a 

zhodnocení účinku za 1 hodinu. Nově také možnost kromě Novalginu a Tralgitu, aplikovat 

Zaldiar 1 TBL, podávaný perorálně. 

Během hospitalizace se zaznamenávalo, když pacientka udávala VAS mezi            

1-2  až 2, charakter bolesti byl vždy tupý a na podporu snížení bolesti pacientka zaujímala 

úlevovou polohu. Po podání analgetika byla vždy bolest na VAS 1. Analgetikum podáno 

1-3x denně, ze začátku to byl Tralgit 100 INJ, i.m. a Novalgin INJ 2 ml, i.m., po prvních 

čtyřech dnech to byl většinou Zaldiar 1 TBL, podávaný perorálně. 

Na rehabilitačním oddělení se analgetikum podávalo 1x denně při VAS 2, charakter 

bolesti byl opět tupý, pacientka zaujímala úlevovou polohu a po zhodnocení za 1 hodinu 

bylo VAS 1. Vždy byl dán Zaldiar 1 TBL, podávaný perorálně. 

Myslím si, že bolest pacientky na ortopedickém i rehabilitačním oddělení byla 

tlumena dostatečně, bez větších obtíží. 

 

3.3.3 Riziko pádu  

 

 

Teoretická východiska 

Při poskytování ošetřovatelské péče je důležitá bezpečnost pacientů, je popisována 

jako stav bez poškození nebo bez pravděpodobnosti jeho vzniku v souvislosti s nemocniční 

péčí. (Vytejčková 2013)) 
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Faktory ovlivňující riziko pádu jsou věk a poruchy smyslového vnímání, dále je to 

pacientův životní styl, úroveň vědomí, mobilita, schopnost komunikace a emoční stav, 

důležitá také je informovanost neboli edukace nemocných. (Vytejčková 2013) 

Nejrizikovějšími skupinami s ohledem na věk jsou děti a geriatričtí pacienti. Mezi 

nejčastější poruchy smyslů zvyšující riziko pádu patří poškození zraku, sluchu a hmatu. 

Vzhledem k životnímu stylu pacienta se nejvíce zajímáme o jeho vztah k drogám, alkoholu 

a kouření, dále také o jeho schopnosti dodržovat dietu a léčebný plán. (Vytejčková 2013) 

Úroveň vědomí je také důležitým faktorem, pacienti můžou mít jak kvantitativní 

poruchy vědomí, jako je somnolence, sopor a kóma, tak i kvalitativní poruchy, například 

zmatenost. Tyto poruchy významně ovlivňují schopnost orientace pacienta na oddělení       

i v lůžku, proto je nutný zvýšený dohled ošetřovatelského personálu. (Vytejčková 2013) 

Podstatné je pacienta zhodnotit z pohledu jeho mobility. Zaměřujeme se na poruchy 

hybnosti a rovnováhy, na použití pomůcek při chůzi, kterými můžou být francouzské hole, 

berle nebo chodítko. (Vytejčková 2013) 

Nezastupitelnou roli má informování pacienta o rizicích pádu, které může být 

ovlivněno omezenou schopností komunikovat u pacientů afázií, cizinci nebo s lidmi 

s mentálním postižením. (Vytejčková 2013) 

Na hodnocení rizika pádu jsou používány testy, jeden z nich je Hodnocení rizika 

pádu dle Morseové, které obsahuje otázky na pády v anamnéze, vedlejší diagnózy, 

pomůcky při chůzi, i.v. vstupy, úroveň chůze a duševní stav. (Vytejčková 2013) 

Prevence 

Pro prevenci pádu musíme zajistit prostor na pokoji, kolem lůžka a na sociálních 

zařízeních. Důležitý je stabilní nábytek, suchá podlaha, vhodná obuv, přiměřen osvětlení    

a polohovatelné a stabilní lůžko. Také je nutnost mít dobře dostupné věci denní potřeby     

a signalizační zařízení. 

Personál musí pravidelně hodnotit rizika pádu, kontrolovat dostupnost 

signalizačního zařízení, nastavit správnou výšku lůžka, použít bočnice u pacientů 

v bezvědomí, odstranit překážky a poučit pacienta o způsobech jak se pádu vyvarovat.  
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Uplatnění teoretických východisek v praxi 

Na hodnocení rizika pádu u této pacientky byl použit test určený nemocnicí. 

Obsahuje dotazy na pohyb, vyprazdňování, medikaci, hendikepy, mentální stav a věk. 

Riziko pádu hrozí u výsledku testu nad 4 body. (Příloha č. 3) 

Výsledek tohoto testu při příjmu byl 1 bod z důvodu užívání pomůcek při chůzi. 

Dále se hodnotí riziko pádu každý pátek, takže další hodnocení bylo 8. 8., výsledkem byly 

2 body, jelikož pacientka byla i katetrizována, poté 15.8 už to byl zase pouze 1 bod. 

Vzhledem k výsledkům testu riziko pádu nehrozilo. 

Dle mého názoru test nebyl hodnocen ve vhodnou dobu, jelikož kdyby byl 

proveden po přijetí ze sálu nebo 1. pooperační den, hodnoty by byly rozhodně vyšší už 

jenom proto, že pacientka potřebovala pomoc při pohybu a přesunu. Navíc se u ní první 

pooperační den projevila malátnost, která výrazně ovlivňuje riziko pádu, ale v testu se 

nenachází. 

První pooperační den z důvodu malátnosti byla provedena hygiena v lůžku a ten 

den nebyl proveden naplánovaný stoj u lůžka, jen nácvik sedu a cvičení v lehu na zádech. 

Další den se pacientka stále necítila dobře, proto opět byla provedena hygiena v lůžku,    

ale vertikalizace už znovu odložena nebyla, a tak se pacientka pokusila o nácvik stoje u 

lůžka, který byl úspěšný. 

Na standardním oddělení, už pacientka soběstačná a podle testů bez rizika pádu. 

 

3.3.4 Fyzioterapeutická péče po operaci  

Viz. Diskuze 

 

3.4 Následná péče 

 

V této části práce se zabývám péčí o pacientku časně při propuštění a po něm, dále 

zmiňuji, jaký byl dlouhodobý průběh péče. 

Pacientka byla hospitalizována na rehabilitačním oddělení z důvodu vzdálenosti 

bydliště od nemocnice, jelikož by nemohla docházet ambulantně. Hlavní cíl péče na tomto 



50 
 

pracovišti byl zlepšení celkové kondice, vylepšení hybnosti operovaného kolena a zácvik 

v LTV v domácím prostředí. 

V doporučení na LTV v domácím prostředí jsou cviky, které pacientka má cvičit    

2-3x denně po dobu 20-30 minut. Cviky opakovat 5-10x tak, aby jí cviky nevysilovaly        

a postupně zvyšovat počet opakování. Vhodný je také pohyb formou krátkých procházek, 

plavání nebo jízda na kole. (Příloha č. 9) 

Při hospitalizaci se pacientka musela naučit, jak správně chodit s berlemi. Vzorec 

chůze po rovině je 1. berle, 2. operovaná končetina, 3. neoperovaná končetina. Směrem do 

schodů je to 1. neoperovaná končetina, 2. operovaná končetina, 3. berle a ze schodů je 

doporučováno 1. berle, 2. operovaná končetina, 3. neoperovaná končetina. To se pacientka 

snažila dodržovat a vzhledem k jejím předchozím zkušenostem s FH jí to šlo snáze. 

Dalšími doporučeními z rehabilitačního oddělení byly péče o jizvu, polohování, 

správné sezení, chůze a obuv. 

V péči o jizvu bylo pacientce doporučeno pravidelně ji promazávat mastným 

krémem, krouživými pohyby směrem k řezu. U sezení by bylo vhodné vyhýbat se 

hlubokým křeslům, jelikož ohnutí kolene by mělo být maximálně do 90°. Chůze nemá být 

dlouhá, není vhodné kloub přetěžovat a jako obuv jsou vhodné polobotky s plochým 

tlumícím podpatkem. Co se týče polohování, je vhodné při lehu na zádech podložit 

operovanou končetinu polštářkem pod patou a tlačit koleno směrem k podložce, to celé 

vydržet 5 sekund. Další možností je při lehu na břiše, kdy dolní končetiny visí mimo 

postel, podložit operované koleno v místě jizvy polštářkem a nechat padat bérec vlastní 

vahou dolů, vhodné je s každým výdechem nechat padat bérec o něco níž. 

V článku Rehabilitace po totálních endoprotézách od MUDr. Koutného jsem se 

dočetla o pohybech, které se nedoporučují. Jsou to delší statická zátěž, dřepy a podřepy, 

klekání na kolena, vzpírání těžších břemen vstoje a sezení v jedné poloze déle než            

30 minut. 

V propouštěcí zprávě byla uvedena kontrola u praktického lékaře do 3 dnů od 

propuštění, dále pravidelné kontroly TK a P, rehabilitace a péče o jizvu dle zácviku na 

rehabilitačním oddělení, užívání Xarelto 10 mg, TBL FLM, p.o do 27.8.2014, nášlap na 

operovanou končetinu 1/3 hmotnosti, kontrola po 6. týdnech od operace, při potížích 

kdykoliv dříve.  
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Byly jí také předepsány léky na bolest Zaldiar a léky na odvodnění z důvodu otoku 

operované končetiny. 

Při kontrole měla pacientka stále problém s otokem, ale jinak vše bylo v pořádku. 

Lékař nedoporučil zvyšování zátěže na operovanou končetinu a naordinoval prodloužení 

užívání antitrombotika Xarelto 10 mg, TBL FLM, p.o. 

Po 3 měsících od výkonu pacientka nastoupila do lázní, kde pravidelně docházela 

na cvičení a využívala další služby lázeňského zařízení, jako je například vířivka nebo 

masáže. Péči v lázních se podařilo otok odstranit. A proto při kontrole po návratu lékař 

povolil větší zatěžování operované končetiny a pacientka mohla přestat používat FH. 

V současné době chodí na procházky, pravidelně cvičí a psychicky se připravuje na 

operaci druhé končetiny. 
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4. Diskuze 
 

V této části se budu věnovat porovnání pooperační péče popsané v odborné 

literatuře s péčí reálnou přímo v nemocnici. 

Čerpám zde z jedné knihy, dvou článků, fyzioterapeutické dokumentace a mých 

vlastních zkušeností. Kniha je od paní Věry Cikánkové a jmenuje se Rehabilitace po 

revmatochirurgických výkonech. První článek se nazývá Rehabilitace po totálních 

endoprotézách od MUDr. Zdeňka Koutného a druhý je Rehabilitační problematika 

kolenních náhrad od MUDr. Jaroslava Mikuly. 

Prameny se liší už v začátku pooperační fyzioterapeutické péče, kdy kniha paní 

Cikánkové, uvádí možnost začít s rehabilitací již v den operace. Ostatní zdroje se zmiňují 

pouze o polohování končetiny v 90° flexi a v plné extenzi. 

Všechny zdroje mají stejné cíle, co se týká pooperační péče. Jedná se o zmírňování 

pooperační bolesti a otoků, práce s jizvou, posilování oslabeného svalstva a zvětšování 

rozsahu pohybu v kloubu. Důležitá je také vertikalizace a nácvik chůze o berlích. 

MUDr. Mikula a paní Cikánková se shodují v průběhu 1.-4. pooperačního dne, kdy 

je nejdůležitější polohování končetiny do 90° flexe a plné extenze, četností polohování 

nejprve po dvou hodinách a v dalších dnech po 4 – 8 hodinách. Na konci čtvrtého dne se 

polohování může ukončit. Informace v článku pana Koutného se liší velikostí flexe, která 

je v tomto případě 40-50 °. V nemocnici, kde byla pacientka hospitalizována, se končetina 

po operaci polohuje stejně jako v 1. článku a to do 40-50 ° flexe a četnost polohování byla 

stejná jako v odborné literatuře.  

V souvislosti s polohováním, je nutné hodnotit bolest, jelikož polohování nesmí být 

bolestivé, proto v případě potřeby podáno analgetikum. Dále je nutná důslednost 

v pravidelném střídání poloh. 

Dalšími cviky v průběhu 1.-4. pooperačního dne jsou cévní cviky na prevenci TEN, 

nejčastěji procvičování hlezna a prstů u nohou, dále dechová cvičení a izometrické 

procvičování m. quadriceps femoris (čtyřhlavý sval stehenní). Nutností je také 

procvičování flexe a abdukce kyčelního kloubu operované končetiny, posilování horních 

končetin, cvičení s neoperovanou končetinou a posilování břišních a zádových svalů. 

V tomto případě se odborná literatura i skutečná péče shodují. 
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Nutné je sledovat i další projevy TEN, jako je bolest, otok a cyanóza operované 

končetiny nebo i celkové projevy jako je například teplota. 

Důležitým momentem je používání motodlahy. V případě článku MUDr. Mikuly     

a knihy paní Cikánkové autoři uvádějí možnost nahradit polohování právě motodlahou,     

a to od prvního dne. Další možnost je popsána v článku MUDr. Koutného a shoduje se 

s nemocniční péčí. Jedná se o použití motodlahy 2.-3. pooperační den.  

V rámci fyzioterapeutické péče v nemocnici bylo použití motodlahy lékařem 

naordinováno 3. pooperační den, s četností 2x denně. U tohoto přístroje je možné nastavit 

rozsah pohybu, jeho rychlost i vyvinutou motorickou sílu. Principem motodlahy je 

postupné zvyšování flexe v kloubu, pro příklad můžu uvést nastavení flexe z 9. 8. 2014, 

které bylo 35-37°, a nastavení na 70-75° před přeložením na rehabilitační oddělení ze dne 

14. 8. 2014.  

V souvislosti s používáním motodlahy, je z ošetřovatelského pohledu nutné, 

hodnotit intenzitu bolesti, kterou popřípadě tlumíme analgetiky. 

Samostatnou součástí je vertikalizace a mobilizace pacienta. Paní Cikánková a 

MUDr. Koutný uvádějí nácvik sedu 4. pooperační den a nácvik chůze až 5. Den. Naopak 

článek MUDr. Mikuly, který se shoduje s nemocniční péčí, zahrnuje možnost sedu v lůžku 

i nácvik stoje u lůžka, hned 1. pooperační den. Co se týká nemocniční péče první 

pooperační den, byl proveden nácvik sedu, ale nácvik stoje u lůžka byl odložen z důvodu 

malátnosti pacientky. Další den, i když se pacientka stále necítila dobře, byl proveden 

nácvik stoje u lůžka, který bez problému zvládla.  

Vertikalizace pacientky byla ovlivněna jak jejím nízkým tlakem spojeným 

s malátností, tak i omezením v podobě PMK, který ale byl 2. pooperační den odstraněn, 

takže nácvik chůze se už obešel bez problémů. 

Správný sed popisují všechny zdroje stejně. Je nutné, aby stehna měla pevnou 

oporu v lůžku, chodidla byla podložena nejlépe stoličkou a aby pacient nacvičoval sed s 

90° flexí v kolenou i kyčlích. Stoj u lůžka by měl být bez zátěže operované končetiny, 

popřípadě by se měla jen opírat o podložku vlastní vahou. 

Po zvládnutí stoje u lůžka je možné přistoupit k nácviku chůze. V tomto se zase 

prameny liší, kdy některé uvádějí možnost nácviku chůze až 5.-6. pooperační den, přitom 
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v článku MUDr. Mikuly je uvedena možnost nácviku chůze ihned po zvládnutí stoje u 

lůžka, což může klidně být i první pooperační den. S tímto se ztotožňuje i praxe 

v nemocnici, kdy hned 2. pooperační den, kdy pacientka zvládla stoj u lůžka, se 

s fyzioterapeutem/kou pokusili o nácvik chůze s francouzskými holemi. V této části je 

důležité ošetřovatelské zhodnocení pacienta, jestli nácvik chůze zvládne.  

U nácviku chůze je nutné kontrolovat správné provádění stereotypu chůze a 

soběstačnost pacienta. Nejčastější je tříbodový nácvik chůze, kdy jsou 1. berle,                   

2. operovaná končetina, 3. neoperovaná končetina. Berle by měly být nastaveny tak, aby 

flexe v lokti byla 30° a předloktí se dotýkalo objímky berle jen lehce. Další možností je 

čtyřbodobý rytmus, kde je 1. levá berla, 2. pravá berla, 3. operovaná končetina,                  

4. neoperovaná končetina, a dvoubodový rytmus, u kterého jsou 1. berle a 2. operovaná       

i neoperovaná končetina. 

Dalším postupem je nácvik chůze s berlemi do schodů i ze schodů. Musíme 

pacienta varovat, aby dával větší pozor a neotáčel se za zavoláním. Směrem do schodů je 

to 1. neoperovaná končetina, 2. operovaná končetina, 3.berle a ze schodů je doporučováno 

1. berle, 2. operovaná končetina, 3.neoperovaná končetina.  

Pacientka nácvik chůze jak po rovině, tak i na schodišti zvládala výborně vzhledem 

ke svým zkušenostem s používáním FH před operací. 

Dle MUDr. Mikuly můžeme začít s polohováním na břiše po zhojení operační rány, 

paní Cikánková uvádí od 12. dne a MUDr. Koutný od 6. pooperačního dne. Ač se zdroje 

v tomto liší, shodují se, že cvičení na břiše je vhodné k protažení flexorů kolene, a tím vede 

ke zlepšování flexe v koleni. V nemocniční péči je cvičení na břiše součástí aktivní LTV, 

která je pacientce poskytována od prvního dne, proto záleží jen na fyzioterapeutovi/ce, kdy 

pacientce toto cvičení dovolí. Jak to bylo v tomto případě se mi bohužel nepodařilo zjistit, 

jelikož to není součástí dokumentace fyzioterapie a já už jsem se v tu dobu o pacientku 

nestarala. 

Paní Cikánková i MUDr. Koutný se shodují, že 10. – 12. den dochází k extrakci 

stehů, začíná péče o jizvu a mobilizace patelly. U pacientky došlo k odstranění stehů         

ob jeden 12. den a jejich úplná extrakce byla uskutečněna 13. pooperační den.  

Většina zdrojů uvádí délku hospitalizace 12 – 14 dní, ale u mojí pacientky to bylo 

dní 16. 
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V článcích a knize z této diskuze je uvedeno, že je vhodné navázat na hospitalizaci 

ambulantní péči nebo popřípadě lázněmi, aby došlo ke kontrole správného provádění 

cvičení a byly zachovány správné stereotypy chůze. V případě této pacientky nebyla 

použita ambulantní péče, pravděpodobně z důvodu delší hospitalizace, ale byla poslána do 

lázní. 
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5. Závěr 
 

V této práci jsem se věnovala ošetřovatelské péči o pacientku a artrózou kolenního 

kloubu, která byla řešena totální endoprotézou. 

První část byla teoretická a obsahovala obecné informace o artróze kolenního 

kloubu, například jejím vzniku, rizikových faktorech, diagnostice a léčbě, kde jsem se 

hlavně věnovala totální endoprotéze. 

V praktické části jsem se popisovala péči o pacientku před operací i po ní. Po 

operaci je důležitá časná rehabilitace, na kterou jsem se zaměřila v diskuzi. 

Díky této práci jsem se přesvědčila o důležitosti spolupráce multidisciplinárního 

týmu. Jelikož v péči o pacienta, který absolvuje výkon TEP, je nutná součinnost jak sester 

s lékaři, tak spolupráce sester s fyzioterapeuty, popřípadě nutričními terapeuty.  

Celkově jsem, díky této práci získala znalosti o onemocnění Osteoartróza a velmi 

přínosný byl pro mě přehled péče o pacientku po operaci. Kromě ošetřovatelských 

problémů mě velice zaujala rehabilitační péče, o které jsem do této doby byla málo 

informovaná. Tyto poznatky jsou pro mě velice důležité hlavně z důvodu mého zájmu o 

obor ortopedie, ve kterém bych ráda v budoucnu pracovala.  
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Seznam zkratek 

OA - osteoartróza 

Genua  vara – nohy do „O“ 

Genua valga – nohy do „X“ 

RTG – rentgenové vyšetření 

CT – počítačová tomografie 

MRI – magnetická rezonance 

TEP - totální endoprotéza 

NSA – nesteroidní antirevmatika 

GIT – gastrointestinální trakt 

COX 1 - cyklooxygenáza 

GA - glukosamin 

CS - chonroitinsulfát 

FR – fyziologický roztok 

TEN – tromboembolická nemoc 

FW - sedimentace 

CRP – C-reaktivní protein 

ATB - antibiotikum 

KO – krevní obraz 

AP -  anteroposteriorní 

PA – posteroanteriorní 

mmHg - milimetr rtuťového sloupce (jednotka tlaku) 

SAB - subarachnoidální anestezie 
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TK – krevní tlak  

P - pulz 

PŽK – periferní žilní katetr 

PMK – permanentní močový katetr 

Dle OL – dle ordinace lékaře 

LTV – léčebná tělesná výchova 

TMT – techniky měkkých tkání 

SpO2 – saturace (nasycení krve kyslíkem) 

CNS – centrální nervová soustava 
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Seznam příloh 

1. Ošetřovatelská anamnéza 

2. Skoré rizika dekubitů dle Nortonové 

3. Hodnocení rizika pádu 

4. Barthelův test všedních činností 

5. Nutriční screening 

6. Hodnoty KO ze dne 6. 8. 2014 

7. Hodnoty KO ze dne 7. 8. 2014 

8. Nácvik chůze o berlích 

9. Edukační materiál po TEP kolenního kloubu 
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Přílohy 
Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

 

Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 

 

Příloha č. 6 
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Příloha č. 7 

 

Příloha č. 8 
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Příloha č. 9; část 1. 
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Příloha č. 9; část 2. 

 


