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OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O HEMATOLOGICKO-ONKOLOGICKÉ 

NEMOCNÉ V INTENZIVNÍ PÉČI: VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY, 

SPECIFIKA A DOPORUČENÍ 

Michaela Dolinská, DiS 

Celkové přežití a kvalita života nemocných s hematologickými malignitami se 

v posledních letech významně zlepšily (1). Časná diagnostika a agresivní 

léčba včetně transplantace kmenových buněk krvetvorby (kostní dřeně) vedou 

k prodloužení přežití těchto nemocných a současně generují mnohem více 

jedinců vyžadujících intenzivní péči (IP) v důsledku komplikací základního 

onemocnění a/nebo jeho léčby. Současně, intenzivní péče má v rukou silné 

armamentárium prostředků umožňujících úspěšně monitorovat a léčit řadu 

život ohrožujících stavů (krvácení, systémové infekce, orgánové selhání, 

komplikace léčby malignit aj.). Mezi tyto pak patří dostupnost krevních 

derivátů, potentní antibiotická léčba, farmakologické a přístrojové prostředky 

podpory a náhrady orgánových systémů atd.  

 

Ošetřovatelská péče o hematologické nemocné v IP je nedílnou a důležitou 

součástí jejich komplexní léčby, má svá specifika, doporučení a do velké míry 

se podílí na konečných výsledcích této terapie. Tato brožura vychází 

z bakalářské práce zabývající se touto problematikou (2) a stručně, formou 

desatera, sumarizuje vybrané charakteristiky, specifika a doporučení pro 

potřeby rutinní ošetřovatelské praxe u lůžka těchto nemocných. 

 

1. ENTUZIAZMUS 

V současné době lze IP (hospitalizaci na JIP/ARO) považovat u nemocných 

s hematologickými malignitami za jisté přemostění akutní závažné zdravotní 

komplikace (3). Nelze na všechny tedy pohlížet jako na jedince se špatnou
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prognózou a špatnou šancí na dlouhodobé přežití. Naopak IP může tyto 

pacienty vrátit ke kvalitnímu životu a k možnostem vyléčit jejich malignitu.  

2. CHEMOTERAPIE 

Pokud je pokračování chemoterapie z medicínského hlediska nezbytné, je 

třeba zajistit její aplikaci i v prostředí IP, tedy mimo běžné prostředí hemato-

onkologických pracovišť. Jelikož jsou cytostatika významně toxické a 

potenciálně teratogenní látky, má práce s nimi striktní bezpečnostní 

opatření. Samotnou přípravu roztoků cytostatik by měla v dnešní době zajistit 

centrální přípravna cytostatik ústavní lékárny daného zdravotnického zařízení. 

Bezprostředně před podáním je roztok cytostatika připraven k aplikaci – 

rozbalení, připojení prodlužovacích hadiček, kohoutů atd. Tato příprava by 

měla probíhat v laminárním boxu a za použití k tomu určených osobních 

ochranných pomůcek (ochranné brýle/štít, obličejová maska, speciální 

rukavice, empír). Je nezbytné maximálně zabránit úniku cytostatika, 

potřísnění kůže, sliznic a zejména vzniku aerosolu. Poté je připravená infuze 

za stálého použití ochranných pomůcek podána nemocnému. Prázdné obaly 

a další spotřební materiál, který přišel do styku s cytostatikem nebo byl použit 

při jeho přípravě, jsou umístěny do speciální odpadní nádoby. 

3. KRVÁCENÍ A TRANSFUZE 

Kriticky nemocný s hematologickou malignitou mívá často v důsledku své 

základní nemoci anémii a/nebo trombocytopenii. Nezřídka je přítomna i 

koagulopatie. Pokud si to klinický stav a tíže těchto poruch vyžádají, lze využít 

nejrůznějších krevních derivátů. Základními zásadami aplikace krevních 

produktů je jejich indikovanost a v případě transfúzních přípravků i 

respektování kompatibility krevních skupin. Problematickou se tato druhá 

zásada může stát po alogenní transplantaci kostní dřeně, kdy se příjemce 

(pacient) a dárce v krevních skupinách liší. V průběhu relativně krátké doby se 

při přihojení krvinek dárce může krevní skupina nemocného z původní (před 

transplantací např. A) změnit v novou – krevní skupinu dárce (např. B). Po 

určitou dobu mohou být u pacienta detekovány krevní skupiny obě (tedy např. 

AB) Více než kdy jindy je zde nezbytné pečlivé označení odebíraných 
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vzorků krve od nemocného k vyšetření krevní skupiny, formální kontrola 

identifikace dodaných krevních derivátů a také kontrolní zkouška kompatibility 

(křížová zkouška) u lůžka nemocného bezprostředně před jejich aplikací. Tuto 

zkoušku je nezbytné provést u všech dodaných derivátů. Krevní deriváty pro 

hematologické nemocné by až na výjimky měly být již z jejich přípravy 

deleukotizované nebo by měl být při aplikaci použit deleukotizační filtr. Po 

transplantaci kostní dřeně je nezbytné transfuzní přípravky také upravit 

ozářením gama paprsky (dávka 25Gy). U této skupiny nemocný se často 

setkáváme s nejrůznějšími potransfuzními komplikacemi, nejčastěji 

alergickými. Frekventní je tedy také podání příslušné premedikace 

(antihistaminikum, kortikosteroid, event. kalcium) dle indikace lékaře. Krevní 

deriváty by měly být podávány pokud možno ohřáté na tělesnou teplotu, 

nevyžádá si urgence jinak). Nezbytnou součástí správné ošetřovatelské péče 

je pečlivá monitorace vitálních funkcí během celé doby aplikace 

transfuzního přípravku a i po ní a správně vedená ošetřovatelská 

dokumentace. 

4. INFEKCE 

Infekce jsou u hematologických nemocných nejčastějším důvodem 

akutního zhoršení stavu a příjmu do IP. Mortalita těchto stavů je vysoká. 

Přibližně ve 20 % je zdrojem patogenů nemocný sám (předchozí kolonizace), 

stejnou měrou dochází k přenosu infekce z okolí (zdravotnický materiál, 

personál, návštěvy). U těchto imunokompromitovaných nemocných je více 

než kde jinde na místě důsledná prevence vzniku infekcí a jejich šíření. 

Nedílnou součástí je tedy zajištění tzv. improvizovaného sterilního režimu 

(ISR). Tento postup spočívá ve snaze o prostorovou izolaci nemocného a 

používání bariérových osobních ochranných pomůcek a postupů. 

Speciální pozornost ošetřovatelského personálu by rovněž měla být zaměřena 

na správné ošetřování všech invazivních vstupů (endotracheální kanyly, 

tracheostomie, centrální žilní katetry, arteriální katetry, drény atd.), kožních či 

slizničních defektů včetně případných operačních ran. Rovněž příprava 

léků, spotřebního materiálu infuzních setů, ale i příprava jídla a lůžkovin by 
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měla vždy probíhat se snahou o minimalizaci externí kontaminace 

patogeny.  

5. TĚLESNÁ TEPLOTA 

V souvislosti s infekčními komplikacemi se objevují alterace tělesné teploty – 

subfebrílie, febrílie, hypertermie. Je nutné říci, že zvýšená tělesná teplota 

v průběhu systémové infekce je fyziologickým jevem s určitými benefity 

pro imunitní reakci organizmu. Proto korekce k normotermii by neměla být 

vždy našim cílem. Ve spolupráci s lékařem se snažíme ovlivnit zvýšenou 

tělesnou teplotu tehdy, vnímá-li ji nemocný negativně, nebo má negativní 

dopad na některé vitální projevy (tachykardie, arytmie, schvácenost, dušnost, 

porucha vědomí aj.). Korekce tělesné teploty může být farmakologická – 

antipyretiky. Zde stojí za zmínku nežádoucí efekt snížení teploty léky, kterým 

je hypotenze. Často bývá tím významnější, čím větší je oběhová nestabilita 

nemocného. Další možností je fyzikální chlazení. Je účinné, ale vždy je třeba 

tento postup nemocnému vysvětlit a dbát jeho pocitů při přikládání chladných 

obkladů apod.  

6. BOLEST 

Bolest jako subjektivně nepříjemný vjem provází řadu onemocnění a jejich 

léčbu. V IP jsou nemocní navíc vystaveni velkému množství invazivních 

monitorovacích, diagnostických a léčebných postupů. Pokud je to možné, je 

vhodné bolest objektivizovat např. použitím vizuální analogové škály (VAS). 

Léčba bolesti opět spočívá v dobré spolupráci celého ošetřujícího týmu. 

Samozřejmě, že lze volit nejrůznější analgetika, je dobré pamatovat i na to, 

že bolest mohou zmírnit či jí předejít i relativní drobnosti, jakými jsou pečlivá 

hygiena, úprava lůžkovin, polohování, ošetřování invazivních vstupů, celkový 

komfort okolí nemocného aj. V neposlední řadě se na pozitivním ovlivnění 

bolesti podílí i dobrý psychický stav nemocného. V tomto ohledu lze 

empatickým jednáním s nemocnými dosáhnout v kombinaci 

s farmakologickou léčbou výrazné úlevy od bolesti. 
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7. VÝŽIVA, NEVOLNOST A ZVRACENÍ 

Adekvátní výživa je nedílnou součástí úspěšné léčby. Frekventní postižení 

sliznic hematologických nemocných často zcela brání řádnému perorálnímu 

příjmu (bolest) nebo minimálně alteruje vnímání chutí. Také nevolnost a 

zvracení velmi často provází podání chemoterapie a znemožňuje normálně 

jíst. V těchto případech je potřeba volit alternativy – forma, příchuť, teplota aj. 

Často však pomůže pouze farmakoterapie (antiemetika). V indikovaných 

případech pak na místě enterální výživa cestou nasogastrické či 

nasojejunální sondou. Další možností je nutrice parenterální. Zavádění sond 

nosními průduchy nese u hematoonkologických nemocných značné riziko 

poranění s významným krvácením. Stejně tak je třeba dbát pravidelného 

polohování sondy k prevenci vzniku dekubitu. Pravidelnými kontrolami rezidua 

žaludku je možno předcházet komplikacím a hrubě objektivizovat Pro přípravu 

parenterální výživy platí obdobná pravidla aseptického přístupu jako pro jiné 

intravenózní aplikace.  

8. HYGIENA A POLOHOVÁNÍ 

Péče o hygienu a polohování na lůžku je rutinou každodenní 

ošetřovatelské péče. Přesto je tomu potřeba věnovat náležitou pozornost. 

Specifiky nemocných s hematologickými malignitami jsou časté poškození 

sliznic a kůže (kortikoterapie, reakce štěpu proti hostiteli, 

postchemoterapeutické poškození, postradiační poškození aj.). Volbou 

vhodných neabrazivních nedráždivých hygienických prostředků a pomůcek lze 

předejít dalšímu postižení a napomoci hojení. Polohování je spolu s hygienou 

nejenom prostředek k prevenci vzniku dekubitů, ale může významně 

napomoci psychické pohodě nemocných i úlevě od bolestí spojených 

s vynucenou polohou pacientů na lůžku IP. Hygiena a polohování by měly být 

prováděny u vnímajících nemocných po předchozí domluvě a v rámci 

aktuálních možností respektovat potřeby pacienta. 

9. ETIKA, SOUKROMÍ A EMPATIE 

V intenzivní péči jsou nemocní často bez jejich vědomí vystaveni situacím, 

které by jim byly v běžném životě zcela jistě nepříjemné (invazivní vstupy, 
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nahota, závislost na druhých osobách atd.). V těchto situacích je zásadní 

snaha o zachování intimity a soukromí těchto nemocných, ať již jsou při 

vědomí či sedováni. Obdobně je potřeba se snažit vytvořit a zachovat 

maximální možný komfort a respektovat přání nemocných, pokud jsou 

relevantní a nejsou ve vyloženém rozporu s léčebným plánem či je neohrožují.  

Je potřeba mít na paměti, že tato skupina nemocných často tráví v nemocnici 

řadu týdnů až měsíců. 

  

10. KOMUNIKACE S NEMOCNÝM A RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY  

Vstřícná, konstruktivní a příjemná komunikace je základem navození 

dobrého vztahu ošetřujícího personálu s nemocným a jeho blízkými. 

Základem je důvěra nemocného, vyvarování se nečekaných překvapení a 

změn, konzistentní sdělování informací celým ošetřujícím týmem, plánování a 

naslouchání. Komunikace v populaci nemocnými s malignitami je často 

zatížena právě vyrovnáváním se a bojem s nádorovým onemocněním. 

Trpělivost, opakování, ujišťování a empatie jsou jejími základními kameny. 

Nezřídka je vhodné přizvání odborníků – psychologů. Jako prevence 

vyčerpání a vyhoření je pro ošetřující personál nezbytná pravidelná a kvalitní 

duševní hygiena, odpočinek a koníčky. 
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