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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o pacienta s tracheostomickou 

kanylou z pohledu sestry na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a na jednotkách 

intenzivní péče. Skládá se z části teoretické a části empirické. V teoretické části je popsána 

základní terminologie, anatomie a fyziologie dýchacích cest, historie tracheostomie a druhy 

tracheostomických kanyl. Dále se zde pojednává o samotných tracheostomiích, o technice 

provedení, indikacích a komplikacích. Další kapitola teoretické části se věnuje ošetřovatelské 

péči. Poslední kapitola se zabývá způsoby komunikace tracheostomovaného pacienta. 

Empirická část je zpracována kvantitativní výzkumnou metodou pomocí 

dotazníkového šetření. Cílem diplomové práce je zjistit teoretické znalosti sester v oblasti péče 

o nemocné s tracheostomickou kanylou a způsoby komunikace s těmito nemocnými. V této 

části jsou uvedeny a diskutovány statisticky významné rozdíly v odpovědích různých skupin 

respondentů. V závěru jsou uvedena doporučení pro praxi.  
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ABSTRACT 

The thesis is focused on nursing care of patient with tracheostomy cannula from the 

perspective of nurses at the Department of the intensive care or Intensive Care Units. It 

consists of theoretical and empirical part. Essential terminology, anatomy and physiology of 

the airways, historical aspects of surgical procedures and types of tracheostomy tubes are 

described in the theoretical part. Moreover, there are discussed modern surgical techniques, 

indication and possible complication. The next theoretical chapter is focused on the nursing 

care. The last chapter deals with the different alternatives of communication of the patient 

with tracheostomy tubes.  

The research part uses questionnaires as a quantitative research method. The aim of the 

thesis is to investigate the theoretical knowledge of the nurses in their care of the patient with 

tracheotomy tubes and knowledge how to communicate with this patient. The statistically 

significant results are also listed and discussed. The last part concludes with the 

recommendations of the best practice in the care of the patient with the tracheostomy tubes.  
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ÚVOD 

Diplomová práce je zaměřena na ošetřování pacienta s tracheostomickou kanylou 

z pohledu sestry na ARO a JIP. Práce je zaměřena na teoretické znalosti sester v oblasti 

ošetřovatelské péče o nemocného s tracheostomickou kanylou a na komunikační dovednosti 

s tracheostomovanými pacienty.  

Téma jsem si zvolila kvůli svému zaměstnání. Pracuji jako všeobecná sestra  

na jednotce intenzivní péče kliniky Otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,  

kde se s tracheostomovanými pacienty setkávám každý den. S tracheostomií jsem se poprvé 

setkala v zaměstnání. Učení a osvojení si správných technik ošetřovatelské péče  

o tracheostomovaného pacienta považuji za velice náročné, jelikož nebyly dostupné  

ani dostatečné teoretické základy. Budu ráda, když má práce přiblíží sestrám problematiku 

ošetřování nemocného s tracheostomickou kanylou. Součástí péče je i správná, efektivní  

a trpělivá komunikace, jenž musí být obohacena různými pomůckami, které umožňují 

nemocnému zpětnou vazbu. Z tohoto důvodu věnuji část diplomové práce této problematice. 

Kvalitní ošetřovatelská péče je nemyslitelná bez dobrých teoretických znalostí,  

které může sestra posléze aplikovat v praxi a komunikačních dovednostech, na které se 

v dnešní době „papírování“ zapomíná. Ošetřovatelská péče o nemocného s tracheostomií  

je velice specifická. Je důležité znát péči o dýchací cesty (aplikace zvlhčené a ohřáté směsi 

kyslíku, nebulizace, správná technika odsávání, lavážování) i o tracheostomiii (výměna 

čtverců pod tracheotomickou kanylou, dezinfekce stomatu apod.). Tato témata jsou popsána 

v teoretické části diplomové práce, která obsahuje základní terminologii, anatomii a fyziologii 

dýchacích cest, historii, indikace a techniky tracheostomie, druhy tracheostomických kanyl, 

péče o dekanylovaného pacienta a komplikace tracheostomie. Poslední kapitola teoretické 

části je věnovaná komunikaci a specifikům komunikace s tracheostomovaným nemocným. 

Schopnost kvalitní komunikace by měla být největší předností sestry, protože je základním 

atributem ošetřovatelského procesu. Bez kvalitní komunikace nelze navázat s nemocným 

vztah, upevnit jeho důvěru a zmírnit strach a obavy, protože nemocný se zajištěnými 

dýchacími cestami je plně odkázán na pomoc sestry. 

Druhá, empirická část, má charakter kvantitativního výzkumu, jenž bude realizován 

pomocí dotazníkového šetření. Dotazník má tři části, které mapují informace o respondentech, 

jejich teoretické znalosti a problematiku komunikace. Pro srovnání budou dotazníky rozdány 

na oddělení ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení) a JIP (jednotka intenzivní péče) 

čtyř pražských nemocnic.  

Cílem práce bude zjistit a porovnat teoretické znalosti o ošetřování tracheostomických 

kanyl a metody ošetřování nemocného s tracheostomickou kanylou na odděleních ARO a JIP, 

dále zjistit signifikantnost rozdílů u jednotlivých odpovědí a zmapovat problematiku 

komunikace s tracheostomovaným nemocným a její alternativy, které sestry využívají v praxi. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Terminologie 

Tracheotomie je jeden z chirurgických výkonů v oblasti trachey, kde je vytvořen otvor  

do průdušnice (Chorobok, Astl, Komínek, et al., 2004). 

Tracheostomie je nejčastěji prováděný výkon v oblasti průdušnice. Vyústění průdušnice 

 je spojené se zavedením tracheostomické kanyly (Pafko, Haruštiak et al., 2001). Jde  

o chirurgický výkon nebo stav po něm, kdy je trachea spojena s povrchem těla uměle 

vytvořeným otvorem. Cílem je zajistit průchodnost dýchacích cest pro umožnění ventilace 

spontánní nebo pomocí dýchacího přístroje. Tracheostomii můžeme z praktického hlediska 

rozlišit na trvalou (např. stav po totální laryngektomii) a dočasnou (Chrobok, Astl, Komínek, 

et al., 2004). Nabízí se otázka rozdílu mezi tracheostomií a tracheotomií. Při tracheostomii je 

průdušnice tzv. vyšita ke kůži krku, v případě nevyšití trachey se jedná o tracheotomii. 

Tracheotomie je pouze proříznutí stěny průdušnice (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004). 

Punkční dilatační tracheostomie (PDT) někdy označována jako perkutánní dilatační 

tracheostomie je výkon, kdy je do průdušnice vytvořen otvor probodnutím, punkcí (Chrobok, 

Astl, Komínek, et al., 2004). 

Translaryngeální tracheostomie (TLT) je určitý typ punkční dilatační tracheostomie. Jde  

o endoskopický výkon, kdy je při laryngoskopii zavedena punkční jehla a mandren 

z průdušnice na přední stranu krku a kanyla je zavedena z vnějšku (Chrobok, Astl, Komínek, 

et al., 2004). 

Koniopunkce (krikotyreopunkce,laryngopunkce) je výkon, kdy je punkcí vytvořen otvor  

do hrtanu a protětí je vedeno přes ligamentum conicum, mezi chrupavkou štítnou  

a prstencovou (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004). 

Koniotomie (krykotyreotomie, laryngotomie) je výkon, kdy je protnuto ligamentum conicum  

a je vytvořen umělý otvor do hrtanu (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004). Tento urgentní 

výkon zajišťuje průchodnost dýchacích cest při nemožnosti intubovat. Jde o protětí ligamenta 

cricothyroidea ve střední čáře pod dolním okrajem štítné chrupavky a zavedení kanyly 

(Naňka, 2009). Koniotomie se provádí seldingerovou technikou speciálním koniotomickým 

setem nebo kanylou (Scrase, Woollard, 2006). 

Minitracheostomie. Termín je užíván převážně v anesteziologické literatuře (Chrobok, Astl, 

Komínek, et al., 2004). Jde o zavedení tenké kanyly do průdušnice punkční metodou v místě 

ligamenta conica (Pafko, Haruštiak et al., 2001). Z hlediska anatomie je pojem považován  

za nesprávný, jelikož jde o vytvoření otvoru mezi štítnou a prstencovou chrupavkou, což je  

na úrovni hrtanu - koniotomie, laryngotomie (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004). 
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2. Anatomie a fyziologie dýchacího systému 

Dýchací systém zajišťuje výměnu plynů mezi vnějším prostředím a plícemi a výměnu 

mezi krví a tkáněmi. Výměna plynů (kyslík a oxid uhličitý) se podílí na udržení acidobazické 

rovnováhy. Dýchací cesty se skládají z dutiny nosní, vedlejších nosních dutin, hrtanu, 

průdušnice, průdušek a plic a slouží také jako fonační aparát (Naňka, 2009). Vzhledem  

ke zvolenému tématu práce jsou nejdůležitějšími částmi dýchacích cest hrtan a průdušnice,  

jež budou podrobněji popsány v následujících odstavcích. 

Hrtan (larynx) je dutá trubice, která navazuje na pars laryngea pharyngis a plynule 

přechází do trachey. Je důležitý pro dýchání a tvorbu hlasu. Dutina hrtanu je tvořena horní 

rozšířenou část, vestibulum laryngis, která úží do štěrbiny, rima vestibuli, mezi nepravými 

hlasivkovými vazy, plicae vestibulares. Pod nepravými hlasivkovými vazy je další zúžení, 

rima glottidis, mezi pravými hlasivkovými vazy, plicae vocales. Těsně nad plicae vocales 

(hlasivkami) je střed laryngu rozšířen ve výchlipku na obě strany, ventriculus laryngis.  

Na prostor pod hlasivkami navazuje začátek průdušnice, cavitas infragloticca. Chrupavčitý 

skelet laryngu je tvořen párovými a nepárovými chrupavkami. Párové chrupavky jsou 

cartilagines arytaenoideae, corniculatea, cuneiformes a triticeae. Mezi nepárové chrupavky 

řadíme cartilago thyroieda, cricoidea a epiglottis. Kloubní spojení mezi prstencovou a štítnou 

chrupavkou a spojení mezi hlasivkovými chrupavkami a prstencovou chrupavkou je důležité 

pro fonaci. V jednotlivých skloubeních je pohyb chrupavek zajištěn příčně pruhovanými 

svaly. Podle polohy se dělí do tří skupin: přední (m. cricothyroideus), laterální  

(m. cricoarytenoideus lateralis, m. thyroarytenoideus (m. vocalis) a m. thyroepiglotticus)  

a zadní (m. cricoarytenoideus posterior). Sliznice laryngu je pokryta víceřadým řasinkovým 

epitelem pouze na hlasivkových vazech a epiglottis je mnohovrstevný dlaždicový epitel. Cévní 

a nervové zásobení zajišťuje arteria laryngea superior a inferior, nervus vagus - motorická 

inervace a nervus laryngeus superior a inferior - senzitivní inervace (Naňka, 2009). 

Průdušnice (trachea) je 12 až 13 cm dlouhá trubice, která navazuje na hrtan (larynx).  

Je zavěšená na prstencovou chrupavku a končí rozvětvením na pravý a levý hlavní bronchus. 

Trachea se rozděluje na krční a hrudní úsek. Krční úsek sahá od prstencové chrupavky  

až po horní okraj sterna. Hrudní část probíhá skrz horní mediastinum. Za tracheou je uložený 

jícen a před ní odstupují tepny z oblouku aorty. Před tepnami leží vv. brachiocephaliceae  

a v. cava superior. Základem stěny trachey jsou podkovovité chrupavky spojené navzájem 

vazivem. Chrupavky vyztužují dýchací cesty, čímž pomáhají udržet její průchodnost. Zadní 

obvod trachey je tvořen svalovinou a vazivem, paries membranaceus. Sliznice trachey  

je pokryta víceřadým řasinkovým epitelem. Podslizniční vazivo obsahuje drobné 

seromucinózní žlázky a uzlíky lymfatické tkáně. Žlázky produkují hlen, který pokrývá dýchací 

cesty, a zbavují je nečistot. Průdušnice je zásobena z rr. tracheales a a. thyroidea inferior. Žilní 

odtok zprostředkovávají žíly štítné žlázy a do venae brachiocephalicae. Inervaci zajištuje 

nervus vagus (Naňka, 2009). 
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„Pro zachování integrity organizmu je nutný trvalý přísun energie. Energie  

se v organizmu získává biologickou oxidací, pro kterou je nezbytný stálý přísun kyslíku  

do tkání. A právě obohacování krve kyslíkem a odevzdávání oxidu uhličitého je základní funkcí 

dýchacího systému. Plynová výměna probíhá v plicích na alveolární membráně. Dobrá funkce 

respiračního systému je pro život nezbytná (zastavení oxygenace mozkové tkáně způsobí smrt 

v několika minutách). Respirační systém je však jediným pro život nezbytným systémem,  

jehož funkci lze ovládat i vůlí“ (Rokyta, 2000, p. 84).  

Pro správnou funkci dýchání je zapotřebí souhra několika dějů: ventilace (výměna 

vzduchu mezi plícemi a zevním prostředím), distribuce (vedení vzduchu dýchacím systémem 

až k plicním alveolům), difuze (přenos kyslíku a oxidu uhličitého přes alveolární membránu) 

 a perfuze (průtok krevními cévami pro přenos plynů - kyslíku a oxidu uhličitého). V řízení 

dýchání se uplatňuje chemická, nervová a volní regulace. Pro chemickou regulaci dýchání jsou 

důležité změny v parciálním tlaku kyslíku a oxidu uhličitého a pH. Uplatňují se zde centrální  

a periferní chemoreceptory. Centrální chemoreceptory jsou uloženy v prodloužené míše a jsou 

citlivé na snížení pH mozkomíšního moku a intersticiální tekutiny, které je způsobeno 

zvýšením koncentrace oxidu uhličitého. Periferní receptory se nacházejí v kyfotických  

a aortálních tělíscích a jsou citlivé na snížení parciálního tlaku kyslíku, zvýšení parciálního 

tlaku oxidu uhličitého a snížení pH arteriální krve. Jejich citlivost výrazně stoupá při poklesu 

parciálního tlaku kyslíku pod 55 torrů = 7,3 kPa. Nervová regulace dýchání má  

svá centra, která se nachází v prodloužené míše a ve Varolově mostu. Jsou zde umístěny  

dvě skupiny neuronů. V dorzální části prodloužené míchy jsou neurony s inspirační aktivitou  

a ve ventrální části jsou umístěny neurony s expirační aktivitou (Rokyta, 2000). 
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3. Historie tracheostomie 

První zmínky o provádění tracheostomie nacházíme již kolem roku 3600 př.n.l.  

ve starém Egyptě. Další se objevují v roce 2000 př.n.l. v posvátné knize Hindů „Rig Veda“ 

Antičtí lékaři Řecka a Říma užívali pro tracheotomii název laryngotomie nebo bronchotomie 

(Lukáš, et al., 2005). Nejstarší písemné podklady s popisem chirurgického otevření dýchacích 

cest jsou dochovány od řeckého lékaře Pavla z Aeginy z let 600 až 650 n.l., který uvádí popis 

operace pod názvem „faryngotomie“. Doporučuje příčné protětí průdušnice mezi třetím  

a čtvrtým tracheálním prstencem (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004).  

Významými byli též arabští lékaři Avicenna, Albukasis a Avanzoar, kteří se v letech 

1000-1100 n.l. o tracheotomii zmínili. Avicenna popsal tracheotomii ve svém díle „Canon“  

a je mu připisována i první endotracheální intubace (Lukáš, et al., 2005). 

V medicínské literatuře uvádí řada zpráv o úspěšně provedených tracheotomiích  

ve 14. až 16. století (Lukáš, et al., 2005). 

V 18. století je název tracheostomie spojován především se jmény Lorenz Heister  

a Pierr Joseph Desualt (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004). Tracheostomickou kanylu 

poprvé zavedl roku 1776 Richter (Lukáš, et al., 2005). Tracheostomie byla v minulosti 

indikována zejména v rámci první pomoci a u akutní laryngální dušnosti jako nejčastější 

důsledek záškrtu. Až roku 1943 byla indikace rozšířena o toaletu dýchacích cest (odsávání). 

Moderní chirurgický postup popsal v roce 1909 Chevalier Jackson, který roku 1923 seskupil 

komplikace po tracheostomii a popsal „bezpečné a nebezpečné“ oblasti při tracheotomii.  

Do trachey byly zaváděny různé druhy trubic, které byly zpočátku rovné a později obloukovitě 

zahnuté. Šlo o první tracheostomické kanyly (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004). 

Zejména při vzniku neurochirurgických a kardiochirurgických oddělení intenzivní péče 

došlo k zavedení a zdokonalování punkčních technik tracheostomie. Roku 1955 Sheldon  

a kolektiv uvedli poprvé techniky punkčních tracheostomií. V roce 1969 Toye a Einstein 

modifikovali Seldingerovu metodu při provádění PDT. Po punkci trachey zavedli jehlou drát, 

který sloužil jako vodič, do jejího lumina. Po odstranění jehly zavedli po drátu široký dilatátor 

a poté i tracheostomickou kanylu. Tato metoda byla původně zamýšlena pouze jako zajištění 

dýchacích cest při akutních stavech v urgentní medicíně. Až roku 1985 Ciaglia pomocí 

Seldingerovy metody navrhl punkční dilatační techniku, kdy užívá sady dilatátorů a vytváří 

tracheostomický kanál mezi druhým a třetím tracheálním prstencem. Speciální kleště k dilataci 

otvoru navrhl roku 1990 Griggs. Roku 1997 uvedli Fantoni a Ripamonti translaryngeální 

punkční dilatační tracheostomii (Lukáš, 2005). 

„Tracheostomie a koniotomie (krikotyreotomie) je dnes technicky přístupná početné 

lékařské obci s odlišnou úrovní praktických zkušeností. K provedení tracheostomie, resp. 

Tracheopunkce či koniopunkce je dnes používána celá řada jednorázových pomůcek.“ 

(Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004, p. 24). 
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4. Druhy tracheostomických kanyl 

Tracheostomická kanyla má za úkol udržet průchodnost tracheostomatu. Jejím cílem  

je zajistit vstup do dýchacích cest nebo umožnit provedení umělé plicní ventilace. 

Tracheostomické kanyly lze rozdělit na dvě velké skupiny: kanyly z plastických materiálů  

a kovové kanyly (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004). Jde o zahnuté rourky různé velikosti 

(Zimčíková, Pešková, 2003). 

Kanyly z plastických materiálů 

Kanyly z plastických materiálů (PVC, silikon, teflon) dělíme na kanyly, které jsou 

opatřené těsnící manžetou (tzv. „balónkové“ kanyly viz příloha B) a bez těsnící manžety. 

V klinické praxi převažují „balónkové“ kanyly. Tracheostomická kanyla s těsnící manžetou se 

skládá z límce kanyly s otvory pro fixační tkanice, těsnící manžety (tzv. balónek), ventilu, 

kontrolního balónku těsnící manžety a zaváděcí vložky do kanyly, který je na konci opatřen 

olivkou umožňující snadnější a bezpečnější zavedení kanyly. Pokud je indikováno utěsnění 

dýchacích cest (např. u umělé plicní ventilace nebo při riziku aspirace), těsnicí manžeta se 

naplní vzduchem (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004). Velikost kanyly vždy volíme podle 

šíře tracheostomického kanálu (Dhand, Johnson, 2006). Existují také armované 

tracheostomické kanyly, které jsou vyztužené nerezovou ocelí bránící jejich zalomení (Morris 

et al., 2013). 

Perforované (fenestrované) kanyly dovolují při výdechu přirozenými dýchacími 

cestami redukovat dechový odpor. V případě, že nehrozí riziko aspirace a je zachován hrtan, je 

možné fenestrované kanyly použít k fonaci. Těsnící manžeta umožňuje uzavřít průdušnici při 

zachované ventilaci a tím zajišťuje ochranu dýchacích cest před aspirací (Mackerlová, 2011). 

U dlouhodobě tracheostomovaných nemocných je možné využít silikonové 

tracheostomické kanyly nebo tracheostomickou kanylu s povrchovou úpravou z čistého stříbra 

nebo jeho slitiny. Tento druh má antibakteriální účinky a je z dlouhodobého pohledu 

nákladově příznivý. Výměna TSK je doporučována každých 5 let (Khan, 2012).  

Jako další typ tracheostomických kanyl jsou kanyly s odsáváním ze subglotického 

prostoru (příloha D), jež výrazně snižují riziko ventilátorové pneumonie (Líbalová, 2010). 

Kovové kanyly 

Kovové kanyly (příloha C) se vyvíjí mnoho desítek let a k dispozici je celá škála  

s různými průměry a zakřivením. Kanyla se skládá z límce s kovovým zámkem, který brání 

vysunutí zavaděče nebo vložky při kašli, vložky do kanyly (střed), zaváděcí vložky do kanyly 

s otvory na dolním konci pro možnost dýchání při jejím zavádění do tracheostomatu.  

Po zavedení se odstraní zavaděč, jenž je nahrazen vložkou (tzv. dvouplášťová tracheostomická 

kanyla), kterou při obstrukci dýchacích cest většinou stačí pouze vyndat a vyčistit (Chrobok, 

Astl, Komínek, et al., 2004). 
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5. Zobrazovací metody 

Zobrazovací metody slouží k posouzení uložení, průběhu, tvaru a šíře lumene trachey, 

její stěnu a okolí (Pafko, Haruštiak, et al., 2001). Trachea je trubicovitý orgán naplněný 

plynem. Začíná u dolního okraje prstencové chrupavky a končí větvením na dva bronchy 

(Lukáš, 2005). U mužů jsou rozměry trachey 17-19,4 mm a u žen 13,8-16,6 mm. K zobrazení 

trachey nebo bronchů lze využít mnoho zobrazovacích metod. Patří k nim klasické rentgenové 

metody, výpočetní tomografie, magnetická rezonance (Pafko, Haruštiak, et al., 2001), a také 

ultrasonografie (Lukáš, 2005). 

5.1 Klasické rentgenové metody 

Rentgenové záření je druh elektromagnetického vlnění. Rozsah používaných délek 

záření při radiologických aplikacích je 5 až 100 pm. Mezi vlastnosti rentgenového záření patří 

vysoká pronikavost látkami, dále způsobuje ionizaci a excitaci atomů absorbátoru, v určitých 

materiálech vyvolává fluorescenci, působí na fotografickou emulzi a v neposlední řadě má 

biologické účinky (Beneš, Stránský, Vítek, 2009). „Rentgenové záření vzniká na anodě 

rentgenové lampy dvojím způsobem. Jednak přechody elektronů ve vnitřních slupkách 

elektronových obalů atomů s vysokým atomovým číslem (charakteristické záření), jednak jako 

záření doprovázející zabrzdění elektronů s vysokou kinetickou energií v elektrostatickém poli 

jádra anody (brzdné záření)“ (Beneš, Stránský, Vítek, 2009, p. 152).  

Základem vyšetření je předozadní a bočná projekce hrudníku, kde lze vidět tracheu 

jako projasnění ve střední čáře, přičemž je možné posoudit také její příčný průměr. 

Nevýhodou je, že trachea není zobrazena v plném rozsahu, jelikož chybí krční úsek. Projekce 

je spíše zaměřena na plicní parenchym. Přínosnější je skiagram bočné stěny při hyperextenzi 

hlavy a za současného polykání. U této metody není ovšem zachycena dolní třetina trachey.  

U těchto metod můžeme posoudit šíři vzduchem naplněného prostoru, cizí těleso, otok 

měkkých tkání, hodnotit stav chrupavek a dislokaci trachey (Lukáš, 2005).  

5.2 Výpočetní tomografie (CT) 

Jedná se o častou vyšetřovací metodu. Významné metody při zobrazení trachey jsou 

multiplanární rekonstrukce a možnosti 3D virtuální endoskopie. Průdušnice se vyšetřuje 

většinou spirálním CT (Lukáš, 2005). U spirálního CT vyšetření probíhá kontinuálně,  

kdy se během expozice plynule posouvá stůl s pacientem a kolem něj rotuje rentgenka. 

Získaná data se dále rekonstruují do axiálních vrstev (Pafko, Haruštiak, et al., 2001). 

„Vyšetření se provádí nativně se zadrženým dechem v inspiriu a lze je dál doplnit vyšetřením 

v exspiriu, zejména k verifikaci chondromalacie.“ (Lukáš, 2005, p. 46). Předpoklad  

pro kvalitní vyšetření je podání kontrastní látky. Pro odlišení jícnu je vhodné polknutí vodného 

roztoku jodové nebo baryové kontrastní látky (Lukáš, 2005).  
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5.3 Magnetická rezonance 

Magnetická rezonance patří mezi nejsložitější a nejdražší vyšetřovací metody. 

Principem je počítačové sledování změn chování různých buněk v lidském těle v průběhu 

působení silného magnetického pole. Konstrukce zobrazení vychází z jaderné magnetické 

rezonance a jaderné magnetické rezonanční spektroskopie (Navrátil, 2005). Magnetická 

rezonance je založena na interakci jader atomů daných do silného magnetického pole, 

s přídavným vysokofrekvenčním magnetickým polem a počítačovém vyhodnocení chování 

biologických tkáni v tomto poli (Rosina a kol., 2013). Magnetická rezonance se při vyšetření 

trachey a bronchů využívá méně. Toto vyšetření nemá dostupnost jako CT a je podstatně 

dražší. Výhodou pro pacienta je absence radiační zátěže. Vyšetření je možné provést ve třech 

rovinách – koronární, sagitální a axiální. Zpracování vyšetření je stejné jako u CT  

(Pafko, Haruštiak, et al., 2001). U pacienta je před vyšetřením nutné vyloučit přítomnost kovu 

v těle. Jedná se o kardiostimulátor, kochleární implantát, ale i velké zubní můstky z kovů  

a jiné (Astl, 2002). 

5.4 Ultrasonografie 

 Sonografie je založena na různém odrazu ultrazvuku od tkání. Sonografický přístroj  

se skládá ze dvou částí. První část nese název piezoelektrický krystal, který vyrábí a poté 

vysílá ultrazvukové vlnění. Tento krystal vlnění také přijímá a převádí je zpět na elektrický 

signál. Druhou částí je počítač, který elektrický signál zpracovává a předává ho v obrazovém, 

případně i zvukovém provedení. Ultrazvuk se dobře šíří v prostředí, které obsahuje tekutinu, 

naopak špatně se šíří ve vzdušném nebo pevném prostředí (Rosina, Kolářová, Stanek, 2006). 

V oblasti krku se ultrazvuk využívá především k vyšetření štítné žlázy, při zvětšení 

lymfatických uzlin, při zobrazení solidních či cystických útvarů na krku. Ultrasonografie  

se rovněž užívá u získání bioptických vzorků a provedení drenáže nebo punkce trachey 

(Lukáš, 2005). 
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6. Technika provedení tracheostomie  

Při volbě techniky tracheostomie je velice důležité brát ohled na celkový stav pacienta 

a anatomické poměry přední strany krku (Lukáš, 2005). „Vedle klasické, konvenční (plastické, 

vyšité) tracheostomie jsou k dispozici moderní punkční postupy podle Ciaglia, Griggse  

a Fantoniho a Frova. Těmto metodám je v počátečních krocích společná punkce trachey 

s následnou dilatací punkčního kanálu až do šířky, která umožňuje zavedení tracheostomické 

kanyly. Rozdíly vznikají podle dilatačních manévrů“ (Drobný, 2002, p. 344). Uvedené postupy 

provedení tracheostomie mohou být provedeny na operačním sále i na lůžku. Při provádění 

tracheostomie je třeba celková anestézie (Drobný, 2002). Tracheostomie je chirurgický výkon, 

při kterém jsou postupně otevírány jednotlivé vrstvy od kůže až po tracheu s následným 

nastřižením tracheálního prstence a zavedením tracheostomické kanyly (Edgtton, Wright, 

2005).  

V intenzivní péči se stává stále oblíbenější pro zavedení tracheostomické kanyly 

punkční dilatační metoda. Chirurgická i punkční metoda jsou srovnatelné v oblasti frekvence 

výskytu komplikací (krvácení, tracheomalacie, pozdní stenózy trachey), ale během procedury 

je punkční metoda daleko rychlejší a způsobuje minimální trauma (Zadák, Havel, et al., 2007). 

Dříve vznikaly tracheální poranění z endotracheálních a tracheostomických kanyl. Nyní máme 

k dispozici daleko lepší konstrukce těchto kanyl (Grillo, 2004). 

6.1 Anestézie při provedení tracheostomie 

Pro operace trachey je vhodná celková anestézie s tracheální intubací, kdy přednostně 

využíváme nezalomitelné armované tracheální rourky. Vzhledem k tomu, že jsou dýchací 

cesty často změněny otokem, nádorem či jiným patologickým procesem, je pro anesteziologa 

zvláště obtížný úvod do celkové anestézie. Pokud se u ORL pacientů počítá s obtížnou 

intubací, je nutné mít předem připraveny všechny pomůcky pro provedení tracheostomie. 

Pacientům, kteří mají zhoršenou průchodnost dýchacích cest, se nesmějí podat silná sedativa, 

jelikož by mohla způsobit útlum dýchání. Jako součást premedikace je vhodné podat 

antiemetikum (např. droperidol), kterým snížíme riziko pooperačního zvracení. Pouze 

v případě akutní tracheostomie se výkon provádí v místní anestézii, kdy nemocnému 

přivádíme obličejovou maskou kyslík pokud možno s podporou dýchání (Larsen, 2004).  
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6.1.1 Příprava a premedikace 

Cílem v předoperační přípravě je eliminovat strach a zajistit nemocnému dostatečný 

spánek. Užíváme benzodiazepiny, které mají sedativní a hlavně anxiolytický účinek.  

Ve většině případů se na noc podává flunitrazepam (Rohypnol tbl.) v dávce 1 mg p.o.  

nebo oxazepam (Oxazepam tbl.) v dávce 10 – 20 mg p.o. Ráno podáváme oxazepam 10 – 20 

mg zhruba dvě hodiny před převozem pacienta na operační sál. Není vhodné podávat opioidy, 

které tlumí dýchací centrum a atropin, který zhoršuje mobilizaci sekretu z dýchacích cest 

(Pafko, Haruštiak, 2001).  

Úkolem sestry je kromě plnění farmakologické přípravy podle ordinace anesteziologa  

i velmi významná bezprostřední příprava pacienta před výkonem, která zahrnuje odstranění 

snímatelné zubní náhrady, sundání veškerých šperků, odlíčení u žen, nasazení elastických 

punčoch nebo namotání elastických obinadel na dolní končetiny jako prevenci 

tromboembolické nemoci. Těsně před výkonem sestra změří fyziologické funkce pacienta  

a zaznamená je do dokumentace, s níž je pacient odvezen na operační sál. 

6.1.2 Úvod do anestézie 

Po zajištění monitorace vitálních funkcí je důležité také zajistit periferní žilní katétr, 

popřípadě centrální žilní katétr. V případě indikace přímého monitorování arteriálního 

krevního tlaku kanylujeme artérii (nejčastěji a. radialis) (Pafko, Haruštiak, 2001). Úkolem 

anesteziologické sestry je kanylace periferního řečiště, případně příprava sterilního stolku ke 

kanylaci centrálního žilního řečiště a artérie. Při úvodu do anestézie plní sestra ordinace lékaře 

a asistuje při zajištění dýchacích cest. Pro úvod do anestézie užíváme jako složku analgezie 

sufentanil (Sufenta) v dávce 0,5 – 1,0 µg/kg. Jako složku anestézie užíváme intravenózní 

anestetikum propofol, je možné užít i inhalační anestetikum sevofluran. Pro složku relaxace 

volíme nedepolarizující myorelaxans (vecuronium, atracurium). Anestézii v průběhu operace 

udržujeme volatilními anestetiky, nejčastěji izofluranem dle potřeby do 1,3 MAC (minimální 

alveolární koncentrace), obvykle však stačí koncentrace do 0,5 MAC. Alternativní možností  

je propofol intravenózně v dávce 6 až 9 mg/kg/h (tj. 100 až 150 µg/kg/min) (Pafko, Haruštiak, 

2001). Pro sestru, která na operačním sále pomáhá lékaři, jsou nejdůležitější ordinace 

anesteziologa, správné ředění léků a jejich aplikace, asistence při zajištění dýchacích cest, 

příprava sterilního stolku pro případnou kanylaci centrálního žilního řečiště a artérie. Po celou 

dobu výkonu je anesteziologická sestra plně k dispozici lékaři a plní jeho ordinace. 
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6.1.3 Farmaka užívaná při tracheostomii 

Jako anestetika užíváme např. Remifentanil (Ultiva), Midazolam (Dormicum), 

Thiopental, Propofol (Diprivan, Recofol), Etomidát (Hypnomidate) a Ketamin (Narkamon) 

(Lukáš, 2005). Vybraná anestetika budou níže blíže popsána. 

 Midazolam patří do skupiny bezodiazepinů a je nejvhodnější k sedaci. Má krátký 

poločas rozpadu v rozmezí 1,5 až 2,5 hodiny, a proto je považován za sedativum volby  

u ambulantních výkonů a v intenzivní a resuscitační péči (Lorando et al., 2014). Midazolam 

má velice rychlý nástup účinku po intravenózní aplikaci přichází do tří až pěti minut sedace. 

K sedaci je potřeba dávka 2,5 mg intravenózně, kterou lze postupně zvyšovat až do maximální 

celkové dávky 10 mg. Při dlouhodobé sedaci se podává úvodní dávka 0,03 až 0,3 mg/kg  

při pomalém podání a udržovací dávka 0,03 až 0,2 mg/kg/hod. Po dávce 0,15 mg/kg 

intravenózně trvá plné psychické zotavení zhruba tři hodiny. Je zde patrná výrazná amnézie  

a midazolam také působí respirační depresi (Lukáš, 2005). 

 Thiopental je ultrakrátce působící barbiturát bez analgetického účinku. I ve velmi 

nízkých dávkách dochází při intravenózním podání k rychlé ztrátě vědomí. Má vysokou 

lipofilitu, a proto rychle proniká hematoencefalickou bariérou. Biologický poločas rozpadu  

je tři až šest hodin a eliminační poločas je zhruba devět hodin. Thiopental se nehodí  

pro dlouhodobou sedaci. „K jeho nežádoucím účinkům patří oběhová a dechová deprese, 

histaminogenita, excitační projevy, imunosuprese. Thiopental je absolutně kontraindikován  

u porfyrie a značné opatrnosti je třeba u pacientů s bronchiálním astmatem. Snižuje spotřebu 

kyslíku v mozku a nitrolební tlak. Používá se při nitrolební hypertenzi, zejména u traumatické 

etiologie. Podává se zpravidla v bolusech v rozmezí 1 – 3 mg/kg/hod., při vzestupu ICP  

či preventivně před bolestivými podněty. Další možnou indikací podání je refrakterní 

epileptický stav“ (Lukáš, 2005, p. 61). 

 Propofol je intravenózní anestetikum, které má rychlý a klidný nástup účinku. 

Nemocní se probouzejí téměř ihned, a to i po několikadenním podávání. Je využitelný  

i u jaterní a ledvinné insuficience. Dlouhodobé podávání vysokých dávek (7 – 14 mg/kg/hod.) 

může vést k hypertryacylglycerolemii a hypercholesterolemii. Bezpečná dávka by neměla 

přesáhnout 4 mg/kg/hod. Propofol nemá anestetické účinky. Z tohoto důvodu je vhodná 

kombinace s opioidy nebo benzodipazepiny. Nevýhodou je oběhová a dechová deprese. 

K sedaci s obvykle podává bolus 0,5 – 1,0 mg/kg a v minutových intervalech je dávka 

navyšována po 20 mg. Jednodušší je po úvodní dávce pokračovat infuzí 1 – 4 mg/kg/hod. 

(Lukáš, 2005). 

Jako relaxancia užíváme Mivacurium, Atracurium besalis (atracurium), Cisatracurium, 

Vecuronii bromidum (vecuronium) a např. Rocuronii bromidum (rocuronium) (Lukáš, 2005).  
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Mivacurium je potentní nedepolarizující svalové relaxancium benzylizochinolinového 

typu. Intubační dávka u dospělých je 0,15 mg/kg a účinek trvá 15 – 20 minut, se zotavením  

do 30 minut. Nástup je pomalejší, a tudíž jsou horší í intubační podmínky (Lukáš, 2005). 

Rocuronium je nedepolirazující steroidní myorelaxans s rychlým nástupem účinku. 

Působí rychleji na svaly laryngu více než ostatní, a proto je vhodný pro intubaci  

– již za 60 sekund po podání. Nástup účinku urychluje podání propofolu. Podání bolusové 

dávky 0,6 mg/kg je spojeno s přechodným zvýšením srdeční frekvence (Lukáš, 2005). 

6.2 Minitracheostomie, koniotomie 

Jedná se o metody, při kterých se zavádí buď úzká rourka pro toaletu dýchacích cest, 

nebo širší rourka při neodkladné resuscitační ventilaci u pacientů s nemožností intubace. 

K zavedení se užívají originální sety určené pro jedno použití (Zadák, Havel, et al., 2007). 

Při koniotomii se provádí v oblasti krikotyroideální membrány, nejlépe v sagitální 

rovině. Je zde menší pravděpodobnost porušení cév (Pokorný, 2004). Tenká kanyla se zavádí 

punkční metodou do trachey v oblasti ligamentum conicum, jež leží těsně pod kůží a spojuje 

štítnou a prstencovou chrupavku. Indikace pro minitracheostomii je obstrukce hrtanu, kdy není 

možnost intubace, retence hlenů u spontánně ventilujícího pacienta, preventivní zavedení  

na konci operace u rizikových pacientů po velkých výkonech, stavy po extubaci dlouhodobě 

intubovaných nemocných jako prevence retence sputa, cesta pro aplikaci kyslíku, léků  

nebo podpůrné triskové ventilace. V dnešní době je indikace zřídka kdy (Pafko, Haruštiak, 

2001).  

Koniotomie není v žádném případě náhrada tracheostomie. V algoritmu pro řešení 

akutní obstrukce dýchacích cest stojí koniotomie (koniopunkce) až na úplném konci. Vstup  

do hrtanu může být proveden otevřenou chirurgickou technikou (koniotomie), nebo 

koniopunkcí (Chorobok, Astl, Komínek, et al., 2004). Pokud selže ventilace pomocí vaku 

s maskou, není možné zavést tracheální rourku nebo jinou pomůcku (laryngální maska, 

kombiroura), může být koniotomie život zachraňující výkon (Černý et al., 2009). 

6.2.1 Chirurgická koniotomie 

Lékař stojí většinou vpravo od pacienta a fixuje prsty levé ruky hrtan. Druhou rukou 

vyhledá prstencovou chrupavku a ligamentum conicum a ve střední čáře vede vertikální kožní 

řez v délce 2 – 3 cm od dolní části štítné chrupavky (příloha A). Současně roztahuje řez  

a tlakem na hrtan omezuje krvácení. Řez musí protnout kůži. Tkáně ve střední čáře jsou 

odsunuty stranou a je lokalizováno ligamentum conicum, které je horizontálně proťato v délce 

1 cm. Po otevření hrtanu se zavádí speciální nebo tracheostomická kanyla, tracheální rourka 

anebo bronchoskopický tubus s malým průměrem (Chorobok, Astl, Komínek, et al., 2004).  

 



21 

 

 

6.2.2 Koniopunkce 

K punkci hrtanu přes ligamenutm conicum se používají jednorázové sety.  

„Některé sety pro koniopunkci jsou založeny na dilatační technice – po punkci subglotického 

prostoru přes ligamentum cricothyroideum je luminem punkční jehly zaveden do dýchacích 

cest kovový vodič (Seldingerova metoda), po kterém je otvor dilatován a následně zavedena 

tenká plastová kanyla. Některé sety připomínají kanylu pro venepunkci – skládají se z plastové 

kanyly nasunuté na kovovou jehlu, která je po proniknutí do hrtanu z kanyly vytažena. Vnitřní 

průměr kanyl 4 mm u dospělých a 2 mm u dětí zaručuje průchodnost dýchacích cest a díky 

menšímu vnějšímu průměru je riziko poškození zvláště citlivé prstencové chrupavky výrazně 

nižší“ ( Chorobok, Astl, Komínek, et al., 2004, p. 67, 68).  

Poloha pacienta u koniopunkce je identická jako u tracheostomie. Základem úspěchu je 

fixace hrtanu. Punkční jehlou s kanylou nasazenou na stříkačku pronikáme kolmo po střední 

čáře do nitra hrtanu přes ligamentum conicum, dále po proniknutí do hrtanu skláníme konec 

zavedené jehly, aby kanyla mohla být zavedena. Po aspiraci vzduchu zavedeme a fixujeme 

kanylu (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004).  

 

6.3 Chirurgická tracheostomie 

Provádí se u intubovaného a analgosedovaného pacienta při maximálním záklonu 

hlavy (Drobný, 2002). Optimální je dolní tracheostomie, to znamená otevření trachey 

kaudálně od isthmu štítné žlázy. Důležitá je poloha pacienta, který leží na zádech  

a podložením mezi lopatkami dosáhneme záklonu hlavy (Pafko, Haruštiak, 2001). „Kožní řez, 

dlouhý 3-4 cm probíhá napříč krku, asi v polovině vzdálenosti mezi fossa jugularis  

a výčnělkem štítné chrupavky (ohryzku). Po proniknutí podkožím se od sebe odtlačí snopce 

přímých svalů krku ve střední čáře, až se objeví istmus štítné žlázy. Poté, co se pronikne  

po jeho opiších a protětí dále, objeví se volná přední plocha horní části trachey. Identifikují  

se dva nebo tři tracheální prstence a vyhledá se nejvhodnější štěrbina k provedení střední 

tracheostomie. Tracheální rourka s těsnící manžetou se zasune asi o 4 cm hlouběji nad karínu, 

aby další řez neprořízl naplněnou těsnící manžetu a nevznikla netěsnost dýchacích cest. 

Štěrbina mezi prstenci se otevře na délku 1-1,5 cm. Vycházeje z obou pólů příčné incize, 

doplní se otvor trachey dvěma podélnými incizemi kaudálně přes tracheální prstenec.  

Tím vzniká kaudální stopkaté chrupavčité víčko, tzv. „Björgův lalok“, trachey tvoří okénko. 

Kraniální konec laloku se převrátí kaudálně a fixuje se ke kůži. Dále se laterální a kaudální 

okraje otvoru v trachey adaptují k odpovídajícímu okraji kůži stehy. Tím se provede plastická, 

tj. vyšitá tracheostomie. Tracheální rourka se povytáhne těsně pod vazy, aby byl vstup 

tracheostomatem do trachey volný, a zasune se tracheostomická kanyla. Její manžeta  

se nafoukne, dýchací cesty se utěsní, připojí se sterilní úhlová spojka a pacientský okruh. 
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Zkontroluje se umělá ventilace a pacient se extubuje s následným odsátím obsahu 

hypofaryngu. Björgův lalok slouží k usnadnění zavádění tracheostomické kanyly. Snadnější 

výměně napomáhají i poziční stehy, které je možno vyvést a fixovat náplastí k přední hrudní 

stěně“ (Drobný, 2002, p. 346).  

Tracheostomie s vyústěním průdušnice lze rozdělit na trvalou tracheostomii, 

tracheostomii s plastikou kanálu a Björkův lalok. Trvalou (permanentní) tracheostomii 

provádíme např. u nemocných po totální laryngektomii a jde o trvalé vyšití průdušnice  

ke kůži. Tracheostomie s plastikou kanálu se provádí u pacientů, kteří mají plánované 

dlouhodobé nošení tracheostomické kanyly a jde o vyšití průdušnice ke kůži několika stehy 

(Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004). Pro sestru je hlavním úkolem příprava sterilního 

stolku a tracheostomických kanyl, zajištění funkční odsávačky, asistence lékaři v aplikaci 

farmak, které podává a kontrola fyziologických funkcí.  

6.4 Punkční dilatační tracheostomie  

V současné době patří mezi nejrozšířenější metody punkční dilatační metoda  

podle Ciaglia, Griggse, Fantoniho a podle Frova. PDT je standardně prováděna v celkové 

anestezii (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004).  

Punkční tracheostomie podle Ciagla byla ve své moderní verzi předvedena roku 1985. 

Tato metoda byla v Anglii označena jako „perkutánní dilatační tarcheostomie“ a v Německu  

i České republice jako „punkční tracheostomie“, a tím se definoval úvodní krok celého 

postupu. Punkční tracheostomie se provádí Seldingerovou technikou (Drobný, 2002).  

Před vlastním výkonem se upraví poloha tracheální rourky, kdy je těsnící manžeta umístěna 

těsně pod hlasivkovými vazy, což se provádí za pomoci flexibilního bronchoskopu  

nebo laryngoskopu. V předpokládané úrovni 2. – 3. prstence trachey je provedena krátká, 

horizontální incize kůže a následně punkce trachey speciální jehlou velikosti 18 G napojenou 

na stříkačku se sterilním fyziologickým roztokem. Kontrola místa vpichu se provádí aspirací 

vzduchu a je doporučena také endoskopická kontrola. Dále je odstraněn vnitřní kovový 

mandren a vnitřkem kanyly je zaveden kovový vodič, který by měl směřovat distálně 

k bifurkaci průdušnice. Po kovovém vodiči je do kanyly zaveden plastový vodič, na kterém 

jsou zaváděny dilatátory narůstajícího průměru. Po dosažení optimálního stupně dilatace  

je na tenčím dilatátoru zavedena tracheostomická kanyla. Následně se provede endoskopická 

kontrola (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004). 

Punkční dilatační tracheostomie podle Griggse je založena na dilataci tkáňových 

struktur speciálními kleštěmi s tupými okraji (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004).  
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Výhod punkční dilatační tracheostomie oproti klasické chirurgické tracheostomii  

je mnoho. PDT oproti SDT trvá mnohem kratší dobu (okolo 15-ti minut, SDT až hodinu),  

je zde kratší anestezie i relaxace. Zavedení kanyly malým otvorem minimalizuje poranění 

tkání, vznik infekce a díky menšímu otvoru je zde daleko lepší kosmetický efekt.  

Mezi kontraindikace PDT řadíme poruchy krevní srážlivosti, věk (neprovádí se v dětském 

věku), nevhodné anatomické poměry (nehmatná prstencová chrupavka, zvětšená štítná žláza), 

předpokládané potíže s intubací a FiO2 více než 0,6 a PEEP více než 10, hypoxický index 

méně než 100 (Stoklasová, 2005). 

Úkolem sestry je připravit bronchoskop se světelným zdrojem, sterilní silikonový sprej 

vhodný k použití do dýchacích cest, odsávačku, set k PDT, tracheostomické kanyly a sterilní 

stolek. Z řad farmak připraví po dohodě s lékařem k analgezii nejčastěji sufentanyl, k anestezii 

midazolam nebo propofol a k relaxaci pipekuronium nebo atrakurium (Stoklasová, 2005). 

Hlavní je pak asistence lékaři především v oblasti aplikace farmak, odsávání a sledování 

fyziologických funkcí. 
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7. Indikace tracheostomie 

Jsou tři základní indikace k tracheostomii. První je obstrukce dýchacích cest z důvodu 

tumoru, vrozené anomálie, zánětlivých otoků krku, objemných cizích těles v oblasti hltanu 

nebo hrtanu, anebo pooperační stavy po rozsáhlých výkonech v ORL a stomatochirurgii. Další 

indikací je dlouhodobá umělá plicní ventilace a poslední indikací je zajištění dýchacích cest 

bez nutnosti ventilační podpory, tj. u nemocných s poruchou vědomí, nízkou svalovou silou, 

kdy nemají kontrolu nad toaletou dýchacích cest (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004). 

Tracheostomie se rozdělují na dočasné a trvalé, u dočasných tracheostomií se předpokládá 

uzavření stomatu po odeznění důvodů, pro který byla provedena. Definitivní tracheostomie 

není možně zrušit, zejména při stavech po totální laryngektomii a u pacientů s rozsáhlými 

nádory faryngolaryngeální oblasti určené k paliativní péči ( Bohušová, 2004). Tracheostomie 

je často jediným možným zajištěním dýchacích cest u kriticky nemocných na jednotkách 

intenzivní péče (Casserly, Lang, Fenton, Walsh, 2007). 

7.1 Zajištění dýchacích cest při dlouhodobé umělé plicní ventilaci 

V tomto případě je tracheostomie určena k definitivnímu zajištění dýchacích cest. 

Umělá plicní ventilace je způsob dýchání, kdy mechanický přístroj plně či částečně zajišťuje 

průtok plynů respiračním systémem. Umělá plicní ventilace se používá ke krátkodobé  

či dlouhodobé podpoře nemocných, u kterých vznikla závažná porucha ventilační nebo 

oxygenační funkce respiračního systému nebo takový stav hrozí (Dostál et al., 2004). 

V situaci, kdy předpokládáme dlouhodobou umělou plicní ventilaci, se tracheostomie provádí 

již druhý nebo třetí den, není nutné vyčkávat doby jednoho týdne, který je považován  

za limitní pro orotracheální intubaci. Časné provedení tracheostomie zkracuje dobu pobytu  

na ventilátoru a snižuje riziko ventilační pneumonie (Zadák, Havel et al., 2007). 

Tracheostomie u dlouhodobě ventilovaného pacienta snižuje riziko poškození 

dýchacích cest intubací, usnadňuje proces odvykání od umělé plicní ventilace, zlepšuje 

podmínky pro toaletu dýchacích cest a zvyšuje komfort nemocného (např. možnost příjmu 

potravy per os u ventilovaného pacienta při vědomí). Ve srovnání s tracheální intubací má 

tracheostomie mnoho výhod (snížení velikosti mrtvého prostoru, snížení odporu dýchacích 

cest, snadnější ošetřování dutiny ústní a nosní, snadnější mobilizace nemocného, snížení rizika 

postintubačních stenóz hrtanu a ve většině případů i nižší spotřeba sedace), ale také nevýhod. 

Mezi hlavní nevýhody řadíme ztrátu funkce nosní dutiny, ztrátu čichu či omezení fonace. 

(Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004). Včasné zajištění tracheostomie může zkrátit pobyt  

na intenzivní péči (Durbin et al., 2010). 
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7.2 Obstrukce dýchacích cest 

Laryngotracheální obstrukce je označována jako klasická indikace. Její příčinou  

je zánětlivá, nádorová či neurogenní obstrukce hrtanu. K méně častým příčinám patří úraz 

hrtanu a horní části průdušnice. Indikací k tracheostomii jsou i špatné anatomické poměry, 

které znemožňují orotracheální intubaci (Lukáš, 2005). U dušného pacienta má sestra za úkol 

pozorovat a hodnotit barvu kůže, rtů a akrálních částí těla, rytmus a hloubku dýchání, pohyby 

hrudníku a kontakt pacienta (Higginson, Jones, Davies, 2010). V urgentních případech  

je tracheostomie indikována jako poslední možnost zajištění dýchacích cest (McGrath, Bates, 

Atkinson, Moore, 2012). 

Cizí tělesa uváznou v hrtanu nebo v oblasti trachey a způsobí dušnost z výrazného 

zúžení dýchacích cest nebo z laryngospasmu. Jako terapii je nutné provést přímou 

laryngoskopii i bez anestézie a pokusit se o extrakci. Tracheostomie se provádí až v krajním 

případě. Mezi záněty, které mohou být příčinou dušnosti, řadíme epiglotitidu a laryngitidu. 

Farmakologická léčba zánětů je podání kortikoidů a u epiglotitid antibiotika (Pokorný, 2004). 

Nádory hrtanu, hltanu, horní třetiny jícnu a nádory horní třetiny trachey vedou 

k laryngotracheální obstrukci. Nádory jsou nyní nejčastější indikací k tracheostomii 

(Lukáš, 2005). Totální laryngektomie (úplné odstranění hrtanu) je výkon, který se provádí  

u nemocných s nádorovým onemocněním (nejčastěji spinocelulární karcinom). Tento výkon  

je prováděn v celkové anestézii. Jedná se o kombinaci laryngektomie a blokové disekce 

s odstraněním jugulární žíly a kývače. Nemocní mají trvalou tracheotostomii a do domácí péče 

odchází až po nácviku obsluhy kovové kanyly (Astl, 2002). Další výkony jsou opatřeny 

dočasnou tracheostomií, která se odstraňuje co nejdříve po výkonu, pokud se nevyskytnou 

žádné komplikace (např. tracheoezafageální pištěl). Dále může mít pacient dočasně 

tracheostomii při parciální laryngektomii vertikální či horizontální, úplné nebo částečné 

resekci jazyka (totální glossektomie, hemiglossektomie) a faryngektomii. Částečná resekce 

hrtanu se provádí v případě, že postižení hrtanu zhoubným nádorem není tak velkého rozsahu.  

Při parciální laryngektomii jsou zachovány průchodné dýchací cesty. Glosektomie se provádí 

u nemocných se zhoubným novotvarem jazyka a kořene jazyka, dostávají se do této oblasti  

i zhoubné nádory hrtanu, tonzily a metastázy. Faryngektomie se provádí pro zhoubná 

onemocnění oro a hypofyrungu. Zpravidla se jedná o výkon, který je spojený 

s mandibulotomií či mandibulektomií a blokovou krční disekcí (Astl, 2002).  
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8. Komplikace tracheostomie 

Každý invazivní výkon s sebou nese určitá rizika, ať už při samotném provádění 

výkonu (což literatura označuje jako komplikace peroperační) nebo po výkonu (pooperační 

komplikace). U pooperačních komplikací se dá určit časové rozhraní jejich vzniku na časné  

a pozdní. Literatura uvádí, že časné komplikace vznikají do 24 hodin (Chrobok, Astl, 

Komínek, et al., 2004). Jinak tomu není ani u tracheostomie. V následujících kapitolách budou 

tyto komplikace blíže popsány.  

8.1 Komplikace během výkonu (peroperační komplikace) 

Chrobok, Astl, Komínek, et al. (2004) řadí mezi peroperační komplikace aspiraci, 

poškození těsnící manžety tracheální rourky či tracheostomické kanyly, vzplanutí tracheální 

rourky, chybné zavedení punkční jehly u PDT, obtížnost či nemožnost zavedení 

tracheostomické kanyly, krvácení, poranění trachey, hrtanu či polykacích cest, pneumotorax, 

vzduchová embolie, bakteriemie a respirační insuficience. Lukáš (2005) uvádí  

jako komplikaci ještě hemodynamickou nestabilitu či apnoe. 

Hemodynamická nestabilita je závažnou komplikací během výkonu i bezprostředně  

po něm. Řadí se sem bradykardie způsobená hypoxií nebo vagovou reakcí. Vagovou reakci 

nejčastěji způsobuje podráždění nervu vagu, dilatace trachey nebo dráždění sliznice 

tracheobronchiálního kmene. Léčba spočívá v intravenózním podání atropinu. V případě 

hypoxie je třeba zajistit dostatečnou dávku kyslíku a případně i reintubovat pacienta. 

Základním preventivním opatřením je podání 100% kyslíku alespoň deset minut  

před začátkem výkonu (Lukáš, 2005). 

Aspirace žaludečního obsahu do dýchacích cest není příliš častá komplikace, může 

však vést k respirační insuficienci a rozvoji tzv. aspirační pneumonie. Aspirace malého 

množství krve je relativně častá při zavádění tracheostomické kanyly většinou bez klinického 

významu (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004). 

Příčiny vzniku krvácení můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří pacienti, 

kteří mají koagulační poruchy. Jde o nemocné s poruchou krvetvorby, nedostatkem destiček 

nebo poruchou jejich funkce. Dále je ohrožena skupina pacientů, která užívá antikoagulační 

terapii (např. heparin). V předoperačním vyšetření je třeba zjistit hodnoty APTT, INR, 

fibrinogenu a antitrombinu. Léčba u nemocných léčených antikoagulačními preparáty spočívá 

v časném vysazení těchto léků. Dalšími možnostmi léčby je podání plazmy, protaminu, 

destičkových náplav nebo léčba faktorem VIII. Druhou skupinu tvoří nemocní,  

u kterých je příčinou krvácení poranění cévy, tzv. chirurgické krvácení. Příčinou velkého 

krvácení je v mnohých případech skluz podvazu z cévy v operační ráně. Léčba malých 

krvácení spočívá v přiložení kompresivního obvazu. V případě velkého krvácení je třeba 

chirurgická revize (Lukáš, 2005).  
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8.2 Pooperační komplikace 

Některé z pooperačních komplikací se shodují s komplikacemi vzniklými během 

výkonu. Pooperační komplikace jsou spojené s použitím tracheostomické kanyly (dislokace, 

porušení těsnící manžety), obtížná výměna tracheostomické kanyly, krvácení, poruchy 

polykání, aspirace, respirační insuficience, pneumotorax, podkožní či mediastinální enfyzém, 

infekce v okolí tracheostomatu, zánět průdušnice, infekce dýchacích cest, tracheomalacie, 

postižení zvratného nervu, tracheoezofageální píštěl a tracheoarteriální píštěl (Chrobok, Astl, 

Komínek, et al., 2004). Podle Lukáše (2005) se dají komplikace dělit na časné (infekce rýmy, 

průnik vzduchu do okolních tkání – podkožní enfyzém, pneumotorax, poranění stěny jícnu)  

a komplikace pozdní (tvorba granulomu, stenózy a píštěle). 

Mezi nejčastější komplikace spojené s použitím tracheostomické kanyly patří  

její obstrukce zasychajícím sekretem nebo krevním koagulem. U nemocných,  

kteří jsou při vědomí, je jasným projevem obstrukce kanyly dušnost, u těch, kteří jsou  

na umělé plicní ventilaci, se problémy obstrukce kanyly nejčastěji manifestují poklesem 

dechového objemu nebo vzestupem tlaku v dýchacích cestách. K obstrukci dochází především 

při špatné ošetřovatelské péči (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004).  

U všech pacientů je vždy velké riziko infekce. V prvních 48 hodinách probíhá 

osidlování tracheostomatu bakteriemi. Z grampozitivních bakterií jde zejména  

o Staphylococcus aureus a z gramnegativních jsou nejčastěji přítomny Klebsiella, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter a Escherichia coli. Prvním příznakem infekce 

tracheostomatu je zarudnutí na okrajích rány s mírnou sekrecí. Preventivně se podávají 

širokospektrá antibiotika a velice důležitá je i péče o stoma. Při chronickém dráždění 

průdušnice tracheostomickou kanylou dochází k tracheitidě. Prvotně jde o změny reverzibilní, 

které se projevují zvýšenou sekrecí. Pokud zánět progreduje, může dojít nejen k nekróze  

a rozpadu měkkých tkání trachey, ale také k postižení stěny trachey, což má za následek 

malacii postižených tracheálních prstenců (Lukáš, 2005).  

První popis patologické komunikace mezi tracheou a jícnem byl popsán roku 1792 

Richterem. Podle původu lze píštěle rozdělit na vrozené a získané. U získaných můžeme dále 

dělit na nádorové, zánětlivé a traumatické (Lukáš, 2005). Traumatická tracheoezofageální 

píštěl může vzniknout při přímém poranění zadní stěny trachey i jako důsledek tlakové 

nekrózy samotnou tracheostomickou kanylou. Zvýšení rizika je také způsobeno zavedením 

nasogastrické sondy (Chrobok, Astl, Komínek, et al., 2004). Příznaky tracheoesofageální 

píštěle jsou kašel navazující na polknutí potravy či tekutin, zatékání slin nebo žaludečního 

obsahu do trachey, aspirace při UPV a průnik vzduchu do žaludku. Diagnostiku můžeme 

provést rentgenem či endoskopicky. Léčba píštěle je buď konzervativní (endoskopické 

zavedení jícnové protézy), nebo chirurgická ve zklidněném terénu (Lukáš, 2005). 
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9. Dekanylace pacienta 

Dekanylace je odstranění tracheostomické kanyly. Tento výkon by měl být prováděný 

po pečlivé edukaci a přípravě nemocného. Vždy musí být vytvořeny podmínky pro bezpečné 

zajištění dýchacích cest v případě komplikací. Je také nutné zhodnotit celkový stav 

nemocného (Chorobok, Astl, Komínek, et al., 2004).  

9.1 Předpoklady pro dekanylaci pacienta 

Mezi kritéria pro dekanylaci patří schopnost spontánní ventilace, obnovení polykacího 

reflexu a kontrola základního onemocnění.  

Schopnost spontánní ventilace je základním předpokladem pro dekanylaci nemocného. 

Obzvlášť důležité je toto kritérium u nemocných, kteří měli předchozí ventilační podporu. 

Doba spontánní ventilace 24 až 48 hodin bývá považována za dostatečnou. Nemocní 

s tracheostomií nebo tracheální intubací mají různý stupeň laryngální dysfunkce,  

které jsou charakterizované převážně poruchou fonace a polykání. Po dekanylaci může 

přetrvávat dysfunkce hrtanu, což vede ke zvýšenému riziku aspirace. Pokud máme podezření 

na dysfunkci laryngu, je třeba provést endoskopickou kontrolu. Dalším důležitým kritériem je 

ukončení léčby základního onemocnění (Chorobok, Astl, Komínek, et al., 2004). 

9.1.1 Předpoklady pro odpojení od umělé plicní ventilace 

Odpojování od ventilátoru je neoddělitelnou součástí problematiky umělé plicní 

ventilace. U některých nemocných tvoří odvykání od ventilátoru 40 až 50 % celkové doby 

ventilační podpory. Nejdůležitější je včasná indikace zahájení odpojování od UPV. Je nutné 

odlišit, zda bude nemocný ihned dekanylován nebo bude spontánně ventilovat s tracheostomií. 

Část pacientů je schopna spontánní ventilace, ale neudrží průchodné dýchací cesty, mají 

poruchy polykání, anebo mají nedostatečnou spontánní toaletu dýchacích cest. Ventilační 

podpora, která trvá do 72 hodin, nebývá spojována s obtížným odpojováním a ve většině 

případů ji lze jednorázově ukončit. Mezi základní aspekty pro ukončení umělé plicní ventilace 

jsou identifikace a kontrola příčiny vedoucí k indikaci ventilační podpory, stanovení doby  

pro odpojení od UPV, volba způsobu odvykání a alternativní postup v případě neúspěšného 

odpojení od UPV. Hlavní kritéria při denním hodnocení stavu pacienta jsou oběhová stabilita 

(absence známek ischémie myokardu, absence nutnosti vysokých dávek katecholaminů  

pro udržení cílů hemodynamiky), absence známek nízkého srdečního výdeje a známek 

tkáňové hypoperfuze, oxygenační funkce plic (PaO2/FiO2 ≥ 150 – 200 mmHg, paO2 > 60 

mmHg, PEEP ≤ 5 – 8 cmH2O, tlaková podpora ≤ 15 – 20 cmH2O), absence respirační 

acidózy, dostatečná dechová aktivita, absence febrilního stavu a závažné anémie.  
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9.2 Postup při dekanylaci 

„Univerzální a jednoznačně doporučený postup dekanylace není určen a jeho 

provedení se liší podle zvyklostí oddělení. Způsoby provedení zahrnují prosté odstranění 

tracheostomické kanyly ponecháním spontánního uzavření tracheostomatu nebo suturou 

atonie, dočasné použití perforované kanyly s jejím kolíčkováním, postupné umenšování 

velikosti tracheotomické kanyly nebo použití stentu tracheostomického kanálu“ (Chorobok, 

Astl, Komínek, et al., 2004, p. 118). Před vlastní dekanylací je doporučeno použít  

tzv. perforovanou kanylu, která má okénko na zadní stěně pláště kanyly a uzavřít ji kolíčkem. 

Pokud pacientovi nedělá uzavření kanyly problém, je možné kanylu odstranit (Chorobok, Astl, 

Komínek, et al., 2004). Na některých pracovištích je kanyla vyjmuta ihned bez zkoušky 

perforované kanyly.  

Po odstranění kanyly sestra se tracheostoma překryje sterilním čtvercem, který je 

fixován ke krku náplastí. Stoma je ponecháno ke spontánnímu uzavření. K velmi rychlému 

uzavření tracheostomického kanálu dochází u pacientů s punkční tracheostomií (Chorobok, 

Astl, Komínek, et al., 2004). U pacientů s chirurgickou vyšitou tracheostomií je třeba odstranit 

stehy. Po dekanylaci je velice důležitá monitorace fyziologických funkcí, a to hlavně 

monitoring saturace hemoglobinu kyslíkem a srdeční frekvence. Při známkách obstrukce 

dýchacích cest klesá saturace a zvyšuje se srdeční frekvence. V tomto případě je nutné zavést 

tracheostomickou kanylu zpět. Pokud to není možné, je nutná tracheální intubace. Při 

monitoraci fyziologických funkcí se sestra zaměřuje především na pokles SpO2 a možnou 

tachykardii (signalizují nedostatečnou ventilaci), kdy je nutné okamžitě přivolat lékaře, který 

zavede předem připravenou tracheostomickou kanylu zpět do tracheostomatu. Killianovo 

nosní zrcátko v tomto případě usnadňuje otevření stomatu a její zavedení. Sestra zajistí  

u dekanylovaného pacienta správnou polohu.U chodících nemocných je vhodná poloha vsedě, 

nejlépe v křesle s napojením na saturační čidlo. U ležícího pacienta je vhodná Fowlerova 

poloha. Je nutné nemocného edukovat o správné technice odkašlávání a mluvení, kdy je nutné 

si vždy prstem přidržet čtvereček. Úkolem sestry je výměna čtverce a kontrola stomatu. Stoma 

musí být klidné a čisté. Při začervenání je vhodné aplikovat do okolí stomatu mast, např. 

Pityol.  

U nemocných s chirurgickou tracheostomií a předpokladem trvalé dekanylace,  

u kterých nedošlo během několika dní ke spontánnímu uzávěru tracheostomie, je indikováno 

chirurgické uzavření tracheostomatu. Pokud již došlo k přeepitelizování tracheostomického 

kanálu, musí být epitel odstraněn jako prevence vzniku tracheoezofageální píštěle (Chorobok, 

Astl, Komínek, et al., 2004). „U nemocných s rizikem selhání po dekanylaci je doporučováno 

použít metodu tzv. dočasného uzávěru tracheostomatu, která umožňuje okamžité 

znovuzavedení kanyly v případě nutnosti. Pro tuto situaci existují různé typy stentů umožňující 

udržení průchodnosti trachesotomického kanálu mezi kůží a přední stěnou průdušnice“ 

(Chorobok, Astl, Komínek, et al., 2004, s. 120). 
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10. Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomickou kanylou 

Ošetřovatelská péče u pacienta s TSK je velice specifická a je důležité znát všechna  

její úskalí. Tracheostomickou kanylu mohou mít nemocní po dobu udržení průchodnosti 

dýchacích cest, kdy se po odeznění akutního problému dekanylují, anebo plánovaně do konce 

života při totální laryngektomii.  

Kromě péče o tracheostomickou kanylu a dýchací cesty je důležité pečovat  

o pacientovu psychiku. Pro personál je důležité navázat s nemocným kontakt, sledovat změny 

jeho duševního stavu a monitorovat bolest (Foster, 2009). Pro nemocné po totální 

laryngektomii je velice důležitá edukace při odchodu domů, kterou provádí sestra  

na standardním oddělení s lékařem. Sestra učí nemocného, jak pečovat o tracheostomickou 

kanylu a zajistí nemocnému dostatek pomůcek pro její výměnu. Pacienti, kteří odcházejí domů 

s tracheostomií, např. po totální laryngektomi, mají být informování o agenturách domácí 

péče, které jim mohou pomáhat v péči o tracheostomii (Bowers, Scase, 2007). 

10.1. Péče o tracheostomii 

Ošetřování pacienta s tracheostomickou kanylou zahrnuje pravidelnou kontrolu okolí 

tracheostomie, fixaci tracheostomické kanyly (příloha G) a těsnost těsnící manžety. Správná 

fixace tracheostomické kanyly zabraňuje jejímu vytažení (Havlínová, 2014). K měření těsnící 

manžety užíváme Coffův manometr. Optimální tlak v těsnící manžetě je 25mm Hg 

(Chmelíková, 2005). Tlak v obturační manžetě je nutné měřit dvakrát denně (Kapounová, 

2007). Je také nutné provádět výtěr z tracheostomatu z důvodu bakteriálního osídlení stomatu, 

zejména rezistentními bakteriemi, např. Stafylokokus auerus (Crnich, Drinka, 2012). 

Ke kožnímu krytí se používají nastřižené sterilní čtverce mulu, tzv. „kalhotky“ (příloha 

G), které se umisťují pod tracheostomickou kanylou a vyměňují při hygieně nebo dle potřeby 

pacienta, např. při hojném sekretu v oblasti tracheostomické kanyly. Při každé výměně čtverců 

musí sestra dezinfekovat okolí stomatu a dle potřeby (zarudnutí okolní tkáně) promazat mastí 

s hojivým účinkem (např. Pityol). K fixaci kanyly sestra používá tkalouny nebo speciální 

fixační pásky, které aplikuje přiměřeně (nejlépe tak, aby se pod tkaloun vešel prst ruky).  

U pacientů s jemnou kůží může tkaloun vypodložit čtverci.  

Ke komplikacím ošetřovatelské péče o tracheostomii patří zarudnutí stomatu, 

mokvající stoma, dehiscence stomatu se zápachem nebo bez zápachu, nebo stoma pokryté 

povlaky. Doporučené postupy se liší dle zvyklosti pracoviště. Ve většině případu se stoma 

ošetří jodovými dezinfekčními prostředky a aplikují se přípravky moderní obvazové techniky - 

antiseptické obvazy, obvazy obsahující aktivní uhlí, hydrogelové obvazy, algináty, 

hydroalgináty se stříbrem ( Kapounová, 2007). 

Kanylu je třeba pravidelně měnit. Na většině pracovišť se kanyla vyměňuje jednou  

za týden nebo dle potřeby (Kapounová, 2007). Na pracovištích ORL se tracheostomické 
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kanyly mění každý den při převazu operační rány. U kovových tracheostomických kanyl  

je nutné dbát na čištění středu kanyly. Zde je možné zapojit pacienta, záleží ovšem na jeho 

fyzickém i psychickém stavu. Při čištění středu kovové tracheostomické kanyly sestra vyjme 

střed kanyly, který vyčistí předem připraveným a v dezinfekci naloženým (např. Stabimed 

2%) kartáčkem, opláchne destilovanou vodou a nechá oschnout. Poté střed vrátí zpět  

do kovové kanyly. Nemocní po totální laryngektomii odcházejí do domácího prostředí až ve 

chvíli, kdy se sami dokáží postarat o tracheostomickou kanylu. 

10.2 Péče o dýchací cesty 

Ošetřování tracheostomické kanyly nezahrnuje pouze péči o samotné stoma a TSK, 

 ale také péči o dýchací cesty, podávání kyslíku a znalost umělé plicní ventilace. Díky dýchání 

přes TSK jsou vyřazeny přirozené funkce horních cest dýchacích: čistící, ohřívací  

a zvlhčovací. Správnou ošetřovatelskou péčí můžeme výrazně eliminovat vznik ventilátorové 

pneumonie i vznik ostatních nozokomiálních nákaz (Siela, 2010). V dalších kapitolách budou 

podrobně popsány jednotlivé výkony při péči o pacienta s TSK. 

10.2.1 Toaleta dýchacích cest 

U intubovaného či tracheostomovaného pacienta sliznice trachey a bronchů reagují  

na změněné podmínky zvýšenou tvorbou sekretu, který nemocný nemůže odstranit přirozeně, 

kašlem (Budaiová, 2011). Tracheální odsávání je jedním ze základních úkolů sestry 

v intenzivní péči. Frekvenci odsávání je potřeba přizpůsobit nemocnému, nutné je ovšem odsát 

pacienta před a po nebulizaci. Odsávání se provádí krátce a přerušovaně podtlakem sterilní 

cévkou, která se zavádí až k místu pevného odporu, odkud se za stálého odsávání pomalu 

vytahuje ven. Pro pacienta je odsávání velice nepříjemné, a proto je důležité odsávat  

co nejkratší dobu. U kritických nemocných je třeba zároveň kontinuálně monitorovat EKG, 

protože odsávání může vyvolat bradykardii. Pacient při vědomí může pomoci uvolněním 

hlenu odkašláním při odsávání. Existují dva způsoby odsávání – otevřený a uzavřený 

(Kapounová, 2007). Pokud je odsávání správně prováděné a účinné, zřetelně  

se zlepší dýchání (Workman a Bennett, 2006). K odsávání sestra potřebuje odsávací přístroj 

(příloha F), hadici na odsávání, odsávací cévky (při uzavřeném systému odsávání trach care), 

roušky, rukavice, sterilní čtverce nebo sterilní pinzetu. Tracheostomie se ošetřuje vždy sterilně 

(Mikešová, et al., 2006). 

Odsávání z dolních cest dýchacích otevřeným způsobem provádíme sterilními cévkami 

z PVC materiálu. Cévky vybíráme přiměřeného průsvitu, který odpovídá jedné třetině 

tracheostomické kanyly. Při šetrném odsávání sekretu z dýchacích cest snižujeme riziko 

vzniku infekce a traumatizaci dýchacích cest. Pokud je pacient napojený na umělou plicní 

ventilaci rozpojuje se při otevřeném systému odsávání ventilační okruh a pacient je ohrožen 

rizikem nozokomiální infekce, z tohoto důvodu preferujeme uzavřený odsávací systém 

(Chmelíková, 2005).  
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Uzavřený odsávací systém (Trach care) je tvořen sterilní odsávací cévkou,  

která je uložená ve sterilní polyuretanové rukavici zakončené kontrolním ventilem 

(přerušovačem) sání. Uzavřený způsob odsávání (příloha E) chrání okolí i pacienta 

(Chmelíková, 2005). Tento systém odsávání je vhodný u pacientů s vysokou hodnotou PEEP 

nebo infekčním onemocněním. Doba použití trach- care se liší dle výrobce, většinou 24 až 96 

hodin. Nevýhodou jsou vyšší finanční náklady. Indikací tracheálního odsávání je neschopnost 

spontánního odstranění hlenu z dýchacích cest. Mezi komplikace, které mohou při odsávání 

vzniknout, patří poškození tracheální sliznice, zanešení infekce do dýchacích cest, hypoxemie, 

hypertenze, zvýšení nitrolebního tlaku nebo vyvolání arytmií (Kapounová, 2007). 

10.2.2 Podávání kyslíku 

Kyslíková terapie má za úkol zvýšit nabídku kyslíku tkáním a orgánům nemocného, 

který má zachované spontánní dýchání. Do tracheostomie se podává kyslík přes vrapovanou 

spojku Aerovým-T, jež se užívá u spontánně ventilujících pacientů nebo u nemocných,  

kteří si odvykají od umělé plicní ventilace. Kyslík přiváděný přímo do dýchacích cest musí být 

vždy zvlhčený, aby nevysušoval sliznice (Kapounová, 2007). U ventilovaných pacientů 

zajišťujeme zvlhčování dýchacích cest aktivním zvlhčováním pomocí zvlhčovačů  

a nebulizátorů nebo pasivním zvlhčováním pomocí antibakteriálních a antivirových dýchacích 

filtrů. U spontánně ventilujících pacientů můžeme využít nebulizátory zajištěním zvlhčování 

přes tracheotomickou masku a dále pasivní filtry, tzv. umělé nosy (Chmelíková, 2005).  

10.2.3 Nebulizace 

Nebulizační terapie je aplikování léku do dýchacích cest ve formě aerosolu. Provádí se 

u pacientů napojených na umělou plicní ventilaci i u spontánně dýchajících pacientů přes set 

k inhalaci a Aerovo - T dle ordinace lékaře. K inhalaci se nejčastěji užívají bronchodilatantia  

a mukolytika. 

Před a po každé nebulizaci je důležité pacienta odsát. Nebulizace se provádí aplikací 

směsi injekční stříkačkou do nebulizátoru. Po každé inhalaci se zbylá směs z inhalátoru 

odstraňuje. Dle zvyku pracoviště se set k nebulizaci buď vyhazuje spolu s okruhy ventilátoru, 

nebo se mění každých 24 hodin, anebo se vyhazuje po každé aplikaci. Mezi nevýhody 

mikronebulizace u ventilovaných pacientů patří zvýšené riziko infekce díky častému 

rozpojování okruhu. Používají se buď ultrazvukové nebulizátory, které vytvářejí aerosol 

vysokofrekvenčním vlněním, nebo tryskové nebulizátory vytvářející aerosol prouděním 

stlačeného vzduchu přes trysku (Kapounová, 2007). 

10.2.4 Laváž 

Laváž plic se provádí při zaschlých krustách, aspiraci kyselého žaludečního obsahu, 

hustém a vazkém sekretu a při mukoviscidóze. Po stěně endotracheální nebo tracheostomické 

kanyly se aplikuje 10 ml fyziologického roztoku. Okamžitě po aplikaci se pacient řádně 

odsaje. Laváž lze i několikrát opakovat (Kapounová, 2007). 
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Zanesení tracheostomické kanyly krustou nebo vazkým hlenem je považováno  

za ošetřovatelskou komplikaci způsobenou chybnou ošetřovatelskou péčí (Darr, Dhanji, 

Doshi, 2012).  
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11. Komunikace s tracheostomovaným pacientem 

Komunikace je pro sestru nedílnou součástí její profese, přesto stále představuje 

pro nejednu velký problém. Pacientovi komunikace přináší možnost se otevřít a sdělit  

své problémy. U nemocných je ovšem verbální stránka řeči narušena a může pro ně být 

velkým handicapem.  

Pacienti se zajištěnými dýchacími cestami jsou kompletně odkázáni na péči sestry, 

která musí umět identifikovat individuální potřeby a pocity nemocného i přes technické 

vybavení v prostředí intenzivní péče, které na sestru klade vysoké požadavky a přináší  

do komunikace různé bariéry. Komunikace sester s těmito pacienty je specifická časovou 

náročností a vyžaduje značnou dávku trpělivosti, empatie a přesvědčení, že efektivní 

komunikace je smysluplná a přínosná (Cvrkalová, 2014). 

11.1 Komunikace 

Řeč je jedním z nejdůležitějších prvků socializace (Janovcová, 2010). Komunikace 

 je proces předávání informací mezi dvěma či více komunikujícími subjekty. Jde o základ 

všech vztahů mezi lidmi. Jedná se o proces sdělování, přenosu a výměny hodnot zahrnující 

oblast informací a lidské aktivity. Důležitými prvky pro správné fungování tohoto procesu 

jsou komunikátor, kódování, zpráva, nositel zpráv, dekódující příjemce a zpětná vazba.  

Na všech těchto úrovních může docházet k porušení komunikačního řetězce (Pokorná, 2006). 

Komunikace se rozděluje na složku verbální a neverbální. Verbální je komunikace pomocí 

slov, neverbální pak beze slov a zahrnuje v sobě větší množství složek. Složkami neverbální 

komunikace jsou oční kontakt, mimika (výrazy obličeje), gestika (pohyby rukou), kinetika 

(pohyby těla), haptáky (dotyky), proxemika (vzdálenost komunikujícíh) a posturologie (postoj 

těla). Z neverbální komunikace je možné se dozvědět mnohem více, někdy i více  

než z verbální komunikace). Pacient může sestře tvrdit, že nemá bolesti a strach, ale zkušená  

a empatická sestra může z jeho postoje, mimiky a dalších složek neverbální komunikace 

vyčíst, že je tomu právě naopak. Neverbální komunikací sdělujeme hlavně emoce a náladu.  

11.1.1 Efektivní komunikace 

Jedná se o otevřenou komunikaci, při které nedochází ke zkreslení informací  

a komunikující partneři si rozumí. Efektivní komunikace mezi zdravotníkem a pacientem  

má jasně stanovené cíle, umožňuje pochopit problémy pacienta, společné rozhodování  

a směřování dalších diagnostických a terapeutických intervencí a dokáže navodit vztah 

důvěry. Při každém rozhovoru s nemocným bychom měli dosáhnout určitých cílů. Hlavním 

úkolem je zjistit důvod příchodu pacienta, definovat problém a věnovat mu pozornost, 

vysvětlit pacientovi problém a využít efektivně čas. Je důležité aktivně naslouchat nemocnému 

(Pokorná, 2006). Důležité pro komunikaci je naslouchání. Umění naslouchat je dar,  

jelikož ne každý člověk naslouchat dovede. Záleží na schopnosti empatie zdravotnického 

pracovníka (Pokorná, 2011). 
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Efektivní komunikace by měla zahrnovat sedm důležitých bodů, tzv. sedm C.  

 Credibility (důvěryhodnost) – komunikace stojí na atmosféře důvěry a víry, příjemce 

spoléhá na sdělovatele.  

 Context (kontext) – komunikační program, který musí odpovídat reálnému prostředí. 

 Content (obsah) – informace musí mít pro příjemce význam. 

 Clarity (jasnost) – sdělení být vyjádřena v jednoduchých pojmech. 

 Continuity and consistency (kontinuita a konzistence) – komunikace je nikdy nekončící 

proces, které vyžaduje neustálé opakování. 

 Channels (kanály) – jednou vytvořený komunikační kanál je třeba řádně využívat, 

tvorba nových je velmi složitá. 

 Capability (schopnost veřejnosti) – schopnost rozpoznat a přizpůsobit rozhovor 

možnostem chápání příjemce (Pokorná, 2006).  

 

11.2 Specifika komunikace s tracheostomovaným nemocným 

Tracheostomovaní pacienti jsou rozděleni do dvou skupin. První skupinu tvoří 

nemocní, kteří mají tracheostomickou kanylu dočasně a po odeznění akutního problému  

jsou dekanylováni a stoma se uzavře buď spontánně, nebo chirurgicky. Druhou skupinu tvoří 

pacienti, kteří mají tracheostomickou kanylu trvale. Jde o nemocné, kteří jsou po totální 

laryngektomii pro velký nádor hrtanu nebo mají velký nádor v laryngofaryngeální oblasti. 

S nemocnými, kteří mají tracheostomickou kanylu pouze dočasně je domluva pomocí 

pomůcek relativně snadná, protože vědí, že se tracheostomické kanyly po odeznění akutního 

problému „zbaví“. U nemocných s trvalou tracheostomií bývá komunikace obvykle složitější  

a to zejména díky jejich psychickému stavu.  

Ztráta hlasu je pro člověka obrovský handicap. V některých případech jsou hlasivky i 

část hrtanu odstraněny při laryngektomii. Pro pacienta to ale neznamená, že už nikdy nebude 

komunikovat. Jen potřebuje pomoc při osvojení některé komunikační techniky (Stodolová, 

Veličová, 2011). Pro pacienty, kteří mají tracheostomickou kanylu nastálo, nastane životní 

změna v oblasti tělesné, psychické, ale i sociální. Největším úskalím pro nemocné je ztráta 

hlasu. Dalšími významnými prvky jsou bolest, osvojení náhradního hlasového mechanismu 

atd. V předoperačním období se doporučuje věnovat největší pozornost přípravě pacienta  

na změnu komunikace. Vhodné je o změnách komunikace opakovaně diskutovat s nemocným 

i rodinou a u některých pacientů zajistit pomoc psychologa (Škvrňáková, Pellant, Mandysová, 

2011). Pacienti s tracheostomií jsou frustrovaní a sociálně izolovaní. Je velice těžké 

komunikovat s nemocným s tracheostomií v pooperačním období. Ke komunikaci využíváme 

speciálních pomůcek (Happ, Roesch, Kagan, 2005).  
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11.2.1 Alternativní pomůcky pro komunikaci 

Při komunikaci s tracheostomovaným pacientem záleží na jeho schopnostech.  

Při krátkodobých tracheostomiích se využívá odezírání ze rtů, tabulka s písmeny, komunikační 

karty nebo prostý papír a tužka. U pacientů po totálních laryngektomiích lze využít 

elektrolarynx, jícnový hlas, TE protézy. Vše vyžaduje dostatečný čas a trpělivost ze strany 

personálu i pacienta.  

 Odezírání ze rtů – nejrozšířenější způsob komunikace, který vyžaduje praxi  

a zkušenost ze strany sestry a dobrou artikulaci ze strany nemocného.  

 Tabulka s písmeny (abeceda) – pacient ukazuje písmena abecedy a personál nebo 

rodina se snaží sestavit slova a věty. Užívá se spíše jako doplnění komunikace. 

 Komunikační karty – karty s obrázky.  

 Elektrolarynx – přístroj, který pomáhá vibrace vznikající při hovoru přenést do řeči.  

 Jícnový hlas – vytvoří se přísunem vzduchu do jícnu a vzniká tak hlas podobný říhání. 

Tento zvuk se dá postupně zformulovat do řeči, což vyžaduje trpělivost při nácviku. 

 TE protéza – metoda, kdy je mezi průdušnicí a jícnem vytvořen kanálek. Při mluvení 

se uzavře vchod do tracheostomie a vzduch proudí přes jícen do úst a vytváří se tak 

jícnový hlas (Stodolová, Veličová, 2011).  
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Empirická část 

12. Cíle a hypotézy diplomové práce 

 

C1: Zjistit a porovnat teoretické znalosti o ošetřování tracheostomických kanyl a metody 

ošetřování nemocného s tracheostomickou kanylou na odděleních ARO a JIP. 

H1: Předpokládáme, že na oddělení ARO bude pracovat méně sester se středoškolským 

vzděláním než na oddělení JIP. 

H2: Předpokládáme, že na oddělení ARO se sestry více setkávají s tracheostomovaným 

pacientem než na oddělení JIP. 

H3: Předpokládáme, že sestry na oddělení ARO budou mít vyšší úspěšnost správných 

odpovědí na otázky B6 až B11 a otázky B14 a B15 než sestry na oddělení JIP. 

H4: Předpokládáme, že na oddělení ARO bude 100 % sester odsávat uzavřeným odsávacím 

systémem oproti oddělení JIP, kde předpokládám 80% úspěšnost kladné odpovědi. 

C2: Zjistit problematiku komunikace s tracheostomovaným pacientem a jiné varianty  

při komunikaci s těmito nemocnými. 

H5: Předpokládáme, že více jak 80 % sester z obou oddělení a považuje komunikaci 

s tracheostomovaným pacientem za důležitou. 

H6: Předpokládáme, že více jak 70 % sester z obou oddělení komunikuje vždy  

s tracheostomovaným pacientem, který je analgosedovaný. 

H7: Předpokládáme, že více jak 70 % sester z oddělení ARO i JIP používají ke komunikaci 

alternativní metody a to v největším zastoupení označené možnosti „odezírání ze rtů“. 
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13. Metodika výzkumu 

Ke zpracování dat k diplomové práci jsem si vybrala metodu kvantitativního 

výzkumného šetření pomocí dotazníkové techniky. Dotazník (příloha H) je rozdělen na tři 

části. První (část A) se zaměřuje na základní charakteristiku zkoumaného vzorku, druhá (část 

B) mapuje teoretické znalosti a metody ošetřování nemocného s TSK a poslední (část C) 

obsahuje problematiku komunikace s tracheostomovaným nemocným. Vyplnění dotazníku 

bylo zcela dobrovolné a anonymní pro každého respondenta.  

 

13.1 Charakteristika výzkumného vzorku a průběh výzkumného šetření 

Skupinu výzkumného vzorku tvoří respondenti ze čtyř pražských nemocnic  

na odděleních anesteziologicko-resuscitačních a jednotkách intenzivní péče různých oborů. 

Výzkumné šetření proběhlo v prosinci 2014 a lednu 2015. Oslovila jsem tři fakultní 

nemocnice v Praze a to Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, Fakultní nemocnici Motol, 

Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze a nemocnici Na Františku. Ve všech 

nemocnicích jsem jako první podala přímou oficiální žádost (příloha CH, I, J a K) 

náměstkyním a náměstkům pro ošetřovatelskou péči a výzkumné šetření mi bylo povoleno. 

Poté bylo prostřednictvím staničních a vrchních sester rozdáno celkem 250 dotazníků. 

Z celkového počtu rozdaných dotazníků bylo vráceno 202, přičemž některé byly vyplněny 

pouze částečně. Finální počet ke zpracování činí 193 dotazníků.  

13.2 Metodologie zpracování dat 

Zpracování získaných dat proběhlo zapsáním všech výsledků do tabulek a grafů 

pomocí textového editoru Microsoft Office Word 2003 a tabulového programu Microsoft 

Office excel 2003. Ze získaných dat byla vypočítána absolutní četnost (ni) a relativní četnost 

(fi). Pro relativní četnosti byl použit vzorec fi=ni/N. Po zjištění relativní četnosti byla data 

zaokrouhlena na jedno desetinné místo a zpracována do grafů.  

Matematicko-statisticky byla data zpracována oddělením pro biomedicínskou statistiku 

pod Ústavem biofyziky a informatiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Statistiku provedl Mgr. Martin Komarc. Data byla zpracována pomocí chí-kvadrát testu.  

Matematicko-statistickou metodou zpracování dat je chí-kvadrát test. Tento test byl 

vytvořen za účelem ověření významných vztahů mezi dvěma znaky. Principem celého 

testování je porovnání pozorovaných a očekávaných četností (Blatná, 2005).  
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14. Výsledky a analýza zpracovaných dat 

V následujícím části budou pomocí tabulek a grafů popsány výsledky 

dotazníkového šetření. 

14.1 Charakteristika respondentů 

Otázka A0: Oddělení, na kterém probíhalo výzkumné šetření   

Tabulka č. 1 - Oddělení, na kterém probíhalo výzkumné šetření; ZDROJ (Autor) 

Zkoumané oddělení Absolutní četnost Relativní četnost 

ARO 92 47,7 % 

JIP 101 52,3 % 

Celkové množství 193 100,0 % 

 

Graf č. 1 - Oddělení, na kterém probíhalo výzkumné šetření; ZDROJ (Autor) 
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Z celkového množství respondentů 193 (100 %) bylo 92 (47,7 %) dotazovaných 

z oddělení ARO a 101 (52, 3 %) z oddělení JIP. 

Otázka A1: Vaše pohlaví?  

Tabulka č. 2 - Pohlaví respondentů; ZDROJ (Autor) 

Vaše pohlaví 

 

Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkové množství ARO JIP Celkové množství 

a) muž 21,7% 12,9% 17,1% 20 13 33 

b) žena 78,3% 87,1% 82,9% 72 88 160 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 
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Graf č. 2 - Pohlaví respondentů; ZDROJ (Autor) 
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Z celkového počtu respondentů 193 (100 %) převažují ženy 160 (82,9 %) nad muži 

33 (17,1 %).  

 

Otázka A2: Váš věk?  

Tabulka č. 3 - Věk respondentů; ZDROJ (Autor) 

Váš věk 

Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

19-29 44,6% 32,7% 38,3% 41 33 74 

30-39 42,4% 40,6% 41,5% 39 41 80 

40-49 13,0% 23,8% 18,7% 12 24 36 

50 a více 0 % 3,0% 1,6% 0 3 3 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 3 - Věk respondentů; ZDROJ (Autor) 
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Z výsledku výzkumu vyplývá, že nejpočetnější skupinu respondentů představují  

na oddělení ARO zdravotní sestry ve věku 19-29 let 41 (44,6 %) a na oddělení JIP sestry 

ve věku 30-39 let 41 (41,0 %) respondentů. Pro oddělení ARO jsou v dalším zastoupení 

různé věkové skupiny respondentů. Ve věku 30-39 let se pohybuje 39 (42,4 %), ve věku 

40-49 12 (13,0 %) respondentů a v kategorii 50 a více let se neobjevil žádný 

z dotazovaných. Pro oddělení JIP platí věkové zastoupení respondentů 19-29 let u 33 (38,3 

%) dotazovaných, ve věku 40-49 je zde 24 (18,7 %) respondentů a nejslabší skupinu tvoří 

jedinci nad 50 let v počtu 3 (1,6%). 

 

Otázka A3: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

Tabulka č. 4 - Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů; ZDROJ (Autor) 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

SZŠ v oboru Zdravotnický asistent 0 % 9,9% 5,2% 0 10 10 

SZŠ v oboru Všeobecná sestra 2,2% 19,8% 11,4% 2 20 22 

VOŠ v oboru Diplomovaná sestra 14,1% 9,9% 11,9% 13 10 23 

VOŠ v oboru Zdravotnický záchranář 13,0% 5,0% 8,8% 12 5 17 

VŠ v oboru Všeobecná sestra 21,7% 20,8% 21,2% 20 21 41 

VŠ v oboru Zdravotnický záchranář 10,9% 2,0% 6,2% 10 2 12 

Specializované (ARIP, nMgr.) 38,0% 32,7% 35,2% 35 33 68 

celekem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 4 - Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů; ZDROJ (Autor) 
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Se středoškolským vzděláním ve studijním programu Zdravotnický asistent  

se na oddělení ARO i JIP vyskytuje malé množství respondentů - ARO 0 a JIP 10 (9,9 %), 

středoškolsky vzdělaných všeobecných sester jsou na oddělení ARO 2 respondenti (2,2 %) 

a na oddělení JIP je 20 respondentů (19,8 %). Sester s vyšším odborným vzděláním  

ve studijním programu Diplomovaná sestra je na oddělení ARO 13 (14,1 %) a na oddělení 
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JIP 10 (9,9 %) respondentů, ve studijním programu Zdravotnický záchranář je na oddělení 

ARO 12 sester (13,0 %) a na oddělení JIP 5 (5,0 %) dotazovaných. Respondentů s vysokou 

školou ve studijním programu Všeobecná sestra je na oddělení ARO 20 (21,7 %)  

a na oddělení JIP 21 (20, 8 %), vysokoškolsky vzdělaných respondentů  

ve studijním programu Zdravotnický záchranář se pohybuje na oddělení ARO 10 (10,9 %) 

a na JIP 2 (2,0 %) dotazovaných. Poslední skupinu tvoří pracovníci se specializačním 

vzděláním ARIP, a to v zastoupení pro ARO 35 (38,0 %) a pro oddělení JIP je to 33 (32,7 

%) dotazovaných. Většina respondentů pracujících na obou odděleních má vyšší vzdělání. 

Respondenti se vzděláním ukončeným pouze maturitní zkouškou se na oddělení ARO 

téměř vůbec nevyskytují, přičemž na JIP je jich cca 30%. 

Otázka A4: Kolik let pracujete na oddělení JIP nebo ARO? 

Tabulka č. 5 - Délka praxe respondentů; ZDROJ (Autor) 

Kolik let pracujete na JIP / ARO 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

1-5 let 40,2% 34,7% 37,3% 37 35 72 

5-10 let 28,3% 29,7% 29,0% 26 30 56 

10 a více let 31,5% 35,6% 33,7% 29 36 65 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 5 - Délka praxe respondentů; ZDROJ (Autor) 
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Po zpracování dat týkajících se délky praxe respondentů se ukazuje, že v obou 

případech je nejvíce dotazovaných s praxí 1-5 let (ARO 37 (40,2 %) a JIP 35 (34,7 %) 

respondentů. S praxí 5-10 let se vyskytuje na oddělení ARO 26 (28,3 %) a na JIP 30 (29,7 

%), více jak 10 let pracuje na oddělení ARO 29 (31,5 %) a na oddělení JIP 36 (35,6 %) 

respondentů. Celkem odpovídalo na oddělení ARO 92 a na oddělení JIP 101 respondentů. 
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Otázka A5: Setkáváte se často na Vašem pracovišti s tracheostomovanými pacienty? 

Tabulka č. 6 - Frekvence setkání s tracheostomovaným pacientem na daném 

pracovišti; ZDROJ (Autor) 

Setkáváte se s nemocným s TSK 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

ano 100,0% 76,2% 87,6% 92 77 169 

ne 0,0 % 23,8% 12,4% 0 24 24 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 
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Z tabulky a grafu číslo 6 je patrné, že na ARO se 92 (100,0 %) respondentů setkává 

s tracheostomovaným pacientem a na oddělení JIP se setkává 77 (76,2%) a bez zkušenosti 

s tracheostomovaným pacientem je 24 (23,8 %) dotazovaných. 

 

14.2 Znalosti sester o ošetřování nemocných s TSK 

Otázka B6: Jak často měříte tlak v obturační manžetě u TSK? 

Tabulka č. 7- Frekvence měření tlaku v obturační manžetě; ZDROJ (Autor) 

Frekvence měřeni tlaku v obturační manžetě 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

1krát denně 39,1% 29,7% 34,2% 36 30 66 

2krát denně 51,1% 35,6% 43,0% 47 36 83 

3krát denně 0,0 % 3,0% 1,6% 0 3 3 

Nikdy 9,8% 31,7% 21,2% 9 32 41 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 6-  Frekvence setkání s tracheostomovaným pacientem na daném pracovišti; 

ZDROJ (Autor) 
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V otázce B6 se ukázalo, že na obou oddělení většina respondentů odpověděla 

správně, kdy tlak v obturační manžetě se měří 2krát denně (ARO 47 (51,1 %) a JIP  

36 (35,6 %) respondentů). Na oddělení ARO je druhou nejpočetnější skupinou 36 (39,1 %) 

respondentů s odpovědí 1krát denně, na oddělení JIP je na druhém místě četnosti odpověď 

nikdy 32 (31,7 %) dotazovaných. Na třetím místě je na oddělení ARO nikdy 9 (9,8 %) 

respondentů a na oddělení JIP 1krát denně 30 (29,7 %) respondentů. Na obou odděleních  

je nejméně frekventovanou odpovědí 3krát denně (ARO 0 a JIP 3 (3,0 %) respondentů). 

  

Otázka B7: Jaké jsou doporučené hodnoty tlaku v obturační manžetě? 

Tabulka č. 8 - Hodnoty tlaku v obturační manžetě; ZDROJ (Autor) 

Hodnoty tlaku v obturační manžetě 

Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

20 až 36 torrů 56,5% 25,7% 40,4% 52 26 78 

15 až 25 torrů 34,8% 35,6% 35,2% 32 36 68 

10 až 15 torrů 4,3% 8,9% 6,7% 4 9 13 

Nevím 4,3% 29,7% 17,6% 4 30 34 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

 

 

Graf č. 7 - Frekvence měření tlaku v obturační manžetě; 

ZDROJ (Autor) 
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V otázce B7 vztahující se k hodnotám tlaku v obturační manžetě odpověděla 

správně 20 až 36 torrů na ARO většina respondentů 52 (56,5 %), druhou nejčastější 

odpovědí byla odpověď 15 až 25 torrů 32 (34,8 %) dotazovaných a ve shodném počtu 4 

(4,3 %) respondenti označili odpověď 10 až 15 torrů a nevím. Na oddělení JIP označilo 

správnou odpověď 20 až 36 torrů pouze 26 (25,7 %) dotazovaných, nejčastěji označovali 

15 až 25 torrů 36 (35,6 %) dotazovaných, další nesprávnou odpověď 10 až 15 torrů 

zaškrtlo 9 (8,9 %) respondentů a 30 respondentů (29,7 %) zaškrtlo nevím.  

Otázka B8: Jak často by se mělo převazovat kožní krytí pod TSK?  

Tabulka č. 9 - Frekvence převazování krytí pod TSK; ZDROJ (Autor) 

Frekvence výměny krytí pod TSK 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

nikdy 0,0 % 2,0% 1,0% 0 2 2 

1krát denně 0,0 % 9,9% 5,2% 0 10 10 

2krát denně 9,8% 7,9% 8,8% 9 8 17 

2krát denně a v případě potřeby 90,2% 80,2% 85,0% 83 81 164 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 
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Graf č. 8 - Hodnoty tlaku v obturační manžetě; ZDROJ (Autor) 

Graf č. 9 - Frekvence převazování krytí pod TSK; ZDROJ (Autor) 
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Tato otázka dotazníkového šetření zkoumala frekvenci převazování krytí pod TSK. 

Na obou odděleních odpověděla většina respondentů správně, že by měnili krytí  

2krát denně a v případě potřeby – na ARO 83 (90,2 %), na JIP 81 (80,2 %) dotazovaných. 

Na ARO všichni ostatní uvedli možnost dvakrát denně 9 (9,8 %) respondentů a na JIP  

se vyskytly jak odpovědi 1krát denně 10 respondentů (9,9 %), tak 2krát denně 8 

respondentů (7,9 %) a nikdy by krytí nevyměnili 2 (2 %) dotazovaní. 

 

Otázka B9: Jak často by se pacient s TSK měl odsávat? 

Tabulka č. 10 - Frekvence odsávání sekretu z TSK; ZDROJ (Autor) 

Frekvence odsávání 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

každou hodinu a po nebulizaci 5,4% 1,0% 3,1% 5 1 6 

dle ordinace lékaře a vždy před a po nebulizaci 1,1% 7,9% 4,7% 1 8 9 

dle potřeb pacienta a vždy před a po nebulizaci 93,5% 87,1% 90,2% 86 88 174 

neodsávám 0,0 % 4,0% 2,1% 0 4 4 

celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 10 - Frekvence odsávání sekretu z TSK; ZDROJ (Autor) 
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Tabulka a graf č. 10 ukazují znalosti respondentů o problematice odsávání.  

Na ARO i JIP označil největší počet respondentů ARO 86 (93,5 %) a JIP 88 (87,1 %)) 

správnou odpověď, že nemocný se odsává dle potřeby a vždy před a po nebulizaci.  

U odpovědi odsávání každou hodinu odpovědělo na ARO 5 (5,4 %) a na JIP 1 (1,0 %) 

respondentů. Dle ordinace lékaře a vždy před a po nebulizaci by odsával na ARO 1 (1,1 %) 

respondent a na JIP 8 (7,9 %) respondentů. Na ARO žádný respondent neoznačil možnost, 

že neodsává vůbec, přičemž na JIP to byli 4 (4,0 %) respondenti.  
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Otázka B 10: Kdy odsáváte? 

Tabulka č. 11 - Technika odsávání; ZDROJ (Autor) 

Kdy odsáváte 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

při zavádění cévky 2,2% 2,0% 2,1% 2 2 4 

při zavádění a vytahování cévky 9,8% 15,8% 13,0% 9 16 25 

při vytahování cévky 88,0% 82,2% 85,0% 81 83 164 

celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 11 - Technika odsávání; ZDROJ (Autor) 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

při zavádění cévky při zavádění a
vytahování cévky

při vytahování
cévky

ARO

JIP

 Celkem

 

Otázka B10 zkoumala, ve které části zavádění a vytahování odsávací cévky 

respondenti odsávají. Správnou odpověď „odsávání při vytahování cévky“ označilo  

na oddělení ARO 81 (88,0 %) a JIP 83 (82,2 %) respondentů. Druhou nejčastější odpovědí 

bylo odsávání při zavádění i vytahování odsávací cévky a to v počtu na ARO 9 (9,8 %)  

a JIP 16 (15,8 %) respondentů. Možnost odsávání při zavádění cévky označili na ARO  

2 (2,2 %) a JIP 2 (2,0 %) respondenti. 

  

Otázka B 11: Proč monitorujeme pacientovi EKG při odsávání? 

Tabulka č. 12 - Monitorace EKG; ZDROJ (Autor) 

Důvod monitorace EKG při odsávání 

 

Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

odsávání může vyvolat tachykardii 22,8% 50,5% 37,3% 21 51 72 

odsávání může vyvolat nežádoucí 

bradykardii 
76,1% 41,6% 58,0% 70 42 112 

nevím 1,1% 7,9% 4,7% 1 8 9 

celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 
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Graf č. 12 - Monitorace EKG; ZDROJ (Autor) 
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Na otázku č. 11 byly zaznamenány následující odpovědi. Na oddělení ARO  

si 21 (22,8 %) a na JIP 51 (50,5 %) respondentů myslí, že EKG monitorujeme zejména 

kvůli tachykardii. Správnou domněnku, že odsávání může vyvolat nežádoucí bradykardii 

označilo 70 (76,1 %) respondentů z ARO a 42 (41,6 %) dotazovaných na JIP.  

1 (1,1 %) respondent z ARO a 8 (7,9 %) respondentů z JIP nevědí.  

 

Otázka B 12: Jaký způsob odsávání využíváte častěji na Vašem pracovišti? 

Tabulka č. 13 - Způsob odsávání; ZDROJ (Autor) 

Preferovaný způsob odsávání 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

otevřeným způsobem 1,1% 48,5% 25,9% 1 49 50 

uzavřeným způsobem 98,9% 51,5% 74,1% 91 52 143 

celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 13 - Způsob odsávání; ZDROJ (Autor) 
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V otázce B12 se ukazuje, že na oddělení ARO většina 91 (98,9 %) odsává 

uzavřeným způsobem a 1 (1,1 %) odsává způsobem otevřeným. Na oddělení JIP výsledek 

výzkumu tak rozhodný není, protože 52 (51,5 %) dotazovaných odsává způsobem 

uzavřeným a 49 (48,5 %) respondentů odsává způsobem otevřeným.  

Otázka B 13: Dodržujete u otevřeného způsobu odsávání zásady sterility? 

Tabulka č. 14 - Sterilita při odsávání otevřeným způsobem; ZDROJ (Autor) 

Zachovávání sterility při odsávání 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

ano, používám sterilní pomůcky 98,9% 97,0% 97,9% 91 98 189 

ne, odsávám bez pomůcky 1,1% 3,0% 2,1% 1 3 4 

celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 14 - Sterilita při odsávání otevřeným způsobem; ZDROJ (Autor) 
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Z výzkumu otázky č. 13 vyplývá, že při odsávání otevřeným systémem dodržuje 

většina z oddělení ARO 91 (98,9 %) a JIP 98 (97 %) respondentů sterilitu. Bez pomůcek 

odsává pouze 1 (1,1 %) respondent z ARO a 3 (3,0 %) dotazovaní z JIP.  
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14: Kdy by se měl používat uzavřený způsob odsávání? 

 

Graf č. 15 - Důvody užití uzavřeného odsávacího systému; ZDROJ (Autor) 
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Tabulka a graf č. 15 ukazují, že respondenti z ARO 68 (73,9 %) i JIP 71 (70,3 %) 

správně odpověděli, že uzavřený způsob odsávání je indikován u pacientů s vysokou 

hodnotou PEEP nebo infekčním onemocnění. U každého pacienta by uzavřený způsob 

odsávání aplikovalo 24 (26,1 %) respondentů z ARO a 28 (27,7 %) respondentů z JIP. 

Žádný respondent z ARO neoznačil odpověď nevím a z JIP 2 (2,0 %) respondenti. 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 15 - Důvody užití uzavřeného odsávacího systému; ZDROJ (Autor) 

Uzavřený způsob odsávání 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

u pacientů s vysokou hodnotou PEEP nebo 

infekčním onemocněním, které se přenáší 

vzdušnou cestou 

73,9% 70,3% 72,0% 68 71 139 

u každého pacienta s TSK 26,1% 27,7% 26,9% 24 28 52 

nevím 0,0 % 2,0% 1,0% 0 2 2 

celkem 
100,0

% 

100,0

% 
100,0% 92 101 193 
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Otázka B 15: Jaké komplikace mohou vzniknout u tracheálního odsávání z TSK? 

 

Graf č. 16 - Komplikace odsávání TSK; ZDROJ (Autor) 
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Výzkum ukázal, že všechny komplikace tracheálního odsávání z endotracheální 

kanyly nebo tracheostomické kanyly správně označilo 87 (94,6 %) respondentů z ARO  

a 78 (77,2 %) z JIP. Možnost poškození tracheální sliznice, zanesení infekce do DC, 

hypoxemie, hypertenze označili 3 (3,3 %) respondenti z ARO a 11 (10,9 %) respondentů 

z JIP. Poškození tracheální sliznice, zanesení infekce do DC označili 2 (2,2 %) respondenti 

z ARO a 11 (10,9 %) respondentů z JIP. 1 (1,0 %) respondent z JIP nevěděl.  

Tabulka č. 16 - Komplikace odsávání TSK; ZDROJ (Autor) 

Komplikace odsávání 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

poškození tracheální sliznice, zanesení 

infekce do DC 
2,2% 10,9% 6,7% 2 11 13 

poškození tracheální sliznice, zanesení 

infekce do DC, hypoxemie, hypertenze 
3,3% 10,9% 7,3% 3 11 14 

poškození tracheální sliznice, zanesení 

infekce do DC, hypoxemie, hypertenze, 

zvýšení intrakraniálního tlak 

94,6% 77,2% 85,5% 87 78 165 

nevím 0,0 % 1,0% ,5% 0 1 1 

celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 
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14.3 Problematika komunikace s tracheostomovaným pacientem 

 

Otázka C 16: Setkáváte se na Vašem pracovišti s pacienty, kteří mají TSK a jsou  

při vědomí? 

Tabulka č. 17 - Četnost výskytu pacienta s TSK při vědomí na daném pracovišti; 

ZDROJ (Autor) 

Pacienti s TSK při vědomí 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

ano 98,9% 85,1% 91,7% 91 86 177 

ne 0 % 4,0% 2,1% 0 4 4 

zcela výjimečně 1,1% 10,9% 6,2% 1 11 12 

celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 17 - Četnost výskytu pacienta s TSK při vědomí na daném pracovišti; 

 ZDROJ (Autor) 
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Z tabulky a grafu č. 17 je zřejmé, že se na ARO 91 (98,9 %) respondentů setkává  

s tracheostomovaným pacientem při vědomí, rovněž na JIP je výskyt kladných odpovědí 

hojný 86 (85,1 %) respondentů. Zcela výjimečné setkání uvádí 1 (1,1 %) respondent  

z ARO a 11 (10,9 %) respondentů z JIP. Na oddělení ARO neodpověděl žádný respondent 

záporně a na JIP se pouze 4 (4,0 %) respondenti. 
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Otázka C 17: Myslíte si, že je komunikace s tracheostomovaným pacientem důležitá? 

Tabulka č. 18 - Důležitost komunikace s tracheostomovaným nemocným;  

ZDROJ (Autor) 

Důležitost komunikace 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

ano 100,0% 96,0% 97,9% 92 97 189 

ne 0,0 % 2,0% 1,0% 0 2 2 

nemám o komunikaci zájem 0,0 % 2,0% 1,0% 0 2 2 

celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

  

Graf č. 18 - Důležitost komunikace s tracheostomovaným nemocným;  

ZDROJ (Autor) 
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Sebraná data ukazují, že na oddělení ARO považují všichni 92 (100,0 %) 

respondenti komunikaci s tracheostomovaným nemocným za důležitou. Na oddělení JIP 

považuje také většina respondentů komunikaci za důležitou 97 (96,0 %), 2 (2,0 %) 

odpověděli záporně a 2 (2,0 %) nemají o komunikaci zájem vůbec. 
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Otázka C 18: Jakým způsobem komunikujete s tracheostomovaným pacientem při 

vědomí? 

Tabulka č. 19 - Způsob komunikace s tracheostomovaným pacientem; 

ZDROJ (Autor) 

Komunikace 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

verbálně a sleduji jeho neverbální projevy 27,2% 5,0% 15,5% 25 5 30 

verbálně se sledováním jeho neverbálních projevů a 

využitím různých komunikačních pomůcek 
72,8% 

94,1

% 
83,9% 67 95 162 

nekomunikuji vůbec 0,0 0 1,0% 1,5% 0 1 1 

celkem 
100,0

% 

100,

0% 
100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 19 - Způsob komunikace s tracheostomovaným pacientem; ZDROJ (Autor) 
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Z výzkumného šetření vyplynulo, že nejvíce respondentů preferuje projev verbální 

komunikace se sledováním neverbálních projevů nemocného a využití různých 

kompenzačních pomůcek z ARO 67 (72,8 %) a z JIP 95 (94,1 %) respondentů.  

Pouze verbálně se sledováním projevů nemocného se dorozumívá 25 (27,2 %) z ARO  

a 5 (5,0 %) respondentů z JIP. Pouze 1 respondent (1,0 %) z JIP nekomunikuje vůbec. 
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Otázka C 19: Komunikujete s tracheostomovaným pacientem, který je analgosedovaný  

a napojený na UPV? 

Tabulka č. 20 - Komunikace s analgosedovaným pacientem na UPV; ZDROJ (Autor) 

Analgosedovaný pacient na UPV 

 

Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

ano, vždy 89,1% 67,3% 77,7% 82 68 150 

někdy 10,9% 31,7% 21,8% 10 32 42 

nikdy 0,00 % 1,0% 1,5% 0 1 1 

celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 20 - Komunikace s analgosedovaným pacientem na UPV; ZDROJ (Autor) 
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Tabulka a graf č. 20 ukazují, že na obou odděleních dominuje pozitivní vztah  

ke komunikaci s analgosedovaným pacientem na UPV s TSK (ARO 82 (89,1 %) a JIP  

68 (67,3 %) respondentů). Někdy s tímto nemocným komunikuje 10 (10,9 %) respondentů 

z ARO a 32 (31,7 %) respondentů z JIP. Zápornou odpověď označil pouze 1 (1,0 %) 

respondent z JIP. 
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Otázka C 20: Jakých využíváte komunikačních pomůcek u tracheostomovaných 

pacientů při vědomí? 

C 20.1 Odezírání ze rtů 

Tabulka č. 21 - Odezírání ze rtů; ZDROJ (Autor) 

 

Graf č. 21 - Odezírání ze rtů; ZDROJ (Autor) 
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C 20.2 pohyby očí, mrkání  

Tabulka č. 22 - Pohyby očí, mrkání; ZDROJ (Autor) 

Pohyby očí, mrkání 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

Ano 87,0% 78,2% 82,4% 80 79 159 

Ne 13,0% 21,8% 17,6% 12 22 34 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 22 - Pohyby očí, mrkání; ZDROJ (Autor) 
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Odezírání ze rtů 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP cekem 

Ano 100,0% 95,0% 97,4% 92 96 188 

Ne 0,0% 5,0% 2,6% 0 5 5 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 
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C 20.3 papír a tužka 

Tabulka č. 23 - Papír a tužka; ZDROJ (Autor) 

Papír, tužka 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

Ano 71,7% 92,1% 82,4% 66 93 159 

Ne 28,3% 7,9% 17,6% 26 8 34 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 23 - Papír a tužka; ZDROJ (Autor) 
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C 20.4 Tabulka s abecedou 

Tabulka č. 24 - Tabulka s abecedou; ZDROJ (Autor) 

Tabulka s abecedou 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

Ano 72,8% 83,2% 78,2% 67 84 151 

Ne 27,2% 16,8% 21,8% 25 17 42 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 24 - Tabulka s abecedou; ZDROJ (Autor) 
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C 20.5 Piktogramy 

Tabulka č. 25 - Piktogramy; ZDROJ (Autor) 

Piktogramy 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

Ano 35,9% 12,9% 23,8% 33 13 46 

Ne 64,1% 87,1% 76,2% 59 88 147 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 25 - Piktogramy; ZDROJ (Autor) 
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C 20.5 Elektrolarynx 

Tabulka č. 26 - Eletrolarynx; ZDROJ (Autor) 

Elektrofarynx 
Relativní četnost Absolutní četnost 

ARO JIP Celkem ARO JIP Celkem 

Ano 1,1% 6,9% 4,1% 1 7 8 

Ne 98,9% 93,1% 95,9% 91 94 185 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 92 101 193 

 

Graf č. 26 - Eletrolarynx; ZDROJ (Autor) 
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Jako komunikační pomůcka při dorozumívání s tracheostomovaným pacientem  

je na prvním místě u obou oddělení odezírání ze rtů (ARO 92 (100%) a JIP 96 (95,0 %) 

respondentů. Z dalších pomůcek jsou na ARO na druhém místě pohyby očí a mrkání  

80 (87,0 %) respondentů, na třetím tabulka s abecedou 67 (72,8 %) respondentů,  

čtvrté místo zaujímá papír a tužka 66 (71,7 %) dotazovaných, páté patří piktogramům, 

které využívá 33 (35,9 %) respondentů a 1 (1,1 %) dotazovaný užíval také elektrolarynx. 

Pro oddělení JIP se na druhém místě umístil papír s tužkou 93 (92,1 %) respondentů,  

třetí místo v užívání zaujala tabulka s abecedou 84 (83,2 %), na čtvrtém je mrkání  

a pohyby očí, které užívá 79 (78,2 %) dotazovaných, páté patří piktogramům 13 (12,9 %) 

dotazovaných a 7 (6,9 %) respondentů užívá elektrolarynx. 
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15. Statisticky významné rozdíly v odpovědích 

V této kapitole uvádíme statisticky významné rozdíly, které byly stanoveny pomocí 

chí-kvadrátu a P hodnoty Mgr. Martinem Komarcem z Ústavu biofyziky a informatiky  

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zahrnuty jsou otázky, ve kterých je  

P hodnota nižší, než je konstanta 0,05, respektive 0,01 nebo 0,001. Stupeň významnosti  

je označen barevně v tabulce č. 27. 

Tabulka č. 27 - Významné rozdíly; ZDROJ (Autor) 

  rozdíl na hladině 0,05 

  rozdíl na hladině 0,01 

  rozdíl na hladině 0,001 

 

Tabulka č. 28 - Signifikance s proměnnou A0; ZDROJ (Autor) 

 

V otázce B6 „Jak často měříte tlak v obturační manžetě?“ označilo odpověď 

„nikdy“ pouze 9 (9,8 %) respondentů z celkového počtu 92 (100,0 %) dotazovaných 

z ARO, oproti tomu 32 (31,7 %) z celkového počtu 101 (100,0 %) respondentů z JIP. 

U otázky B7 „Jaké jsou doporučené hodnoty tlaku v obturační manžetě?“ jsou hned 

ve dvou odpovědích signifikantní rozdíly. Na ARO označilo správnou odpověď  

„Od 20 do 31 torrů“ 52 (56,5 %) dotazovaných z celkového počtu 92 (100,0 %) 

respondentů. Na oddělení JIP si vybralo správnou odpověď 30 (29,7 %) respondentů 

z celkového počtu 101 (100 %). Další významný rozdíl se objevil v odpovědi „nevím“,  

kdy na ARO pouze 4 (4,3 %) respondenti z 92 (100 %) označili tuto odpověď, oproti tomu 

na oddělení JIP 30 (29,7 %) dotazovaných ze 101 (100,0 %) tuto odpověď považovala  

za správnou. 

A0 ODDĚLENÍ 

B6. Jak často měříte tlak v obturační manžetě u TSK?  0,001 

B7. Jaké jsou doporučené hodnoty tlaku v obturační manžetě?  0,000 

B8. Jak často by se mělo převazovat kožní krytí pod TSK?  0,009 

B9. Jak často by se pacient s TSK měl odsávat?  0,008 

B11. Proč monitorujeme pacientovi EKG při odsávání?  0,000 

B12. Jaký způsob odsávání využíváte častěji na Vašem pracovišti? 0,000 

B15. Jaké komplikace mohou vzniknout u tracheálního odsávání?  0,008 

C16. Setkáváte se na Vašem pracovišti s pacienty, kteří mají TSK a jsou při vědomí? 0,002 

C18. Jakým způsobem komunikujete s tracheostomovaným pacientem při vědomí? 0,000 

C19. Komunikujete s tracheostomovaným pacientem, který je analgosedovaný a napojený na UPV?  0,001 

C20.1 Komunikační pomůcky u tracheostomovaných pacientů_a) odezírání ze rtů  0,031 

C20.3 Komunikační pomůcky u tracheostomovaných pacientů_c) papír a tužka  0,000 

C20.5 Komunikační pomůcky u tracheostomovaných pacientů_e) obrázkové karty (piktogramy)  0,000 

C20.6 Komunikační pomůcky u tracheostomovaných pacientů_f) elektrofarynx  0,042 
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Další rozdíl byl zaznamenán v otázce B8 „Jak často by se mělo převazovat kožní 

krytí pod TSK?“, kdy žádný respondent z ARO neoznačil odpověď „1krát denně“,  

oproti tomu na oddělení JIP tuto odpověď označilo 10 (9,9 %) dotazovaných z celkového 

počtu 101 (100,0 %). 

U otázky B9 „Jak často by se pacient s TSK měl odsávat? – dle ordinace lékaře  

a vždy před a po nebulizaci“ zaškrtl 1 (1,1 %) respondent z celkového počtu 92 (100,0 %) 

dotazovaných na ARO, zatímco na oddělení JIP označilo tuto odpověď 8 (7,9 %) 

respondentů z celkového množství 101 (100,0 %).  

V otázce B11 odpovídali respondenti na otázku „Proč monitorujeme pacientovi 

EKG při odsávání?“ Ve dvou možnostech se objevil významný rozdíl. U odpovědi 

„odsávání může vyvolat tachykardii“ se rozhodlo pro označení 21 (22,8 %) z 92 (100,0 %) 

respondentů z ARO a 51 (50,5 %) ze 101 (100,0 %) respondentů z oddělení JIP. Možnost 

„odsávání může vyvolat nežádoucí bradykardii“ označilo 70 (76,1 %) z celkového 

množství 92 (100,0 %) respondentů na ARO a 42 (41,6 %) ze 101 (100,0 %) dotazovaných 

na oddělení JIP.  

Rozdíl v obou odpovědích byl u otázky B12 „Jaký způsob odsávání využíváte 

častěji na Vašem pracovišti?“. Uzavřený systém odsávání označilo 91 (98,9 %) 

respondentů z celkového počtu 92 (100,0 %) na ARO a 52 (51,5 %) z celkového množství 

101 (100,0 %) dotazovaných na oddělení JIP. Otevřený způsob odsávání označilo 49 

 (48,5 %) z celkového množství 101 (100,0 %) respondentů z oddělení JIP a 1 (1,1 %) 

respondent z celkového počtu 92 (100,0 %) z ARO. 

V otázce B15 „Jaké komplikace mohou vzniknout u tracheálního odsávání?“ 

označilo odpověď „poškození tracheální sliznice, zanesení infekce do DC, hypoxemie, 

hypertenze, zvýšení intrakraniálního tlaku“ 87 (94,6 %) z celkového počtu 92 (100,0 %) 

respondentů z ARO a z JIP 86 (85,1 %) z celkového množství 101 (100,0 %) 

dotazovaných. 

V otázce C16 byl také dokázán významný rozdíl s proměnou vztahující  

se na oddělení v otázce „Setkáváte se na Vašem pracovišti s pacienty, kteří mají TSK  

a jsou při vědomí?“. Na ARO odpověděl „zcela výjimečně“ 1 (1,1 %) dotazovaný 

z celkového množství 92 (100,0 %), pro oddělení JIP se takto vyjádřilo 11 (10,9 %) 

respondentů z celkového množství 101 (100,0 %).  

Na otázku C18 „Jakým způsobem komunikujete s tracheostomovaným pacientem  

při vědomí?“ odpovědělo 25 (27, 2 %) z celkového množství 92 (100,0 %) respondentů 

z oddělení ARO a z oddělení JIP 5 (5,0 %) ze 101 (100,0 %) dotazovaných možností 

„verbálně a sleduji jeho neverbální projevy“. Odpověď „verbálně se sledováním  

jeho neverbálních projevů a využitím různých komunikačních pomůcek“ označilo 67 (72,8 

%) z celkového počtu 92 (100, %) dotazovaných na ARO, na oddělení JIP takto 

odpovědělo 32 (31,7 %) z celkového množství 101 (100,0 %) respondentů.  



62 

 

U otázky C19 „Komunikujete s tracheostomovaným pacientem, který je 

analgosedovaný a napojený na UPV?“ odpovědělo „ano vždy“ z oddělení ARO  

82 (89,1 %) z celkového počtu 92 (100,0 %) respondentů a na oddělení JIP 68 (67,3 %) 

z celkového množství 101 (100,0 %) dotazovaných. Odpověď někdy označilo  

10 (10,9 %) z celkového počtu 92 (100,0 %) dotazovaných na ARO a z oddělení JIP 32 

(31,7 %) z celkového množství 101 (100,0 %) respondentů.  

V otázce C20.1 „Komunikační pomůcky u tracheostomovaných pacientů_ 

a) odezírání rtů“ odpovědělo kladně všech 92 (100,0 %) respondentů z ARO a na oddělení 

JIP 96 (95 %) z celkového počtu 101 (100,0 %) respondentů.  

Možnost papír a tužka v otázce C20.3 kladně označilo 66 (71,7 %) z celkového 

počtu 92 (100, 0 %) respondentů na oddělení ARO a 93 (92,1 %) ze 101 (100,0 %) 

dotazovaných na oddělení JIP.  

C20.5 Komunikační pomůcky u tracheostomovaných pacientů_e) obrázkové karty 

(piktogramy) označilo 33 (35,9 %) z celkového počtu 92 (100,0 %) na oddělení ARO 

 a 13 (12,9 %) ze 101 (100,0 %) respondentů z oddělení JIP.  

C20.6 Komunikační pomůcky u tracheostomovaných pacientů_f) elektrolarynx označil  

1 (1,1 %) respondent z ARO a 7 (6,9 %) dotazovaných z celkového počtu 101 (100,0 %) 

na oddělení JIP. 
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16 Diskuze 

Stanovenými cíli této diplomové práce bylo zjistit a porovnat teoretické znalosti  

o ošetřování tracheostomických kanyl a metody ošetřování nemocného s tracheostomickou 

kanylou na ARO a JIP, prověřit problematiku komunikace s tracheostomovanými pacienty 

a jiné varianty při komunikaci s těmito nemocnými a popsat charakter zkoumaného vzorku 

respondentů na ARO a JIP. Pro dosažení cílů a hypotéz bylo provedeno výzkumné šetření 

pomocí dotazníku, které mapovalo obecné vlastnosti zkoumaného vzorku respondentů, 

jejich znalosti a problematiku komunikace s tracheostomovaným nemocným. Bylo získáno 

193 vyplněných dotazníků z celkového počtu 250 rozeslaných, z toho 92 ARO a 101 z JIP. 

Respondenti jsou zdravotní sestry z anesteziologicko-resuscitačního oddělení a jednotek 

intenzivní péče ve čtyřech nemocnicích v Praze. 

Dotazník byl rozdělen na tři části. Část A pojednává o obecných vlastnostech 

zkoumaného vzorku jako je oddělení, ze kterého respondent pochází a to buď ARO  

nebo JIP, věk, pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání, délka praxe a frekvence výskytu 

tracheostomovaných pacientů na daném pracovišti. Z celkového počtu 193 (100,0 %) 

respondentů je 92 (47,7 %) zaměstnaných na anesteziologicko-resuscitačním oddělení 

a 101 (52,3 %) pracuje na jednotce intenzivní péče. V zastoupení mužů a žen z celkového 

počtu 193 (100,0 %) respondentů je 33 (17,1 %) mužů a 160 (82,5 %) žen. Na ARO působí 

20 (21,7 %) mužů a 72 (78,3 %) žen z celkového počtu 92 (100,0 %), na JIP je to pak 

13 (12,9 %) mužů a 88 (87,1 %) z celkového množství 101 (100,0 %) respondentů. 

Z tohoto výsledku vyplývá, že profese zdravotní sestry je stále ženskou doménou,  

přestože je podle mého názoru uplatnění mužů jak pro jednotky intenzivní péče  

tak anesteziologicko-resuscitační oddělení výhodné. V oblasti vzdělání z celkového 

množství 92 (100,0 %) se na ARO vyskytuje nejvíce dotazovaných se specializovaným 

vzděláním (ARIP, Mgr.) 35 (38,0 %), vysokoškolsky vzdělaných respondentů v programu 

Všeobecná sestra je 20 (21,7 %), vysokoškolsky vzdělaných zdravotnických záchranářů je 

10 (10,9 %), vyšší odborné vzdělání v programu Zdravotnický záchranář  

má 12 (13,0 %) respondentů, v programu Diplomovaná sestra 14 (14,1 %) dotazovaných, 

možnost středoškolsky vzdělané sestry v oboru Všeobecná sestra označili 2 (2,2 %) 

respondenti a možnost středoškolského vzdělání v oboru Zdravotnický asistent neoznačil 

žádný respondent. Ze 101 (100,0 %) respondentů z oddělení JIP bylo také nejvíce sester  

se specializovaným vzděláním v počtu 33 (32,7 %), vysokoškolsky vzdělaných 

respondentů v programu Všeobecná sestra je 21 (20,8 %), v programu Zdravotnický 

záchranář 2 (2,0 %) dotazovaní, vyšší odborné vzdělání v oboru Diplomovaná sestra 

označilo 10 (9,9 %) respondentů, v oboru Zdravotnický záchranář pak 5 (5,0 %) 

dotazovaných, středoškolsky vzdělaných respondentů v oboru Všeobecná sestra je 20 (19,8 

%) a v oboru Zdravotnický asistent 10 (9,9 %) respondentů. Z tohoto výsledku je patrné,  

že v intenzivní péči je minimální množství středoškolsky vzdělaných sester a je zde spíše 

uplatnění pro absolventy vyšších, vysokých škol a sestry se specializačním vzděláním 

ARIP. V délce praxe nebyly zaznamenány žádné statisticky významné rozdíly.  

Ze 193 (100, 0 %) dotazovaných obou typů pracovišť má praxi 1 až 5 let 72 (37,3 %),  

5 až 10 let 56 (29,7 %) a více než 10 let 65 (33,7 %) respondentů. Tento fakt podporuje 
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progresi mladých sester na jednotkách intenzivní péče, které teprve získávají praxi.  

Naše výsledky jsou v souladu s dřívějším výzkumem (Budaiová, 2011). Setkání 

s tracheostomovaným pacientem na pracovišti označilo kladně 92 (100,0 %) respondentů 

z ARO a 77 (76,2 %) z celkového počtu 101 (100,0 %) respondentů z JIP. Negativně  

pak odpovědělo pouze 24 (23,8 %) dotazovaných z oddělení JIP. Zde je patrné, že na ARO 

se sestry setkávají s tracheostomovaným pacientem více než na JIP, na což má podle mého 

názoru vliv délka pobytu a větší závažnost stavu nemocných na ARO.  

V části B6 až B15 mapuji teoretické znalosti respondentů v oblasti ošetřování TSK 

a druhy odsávacích systémů na daném pracovišti. Při výběru otázek jsem námět čerpala 

z knihy Ošetřovatelství v intenzivní péči od Kapounové (2007), Tracheostomie  

a koniotomie: techniky, komplikace a ošetřovatelská péče od Chroboka, Astla a Komínka 

(2004) a Tracheostomie v intenzivní péči od Lukáše (2005). Dále jsem čerpala 

z diplomových prací Problematika komunikace sester s pacienty se zajištěnými dýchacími 

cestami na resuscitačním oddělení od Cvrkalové (2014) a Péče o dýchací cesty u pacienta 

na ARO a JIP od Budaiové (2011).  V otázce B6 „Jak často měříte tlak v obturační 

manžetě?“ odpovědělo správně „2krát denně“ z celkového počtu 193 (100,0 %) 

respondentů 83 (43,0 %) dotazovaných. Z oddělení ARO 47 (51,1 %) z 92 (100,0 %)  

a z JIP 36 (35,6 %) ze 101 (100,0 %) zúčastněných. V otázce B7 „Jaké jsou doporučené 

hodnoty tlaku v obturační manžetě?“ zvolilo správnou odpověď „od 20 do 36 torrů  

z celkového počtu respondentů z obou oddělení 193 (100,0 %) 78 (40,4 %) z toho 52  

(56,5 %) z 92 (100,0 %) z ARO a 26 (25,7 %) ze 101 (100,0 %) dotazovaných z oddělení 

JIP. Správnost odpovědi jsem čerpala z Kapounové (2007). V otázce B8 zjišťuji frekvenci 

výměny krytí pod TSK, kdy za správnou odpověď je považována dvakrát denně  

a dle potřeby. Zde byla vysoká správnost odpovědí na obou odděleních. Z celkového počtu 

všech respondentů 193 (100,0 %) 164 (85,0 %) dotazovaných zvolilo správnou odpověď. 

Na ARO to je 83 (90,2 %) a na JIP 81 (80,2 %). Tato odpověď je ve shodě i se zkušeností 

z mé vlastní praxe. Na otázku B9, která se týká frekvence odsávání pacienta z TSK, 

odpověděla většina správně „podle potřeby pacienta a vždy před a po nebulizaci“. Tato 

„správná odpověď“ vychází z Kapounové (2007) a já s ní souhlasím, protože je nutné 

vycházet z potřeb nemocného a je nutné ke každému pacientovi přistupovat individuálně. 

Někteří pacienti mají nízkou sekreci hlenu a časté odsávání je pro ně zbytečně 

traumatizující a vystavujeme je komplikacím, které mohou při odsávání nastat. U pacientů 

s vysokou sekrecí hlenu bychom méně častým odsáváním mohli zapříčinit stagnaci hlenu  

a tím ucpání TSK a zvýšení rizika vzniku infekce. Z celkového počtu dotazovaných  

na obou pracovištích 193 (100,0 %) 174 (90, 2 %), na oddělení ARO odpovědělo správně 

81 (88,0 %) a na JIP 82 (82,2 %). V otázce B10 měli více méně respondenti také jasno. 

Znění otázky bylo „Kdy odsáváte?“ a za správnou odpověď považujeme „při vytahování 

cévky“. Odsávání z dýchacích cest provádíme krátkodobým přerušovaným podtlakem. 

Sterilní cévka je zavedena bez odsávání až k místu pevného odporu, povytáhne se, 

a pak za stálého vytahování cévky se sekret odsává (Kapounová, 2007). Z celkového počtu 

193 (100,0 %) respondentů takto odpovědělo 164 (85,0 %) dotazovaných.  

Mezi jednotlivými pracovišti byly rozdíly minimální. Obdobných výsledků dosáhla 

Budaiová v roce 2011, která uvádí, že správnou odpověď uvedlo z celkového počtu 216 
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(100 %) respondentů 84,26 % dotazovaných všeobecných sester a nesprávnou odpověď 

„Při zavádění“ uvedlo 3,24 % dotazovaných a „V obou fázích“ odsává 12,50 % 

dotazovaných. U otázky B11 už taková četnost správných odpovědí nebyla. Na otázku 

„Proč monitorujeme pacientovi EKG při odsávání?“ byla správná odpověď „odsávání 

může vyvolat nežádoucí bradykardii“. Mnozí respondenti by mohli namítat, že odsávání 

vyvolává tachykardii (už jen svou nepříjemností), což byla odpověď A, ale ta nemocného 

neohrožuje na životě. Při podráždění nervu vagu však dochází k nežádoucí bradykardii  

a v nejhorším případě až k zástavě krevního oběhu. Správnou odpověď označilo z obou 

oddělení 112 (58,0 %) respondentů. Četnost správných odpovědí jasně převažuje na ARO, 

a to 70 (76,1 %) respondentů, oproti tomu na oddělení JIP označilo tuto odpověď  

pouze 42 (41,6 %) respondentů. Otázka B12 je zaměřená na způsob odsávání. Většina 

respondentů označila uzavřený způsob odsávání, ale na odděleních se odpovědi liší. 

Z celkového počtu obou oddělení 193 (100,0 %) respondentů zvolilo uzavřený systém 143 

(74,1 %). Z počtu 92 (100,0 %) dotazovaných na ARO odsává uzavřeným systémem 91 

(98,9 %) respondentů a 1 (1,1 %) odsává systémem otevřeným, což bych označila za omyl 

buď z důvodu špatného přečtení dané otázky, nebo časového nedostatku. Na jednotkách 

intenzivní péče ovšem takto jednotný názor není. Z celkového počtu 101 (100,0 %) odsává 

uzavřeným systémem 52 (51,5 %) respondentů a zbylých 49 (48,5 %) odsává  

na svých pracovištích převážně systémem otevřeným. Podle mého názoru by měl převládat 

uzavřený odsávací systém u nemocných, kteří mají dlouhodobě zavedenou TSK a jsou 

napojeni na UPV. A to hlavně z důvodu dodržení asepse, kdy nemusíme při každém 

odsávání rozpojovat okruh ventilátoru jako u otevřeného systému a vystavovat nemocného 

vyšší pravděpodobnosti infekce a desaturaci. Jsou ale pracoviště (např. ORL), kde je lepší 

variantou otevřený způsob odsávání, jelikož tracheostomovaní pacienti dýchají spontánně, 

jsou chodící a odsávají se dle potřeby. Otázka B13 se týká dodržování sterility  

při otevřeném odsávacím systému. Ze 193 (100,0 %) 189 (97,9 %) respondentů dodržují 

přísné zásady asepse a používají různé pomůcky, ať už sterilní rukavice nebo sterilní 

pinzetu. Mezi ARO a JIP žádné signifikantní rozdíly nebyly zaznamenány. U otázky B14 

„Kdy by se měl používat uzavřený systém odsávání?“, kdy je za správnou odpověď 

považována „u pacientů s vysokou hodnotou PEEP nebo infekčním onemocněním,  

které se přenáší vzdušnou cestou“. V této otázce také převládá větší množství správných 

odpovědí a rozdíly mezi jednotlivými pracovišti jsou minimální. Z celkového počtu 

respondentů obou pracovišť 193 (100,0 %) odpovědělo správně 139 (72,0 %). Otázka B15 

mapovala problematiku komplikací, které mohou vzniknout při tracheálním odsávání.  

Zde byla správná odpověď „poškození tracheální sliznice, zanesení infekce do DC, 

hypoxemie, hypertenze, zvýšení intrakraniálního tlaku“, což označilo 87 (94,6 %) z 92 

(100,0 %) a 78 (77,2 %) ze 101 (100,0 %) respondentů z oddělení JIP.  

Oblast otázek části C je zaměřena na problematiku komunikace 

s tracheostomovaným nemocným. V otázce C16 respondentů, zda mají zkušenost 

s pacientem s TSK, který je při vědomí, kladně odpovědělo ze 193 (100,0 %) respondentů 

z obou oddělení 177 (91,7 %) dotazovaných. Mezi jednotlivými pracovišti nejsou 

zaznamenány žádné významné rozdíly. Otázka C17 zjišťuje důležitost komunikace 

s tracheostomovaným pacientem. 189 (97,9 %) respondentů z obou pracovišť 193 (100,0 
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%) považují komunikaci s tracheostomovaným pacientem za důležitou. Opět zde 

nenacházíme žádné významné rozdíly. Tohoto výsledku bylo dosaženo i v roce 2014,  

kdy byl stejný výzkum proveden v pražských nemocnicích. Oproti roku 2008, citováno 

z diplomové práce autorky Cvrkalové,, kdy 21, 0 % sester nepovažuje komunikaci s touto 

skupinou nemocných za důležitou, je to velice potěšující výsledek. Způsob komunikace 

s tracheostomovaným nemocným zjišťuje otázka C18, kdy nejvíce respondentů 162 (83,9 

%) ze 193 (100,0 %) dotazovaných zvolilo možnost „verbálně se sledováním jeho 

neverbálních projevů a využitím různých komunikačních pomůcek“. Otázka C19 

zobrazuje komunikaci s analgosedovaným nemocným s TSK, kdy většina respondentů 150 

(77,7 %) z celkového počtu 193 (100,0 %) označila, že vždy s takovýmto pacientem 

komunikují. Podle mého názoru to tak není, protože často se na komunikaci se „spícím“ 

nemocným zapomíná. Pomůcky ke komunikaci ukazuje otázka C20. Z 92 (100,0 %) 

respondentů ARO se na prvním místě objevuje odezírání ze rtů ve 100,0% úspěšnosti, na 

druhém místě jsou pohyby očí a mrkání, kde kladně odpovědělo 80 (87,0 %) 

dotazovaných, třetí místo zaujímá tabulka s abecedou, kterou využívá 67 (72,8 %) 

respondentů, na čtvrtém místě se objevuje „obyčejný“ papír s tužkou, který používá 66 

(71,7 %) dotazovaných, páté místo patří piktogramům, které označilo 33 (35,9 %) 

respondentů, poslední místo zaujímá elektrolarynx, se kterým se setkal 1 (1,1 %) 

respondent. Na JIP odpovídalo 101 (100,0 %) respondentů. Odezírání ze rtů užívá 96 (95,0 

%) dotazovaných, na druhém místě je papír s tužkou 93 (92,1 %) dotazovaných, třetí místo 

zaujímá tabulka s abecedou 84 (83,2 %) respondentů, čtvrté místo patří pohybům očí  

a mrkání 79 (78,2 %) a poslední místo patří opět elektrolarynxu 7 (9,9 %) respondentů. 

Autorka obdobné studie Cvrkalová (2014) uvádí, že většina z dotazovaných sester užívá 

při komunikaci s těmito pacienty techniku odezírání ze rtů (136 respondentů, 18,81 %), 

abecední tabulku (134 respondentů, 18,53 %) a přikyvování hlavou (125 respondentů, 

19,29 %). Nadpoloviční většina komunikuje pomocí písma (118 respondentů, 16,32 %)  

a očních pohybů či mrkání (104 respondentů, 14,38 %). V 81 případech (11,20 %) 

využívají respondenti ke komunikaci pohyby prstů a stisknutí ruky. Je zajímavé, že pouze 

16 respondentů (2,21 %) uvedlo využívání komunikačních karet. Z těchto výsledků 

vyplývá, že zatím žádné novinky v oblasti komunikace s tracheostomovanými nemocnými 

nejsou a stejně jako loňský rok využívají sestry stejné komunikační techniky a pomůcky. 

Já osobně považuji komunikaci s tracheostomovaným pacientem za velice 

důležitou a zároveň obtížnou. Když jsem nastoupila na kliniku ORL JIP, kde má každý 

druhý pacient TSK z důvodu onkologického onemocnění hrtanu, hltanu či dutiny ústní 

nebo mandlí, vůbec jsem netušila, jak složitá bude komunikace s touto skupinou 

nemocných. Na naší klinice převládají pacienti při vědomí, chodící s TSK,  

a proto využíváme hodně komunikačních pomůcek. Nejvíce papír s tužkou nebo tabulku 

s abecedou. Hodně nemocných po totální laryngektomii, kteří se připravují na fakt,  

že budou mít TSK po zbytek života, si nosí vlastní komunikační pomůcky na tabletu apod. 

Paradoxně mohu říct, že jsem se za čtyři roky působení na klinice nesetkala s nemocným, 

který by používal elektrolarynx, ale ze zkušeností našich lékařů mohu čerpat poznatek,  

že elektrolarynx se nevyužívá téměř vůbec. Lékaři se snaží pacientům zavádět hlasové 

protézy a po zhojení rehabilitují řeč.  
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16.1 Hypotézy 

V této diplomové práci jsem si kromě dvou cílů, kterým se budu věnovat v závěru, 

stanovila sedm hypotéz, které se v následujících řádcích pokusím potvrdit či vyvrátit.  

H1: Předpokládáme, že na oddělení ARO bude pracovat méně sester se středoškolským 

vzděláním než na oddělení JIP se potvrdila. 

Odůvodnění H1: vychází ze statisticky zpracovaných výsledků. Z celkového počtu 193 

(100,0 %) respondentů má jako nejvyšší stupeň vzdělání střední školu 32 (16,6 %) 

dotazovaných. Na podělení JIP ze 101 (100,0 %) dotazovaných 10 (9,9 %) vystudovalo 

v oboru zdravotnický asistent a dřívější studium všeobecná sestra má 20 (19,8 %) 

respondentů. Na ARO nepůsobí žádný zdravotnický asistent a středoškolsky vzdělaných 

všeobecných sester jsou zde 2 (2,2 %) z celkového počtu 92 (100,0 %). 

H2: Předpokládáme, že na oddělení ARO se sestry více setkávají s tracheostomovaným 

pacientem než na oddělení JIP se potvrdila. 

Odůvodnění H2: Všichni respondenti (92=100,0 %) z ARO se setkávají 

s tracheostomovanými pacienty. Na oddělení JIP se ze 101 dotazovaných setkává 

s pacienty s TSK 77 (76,2 %) a 24 (23,8 %) se na svých pracovištích s tracheostomovaným 

pacientem nesetkává vůbec nebo jen velmi zřídka. 

H3: Předpokládáme, že sestry na ARO budou mít vyšší úspěšnost správných odpovědí  

na otázky B6 až B11 a otázky B14 a B15 než sestry na oddělení JIP se potvrdila. 

Odůvodnění H3: z kapitoly 14 „Výsledky a analýza zpracovaných dat“ je patrné,  

že ve všech případech označilo správnou odpověď více respondentů z oddělení ARO. 

H4: Předpokládáme, že na oddělení ARO bude 100 % sester odsávat uzavřeným 

odsávacím systémem oproti oddělení JIP, kde předpokládáme 80% úspěšnost této 

odpovědi se nepotvrdila. 

Odůvodnění H4: ze zpracovaných dat je zřejmé, že uzavřený odsávací systém na ARO 

užívá 91 (98,9 %) respondentů z celkového počtu 92 (100,0 %) a 1 (1,1%) dotazovaný 

odsává otevřeným odsávacím systémem, což bych spíše uvedla jako omyl respondenta.  

Na JIP pak užívá uzavřený odsávací systém 52 (51,5 %) a otevřený odsávací systém  

49 (48,5 %) respondentů z celkového počtu 101 (100,0 %). 

H5: Předpokládáme, že více jak 80 % sester z obou oddělení a považuje komunikaci 

s tracheostomovaným pacientem za důležitou se potvrdila. 

Odůvodnění H5: ze 193 (100,0 %) respondentů z obou oddělení považuje 97 (96,0 %) 

dotazovaných komunikaci s tracheostomovaným nemocným za důležitou.  

H6: Předpokládáme, že více jak 70 % sester z obou oddělení komunikuje  

vždy s tracheostomovaným pacientem, který je analgosedovaný se potvrdila. 



68 

 

Odůvodnění H6: z celkového počtu 193 (100,0 %) dotazovaných označilo odpověď  

„ano vždy“ 150 (77,7 %).  

H7: Předpokládáme, že více jak 70 % sester z oddělení ARO i JIP používají ke 

komunikaci alternativní metody a to v největším zastoupení označené možnosti „odezírání 

ze rtů“ se potvrdila. 

Odůvodnění H7: Všichni respondenti z oddělení ARO 96 (100,0 %) označili tuto možnost 

a valná většina 96 (95,0 %) dotazovaných z celkového počtu 101 (100,0 %) respondentů 

z oddělení JIP. 
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17. Doporučení pro praxi 

Pacient se zavedenou tracheostomickou kanylou vyžaduje naší specifickou péči  

v oblasti ošetřovatelské péče i komunikačních dovedností. Ošetřovatelská péče zahrnuje 

znalosti v oblasti péče o tracheostomickou kanylu. Důležitě je předcházet ucpání TSK 

vazkými hleny pravidelným odsáváním a nebulizací. Ucpání TSK krustami u nemocných, 

kteří mají vysušené dýchací cesty, vyžaduje zvlhčování ohřátou vdechovanou směsí plynů 

a lavážemi. V oblasti péče o tracheostomické kanyly je nutné ovládat techniky v péči o 

kovovou kanylu, kde je nutné pravidelně čistit střed kanyly. Tracheostomická kanyla musí 

být také dobře fixována a vypodložena (příloha G). Další důležitou znalostí je správná 

aplikaci kyslíku, kdy je nutné podávat zvlhčenou a ohřátou směs vdechovaných plynů, a 

správné odsávání při vytahování cévky s frekvencí přizpůsobenou potřebám pacienta. V 

oblasti péče o stoma je nutné předcházet jeho zarudnutí a mokvání pravidelnou výměnou 

čtverců pod kanylou, kontrolovat přiléhavost těsnící manžety nebo případně odsát hleny  

nad nafouknutým balonkem, aplikovat mastí do okolí stomatu (např. Pityol, Infadolan 

apod.).  

Je důležité se umět postarat i o dekanylovaného pacienta, který vyžaduje trvalý 

monitoring, zvýšenou Fowlerovu polohu (u chodících pacientů doporučuji sedět v křesle), 

naučit pacienta ovládat techniku správného mluvení a odkašlávání, kdy je nutné 

nadechnout se, přiložit prst na stoma zakryté sterilním čtvercem a začít hovořit  

nebo si odkašlat. Celou tuto komplexní péči můžeme pacientovi poskytnout ve chvíli,  

kdy nabudeme teoretických znalostí o dané problematice. Oblast komunikace vyžaduje 

také dobré komunikační schopnosti, kdy je potřeba pacientovi umožnit zpětnou vazbu 

různými komunikačními pomůckami (např. papír a tužka, bulka s abecedou, piktogramy)  

a hlavně je nutné, aby sestra byla trpělivá, protože pacient může být nervózní z faktu,  

že nemůže komunikovat a delší dobu mu trvá než seskupí za pomoci různých pomůcek své 

myšlenky. Při výskytu pacienta s TSK na pracovišti, kde nemají s těmito nemocnými 

zkušenosti, jsou standardy s pokyny o ošetřování TSK a myslím si, že to není 

nedostačující, a proto by podle mého názoru měla pracoviště, kde mají bohaté zkušenosti  

s trachestomovanyými nemocnými (např. ORL ARO nebo OCHRIP), vést různé semináře 

a školení pro sestry, které se s tracheostomovanými pacienty nesetkávají vůbec nebo jen 

zřídka. Každá nemocnice by měla mít při výskytu ošetřovatelského problému vyčleněnou 

sestru s bohatými zkušenostmi s tracheostomovanými nemocnými (např. z ORL kliniky, 

ARO nebo OCHRIP), která by na výzvu docházela na pracoviště, kde se nějaký 

ošetřovatelský problém vyskytl, a pomohla by nalézt nejlepší východisko. V praxi bych si 

to představovala podobně jako STOMA sestry např. u pacientů s kolostomií,  

které docházejí za pacienty se stomií a napomáhají sestrám při jejich ošetřování, popřípadě 

poskytnou i speciální pomůcky na ošetřování stomií.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce byla rozdělena na dvě části. Prvním celkem je teoretická část, 

která shrnuje poznatky o základní terminologii, anatomii a fyziologii dýchacích cest. Další 

kapitoly jsou věnovány tracheostomii samotné, a to jmenovitě její historii a druhům 

tracheostomických kanyl. Nebyly opomenuty ani zobrazovací metody důležité k posouzení 

uložení, průběhu, tvaru a šíře lumene trachey, které jsou obsahem jedné kapitoly. 

Následující kapitoly byly zaměřeny na tracheostomii z pohledu techniky provedení, 

indikací a vznikem možných komplikací. Samotná kapitola byla věnována i dekanylaci 

pacienta. Předposlední kapitola byla zaměřena na ošetřovatelskou péči  

o tracheostomovaného pacienta. Komunikace s tracheostomovaným nemocným, podle mě 

velice důležitá a specifická, je obsahem poslední kapitoly teoretické části. 

Druhý celek je empirická část, která byla zpracována metodou kvantitativního 

dotazníkového šetření. Dotazník byl rozdán do čtyř pražských nemocnic na ARO a JIP. 

Byly sledovány rozdíly v odpovědích mezi oběma typy pracovišť. Samotný dotazník byl 

rozdělen na část A, B a C. Část A pojednává o charakteru zkoumaného vzorku, část B  

je zaměřena na teoretické znalosti ošetřovatelské péče a poslední část C je věnována 

problematice komunikace s tracheostomovaným pacientem. Výsledky byly zpracovány  

za pomoci statistika a interpretovány do tabulek a grafů. V empirické části je pohlíženo  

i na signifikantní rozdíly na základě proměnných. Na začátku diplomové práce byly 

stanoveny tři základní cíle a hlavním úkolem bylo jejich splnění.  

C1: Zjistit a porovnat teoretické znalosti o ošetřování tracheostomických kanyl a metody 

ošetřování nemocného s tracheostomickou kanylou na odděleních ARO a JIP. Tento cíl byl 

splněn a blíže specifikován v kapitole Diskuse a zpracován do tabulek a grafů. 

C2: Zjistit problematiku komunikace s tracheostomovaným pacientem a jiné varianty  

při komunikaci s těmito nemocnými. Bylo zjištěno, že více jak 80 % respondentů 

s tracheostomovanými pacienty komunikuje a využívá i pomůcky při komunikaci. První  

tři místa bych uvedla jmenovitě. Na prvním místě se umístilo odezírání ze rtů, kdy ze 193 

(100,0 %) respondentů se k této variantě přiklání 188 (97,4 %) dotazovaných. Na dalším 

místě se objevují hned dvě metody a to pohyby očí a mrkání a papír s tužkou, které získaly 

shodný počet respondentů 159 (82,4 %) ze 193 (100,0 %) dotazovaných. Na třetím místě 

se umístila tabulka s abecedou, kterou využívá 151 (78,2 %) dotazovaných z celkového 

počtu 193 (100, 0 %). Nejmenší počet respondentů zvolil variantu piktogramů  

a elektrolarynxu.  
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 Závěrem bych chtěla zdůraznit specifiku ošetřovatelské péče, která vyplývá z této 

práce. Sestry, které pečují o tracheostomované nemocné, musí mít teoretické i praktické 

znalosti, měly by být empatické, protože vcítit se do pacienta, který má zajištěné dýchací 

cesty a je odkázán na pomoc druhých, není úplně lehký úkol, dále oplývat dobrými 

komunikačními dovednostmi a v neposlední řadě být trpělivé. Musíme si uvědomit fakt,  

že pro pacienty se zajištěnými dýchacími cestami je komunikace velice důležitá, je nutné 

zmírnit jejich strach, reagovat včas a adekvátně na jakoukoliv změnu jejich mimiky  

a gestikulace, které mohou např. vyjadřovat bolest. Také je vždy potřeba se snažit vyslyšet 

jejich zpětnou vazbu v komunikačním procesu, např. počkat než pacient dopíše  

nebo znázorní, co potřebuje a co jej trápí. Na závěr si dovolím využít citát z diplomové 

práce Cvrkalové „komunikace není všechno, ale je za vším“ (2014, p. 95).  
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APTT – Aktivovaný parciální tromboplastinový čas 

ARO – Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

ARIP – Anestezie, resuscitace, intenzivní péče 

CT – Počítačová tomografie 

DC – Dýchací cesty 

EKG – Elektrokardiografie 

FiO2 - Inspirační koncentrace kyslíku 

INR - International normalization ratio (angl. zkr.). Slouží k vyjádření hodnoty Quickova 

testu. Poměr výsledku pacienta k hodnotě referenční zdravá „kontrola“. Poměr se umocní 

koeficientem ISI, což umožňuje porovnání výsledků i mezi jednotlivými laboratořemi 

(Vokurka, Hugo a kol., 2007) 

FNKV – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

FNM – Fakultní nemocnice Motol 

JIP – Jednotka intenzivní péče 

M. – Musculus 

MAC - zkr. 1. angl. membránu atakující komplex complex 2. Mycobacterium avium 

complex 3. angl. maximální přípustná koncentrace maximal allowable concentration 
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Příloha H – Dotazník 

 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA  

 Dotazník k výzkumnému šetření diplomové práce 

Vážené kolegyně a kolegové,  

jmenuji se Tereza Kritznerová a jsem studentkou navazujícího magisterského studia v oboru 

Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči na 1. lékařské fakultě Karlovy 

univerzity. K dokončení studia vypracuji diplomovou práci na téma Ošetřování pacienta 

s tracheotomickou kanylou z pohledu sestry. Práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči u pacientů 

s tracheotomickou kanylou. Chtěla bych Vás požádat o pomoc při vyplnění krátkého anonymního 

dotazníku. Jeho výsledky budou publikovány pouze pro tuto diplomovou práci. Je možné 

zaškrtnout pouze jednu odpověď u všech otázek s výjimkou jedné, kde bude uvedena 

možnost více odpovědí. Prosím Vás o pravdivé vyplnění všech otázek. 

Velice Vám děkuji za ochotu a Váš drahocenný čas, který vyplnění dotazníku věnujete.  

S pozdravem a přáním hezkého dne Bc. Tereza Kritznerová. 

ČÁST A 

1. Vaše pohlaví?  

a) muž 

b) žena 

 

2. Váš věk?  

a) 19-29 

b) 30-39 

c) 40-49 

d) 50 a více 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? ¨ 

a) SZŠ v oboru Zdravotnický asistent 

b) SZŠ v oboru Všeobecná sestra 

c) VOŠ v oboru Diplomovaná sestra 

d) VOŠ v oboru Zdravotnický záchranář 

e) VŠ v oboru Všeobecná sestra 

f) VŠ v oboru Zdravotnický záchranář 

g) Specializované (ARIP, nMgr.) 

h) jiné………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Kolik let pracujete na oddělení JIP nebo ARO?  

a) 1-5 let 

b) 5-10 let 

c) 10 a více let 

 

5. Setkáváte se často na Vašem pracovišti s tracheostomovanými pacienty?  

a) ano 

b) ne 



 

 

ČÁST B 

6. Jak často měříte tlak v obturační manžetě u TSK? 

a) 1krát denně 

b) 2krát denně 

c) 3krát denně 

d) nikdy 

 

7. Jaké jsou doporučené hodnoty tlaku v obturační manžetě?  

a) od 20 do 36 torrů 

b) od 15 do 25 torrů 

c) od 10 do 15 torrů 

d) nevím 

 

8. Jak často by se mělo převazovat kožní krytí pod TSK?  

a) nikdy 

b) 1krát denně 

c) 2krát denně 

c) 2krát denně a v případě potřeby 

 

9. Jak často by se pacient s TSK měl odsávat? 

a) každou hodinu a po nebulizaci 

b) dle ordinace lékaře a vždy před a po nebulizaci 

c) dle potřeb pacienta a vždy před a po nebulizaci 

d) neodsávám 

 

10. Kdy odsáváte? 

a) při zavádění cévky 

b) při zavádění a vytahování cévky 

c) při vytahování cévky 

 

11. Proč monitorujeme pacientovi EKG při odsávání? 

a) odsávání může vyvolat tachykardii 

b) odsávání může vyvolat nežádoucí bradykardii 

c) nevím 

 

12. Jaký způsob odsávání využíváte častěji na Vašem pracovišti? 

a) otevřeným způsobem 

b) uzavřeným způsobem 

 

13. Dodržujete u otevřeného způsobu odsávání zásady sterility? 

a) ano, používám sterilní pinzetu, sterilní čtverec nebo jinou sterilní pomůcku 

b) ne, odsávám bez pomůcky 

 

14) Kdy by se měl používat uzavřený způsob odsávání? 

a) u pacientů s vysokou hodnotou PEEP nebo infekčním onemocněním, které s přenáší vzdušnou 

cestou 

b) u každého pacienta s TSK 

c) nevím 



 

 

15) Jaké komplikace mohou vzniknout u tracheálního odsávání? 

a) poškození tracheální sliznice, zanesení infekce do DC 

b) poškození tracheální sliznice, zanesení infekce do DC, hypoxemie, hypertenze 

c) poškození tracheální sliznice, zanesení infekce do DC, hypoxemie, hypertenze, zvýšení 

intrakraniálního tlaku, možné vyvolání arytmií 

d) nevím 

 

ČÁST C 

16) Setkáváte se na Vašem pracovišti s pacienty, kteří mají TSK a jsou při vědomí? 

a) ano 

b) ne 

c) zcela výjimečně  

 

17. Myslíte si, že je komunikace s tracheostomovaným pacientem důležitá? 

a) ano 

b) ne 

c) nemám o komunikaci zájem 

 

18. Jakým způsobem komunikujete s tracheostomovaným pacientem při vědomí?  

a) verbálně a sleduji jeho neverbální projevy 

b) verbálně se sledováním jeho neverbálních projevů a využitím různých komunikačních pomůcek 

c) na pacienta hovořím, ale zpětnou vazbu nevnímám 

d) nekomunikuji vůbec 

 

19. Komunikujete s tracheostomovaným pacientem, který je analgosedovaný a napojený na UPV? 

a) ano, vždy 

b) někdy 

c) nikdy 

 

20. Jakých využíváte komunikačních pomůcek u tracheostomovaných pacientů při vědomí? 

(možnost více správných odpovědí) 

a) odezírání ze rtů 

b) pohyby očí, mrkání 

c) papír a tužka 

d) tabulka s abecedou 

e) obrázkové karty (piktogramy)  

f) elektrofarynx 

g) jiné…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

JEŠTĚ JEDNOU VÁM DĚKUJI ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU A PŘEJI HEZKÝ DEN. 
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Příloha J – Žádost o provedení výzkumného šetření NNF 
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vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 
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