
ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o pacienta po operaci chlopenních vad. 

Záměrem závěrečné práce bylo zjistit zásady specializované ošetřovatelské péče o pacienta 

po operaci chlopenních vad, analyzovat stav psaných standardů při poskytování péče o pacienta 

po operaci chlopenních vad či stavy ošetřovatelských protokolů při specializované ošetřovatelské 

péči. Záměrem kvalitativního – pozorovacího průzkumu při poskytování specializované 

ošetřovatelské péče bylo nalezení odpovědi na otázku, zda se v pražských kardiochirurgických 

centrech výrazně liší specifika ošetřovatelské péče. 

 V teoretické části jsou uvedeny kapitoly charakterizující kardiochirurgická centra, historii 

chirurgického řešení srdečních chlopní, nejčastější chlopenní vady srdce v dospělosti.  Podrobně 

se v teoretické části věnuji ošetřovatelské péči o pacienta po kardiochirurgickém výkonu, kde nelze 

opomenout monitoraci fyziologických funkcí, umělou plicní ventilaci, bezprostřední polohu 

po elektivním kardiochirurgickém výkonu. Dále se věnuji mobilizaci nemocného, dechové 

rehabilitaci, farmakoterapii, péči o chirurgickou ránu, komunikaci, výživě, bolesti, psychoterapii 

a možným komplikacím. Také nesmím opomenout kapitolu zahraničních studií, které se věnují 

problematice pooperačních komplikací a rizikovým faktorům. 

Empirická část je rozdělena na kvantitativní a kvalitativní průzkum. Kvantitativní 

empirické šetření je zaměřeno na anonymní dotazníkové šetření, které bylo aplikováno ve třech 

pražských kardiochirurgických centrech. Osloveno bylo celkem 150 respondentů pracujících 

na jednotce pooperační a resuscitační péče, dotazníkového šetření se však účastnilo celkem 100 

dotazovaných. Kvantitativní průzkum přinesl poznatky z hlediska znalostí všeobecných sester 

o danou problematiku. V rámci kvalitativního - pozorovacího průzkumu jsem pomocí zjevného 

pozorování popsala celkem 6 pacientů po kardiochirurgické operaci. Závěrem tohoto průzkumu lze 

říci, že se specifika ošetřovatelské péče výrazně neliší. Určité odlišnosti však byly zpozorovány 

u bezprostřední polohy po operaci, u provádění dechové rehabilitace, v podané farmakoterapii 

a používaných monitorovacích přístrojích. Současně byly zjištěny zásady specializované 

ošetřovatelské péče o pacienta po operaci chlopenních vad, jakož i stavy psaných ošetřovatelských 

standardů na JPRP. Na základě zjištěných poznatků byl vytvořen návrh ošetřovatelského standardu 

o tyto pacienty.  
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