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Příloha A: Tabulky 

Tabulka 1: Symptomy akutní bolesti  

(Rokyta, 2009, s. 35) 

Symptomy 

Zrychlené dýchaní  Tachykardie 

Vazokonstrikce Pocení 

Midriáza Hyperglykémie 

Katabolismus Retence moči 

 

Tabulka 2: Nejčastěji používané opioidy v pooperační analgézii  

(Ševčík, 2007, s. 9) 

Látka Dávkování Způsob podání Trvání účinku 

morfin 10 – 15 mg  s.c, i.m 4 hodiny 

pentidin 1,0 – 1,5 mg/ kg  s.c., i.m, i.v 2 – 4 hodiny 

piritramid 15 – 20mg s.c.,i.m., 4 – 6 hodin 

sufentanil 1ug/kg i.v. 15 – 30 minut 

fentanyl 1ug/kg i.v. 10 – 60 minut 

tramadol 1,0 – 1,5 mg/ kg s.c., i.m., i.v.,p.o. 4 – 6 hodin 

 

Tabulka 3: Dávkování Prothromplexu dle hladiny INR  

(Prothromplex, 2015) 

INR Dávkování Prothromplexu UI / Kg 

2,0 – 3,9 25 

4,0 – 6,0 35 

6,0 50 

 

  



 

 

Tabulka 4: Koagulační testy  

(zdroj: Kardiologie pro sestry: obrazový průvodce, 2013, s. 55) 

 

Test Působení Klinické využití Normální 

hodnoty 

Nebezpečn

é hodnoty 

ACT Měří celkovou 

koagulační 

aktivitu 

Hodnotí účinky heparinu. 70 – 120s ≥120s 

krvácivost Diagnostikuje 

funkce 

trombocytů 

Sledujeme funkci trombocytů 

před nebo po operaci. 

 

3 až 10 min  ≥15min 

APTT Diagnostikuje 

dysfunkce ve 

vnitřním 

systému srážení 

Vyšetřuje kompletně koagulační 

systém. 

Klasifikuje působení heparinové 

terapie. 

 

28 – 40 s ≥ 70 s 

INR Diagnostikuje 

dysfunkce ve 

vnějším 

systému 

krvácení 

Hodnotí poměr koagulačního 

času vyšetřovaného vzorku a 

koagulačního času vyšetřované 

plazmy 

* 0,8 – 1,2  

**2,0 – 3,0 

***2,5 – 3,5 

≥ 5 

 

Legenda: * Hodnoty INR u newarfarizovaného pacienta, **Hodnoty INR u pacienta, který 

užívá warfarin,*** Doporučené postupy hodnot INR u pacientů s mechanickou protézou srdeční 

chlopně. 

  



 

 

Příloha B: Obrázky 

 

Obrázek 1: AV blokáda I. Stupně  

(Zdroj: Bělohlávek, 2014 s. 57) 

 

 

Obrázek 2: AV blokáda II. Stupně  

(Zdroj: Bělohlávek, 2014 s. 101) 

 



 

 

Obrázek 3: AV blokáda III. Stupně  

(Zdroj: Bělohlávek, 2014 s. 103) 

 

 

Obrázek 4: Fibrilace komor  

(Zdroj: Bělohlávek, 2014 s. 121) 

 



 

 

Obrázek 5: Fibrilace síní  

(Zdroj: Bělohlávek, 2014 s. 113) 

 

 

Obrázek 6: Flutter síní  

(Zdroj: Bělohlávek, 2014 s. 113) 

 

 

  



 

 

Obrázek 7: Komorová extrasystola  

(Zdroj: Bělohlávek, 2014 s. 213) 

 

 

Obrázek 8: Komorová tachykardie  

(Zdroj: Bělohlávek, 2014 s. 115) 

 

  



 

 

Obrázek 9: Sinusová tachykardie  

(Zdroj: Bělohlávek, 2014 s. 115) 

 

 

Obrázek 10: SA blokáda II. Stupně 

 (Zdroj: Bělohlávek, 2014 s. 98) 

 

 

  



 

 

Obrázek 11: Fyziologický srdeční rytmus z 12 svodového EKG  

(Zdroj: Bělohlávek, 2014 s. 31) 

 

 

Obrázek 12: CPAP maska 

(Zdroj: http://sanora.istore.pl/pl/twarzowa-maska-cpap.html) 

 

  



 

 

Obrázek 13: Tepelný nebulizátor  

(zdroj: http://www.mediacomp.sk/aerosolovaakyslikova/TepelnenebulizatoryElton.html) 

 

 

Obrázek 14: těžká maska s PEEP ventilem  

(zdroj: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:CPAPmaska.jpg) 

 

  



 

 

Příloha C: Dotazník  

 

Dobrý den,  

Jmenuji se Veronika Beranová a jsem studentkou 2. ročníku 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze, navazujícího magisterského oboru Ošetřovatelská péče v 

anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. 

Ráda bych Vás požádala o spolupráci při vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je určen pro 

všeobecné sestry pracující na pooperační péče nebo resuscitačním oddělení, kteří poskytují 

ošetřovatelskou péči o pacienty po operaci chlopenních vad. Dotazník bude distribuován do 

pražských nemocnic, kde se vyskytují 

kardiochirurgická centra. Informace, které získám prostřednictvím dotazníků, budou použity v d

iplomové práci  na téma: „Ošetřovatelská péče o pacienta po operaci chlopenních vad“.  

Výsledky dotazníkového šetření budou použity pouze k účelu diplomové práce. Sběr 

vyplněných dotazníků bude probíhat osobním vyzvednutím. U každé otázky označte jednu 

odpověď, pokud není v otázce uvedeno jinak. K vyplnění dotazníku budete potřebovat cca 10 -

15 minut.  

Předem děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku  

 Bc. Veronika Beranová 

 

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

a) Středoškolské s maturitou  

b) Vyšší odborná škola (DiS) 

c) Vysokoškolské (Bc., Mgr.) 

d) Specializační (ARIP) 

 

2. Jaká je Vaše celková délka odborné praxe 

a) 0 – 1 let 

b) 2 – 5 let 

c) 6 – 10 let 

d) 11 – 15 let 

e) 16 a více let 

3. Jak dlouho pracujete v oboru kardiochirurgie 

a) 0 – 1 let 

b) 2 – 5 let 

c) 6 – 10 let 

d) 11 – 15 let 

e) 16 a více let 

 

4. Po operaci které chlopenní vady ošetřujete na Vašem oddělení pacienty nejčastěji? 

a) Aortální 

b) Mitrální 

c) Trikuspidální 

d) Kombinované vady 

5. Provádíte rutinně u plánovaných pacientů s chlopenní vadou před operací nácvik 

dechové rehabilitace? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

6. Edukujete pacienta po operaci chlopenních vad o dechové rehabilitaci? 

a) Ano 

b) Ne 

 

 

7. V čem si myslíte, že spočívají klady dechové rehabilitace (vypište alespoň 3) 

a)   

b)   

c)     

8. Provádíte u pacienta po kardiochirurgickém výkonu rutinně dechovou rehabilitaci? 



 

 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím

9. Kdo na Vašem oddělení provádí dechovou rehabilitaci? 

a) Lékař 

b)  (všeobecná sestra, zdravotnický 

záchranář) 

c) Fyzioterapeut 

d) Jiné (vypište) 

 

10.  Disponuje Vaše pracoviště standardem, vztahujícím se k ošetřovatelské péči o 

nemocného po operaci chlopenní vady? 

a) Ano 

b) Ne  

c) Nevím 

11.  V případě, že jste na předchozí otázku odpověděli ano, byl/a jste s tímto standardem při 

svém nástupu na oddělení seznámen/a? 

a) Ano b) Ne 

12.  Pokud se na Vašem oddělení výše uvedený ošetřovatelský standard nevyskytuje, 

preferoval/a byste jeho zavedení?

a) Ano b)  Ne 

13. Jakou polohu by měl pacient bezprostředně po srdeční operaci zaujímat? 

a) Poloha na zádech s elevací trupu do 30 stupňů 

b) Poloha na zádech s elevací trupu nad 30 stupňů 

c) Poloha na zádech s elevací trupu nad 45 stupňů 

 

14. Kolikátý den po kardiochirurgické operaci provádíte převaz operační rány? (pokud není 

rána prosáknutá) 

a) Po 24 hodin od výkonu 

b) Po 48 hodin od výkonu 

c) Po 72 hodin po výkonu 

d) Jiný časový údaj 

 

15. Sledujete u pacienta po operaci elevaci ST segmentu 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

16. Pokud jste v předchozí otázce označil/a odpověď ano, můžete uvést důvody, proč je 

důležité sledovat u pacienta po operaci elevaci ST segmentu?  

 

 

17. Jakou hodnotu středního arteriálního tlaku musí mít Váš pacient po operaci 

chlopenních vad?

a) 60  

b) 70 

c) 80 

d)  90 

e) 100 

f) 110 

18. U kterého typu implantovaných chlopní musí být pacient celoživotně warfarinizován? 

 

a) Biologické 

b) Mechanické 

c) V žádném případě 

d) V obou případech 



 

 

19. Jaké komplikace u pacientů po operaci chlopenních vad se na Vašem oddělení vyskytují 

nejčastěji? (Možnost 1 odpovědi)?  

a) Embolie 

b) Endokarditis 

c) Rozpad sternotomické rány 

d) Krvácení 

e) Ventilátorová pneumonie 

 

20. Patří na Vašem oddělení mezi časté komplikace u pacientů po operaci chlopenních vad 

plicní embolie? 

a) Ano 

b) Ne  

c) Nevím 

21. Kdo provádí extubaci pacienta po kardiochirurgickém výkonu? 

a) Lékař 

b) Všeobecná sestra 

c) Jiný zdravotnický personál 

 

22. Označte, co platí pro VAP (ventilátorovou pneumonii) 

 

a) Závažná komplikace 

b) Přítomnost tracheální rourky je zásadní pro vznik 

c) Včasná léčba tracheobronchitidy je prevencí pro VAP 

23. Jaké preventivní postupy proti vzniku pneumonie na Vašem oddělení používáte? 

(Vypište 3) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha D: Žádosti 

 

Žádost č. 1: Žádost o povolení dotazníkového šetření ve Fakultní nemocnici Motol, Klinika 

kardiovaskulárních chorob  - Jednotka pooperační a resuscitační péče 

Žádost č. 2: Žádost o povolení dotazníkového šetření ve Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 

Kardiochirurgická klinika- Jednotka pooperační a resuscitační péče 

Žádost č. 3: Žádost o povolení dotazníkového šetření v Nemocnici na Homolce, Kardiochirurgická 

klinika  - Jednotka pooperační a resuscitační péče 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

Příloha E: Pozorovací arch 

 



 

 

 

  



 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

Příloha F: Standard ošetřovatelské péče o pacienta po operaci chlopenních vad 

Standard je určen pro všeobecné sestry, které pracují na kardiochirurgických odděleních, a to 

na jednotce pooperační a resuscitační intenzivní péče.  

Cíl: 

Sjednotit postup ošetřovatelské péče o pacienta po operaci chlopenních vad.  

Postup ošetřovatelské péče po kardiochirurgické operaci srdečních chlopní 

1. Transport pacienta z operačního sálu (OS) na jednotku pooperační a resuscitační péče (JPRP) 

probíhá v doprovodu anesteziologického lékaře a anesteziologické sestry, kteří předají důležité 

anamnestické údaje o průběhu operace a stavu pacienta ošetřujícímu lékaři a ošetřující 

všeobecné sestře. 

2. Pacient bezprostředně po operaci zaujímá polohu na zádech s elevací hrudníku do 30 °. 

3. Pacient při příjezdu na ošetřovací JPRP má zavedené invazivní vstupy a to CŽK, AK, PMK, a 

případný  Swan - Ganzův termodiluční katétr pro měření minutového srdečního výdeje. 

4.  Pacient je při překladu z OS napojen na převozové monitory pro sledování vitálních funkcí, a 

to EKG, SpO2, P a TK. Dýchací cesty jsou zajištěny pomocí endotracheální kanyly, případně 

tracheostomické kanyly 

5. Po příjezdu pacienta z OS probíhá vzájemná kooperace dvou všeobecných sester, které : 

a) Přepojí pacienta z převozových monitorů na pevné monitory u lůžka pacienta a 

nastaví alarmy upozorňující změnu vitálních funkcí, tj. systola dle ordinace lékaře 

min. 80 mm Hg a max. 120 mm Hg. Dále hodnota diastolického krevního tlaku 40 – 

80 mm Hg. Střední arteriální tlak 60 – 90 mm Hg. EKG 60 – 120 a SpO2 95 – 99 %. 

b) Napojení pacienta na umělou plicní ventilaci. Režim ventilace dle ordinace lékaře 

s ohledem na pohlaví, ventilačních parametry a přidružené nemoci tj. CHOPN a astma 

bronchiále.  Zhodnocení hloubku ETK a tlaku tj. 30 – 35 mm Hg v obturační manžetě 

ETK. 

c) Kapsli pro monitorování invazivních tlaků nastavit do výše pravé síně srdeční, 

zkalibrovat kapsli a následně nastavit požadované alarmy vitální funkcí, které jsou po 

domluvě s ošetřujícím lékařem. 

d) Napojení hrudních drénů na drenážní systém s aktivním sáním 15 – 20 cm vodního 

sloupce. Zkontrolovat těsnost drenážního systému, uvolnit peány z drénů a zapsat do 

dokumentace množství tekutiny. 

e) Zkontrolovat průchodnost PMK a močovou diurézu. 

f) Zapsat každou hodinu bilanci tekutin a hodnoty fyziologických funkcí a  hloubku 

vědomí podle Ramsay skóre. Každé čtyři hodiny hodnotí intenzitu bolesti 

6. s rentgenologickým pracovníkem je provedeno RTG vyšetření srdce a plíce na lůžku. 

7. Do 2 minut po příjezdu na JPRP  natočit dvanástisvodové EKG a provést vyšetření krevních 

plynů z arteriální a venózní krve. Dále se vyšetření krevních plynů provádí dle ordinace 

lékaře, stavu pacienta a 30 minut před a po extubaci pacienta. 

 Extubace pacienta je možná po nabytí vědomí a splněných kritérií k extubaci. To už máte 

v bodě 6.  

Parametry k extubaci: 

 Pacient nesmí krvácet a odpad z hrudního drénu je maximálně 40 ml za hodinu 

 Pacient musí mít minimální tělesnou teplotu 36,5 °C 

 Pacient reaguje na výzvu, oslovení, má dostatečnou svalovou sílu, dokáže zahýbat 

špičkami, dokáže vypláznout jazyk a zvedne hlavu nad podložku 



 

 

 Hodnoty Astrupu jsou v mezích normy tj. pO2, pCO2, SpO2 pH krve 

 Nízká dávka inotropní a katecholaminové podpory  

 Pacient je na ventilačním režimu tzv. CPAP, má spontánní dechovou aktivitu 

a ventilační parametry jsou v mezích normy 

 Zhodnotíme, zda usilovný výdech pacienta FVC je alespoň 10 ml/kg 

 Do 30 minut od extubace pacienta všeobecná sestra odebírá arteriální krev na 

Astrupovo vyšetření, kdy hodnota SpO2 by měla být minimálně 95 % a pO2 nad 10 

kPa 

8. Do hodiny od extubace  se provede inhalace a dechová rehabilitace pomocí kyslíkové masky. 

Při zhoršených ventilačních parametrech je indikována neinvazivní plicní ventilace. 

9. Po operaci chlopenních vad 8 hodin s pacientem nemanipulujte, tudíž celková hygienická péče 

je provedena až po uplynutí této doby. 

  

 

  



 

 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.  

Byl/a jsem seznámena se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla 

uvedená v předchozím odstavci.  
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