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Příloha A: Dotazník k diplomové práci 

 

DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

 

Dobrý den,  

jmenuji se Barbora Veselá 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 a vyplnění předloženého dotazníku, který je 

zcela anonymní, zabere Vám jen pár minut, a slouží pouze pro účely mé diplomové práce. 

Jeho prostřednictvím bych chtěla zjistit, jak sestry pečují o pacienty na neinvazivní 

ventilační podpoře. Získaná data a budou použita v mé diplomové práci na téma: 

„Ošetřovatelská péče u pacienta s neinvazivní plicní ventilací“.  

  

Velmi Vám děkuji za Vaši ochotu, čas a spolupráci!   

           

         Bc. Barbora Veselá 

 

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. Středoškolské s maturitou 

b. Vyšší odborné 

c. Vysokoškolské (Bc., Mgr.) 

d. Specializační (ARIP) 

e. Jiné (uveďte):  

 

2. Jaká je délka Vaší praxe? 

a. 0 – 1 rok 

b. 2 – 5 let 

c. 6 – 10 let 

d. 11 – 15 let 

e. 16 a více let 

 

3. Na jakém oddělení v současné době pracujete? 

a. Anesteziologicko-resuscitační oddělení 

b. Jednotka intenzivní péče (upřesněte): ……. 



 

 

 

4. Setkal/a jste se s metodou neinvazivní plicní ventilace (NIVS) na vašem 

pracovišti? 

a. Ano b. Ne 

 

5. Neinvazivní plicní ventilace je podle Vašeho názoru definována jako? 

a. Způsob mechanické ventilační podpory bez nutnosti invazivního zajištění 

dýchacích cest (tracheální intubace) 

b. Způsob mechanické ventilační podpory pouze v případě invazivního zajištění 

dýchacích cest tracheální intubací 

 

6. Neinvazivní plicní ventilace využívá aplikaci? 

a. Pozitivního přetlaku na přirozené dýchací cesty nemocného 

b. Ventilace s trvalým negativním přetlakem 

 

7. Cílem neinvazivní plicní ventilace je? (Můžete zvolit více odpovědí) 

a. Snížení dechové práce a zvýšení dechového objemu 

b. Zlepšení nebo stabilizace výměny krevních plynů 

c. Zlepšení komfortu nemocného 

d. Oddálení nutnosti tracheální intubace 

 

8. V jakém časovém intervalu hodnotíte klinický stav pacienta na NIVS? 

a. Po 30 minutách aplikace 

b. Po 2 hodinách aplikace  

c. Po 4 hodinách aplikace 

 

9. Jak dlouho necháváte pacienta odpojeného od NIVS? 

a. 2 – 3 hodiny 

b. 1 – 2 hodiny 

c. 10 – 15 minut 

d. Dle stavu pacienta 

 

10. U pacienta na NIVS je nutné standardně monitorovat? 

a. Vědomí, závažnost onemocnění, dechovou frekvenci, krevní plyny a SpO2 

b. Tělesnou teplotu, dechovou frekvenci a krevní plyny 

c. Krevní plyny, SpO2, vědomí a dechovou frekvenci 

 

11. Uveďte 3 nejčastější indikace NIVS u pacientů hospitalizovaných na vašem 

pracovišti. 

a. Akutní exacerbace CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) 

b. Akutní edém plic 

c. Akutní a chronická respirační insuficience 



 

d. Obtížný weaning (odvykání) od ventilátoru 

e. Nevhodnost pacienta pro intubaci („non-ICU patiens“) 

f. Pacienti čekající na transplantaci plic 

g. Jiné (uveďte): 

 

12. Uveďte 3 nejčastější kontraindikace NIVS u pacientů hospitalizovaných  

na vašem pracovišti. 

a. Nespolupracující pacienti (koma, agitovaní, delirantní pacienti) 

b. Obézní pacienti (nad 200% ideální tělesné hmotnosti) 

c. Oběhová nestabilita 

d. Akutní ischemie myokardu 

e. Nemocní s rizikem aspirace a nemožností aktivní expektorace (odkašlávání) 

f. Nemožnost zajistit těsnost masky 

a. Jiné (uveďte): 

 

13. Uveďte 3 nejčastější komplikace NIVS u pacientů hospitalizovaných na vašem 

pracovišti.  

b. Diskomfort nemocného 

c. Erytém obličeje 

d. Klaustrofobie 

e. Kožní defekty, poranění oka či nosu 

f. Nedostatečná oxygenace, eliminace CO2 

g. Pocit sucha v ústech a nose 

h. Únik vzduchu a netěsnost masky 

i. Jiné (uveďte): 

 

14. Riziko vzniku infekčních komplikací u pacienta na NIVS je ve srovnání 

s invazivní plicní ventilací?  

a. Vyšší 

b. Nižší 

c. Srovnatelné 

 

15. Jaké používáte na vašem pracovišti pomůcky pro aplikaci NIVS a připojení 

pacienta k ventilátoru na vašem pracovišti? (Můžete zvolit více odpovědí) 

a. Oronazální (obličejovou či celoobličejovou) masku 

b. Nazální (nosní) masku 

c. Speciální „total face“ maska či helma 

 

16. Do jaké polohy pacienta na NIVS polohujete? 

a. Do polosedu 



 

b. Do lehu 

17. Vyskytuje se na vašem pracovišti standard (doporučený postup či metodický 

pokyn) pro ošetřovatelskou péči o pacienty na NIVS? 

a. Ano 

b. Ne (V případě, že zvolíte tuto variantu, pokračujte otázkou č. 20) 

c. Nevím o něm (V případě, že zvolíte tuto variantu, pokračujte otázkou č. 20) 

 

18. Znáte jeho obsah (znění)? 

a. Ano, velmi dobře 

b. Ano, částečně 

c. Ne, neznám 

 

19. Řídíte se (postupujete) při ošetřovatelské péči o pacienty na NIVS podle tohoto 

standardu (doporučeného postupu či metodického pokynu)? 

a. Ano, vždy 

b. Ano, někdy 

c. Ne 

 

20. Používáte na vašem pracovišti protokoly postupu pro výběr a určení vhodnosti 

nemocného pro metodu NIVS? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

 

21. Myslíte si, že by bylo vhodné a užitečné standard (doporučený postup  

či metodický pokyn) na vašem pracovišti vypracovat? (Vynechejte, pokud jste odpověděli 

kladně na otázku č. 17) 

a. Ano 

b. Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha B: Žádost o povolení dotazníkového šetření ve Všeobecné fakultní nemocnici, 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN 

 

 



 

 

 

Příloha C: Žádost o povolení dotazníkového šetření ve Všeobecné fakultní nemocnici, II. 

Interní klinika – Klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN 

 

 



 

 

 

Příloha D: Žádost o povolení dotazníkového šetření v Thomayerově nemocnici, 

Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK / TN 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Příloha E: Žádost o povolení dotazníkového šetření v Thomayerově nemocnici, 

Pneumologická klinika 1. LF UK / TN 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Příloha F: Žádost o povolení dotazníkového šetření ve Fakultní nemocnici v Motole, 

Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol 

 

 

 



 

 

Příloha G: Žádost o povolení dotazníkového šetření ve Fakultní nemocnici v Motole, 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN Motol 

 

 



 

 

Příloha H: Žádost o povolení dotazníkového šetření v Nemocnici Na Homolce, 

Anesteziologické a resuscitační oddělení 

 

 

 



 

 

Příloha I: Žádost o povolení dotazníkového šetření v Nemocnici Na Homolce, 

Kardiochirurgické oddělení 

 

 

 



 

 

Příloha J: Parciální tlaky O2 a CO2 

 
Atmosférický vzduch Alveolus Exspirovaný smíšený 

vzduch 

 kPa mm Hg kPa mm Hg kPa mm Hg 

pO2 20 150 13,3 100 15,4 116 

pCO2 0,03 0,2 5,3 40 4,3 32 

(Retrieved from: Rokyta et al., 2008, p. 96) 

 

Příloha K: Komplikace NIVS 

Typ komplikace Výskyt Prevence/možné řešení 

Ve vztahu k obličejové masce 

Diskomfort 30 – 50 % 
Kontrola polohy, úprava popruhů, 

výměna masky, podložení bolestivých 

míst měkčeným materiálem (náplast, 

molitan) Erytém obličeje 20 – 34 % Povolení těsnosti popruhů 

Klaustrofobie 5 – 10 % Sedace, menší maska 

Kožní defekty na nose  Povolení těsnosti masky, výměna 

masky, ochrana míst a lokální terapie 

Ve vztahu k aplikovanému tlaku nebo průtoku 

Kongesce nosní sliznice 20 – 50 % Topická léčba, antihistaminika 

Bolest maxilárních dutin, 

uší 

10 – 30 % Snížení inspiračního tlaku, je-li možno 

Pocit sucha s ústech/nose 10 – 20 % Kontrola zvlhčování směsi, zvlhčování 

sliznic (fyziologický roztok) 

Dráždění spojivek 10 – 20 % Povolení těsnosti masky, výměna 

masky, snížení inspiračního tlaku 

Distenze žaludku 5 – 10 % Snížení inspiračního tlaku, je-li možno 

či evakuace žaludku 

Únik vzduchu v okolí 

masky 
80 – 100 % Kontrola polohy, výměna masky, 

snížení inspiračního tlaku, je-li možno 

Závažné komplikace 

Aspirace žaludečního 

obsahu 
 5 % Pečlivý výběr nemocných pro NIVS 

Hypotenze  5 % Snížení inspiračního tlaku, je-li možno 

Pneumothorax  5 % 
Ukončení NIVS, je-li možno, snížení 

inspiračního tlaku pokud nelze přerušit, 

drenáž hrudníku 
(Retrieved from: Dostál et al., 2005, p. 234) 

 

 



 

 

Příloha L: Ventilátory k NIVS 

BILEVEL ventilátory Nemocniční ventilátory 

Primární indikace pro domácí ventilaci NIVS software pro režimy PSV, 

BIPAP/APRV 

Dobrá kompenzace netěsnosti Kompenzace netěsnosti 

Speciální trigger (low – shape trigger) Nastavitelnost alarmů a jejich hlasitosti 

Absence monitorování fyziologických 

parametrů a FiO2 

Nutnost aktivního zvlhčení (nízká 

výkonnost výměníků tepla a vlhkosti – 

HME) 

Chybí zvlhčení směsi (určeny pro 

nazální masky) 

 

Riziko zpětného vdechování  

(Retrieved from: Herold, 2008, p. 510) 

 

Příloha M: Železné plíce 

 
(Retrieved from: Herold, 2008, p. 35) 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha N: Nazální maska 

 
(Retrieved from: http://www.unimedis.cz/virtualimage/1024x768/data/image/galerie/mirage-fx/01-l.jpg) 

 

Příloha O: Celoobličejová maska 

 
(Retrieved from: http://www.unimedis.cz/virtualimage/1024x768/data/image/galerie/quattro-air/09-l.jpg) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha P: Helma Castar R 

 
(Retrieved from: http://www.cheiron.cz/cs/produkty/aerosolova-a-kyslikova-terapie/spotrebni-

material/ostatni.ep/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha Q: Prohlášení zájemce o nahlédnutí 

 

 


