
 

 

PŘÍLOHY 

Příloha A: Dotazník 

Váţené kolegyně, Váţení kolegové, 

 

Jmenuji se Aneţka Šestáková a studuji na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v 

Praze navazující magisterské studium, Obor Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci 

a intenzivní péči - 2. ročník. 

Součástí mého ukončení studia je vypracování diplomové práce na téma 

"Ošetřovatelská péče u pacientů s cévním onemocněním". Část diplomové práce tvoří 

výzkum na dané téma. Výzkum je prováděn pomocí těchto dotazníků, které jsou směřovány 

právě Vám, všeobecným sestrám, pracujícím na jednotkách intenzivní péče v nefakultních 

nemocnicích a nemocnicích ve středočeském kraji. 

Abych mohla zjistit potřebné skutečnosti, ţádám Vás tedy o vyplnění tohoto 

dotazníku. Dotazník je anonymní, poslouţí pouze k vypracování mé diplomové práce a v 

ţádném případě nebude zneuţito jeho výsledků. 

 

Děkuji Vám, za Vaši spolupráci. 

Aneţka Šestáková 

 

1) Pohlaví:  MUŢ          X          ŢENA 

2) Oddělení, na kterém pracujete: _________________________________________ 

3) Ošetřujete u vás na oddělení pacienty s nekoronární cévní problematikou? 

ANO          X          NE 

4) Ošetřujete u vás na oddělení warfarinizované či heparinizované pacienty?  

ANO          X          NE 

 

5) Pacientka s INR 9 má nauzeu a zvrací. Pacientce můžeme podat Torecan nebo 

Degan: 

(možné více správných odpovědí) 

a) p. o. b) i. m. c) i. v. d) p. r. 

 

6) Nejvhodnější oblastí pro podání s. c. injekce u heparinizovaných pacientů je: 

a) Paţe 

b) Stehno 

c) Okolí pupku 

d) Hýţdě 

 

7) Zaškrtněte nejpravděpodobnější odpověď: warfarinizovaní či heparinizovaní 

pacienti jsou ohroženi: 

a) Ţaludečními vředy z uţívání 

Warfarinu p. o. 

b) Nekrózami podkoţí z aplikací s. c. 

injekcí 

c) Krvácením ze sliznic (nos, dásně) 

d) Alergickou reakcí na danou látku

 

8) Hodnoty APTT u zdravého člověka se orientačně pohybují v rozmezí: 

a) 10 – 25 s b) 25 – 40 s c) 40 – 50 s d) Do 80 s 



 

 

9) Hodnoty INR u zdravého člověka se orientačně pohybují v rozmezí: 

a) < 1 b) 1 – 2 c) 2 – 3 d) 3 – 4 

 

10) Účinná hladina Warfarinu v krvi při warfarinizaci je orientačně dána hodnotou 

INR: 

a) < 1 b) 1 – 2 c) 2 – 3 d) 3 – 4 

 

11) Pro snížení hladiny INR můžeme podat: 

(možné více správných odpovědí) 

a) Kanavit b) Plazma c) Plná krev d) Ketamin 

 

12) Antidotum Heparinu je: 

a) Paracetamol 

b) Protamin gluconikum 

c) Protamin sulfát 

d) Lawarin 

 

13) Vyberte pouze antikoagulancia: 

(možné více správných odpovědí) 

a) Tritace b) Lawarin c) Xarelto d) Amilostad

 

14) Kolik UI účinné látky heparinu je v 1 ml nefrakcionovaného Heparinu? 

a) 1000 IU b) 2000 IU c) 5000 IU d) 6000 IU

 

15) Přijmete na oddělení pacienta, který udává bolesti levé horní končetiny. Končetina je 

teplá a oteklá. Pacienta v brzké době posíláte na vyšetření – angiografie. Pacient 

nesmí: 

a) Chodit 

b) Jíst 

c) Pít 

d) nemá ţádné omezení

 

16) Pacientka s podezřením na uzávěr v. poplitea je odeslána k diagnostické angiografii. 

Pacientce: 

(možné více správných odpovědí) 

a) podáme Nitroglicerin 1 – 2 vstřiky subliguálně 

b) vysvětlíme, kam jede a co se s ní bude dít 

c) změříme obvody obou dolních končetin v oblasti lýtka a kotníku, lihovým fixem 

nakreslíme značku, kde jsme měřili a napíšeme číselný údaj v cm 

d) změříme obvody pouze postiţené dolní končetiny v oblasti lýtka a kotníku, lihovým 

fixem nakreslíme značku, kde jsme měřili a napíšeme číselný údaj v cm. 

 

17) Nejčastější cévní přístup pro angiografii vén dolních končetin je přes: 

a) v. poplitea 

b) v. carotis interna 

c) v. femoralis 

d) v. brachialis 

 



 

 

18) Pokud přijmeme pacientku s akutním tepenným uzávěrem, která nebude včas 

odeslána na cévní vyšetření, pacientce hrozí: 

(možné více správných odpovědí) 

a) není ohroţena 

b) nezvratné poškození tkání postiţené oblasti 

c) amputace postiţené oblasti 

d) celková sepse aţ ohroţení ţivota díky toxinům uvolněných z poškozené tkáně 

postiţené oblasti 

 

19) Pro pacienta s akutním žilním uzávěrem dolní končetiny je důležité: 

(možné více správných odpovědí) 

a) elevace končetiny 

b)  vytvořit na končetině vysokou 

bandáţ 

c) končetinu dát do teplé botičky 

d) s končetinou dostatečně cvičit

  

 

20) Pro pacienta s akutním tepenným uzávěrem dolní končetiny je důležité: 

a) končetinu chladit 

b) vytvořit na končetině vysokou 

bandáţ 

c) končetinu dát do teplé botičky 

d) s končetinou dostatečně cvičit 

 

21) Pokud posíláme pacienta k angiografickému vyšetření, je vždy nutné, aby měl: 

a) periferní ţilní katétr 

b) centrální ţilní katétr 

c) permanentní močový katétr 

d) arteriální katétr  

 

22) Lékař naordinuje na převoz k angiografickému vyšetření infuzi F1/1 500 ml s 30000 

UI nefrakcionovaného Heparinu. 

a) Infuze můţe kapat volně bez infuzní pumpy rychlostí asi 100 ml / hod 

b) Infuze můţe kapat volně bez infuzní pumpy velmi pomalu 

c) Infuze by měla kapat přes infuzní pumpu rychlostí 60 – 90 ml / hod, dle o. l. 

d) Infuze by měla kapat přes infuzní pumpu rychlostí 20 – 25 ml / hod, dle o. l. 

 

23) Doba, za kterou se nabírá první odběr APTT,  ke zjištění účinnosti léčby, po začátku 

spuštění infuze F1/1 500 ml s 30000 UI nefrakcionovaného Heparinu, je: 

a) 2 hodiny 

b) 3 hodiny 

c) 4 hodiny 

d) 6 hodin 

 

24) Přijali jste na oddělení pacienta, který si stěžuje na kruté bolesti levé horní 

končetiny. Končetina je bledá až šedá, mramorovaná a studená. Jedná se zřejmě o: 

a) Blokádu n. Brachialis 

b) Akutní ţilní uzávěr 

c) Akutní tepenný uzávěr 

d) Namoţené svaly z velkého 

fyzického přetíţení 

e) Akutní infarkt myokardu 

 



 

 

25) Pacientka si po operaci začne stěžovat na velké bolesti pravé dolní končetiny. 

Končetina je oteklá a teplá. Jedná se zřejmě o: 

a) Akutní tepenný uzávěr 

b) Akutní ţilní uzávěr 

c) Zlomeninu 

d) Utlačení n. Ischiadicus z dlouhého leţení v pooperačním období 

 

26) Akutní cévní uzávěry nejčastěji postihují věkovou skupinu: 

a) 20 – 40 let 

b) 40 – 60 let 

c) 60 a více let 

d) Nelze jednoznačně určit 

 

27) Zaškrtněte rizikové faktory, které se přímo podílejí na vzniku cévních onemocnění 

(možné více odpovědí) 

a) Alkohol 

b) Tučná jídla 

c) Kouření cigaret 

d) Nebezpečné sporty 

e) Leidenská mutace 

f) Antikoncepce 

g) Dlouhé sezení v dopravních 

prostředcích 

 

28) Mezi kontraindikace trombolýzy patří: 

(možné více správných odpovědí) 

a) Úrazy 

b) Pooperační období 

c) Lithiáza s malými konkrementy 

d) Akutní tepenný uzávěr 

 

29) Co je to „compartment syndrom“? 

a) Syndrom ze zasypání 

b) Syndrom utlačení tkáňových struktur (cévy, nervy) z důvodu otoku intersticia 

c) Syndrom dechové tísně 

d) Syndrom ledvinného selhávání 

 



 

 

Příloha B: Souhlas s provedením dotazníkového šetření v Nemocnici Nymburk 

s. r. o. 

 

  



 

 

Příloha C: Souhlas s provedením dotazníkového šetření v PP Hospitals, 

s. r. o. 

 

  



 

 

Příloha D: Souhlas s provedením dotazníkového šetření v Nemocnici Rudolfa 

a Stefanie Benešov, a. s. 

 



 

 

Příloha E: Souhlas s provedením dotazníkového šetření v Thomayerově 

nemocnici, Chirurgická klinika 

 

  



 

 

Příloha F: Souhlas s provedením dotazníkového šetření v Thomayerově 

nemocnici, Interní klinika 

  



 

 

Příloha G: Souhlas s provedením dotazníkového šetření v Masarykově 

nemocnici, Rakovník 

 

  



 

 

Příloha H: Klinická klasifikace akutních tepenných uzávěrů 

 
(Vařejka, Chochola, & Mrázek, 2003) 

Příloha CH: Škála VAS 

 

(Hájek, 2008) 

  



 

 

Příloha I: Leták – Aplikace LMWH 

 



 

 

  



 

 

Příloha J: Informační leták o hluboké ţilní trombóze 

  



 

 

Příloha K: Informační karty pro pacienty uţívající Warfarin a Xarelto 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha L: Návrh standardu ošetřovatelského postupu o pacienta 

s akutním tepenným uzávěrem 

 



 

 

 

  



 

 

Příloha M: Návrh standardu ošetřovatelského postupu o pacienta 

s hlubokou ţilní trombózou 

  

  



 

 

 

 


