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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá postiženími periferních cév, a to žilní trombózou 

postihující končetiny a pánevní oblast a akutním tepenným uzávěrem postihujícím 

končetiny. Kromě dat týkajících se těchto onemocnění prezentuje práce ošetřovatelskou 

péči o tyto nemocné a ošetřovatelskou péči o nemocné, kterým jsou v rámci prevence nebo 

léčebně podávána antikoagulancia. V empirické části je provedeno kvantitativní výzkumné 

šetření pomocí techniky sběru dat, kterou byl anonymní dotazník.  Respondenty byly 

všeobecné sestry, které pracovaly na interních, chirurgických či multioborových 

jednotkách intenzivní péče nefakultních a krajských nemocnic. Cílem výzkumného šetření 

bylo zjistit, jestli se všeobecné sestry orientují ve všeobecných tématech nekoronární cévní 

problematiky, ve zvláštnostech ošetřovatelské péče u warfarinizovaných  

a heparinizovaných pacientů, a dále zda se všeobecné sestry orientují ve zvláštnostech 

ošetřovatelské péče u pacientů s nekoronárním cévním uzávěrem. Zjistili jsme, že nejvíce 

se sestry orientují ve zvláštnostech ošetřovatelské péče u warfarinizovaných  

a heparinizovaných pacientů. Naopak téměř vůbec se sestry neorientují ve zvláštnostech 

ošetřovatelské péče u pacientů s nekoronárním cévním uzávěrem. Ve všeobecných 

tématech nekoronární cévní problematiky se orientuje přesně polovina respondentů. 

V závěru práce byly vytvořeny dva návrhy standardu ošetřovatelské péče. Jeden je určen 

pro ošetřování pacientů s akutním tepenným uzávěrem, druhý je určen pro ošetřování 

pacientů s hlubokou žilní trombózou. Součástí standardů jsou souhrnné tabulky, ve kterých 

je uvedeno, jak je nutné se starat o postiženou končetinu.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

angiologie, všeobecná sestra pro intenzivní péči, cévní onemocnění, specifika  

v ošetřovatelské péči 

 

 

  



ABSTRACT 

This thesis deals with diseased peripheral blood vessels, namely thrombosis  

of veins affecting limbs and the pelvic area and acute arterial blockages in extremities.  

In addition to data concerning these illnesses, the thesis also presents the treatment of these 

patients and treatment of those patients who are given anti-coagulants either preventatively 

or as part of treatment. The empirical portion includes quantitative research through  

an anonymous survey instrument. The respondents were nurses who worked in internal, 

surgery, or general units of intensive care in university and regional hospitals. The goal  

of the research was to determine whether nurses are aware of the general areas  

of non-coronary blood-vessel issues and of the idiosyncrasies of treatment of patients  

with warfarin and heparin, and whether the nurses were aware of the idiosyncrasies  

of treatment of patients with non-coronary arterial blockages. We discovered that nurses 

were most aware of the idiosyncrasies of treatment of patients with warfarin and heparin. 

On the other hand, the nurses had almost no awareness of the idiosyncrasies of treatment  

of patients with non-coronary arterial blockages. Exactly half of the respondents were 

aware of the general areas of non-coronary blood-vessel issues. The conclusion  

of the thesis provides two proposals for a standard of treatment. One is designed  

for treatment of patients with acute arterial blockage, and the second is for the treatment  

of patients with deep vein thrombosis. The standards feature complete charts that indicate 

the importance of caring for the affected extremity. 
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Angiology, nurse in intensive care, vascular disease, specifics in nursing care 
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ÚVOD 

Angiologie je důležitý obor vnitřního lékařství. Oddělil se od oboru kardiologie  

ve 20. století po 2. světové válce.  Zabývá se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí 

cévních onemocnění.  Je to v širším smyslu nauka o všech cévách, které se nachází v těle, 

ať už to jsou tepny, žíly nebo lymfatické cévy. Cévní choroby se uplatňují v celé populaci 

nezávisle na věku či pohlaví. Onemocnění tepen má celosvětově největší podíl na mortalitě 

a onemocnění žil má největší podíl na morbiditě a pracovní neschopnosti. 

 V historickém pohledu je angiologie zaměřena spíše na nemoci končetinových cév, 

ze současného hlediska nelze angiologii takto omezovat. Je to obor, jehož postavení 

prochází napříč všemi obory medicíny, a proto si vyžaduje interdisciplinární přístup. 

Mohlo by se nabízet, že tato problematika je zdánlivě zaměřená pouze na malou skupinu 

lékařů či sester, jako jsou např. internisté, praktičtí lékaři, kardiologové a angiologové. 

Onemocnění cév však zahrnuje nejen cévy samotné, ale také všechny orgány v těle, které 

jsou závislé na dodávce živin a kyslíku a odvádění zplodin metabolismu a oxidu uhličitého. 

Znamená to tedy, že každý lékař či sestra, nezávisle na oboru, se s takovýmto pacientem  

ve své praxi velmi pravděpodobně setká. 

Onemocnění periferních cév, způsobené vznikem trombů, je komplexní porucha. 

 Je definováno mnoha interakcemi mezi získanými komponenty a genetickými 

predispozicemi. Existuje mnoho faktorů, o kterých víme jistě, že buď způsobují tato 

onemocnění, nebo že minimálně podmiňují vznik trombů, ale také existuje mnoho faktorů, 

které jsou spíše tématem spekulací a nelze je jednoznačně označit za predispozici. 

Pochopení procesů vedoucích ke vzniku trombu ať už v žíle nebo v tepně je důležité  

pro správné a efektivní stanovení léčby a prevence. 

Jak jsem již psala, obor angiologie se zabývá nejen cévami končetin, ale cévami 

v celém těle. Protože je to velmi rozsáhlá a multioborová problematika, za účelem napsání 

své diplomové práce jsem zvolila pouze několik kapitol z tohoto oboru, které vedou 

pacienta do akutního stavu, mohou ho sami o sobě nebo svými komplikacemi ohrozit buď 

ztrátou končetiny, nebo i na životě a tudíž směřují k intenzivní péči. Ve své práci se budu 

podrobněji zabývat postižením periferních cév a to: žilní trombózou postihující končetiny  

a pánevní oblast a akutním tepenným uzávěrem postihujícím končetiny. Zvláště tedy 

ošetřovatelskou péčí o takto nemocné a ošetřovatelskou péčí o nemocné, kterým v rámci 

prevence nebo léčebně jsou podávána antikoagulancia. 

Motivací k výběru tohoto tématu mi byly praktické zkušenosti s takovými pacienty 

na oddělení, angiologické jednotky intenzivní péče (dále jen JIP), kde pracuji 

Ošetřovatelská část mé práce, ovšem nebude zaměřena úzce na specifika problematiky 

ošetřovatelské péče na angiologické JIP, nýbrž na problematiku ošetřovatelské péče 

přednemocniční, a ošetřovatelské péče na JIP neangiologického zaměření. Důvodem 

tohoto zaměření jsou mé zkušenosti s pacienty, kteří jsou překládáni k nám na oddělení 

z jiných jednotek intenzivní péče a díky právě ošetřovatelské péči jim poskytnuté, se občas 

nemůže zahájit agresivní léčba. Cílem mé práce proto bude vypracovat vlastní návrh 

standardu ošetřovatelské péče pro pacienty s nekoronárním cévním uzávěrem  

na jednotkách intenzivní péče bez angiologického zaměření.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Obor angiologie a jeho historie 

Obor angiologie je disciplína zabývající se onemocněním nejen tepen, ale i žil  

a lymfatických cév. Anatomická skladba cévní stěny a hemodynamické zákony v cévě jsou 

totiž pro týž typ a tutéž velikost cévy jednotné. Angiologie zahrnuje problematiku týkající 

se nejen cév na končetinách, ale všech cév v těle. Z tohoto důvodu prochází angiologie 

napříč celou medicínou – je interdisciplinární. Pokud dojde k porušení funkce cévy, dojde 

k poruše prokrvení dané tkáně či orgánu – funkční a organické změny jsou si všude velmi 

podobné (Karetová & Staněk, 2007; Chochola, 2006; Puchmayer & Roztočil, 2003). 

Cévní onemocnění patří v civilizovaných zemích k jedněm z nejčastějších příčin 

morbidity a mortality. S problematikou léčby arteriální a žilní trombózy, s jejími následky 

a komplikacemi, se setkávají lékaři i sestry v celé řadě oborů, stejně tak jako s prevencí 

vzniku trombu. Tromby vzniklé v cévním systému ucpávají tepny a žíly a brání tak 

normálnímu průtoku krve. Abychom mohli člověka správně léčit, musíme pochopit 

procesy, které vedou ke vzniku trombu a možnosti jejich léčebného ovlivnění. Vznikem 

trombů a prevencí vzniku trombů se zabývá obor hematologie v kardiologii. Nastavení 

správné fibrinolytické, antikoagulační nebo prtidestičkové léčby a je velmi složité.  

Správně vedená léčba musí na jedné straně co nejvíce zmírnit riziko vzniku trombu,  

na druhé straně nesmí pacienta ohrožovat krvácením. Pokud se léčba nastaví správně, 

zlepšuje se dlouhodobé přežívání nemocných (Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 

2004). 

Angiologická problematika byla v ambulantní i nemocniční praxi velmi dlouho 

opomíjena nebo ignorována. Později byla dlouhou dobu skryta spíše pod kardiologickou 

problematikou. Počátky vlastní angiologie jakožto samostatného oboru se datují  

až do poloviny 20. století po 2. světové válce. Za světového zakladatele je považován 

anglický kardiolog Thomas Lewis (1881 – 1945). Německý zakladatel angiologie Max 

Ratschow (1904 – 1963) je významný především ovlivněním a zvýrazněním tohoto oboru 

ve střední Evropě. 

V Čechách a v Československu je zakladatelem angiologického oboru Bohumil 

Prusík (1886 – 1964). V 90. letech 20. století došlo k rychlému rozvoji intervenční 

kardiologie s vytvořením moderních kardiocenter.  Po roce 1989 vznikla Angiologická 

společnost při České společnosti Jana Evangelisty Purkyněho. Doc. MUDr. V. Puchmayer, 

CSc., bývalý přednosta IV. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen 

LF UK) pochopil jako první, potřebu založit na této klinice kromě kardiologického centra, 

také angiologické centrum. Rozvoj nových technik (trombolýzy) si vyžadoval komplexní 

ošetřovatelskou péči o takto nemocné, a proto vznikla i první specializovaná angiologická 

jednotka intenzivní péče (dále jen AJIP) propojená s vlastním angiografickým přístrojem. 

Tomu se tak stalo v roce 1993. Položil tím základ české intervenční angiologie. Doc. 

MUDr. V. Puchmayer, CSc. Je považován za nestora české angiologie. 

Po druhé světové válce došlo k bouřlivému rozvoji v oblasti diagnostiky, léčby  

a prevence.  Bohumil Prusík založil IV. interní kliniku 1. LF UK, jako první u nás provedl 
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arteriografické vyšetření periferních tepen a zavedl antikoagulační léčbu Pelentanem.  

Dal podnět ke vzniku první angiologické školy. Dále se začala provádět chirurgická 

tromboembolektomie, Seldingerovy punkce, balónkové angioplastiky stenóz se zaváděním 

stentů a perkutánní aspirační tromboembolektomie. Přelomovým rokem pro angiologii  

je rok 2005, kdy tento obor se stal také atestačním oborem. 

Výbor angiologické společnosti v čele s MUDr. K. Roztočilem, CSc. vypracoval 

novou koncepci angiologie, kde základním požadavkem je vytvoření dostatečné sítě 

angiologických ambulancí pokrývajících celé území ČR, a vybudování specializačních 

akreditovaných angiologických center k řešení závažných stavů a ke konzultačnímu 

poradenství. Součástí center by měli být mimo jiné angiologická lůžka intenzivní péče 

(AJIP) v rámci interních klinik. V současné době je intervenční angiologie provozována 

především na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice (dále jen VFN) 1. LF UK, 

na II. interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 3. LF UK a ve Vítkovické 

nemocnici v Ostravě. MUDr. K. Roztočil, CSc. byl také prezidentem světového kongresu 

International Union of Angiology, který se konal v červenci 2012 v Praze. V zastoupení 

zde bylo mnoho tuzemských lékařů, lékařů a zdravotníků z Itálie, Řecka, Polska, Ruska, 

USA, Brazílie, Francie a Argentiny. 

Nyní je pro obor angiologie naprosto běžnou praxí v diagnostice – užívání 

zobrazovacích metod duplexní ultrasonografie, dopplerovský detektor a angiografie,  

a v léčbě používání postupů farmakomechanické trombolýzy (především lokální)  

při tepenných a žilních uzávěrech, balónkové dilatační metody a implantace stentů. Trvalý 

posun od chirurgických postupů k méně invazivním metodám vede ku prospěchu 

nemocného a jeho menší zátěži (Chochola, 2006; Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & 

Malý, 2004; Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, 2012). 
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2 Akutní tepenný uzávěr 

V této kapitole vám obecně přiblížím problematiku akutního tepenného uzávěru. 

Co to akutní tepenný uzávěr je, jeho výsky, význam a jak může vzniknout. 

Akutní tepenný uzávěr je náhle vzniklá porucha prokrvení určité oblasti těla, která 

je způsobena buď trombózou (asi 20 – 30 %) nebo embolií (70 – 80 %) do periferní tepny. 

Většinou nebývají žádné předchozí varovné známky onemocnění, ale stav si vyžaduje 

okamžité řešení. Vzniká ischemie až nekróza a člověk je ohrožen nejen ztrátou končetiny, 

ale mnohdy i na životě. V této kapitole se budu zaměřovat převážně na poruchu prokrvení 

dolních končetin, která je jedna z nejčastějších lokalizací periferního arteriálního uzávěru. 

V textu budu dále čerpat i z publikace Puchmayera & Roztočila (2003), která je sice starší 

než 10 let, ale myslím si, že informace v ní jsou stále aktuální (Vojáček & Malý, 2004; 

Puchmayer & Roztočil, 2003; Kolář, 2009). 

Výskyt a význam 

Neexistuje zatím žádná studie, která by spolehlivě zhodnotila výskyt akutních 

forem ischemie dolních končetin. Dle Bulvase (2006) ročně dochází asi k 500 novým 

záchytů akutní ischemie dolních končetin. Většinou to jsou nemocní starší 65 let, pohlaví  

– muži. Rozsah postižení končetiny závisí na lokalizaci, průsvitu tepny a vzniklém  

či nevzniklém kolaterálním oběhu. Vždy je nutné k těmto případům přistupovat jako 

k náhlým příhodám, protože nemocní jsou ohroženi metabolickým rozvratem při 

rhabomyolýze a kompartment syndromem (viz níže). U akutních aortoilických uzávěrů  

je třeba začít léčit do 6 hodin, u trombembolických uzávěrů podkolenní tepny do 4 – 6 

týdnů, u bércových tepen do 2 – 3 týdnů (Vojáček & Malý, 2004; Karetová, 2007; Kolář, 

2009; Bulvas, 2006). 

Patofyziologie arteriální trombózy 

Arteriální trombóza vzniká na podkladě uzávěru tepny arteriálním trombem. 

Klíčovou roli při tvorbě arteriálního trombu hrají krevní destičky. Díky nimž se mu někdy 

také říká bílý trombus. Nad místem uzávěru tlak mírně stoupá. Díky tomu se začnou 

kompenzačně rozšiřovat kolaterály, které tak mohou alespoň z části upravit rychle klesající 

tlak pod překážkou. Perfuze postižených oblastí je však i za těchto okolností velmi 

omezená. Tkáním se nedostává dostatečné množství kyslíku a živin a vzniká ischemie 

(Kolář 2009; Vojáček & Malý, 2004). 

Akutní trombotický uzávěr 

Podkladem trombotického uzávěru je vždy preexistující ateroskleróza tepen. 

Trombóza nasedá sekundárně na aterosklerotické pláty při zpomaleném toku krve  

– typicky u imobilních pacientů, vzácněji při zánětlivém postižení cév, při aneuryzmatech 

tepen nebo při traumatech. Klinický obraz trombotického uzávěru může vypadat jako náhlé 

zhoršení již stávající ICHDK. Není tak častý. Vyskytuje se asi ve 20 – 30 % případů 

(Karetová, 2007; Vojáček & Malý, 2004; Kolář, 2009). 
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Akutní embolický uzávěr 

Akutní embolický uzávěr je častější než akutní trombotický uzávěr. Vyskytuje  

se asi v 70 – 80 % případů. V popředí klinického obrazu je náhle vzniklá bolest v dolní 

končetině. Může vzniknout u zcela intaktních periferních tepen. Pacient nemívá anamnézu 

ICHDK. Dochází při něm ke vmetení embolu do tepen o menším průsvitu, než je průměr 

samotného embolu z určitého zdroje v organismu. Emboly se přednostně zachycují 

v místech větvení tepen (v bifurkacích) a v menších tepénkách.  

Typické lokalizace vychytávání embolů jsou větvení a zúžení tepen.  V pánevní 

oblasti je to ve vidličce a. femoralis, v odstupu vnitřní ilické tepny nebo v bifurkaci aorty. 

Dále v dolních končetinách v a. poplitea a v bércových tepnách. Následná porucha bývá 

ještě zhoršena vazospazmem a nasedající trombózou. Čím je tepenný uzávěr lokalizován 

proximálněji, tím je závažnější a akutnější klinický obraz. 

Nejčastější zdroje embolizace ze srdce: 

 Akutní a subakutní IM 

 Srdeční aneurysma 

 Fibrilace síní 

 Chlopenní vady, zvl. mitrální stenóza 

 Chlopenní náhrady 

 Infekční endokarditidy 

 Srdeční nádory 

Extrakardiální zdroje embolizace: 

 Aneuryzma břišní aorty 

 Aneuryzmata a. poplitea 

 Iatrogenní periferní embolizace 

 Vlající nástěnné tromby 

 Embolie tukové, vzduchové, cizím 

tělesem 

Zvláštním případem jsou cholesterolové embolie, které nejvíc postihují střeva 

ledviny a dolní končetiny (Karetová, 2007; Vojáček & Malý, 2004; Kolář, 2009; 

Puchmayer & Roztočil, 2003). 

2.1 Rizikové faktory akutního tepenného uzávěru 

Z rizikových faktorů zde uvádím nejzákladnější a myslím si, že i nejrozšířenější 

v populaci. Konkrétně rozepisuji kouření cigaret, hyperlipoproteinemie, stále častější 

arteriální hypertenzi a velmi rozšířený diabetes mellitus. Dále sem patří samozřejmě 

všechny rizikové faktory související s hyperlipoproteinémií, arteriální hypertenzí, 

aterosklerózou či diabetem mellietem. 

a) kouření cigaret 
Výskyt ICHS a ICHDK je více než dvojnásobný u kuřáků bez rozdílu pohlaví než  

u nekuřáků. Složky cigaretového kouře mají mnohočetný trombogenní vliv – aktivují 

destičky a koagulační systém, zvyšují agregaci, Způsob ovlivnění: lékaři doporučují přestat 

kouřit, nejen z důvodu zvýšeného rizika ICHDK ale i z mnoha dalších důvodů – např. 

karcinom plic. 

b) hyperlipoproteinemie 

Nadměrné množství lipidů v krvi, především LDL cholesterolu, vede k akceleraci 

aterogeneze, která poškozuje endotel cév. Jeho vysoké hladiny mají přímý vztah 

k nestabilitě aterosklerotického plátu a vliv na endotelové funkce. Způsob ovlivnění: 



14 

 

pomocí statinů a diety snížit cholesterol zejména LDL frakce cholesterolu v krvi  

na hodnoty okolo 2,5 mmol/l. 

c) arteriální hypertenze 

Systolický tlak vytváří příčnou sílu, která může plát významně porušit, obzvlášť 

když je vyšší než je jeho fyziologická mez. Způsob ovlivnění: Pomoví antihypertenziv 

ovlivnit výšku krevního tlaku pod hodnoty 130/80 mmHg. Preferují se ACE inhibitory. 

d) diabetes mellitus 

Pacienti s diabetem jsou vůdčí skupinou, co se týče aterosklerotického onemocnění 

cév. Toto onemocnění je také jejich hlavní příčinou morbidity a mortality. Způsob 

ovlivnění: Snaha odstranit rizikové faktory, faktory, které způsobují akceleraci 

aterogeneze. Kompenzace diabetu dietou, perorálními antidiabetiky nebo inzulinem  

e) další rizikové faktory arteriální trombózy a aterosklerózy 

Mezi další rizikové faktory patří samozřejmě obezita, nadměrná přítomnost faktorů, 

které ovlivňují tvorbu trombů a rozpouštějí tromby a hladina lipoproteinů a proteinů akutní 

fáze, jako je hladina fibrinogenu či C – reaktivního proteinu (Seifert, 2009; Vojáček & 

Malý, 2004). 

2.2 Klinický obraz 

Typické příznaky akutního tepenného uzávěru se také někdy označují jako 6P,  

kdy názvy příznaků vycházejí z anglického překladu. V této kapitole použiju jako jeden  

ze zdrojů literaturu starší 10 let, Vařejka, Chochola, & Mrázek (2003), informace z ní jsou 

stále aktuální. 

- Bolest (pain) – většinou jde o náhle vzniklou bolest v periferii končetiny,  

nebo postupně vznikající bolest při ICHDK. Pacienti si zpravdila pamatují  

kdy, a za jakých okolnostÍ vznikla. 

- Bledost kůže (paleness) – jsou 2 typy bledosti. Bledá mrtvolná ischemie je lepší 

příznak, protože pod uzávěrem nejsou cévy postiženy. Modrá ischemie  

má nepříznivější prognózu. Cévy jsou postiženy i pod uzávěrem a časně nastupuje 

nekrotické stádium tkáně. Vznikají trofické změny. Teplota na periferii rychle klesá. 

- Vymizení pulzací (pulselessness) – pod místem uzávěeru není hmatatelný puls. 

Během několika desítek minut až hodin se při imobilizaci začnou vytvářet puchýře, 

otlaky až gangréna v místě, kde se končetina dotýká podložky. Nejdůležitějším 

faktorem, který určuje kompenzaci akutního tepenného uzávěru je rozvinutí  

a výkonnost kolaterálního oběhu. 

- Parestezie (paresthesias) – jedná se o změny čití  a vnímání podnětů ať už zvýšené 

nebo snížené. 

- Svalové obrny (paralysis) – porucha hybnosti nebo ochrnutí díky špatné nebo žádné 

dodávce kyslíku a živin ke svalům. 
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- Celkové vyčerpání organismu (prostration) – nejčastěji na podkladě vazovagálních 

reflexů dochzí k celkové slabosti a nevolnosti. Ovšem také díky uvolňování toxickýh 

radikálů z postiženého místa dochází k celkové změně zdravotního stavu pacienta. 

Může se rozvinout až traumatický šok. 

(Vojáček & Malý, 2004; Karetová & Staněk, 2007; Vařejka, Chocholoa, & Mrázek, 2003; 

Bulvas, c2006; Puchmayer & Roztočil, 2003; Seifert, 2009) 

Podle stupně ischemie můžeme rozdělit tepenné uzávěry, viz Příloha H, do tří stádií: 

I. stupeň: 

Většinou jde o akutní tepenný uzávěr na podkladě trombotického uzávěru v již 

ateroskleroticky změněných tepnách. Rozvíjí se pomalu, a tudíž se stihne dobře vyvinout 

kolaterální řečiště. Z klinického hlediska pacienti nepociťují klidové bolesti, nejsou 

přítomny ani neurologické poruchy. Je jen lehce sníženo čití. Prokrvení kožních kapilár  

se jeví přiměřeně. Na periferních tepnách i žilách je dobře slyšitelný dopplerovský signál. 

II. stupeň: 

Pacienti si již stěžují na klidové ischemické bolesti a lehčí neurologické poruchy. 

Pociťují ztrátu vibračního čití a svalovou slabost při dorzální flexi. Hybnost je lehce 

snížená. Dopplerovský signál je dobře slyšitelný na periferních tepnách. Na žilách slyšet 

není. 

III. stupeň: 

Kompletní ischemie s anestezií a svalovými obrnami. Typickou příčinou bývá 

embolie do předtím naprosto nepostiženého tepenného systému. Klinicky se jeví jako 

akutně vzniklá bolest. Dopplerovský signál není slyšitelný. 

Při podezření na akutní embolický uzávěr musíme vždy pátrat po zdroji možné 

embolizace. Tato příhoda nás může upozornit na jiné, němě probíhající onemocnění jako  

je fibrilace síní, AIM, chlopenní vady nebo srdeční aneuryzmata aj. Pokud pacient neřeší  

a neléčí akutní uzávěr, do nemocnice se dostane většinou až s gangrénou dolní končetiny 

v metabolickém rozvratu a v septickém stavu. U takovéhle končetiny se samozřejmě 

snažíme zachránit co největší část, ale ve většině případů je nevyhnutelná amputace 

(Karetová & Staněk, 2007; Kolář, 2009; Vojáček & Malý, 2004; Puchmayer & Roztočil, 

2003; Vařejka, Chochola, & Mrázek, 2003; Bulvas, c2006). 
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2.3 Diagnostika a diferenciální diagnostika 

V této kapitole vám velmi v krátkosti popíši jen základní diagnostické metody, 

které se užívají pro průkaz onemocnění. Podrobnější popis jednotlivých metod si myslím, 

že není pro naše účely třeba.  

Anamnéza a fyzikální vyšetření 

Anamnesticky se ptáme na vznik bolesti a dřívější obtíže, zda se bolest objevila 

zcela náhodně, nebo již někdy dříve pacienta obtěžovala. Důvodem příchodu pacienta 

může být také neustálé se zvyšování bolestí DKK při ICHDK. Zjišťujeme, zda někdo 

z rodinných příslušníků také trpěl stejnými obtížemi. Dále pacienta vyšetřuje lékař 

fyzikálními metodami – pohled, poslech, pohmat. Vidíme jasné známky a příznaky 

akutního tepenného uzávěru. Příznaky 6P – bolest, chlad, nepřítomnost pulzace a další. 

Palpací pulzu můžeme zjistit přibližnou lokalizaci uzávěru. Lékař dále měří kotníkové 

tlaky na obou dolních končetinách a srovnává je s tlaky na horních končetinách. 

Pomocné diagnostické metody 

Pomocné diagnostické metody jsou metody založené na použití nějakého 

pomocného přístroje. Zlatým standardem zůstává však angiografie. 

a) Ultrazvukové vyšetření 

Základní vyšetření tepen. Ozvy snímáme v předpokládaném průběhu tepny  

a vyhodnocujeme přítomnost a nepřítomnost tepenných signálů. V místě uzávěru a pod 

ním ozvy chybí. 

b) Duplexní ultrasonografie  

Dává nám ještě přesnější informace. Umožňuje nám zobrazit průsvit tepny  

na obrazovce a měřit rychlosti proudění krve. 

c) Dopplerovský detektor 

Informuje nás o tíži ischemie. U akutního tepenného uzávěru je jeho signál velmi 

oslabený a modifikovaný, nebo zcela neslyšitelný. Pomáhá nám diferenciální diagnostice 

mezi trombotickým a embolickým uzávěrem. 

d) Angiografie 

Zlatým standardem diagnostiky a terapie akutního tepenného uzávěru  

je angiografie. Je nejvýznamnější a nejpřesnější diagnostickou metodou. Jedná se o podání 

kontrastní látky přímo do tepen a následné zobrazení pod RTG. Udává nám nepřesnější 

informace o lokalizaci a rozsahu trombembolických uzávěrů včetně rozvinutí kolaterálního 

řečiště. Známky, které na angiografii ukazují uzávěr, jsou náhlé přerušení kontrastní náplně 

tepen bez přítomnosti kolaterálního oběhu. Někdy můžeme vidět i přítomnost embolů  

a trombů v tepně, které jsou kontrastní látkou omývány. 

e) Další vyšetření 

V diagnostice se dále zaměřujeme na zjištění zdroje embolizace. Provádíme EKG, 

echokardiografické vyšetření srdce, transthorakální echokardiografii nebo vyšetření 

kardiospecifických enzymů (Kolář, 2009; Vojáček & Malý, 2004; Vařejka, Chochola, & 

Mrázek, 2003; Karetová & Staněk, 2007). 
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Diferenciální diagnostika 

V diferenciální diagnostice poukazuji na rozdíly mezi trombotickým a embolickým 

uzávěrem a rozlišuji možné příčiny bolestí končetin, nejen cévní. 

a)  Trombotického a embolického uzávěru 

K diferenciální diagnostice trombotického a embolického uzávěru nám pomáhá 

dopplerovský detektor. Trombotický uzávěr se rozvíjí nejčastěji v aterosklerotickém 

terénu. Tepny jsou uzávěrem zúženy a jsou patrné difúzní nástěnné aterosklerotické 

změny. Při embolickém uzávěru nám chybí anamnéza předchozí ICHDK a musíme tedy 

pátrat po zdroji embolie. 

Rozlišení těchto dvou příčin nám však není k léčebné strategii přílišným přínosem. 

Léčba v obou případech zůstává stejná. Odlišení je významné hlavně pro prevenci recidiv. 

U jasné embolizace proto zjišťujeme zdroj a snažíme se ho léčebně ovlivnit trvalou 

antikoagulační léčbou nebo např. resekcí aneuryzmata. U trombotického postižení  

se snažíme léčit právě prvotní aterosklerotické postižení cév a také zde nastavujeme 

trvalou antikoagulační či antiagregační léčbu (Vojáček & Malý, 2004; Karetová & Staněk, 

2007). 

b) Bolestí končetin 

Bolesti končetin nemusí být způsobeny aktuálně jen akutním tepenným uzávěrem. 

Existuje celá řada příčin. Některé z nich zde vyjmenuji. Příčiny můžeme rozdělit do skupin 

– cévní tepenné, cévní, venózní, neurologické, ortopedické, kožní a další.  

Mezi cévní tepenné příčiny patří aterosklerotické postižení cév projevující  

se klaudikacemi, klidovými bolestmi a dalším klinickým obrazem typickým pro ICHDK, 

embolizace bez předchozí anamnézy a vaskulitidy. Vaskulitidy mají kromě bolestí nohou 

také celkové příznaky, protože většinou nejsou postiženy jen cévy na DKK. Typická 

venózní příčina je posttrombotický syndrom, při kterém vznikají klaudikace. Končetina  

je oteklá a úlevová poloha je při elevaci. 

Při neurologických příčinách bolestí DKK popisují pacienti bolest, jak elektrický 

šok. Začátek bývá náhlý, ale může být i postupný. Úleva je při posazení a předklonu. 

Bolesti vznikají ve spinální krajině a často jsou nepřesně lokalizovány. Z ortopedických 

příčin bych ráda uvedla algický syndrom, artrózy a kloubní záněty, které jsou lokalizované 

převážně do oblasti kloubu a ploché nohy, díky kterým vznikají bolesti při chůzi. 

Z kožních příčin např. herpes zoster – bolest v místě budoucího výsevu. 

V diagnostice a v diferenciální diagnostice sehrávají významnou roli hlavně 

praktičtí lékaři, sestry, lékaři ze záchranné služby a samotní záchranáři, kteří přicházejí 

s pacientem jako první do kontaktu. Rychlým a správným postupem a stanovením 

diagnózy mohou velmi významně ovlivnit další osud nemocných (Seifert, 2009; Vařejka, 

Chochola, & Mrázek, 2003). 

  



18 

 

2.4 Léčba akutních uzávěrů periferních tepen 

Akutní uzávěry periferních tepen jsou stavy, které bezprostředně ohrožují vitalitu 

dolní končetiny a při protrahované ischemii mohou člověka ohrozit i na životě. Vždy  

je nutné jednat rychle. V přednemocniční péči se zaměřujeme především na bolest, která 

nás může dovést až k šokovému stavu. Bolest tlumíme analgetiky. Dále musíme 

zabezpečit, aby končetina byla v teple po celou dobu převozu a abychom zabránili 

otlakům, proto končetinu preventivně musíme zabalit do několika vrstev vaty. Autoři 

Karetová & Staněk (2007, p. 85) ve své knize píší, že „při podezření na akutní uzávěr 

tepen dolních končetin je vhodné pacientovi aplikovat 5000 – 10000 j. Heparinu i. v.,  

aby se zabránilo apozici trombu, a neodkladně nemocného odeslat k hospitalizaci, nejlépe 

do specializovaného angiologického centra“. Cílem je záchrana končetiny, nebo snížení 

rizika vysoké amputace. 

V dnešní době se dává raději přednost nechirurgickým výkonům, především 

katetrizační léčbě – lokální trombolýze a perkutánní aspirační tromboembolektomii. 

Podobné terapeutické zásahy se provádějí i v případě akutního uzávěru bypassu (Kolář, 

2009; Puchmayer & Roztočil, 2003; Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 2004).  

Pro větší přehlednost rozděluji léčbu na chirurgickou, nechirurgickou intervenční  

a konzervativní. Nejvíce rozepíšu možnosti nechirurgická intervenční léčby, která je dnes 

nejužívanější. 

Chirurgická léčba 

Patří sem Fogartyho tromboembolektomie, která se dnes se již skoro neužívá, 

proto se zde o ní jen zmiňuji velmi v krátkosti. Jedná se o poměrně velký zásah  

do organismu. Druhá metoda, užívanější v případě nemožnosti zprůchodnění cévy 

intervenčně, je bypassová operace. Bypassová operace se provádí v případě, že není 

možné tepnu nijak zprůchodnit a pacient je tak ohrožený ztrátou končetiny či vznikem 

septického stavu z důvodu vznikající gangrény. Provádí se našitím cévy (vlastní, umělé 

nebo transplantované) z místa nad uzávěrem cévy přímo pod místo uzávěru. Krev tak 

obtéká místo uzávěru a tepenné řečiště pod uzávěrem zůstává zachované (Vařejka, 

Chochola, & Mrázek, 2003). 

Nechirurgická intervenční léčba 

Do nechirurgické léčby řadíme trombolýzu a všechny perkutánní intervenční 

výkony, kterými je možné zprůchodnit cévu. 

a)  Trombolýza 

Trombolýza neboli endovaskulární léčba trombózy, je rozpouštění trombů přímo 

uvnitř cévy pomocí fibrinolytik. Nejčastěji podávanou látkou je Actilyse
®
 (rtPA 

rekombinantní tkáňový aktivátor plasminogenu). Trombolýzu můžeme podávat buď 

celkovou (systémovou) nebo lokální. 
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Systémová trombolýza 

V léčbě onemocnění akutního tepenného uzávěru dolních končetin se celková 

trombolýza dnes již nepoužívá kvůli svým závažným nežádoucím účinkům a celé řadě 

kontraindikací systémového podávání fibrinolytika. Je to spíše historická záležitost. 

Celková trombolýza se dnes užívá pouze v případě akutního uzávěru a. retinae nebo při 

masivní plicní embolii. 

Úspěšnost této léčby závisela na lokalizaci a stáří trombů. Bylo zde spoustu 

nevýhod, díky kterým se přešlo od tohoto způsobu léčby k lokální trombolýze. Nejen, že 

necílené systémové podávání fibrinolytika vyžaduje jeho poměrně vysoké dávky, což 

samozřejmě mělo za následek relativně časté krvácení v jakékoliv lokalizaci (nejobávaněji 

intracerebrální krvácení), ale také výsledný efekt nebyl tak dobrý, jako při lokálním 

podávání (Kolář, 2009; Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 2004; Heller, Beran, 

Skalická, Procházka, Mrázek, & Linhart, 2006). 

Lokální trombolýza 

Lokální trombolýzu dále dělíme podle podávání na kontinuální infuzí, která probíhá 

na oddělení a akcelerovanou (infiltrační), která probíhá ještě během katetrizačního výkonu. 

 Kontinuální infuzí 

Fibrinolytikum je podáváno hodiny až dny katétrem s postranními otvory přímo do 

tepny nejlépe do místa uzávěru, aby neunikalo postranními kolaterálami, dokud nedojde 

k rozpuštění trombu. Jendou za 4 – 24 hodiny se provádí angiografické kontroly, při nichž 

se vždy posune katétr dále do zbývajícího trombu. 

Dávka fibrinolytika je mnohem nižší než při celkové trombolýze. I přes to však 

dochází po několika hodinách k jeho celkovému účinku a ke zřetelnému poklesu 

fibrinogenu. Současně s aplikací fibrinolytika se podávají také antikoagulancia – Heparin. 

Heparin brání reokluzi během léčby, potencuje účinek trombolýzy a je prevencí vzniku 

perikatétrové trombózy. Podává se v infuzi F1/1 500 ml se 30000 IU Heparinu kontinuálně 

rychlostí 20 – 25 ml/hod. Rychlost se upravuje podle výsledků aPTT. Hodnoty aPTT u 

zdravého člověka se pohybují v rozmezí 25 – 40 s. Pro správný účinek při trombolýze by 

hodnota měla být 2,5 – 3,5 x vyšší. Kontraindikace a nežádoucí účinky heparinu jsou 

popsány v kapitole 3.8.1. 

Délka podávání fibrinolytika je od 12 hodin do 5 dní, podle vývoje léčby. Po 

ukončení trombolýzy je potřena odstranit stenózu tepny balónkovou dilatací a případně 

implantovat stent. 

Komplikace endovaskulární léčby: hematom v místě vpichu, krvácení z místa 

vpichu do podkoží nebo do tělesných dutin (často do retroperitonea), krvácení do GIT a do 

CNS, plicní embolie, DIC, retrombózy a uzávěr stentu. 

Kontraindikace podání fibrinolytika: Absolutní kontraindikací podávání 

fibrinolytika jsou CMP v období kratším než 6 měsíců, těžká arteriální hypertenze, 

hemoragické diatézy, aktivní vředové choroby gastroduodenální, neoplazmata a novotvary, 

úrazy v posledních 14 dnech, větší chirurgické zákroky za poslední 4 týdny a arteriální 
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punkce v oblasti třísla v posledních 7 dnech. Relativní kontraindikace jsou i. m. injekce 

v posledních 14 dnech, pokročilá jaterní a renální onemocnění (kvůli vyučování 

fibrinolytika) a věk nad 65 let, kdy stoupá riziko intracebrálního krvácení. 

 Akcelerovaní (infiltrační) 

Fibrinolytikum je aktivně infiltrováno do uzávěru během katetrizačního výkonu. 

Používá se k tomu speciální mikroporózní balónkový katétr, jehož balónek se plní 

fibrinolytikem. Trombolýza je navíc podporována mechanickými účinky balónku  

na trombus, čímž dochází k urychlování rozpouštění. Dávkování záleží na délce uzávěru 

tepny. Dalším způsobem aplikace fibrinolytika během katetrizačního výkonu jsou pulzní 

sprayové farmakomechanické podpory. Dochází při nich k aplikaci krátkých 

vysokotlakých pulzů koncentrovaného fibrinolytika přes boční otvory katétru přímo  

do místa uzávěru. 

Tyto postupy umožňují zrychlit trombolýzu a rekanalizaci uzávěru, ovšem jsou 

časově náročnější v porovnání s lokální infuzní trombolýzou a často je stejně ještě nutné 

pokračovat i v kontinuální infuzní trombolýze (Kolář, 2009; Broulíková, et al., 2008; 

Vojáček & Malý, 2004; Karetová & Staněk, 2007; Heller, Beran, Skalická, Procházka, 

Mrázek, & Linhart, 2006; Krajina, et al., 2009). 

b) Perkutánní aspirační tromboembolektomie 

Jedná se o odstranění trombů a embolů z tepny perkutánní cestou odsáváním 

(aspirací). Používá se k tomu jednoduché a účinné odsávací instrumentárium, katétr 

s podtlakovou dutinou. Takto se mohou odsávat pouze čerstvé tromby neadherující k cévní 

stěně. Využití hlavně při léčení iatrogenních embolizacích během angiografie. U starších 

trombů je možné tuto metodu využít pouze po předchozí aplikaci fibrinolytika. Nevýhodou 

je, že potřebujeme zavaděč širšího průměru, tudíž pacientovi vytvoříme větší otvor do cévy 

(Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 2004; Heller, Beran, Skalická, Procházka, 

Mrázek, & Linhart, 2006). 

c) Mechanická trombektomie 

Používají se k ní speciální katétry, které nám umožňují trombembolický materiál 

nejprve tryskem tekutiny fragmentovat a poté následně odsát (Karetová & Staněk, 2007). 

d) Implantace stentu 

Pro implantaci stentu máme v zásadě dvě indikace. První je po úspěšné trombolýze, 

kdy i přes opakovanou dilataci stenózy stále nacházíme zúžení. Druhá indikace  

je při recidivujících embolizacích z oblasti exulcerovaného aterosklerotického plátu. Stent  

je schopný zatlačit trombotický materiál na stěnu tepny a tím tak zabránit jeho embolizaci 

(Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 2004). 

Konzervativní léčba 

Konzervativní léčba se při akutních tepenných uzávěrech používá opravdu  

jen velmi vzácně. Jsou to případy, jsou-li příznaky kritické ischemie mírné nebo 
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přechodné, nebo u polymorbidních pacientů, kteří nejsou schopni podstoupit některou 

z výše uvedených metod léčby, a zároveň je ischemie bezprostředně neohrožuje na životě. 

Podáváme při ní kontinuálně Heparin a vazodilatační působící infuze. Heparin je též 

indikován v úvodu léčby u akutní končetinové ischemie a při rekonstrukčních výkonech 

pro snížení rizika trombózy. 

Antitrombotické léčba v primární prevenci nemá žádná spolehlivá data, která 

by ukazovala její význam v prevenci ICHDK a akutních tepenných uzávěrů. Z hlediska 

sekundární prevence recidiv je nutné nejprve objasnit příčinu vzniku tepenného uzávěru. 

Nedaří-li se příčina zcela odstranit, můžeme podávat chronicky perorální antikoagulancia 

(antagonisté vitaminu K - warfarin) a antiagregancia (ASA, clopidogrel) nebo jejich 

kombinaci. Warfarin se podává v případě, že ischemie byla způsobena embolizací,  

při bypassech nebo po amputacích. Při ICHDK na aterosklerotickém podkladě  

se upřednostňují antiagregancia, která mají zároveň mnohem méně komplikací než užívání 

warfarinu. Antiagregancia omezují tvorbu tzv. destičkových trombů. Jejich nežádoucí 

účinky jsou – krvácení ze žaludku nebo mohou zhoršit astma. Komplikace a nežádoucí 

účinky užívání warfarinu popisuji v Kapitole 3. 4 (Bulvas, c2006; Karetová & Staněk, 

2007; Vojáček & Malý, 2004; Kolář, 2009; Broulíková, Karetová, Bultas, Chochola, 

Štvrtinová, V., Roztočil, & Spáčil, 2008; Lefflerová, 2010; Tučková, 2009). 

2.5 Komplikace akutních uzávěrů periferních tepen 

Mezi komplikace akutních uzávěrů periferních tepen patří amputace končetiny, 

nekrotická rhabdomyolýza, compartment syndrom nebo prohlubovaná ischemie.  

Zde uvádím jen ty nejzávažnější. Dále bychom se samozřejmě mohli bavit o akutním 

poškození tkání ischemií, nebo o ohrožení života pacienta toxiny uvolněnými z nekrotické 

tkáně.  

Amputace dolní končetiny 

Cílem léčby je vyhnout se amputaci zcela nebo jí alespoň omezit na co nejmenší 

část těla. Rozsah amputací je úměrný délce trvání ischemie (Karetová & Staněk, 2007; 

Vojáček & Malý, 2004). 

Nekrotická rhabdomyolýza 

Při nekrotické rhabdomyolýze dochází vlivem dlouho trvající ischemie 

k uvolňování velkého množství myoglobinu, kalia a vodíkových iontů z nekrotického 

příčně pruhovaného svalstva. Pacient má myoglobinurii s akutním selháním ledvin, 

hyperkalemii s poruchami srdečního rytmu a díky uvolnění vodíkových iontů také 

metabolickou acidózu. Toto všechno způsobuje jeho metabolický rozvrat organismu 

(Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 2004). 

Kompartementový (reperfuzní, turniketový) syndrom 

Při znovu prokrvení ischemické oblasti končetiny dochází díky ischemii a nekróze 

buněk a kapilární sítě k vyplavování iontů, proteinů, enzymů a myoglobinu  
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do intersticiálního prostoru, a tak vzniká nejprve intracelulární a poté intersticiální edém. 

Rozsah edému závisí na době trvání ischemie. Se zvětšujícím se intersticiálním edémem 

roste i intersticiální tlak a vzniká compartment syndrom. Při compartment syndromu 

dochází k poruše perfuze a tkáňové ischemii i přes to, že revaskularizace proběhla úspěšně. 

Utlačují se cévy, nervy, svaly a další tkáně v postižené oblasti. Může dojít  

až k ireverzibilnímu poškození tkáně. 

Compartment syndrom se manifestuje jako lesklý, bolestivý, difúzně zarudlý otok 

bérce. Přetrvávají klidové bolesti. Při neléčení může dojít až k paresteziím a parézám. 

Léčba je podáním antiedematózní látky – 20 % Manitol, korekcí vnitřního prostředí, 

popřípadě chirurgickým řešením – fasciotomie (Bulvas, c2006; Karetová & Staněk, 2007; 

Vojáček & Malý, 2004). 

Prohlubovaná ischemie dolní končetiny apozicí trombózy 

Prohlubovaná ischemie vzniká při včasném neléční tepenného uzávěru, kdy dochází 

k narůstání trombózy ascendentně. Stav nemocného se tak může výrazně zhoršit právě 

díky tomu, že se mohou uzavřít i další cévy (Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 

2004). 

2.6 Prognóza a prevence akutních tepenných uzávěrů periferních tepen 

Prognóza vždy závisí na výšce uzávěru, délce trvání ischemie a celkovém stavu 

pacienta. V dnešní době se daří vyléčit přes 80 % pacientů, pokud je včas zahájena 

adekvátní léčba. Pokud se jedná o neléčené aortoilické uzávěry, pacient je ohrožen na 

životě, uzávěry v oblasti a. femoralis vedou k sepsi a nutnosti vysoké amputace, uzávěry 

v distálním řečišti vedou k nutnosti nízké amputace. Průběh je vždy těžší u starých  

a polymorbidních pacientů, kteří mají menší schopnost tvorby kolaterál. Všem uvedeným 

onemocněním a komplikacím lze samozřejmě předcházet včasnou léčbou a prevencí 

(Vojáček & Malý, 2004;, Bulvas, c2006; Karetová & Staněk, 2007). 

Prevence tepenných onemocnění 

 V této kapitole se ještě v krátkosti zmíním o prevenci onemocnění. Velký význam 

v prevenci má fyzická aktivita. Řada studií ukázala, že cvičení usnadňuje kontrolu tělesné 

hmotnosti, zlepšuje metabolismus lipidů a sacharidů a upravuje funkce endotelu, který  

se významně podílí v patogenezi cévních chorob. Dále významně ovlivňuje koagulaci  

a má antitrombotické účinky. Dále se doporučuje přestat s kouřením a celkově změnit 

životní styl, dodržovat dietní opatření a chodit na pravidelné kontroly k praktickému lékaři. 

Dietní opatření a konzumace alkoholu. Pravidelná konzumace alkoholu v malém 

množství snižuje výskyt kardiovaskulárních onemocnění, nikoliv však alkoholismus. Nelze 

ovšem požívání alkoholu doporučovat spíše jen tolerovat. Z dietních opatření se opět 

přikláníme ke zdravé a vyvážené stravě. Dáváme přednost raději rostlinným tukům  

než živočišným. Toto všechno má uplatnění v prevenci aterosklerózy, obezity, diabetu 

mellitu a dalších cévních komplikací. Problematiku využití antitrombotické léčby jsem  

již popisovala výše (Spáčil, Tomášková, Štulc, Svačina, & Broulíková, 2010).  
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3 Hluboká žilní trombóza 

V této kapitole vám obecně přiblížím problematiku hluboké žilní trombózy.  

Co to je žilní trombóza, její výsky, význam a jak může vzniknout. 

Hluboká žilní trombóza neboli flebotrombóza je kompletní či parciální uzávěr 

hlubokého žilního systému - nejčastěji žil dolních končetin a pánve. Je součástí širšího 

pojmu trombelmbolická nemoc (TEN). Nese sebou významná rizika jak akutní,  

tak i dlouhodobé. Mezi akutní rizika patří především plicní embolie. Mezi dlouhodobé 

následky řadíme vznik chronické žilní insuficience a při opakovaných menších 

embolizacích vznik plicní hypertenze. Pozor na záměnu pojmů flebotrombózy 

s tromboflebitidou. Tromboflebitida je zánětlivé onemocnění povrchových žil, které  

má jinou léčbu i prognózu. Při současných možnostech diagnostiky a léčby bychom měli 

včas identifikovat rizikové jedince a nemoci tak předcházet (Karetová & Staněk, 2007; 

Vojáček & Malý, 2004; Hradec & Spáčil, 2001; Karetová & Bultas, 2013; Widimský & 

Malý, 2005; Bulvas, Sommerová, & Roháč, 2012). 

Výskyt a význam 

Určit skutečný výskyt této choroby v populaci je poměrně těžké. Většina studií byla 

prováděna u hospitalizovaných nemocných, což danou situaci značně nadhodnocuje, 

protože hospitalizovaní pacienti jsou velmi rizikovou skupinou pro výskyt TEN z více 

důvodů (imobilizace, operace aj.). Incidence se tedy udává přibližně 160 na 100000 

obyvatel / rok. Výskyt stoupá s věkem. Mezi rizikovější pacienty patří pacienti z chirurgie, 

ortopedie, urologie či gynekologie, po CMP nebo s kardiální insuficiencí. Novou klinickou 

skupinu zahrnují pacienti s tzv. cestovní trombózou viz níže (Karetová & Staněk, 2007; 

Vojáček & Malý, 2004; Puchmayer & Roztočil, 2003; Widimský & Malý, 2005; Bulvas, 

c2006). 

Patogeneze a patofyziologie 

Trombózy vznikají na podkladě porušené homeostázy v žilním řečišti. Virchow-

Rokitansky popsali v roce 1856 tři hlavní mechanismy vzniku. Jedná se o: 

a) Stáza v žilním řečišti – při nedostatečné kontrakci svalů dolních končetin způsobené 

imobilizací, paralýzou, chirurgickými výkony, sádrou, kardiální insuficiencí, varixy, 

graviditou aj. Dochází tak k nedostatečnému vyprazdňování žilních sinusů,  

kde se hromadí krev a vznikají koagula. 

b) Poškození cévní stěny – dochází k narušení endotelu, který způsobuje aktivaci 

trombocytů a koagulačních faktorů. Nejčastěji způsobují zavedené žilní katétry. 

Normální povrch endotelu je totiž považován za tromborezistentní. Pokud krev přijde 

do styku s jiným povrchem než s endotelem, začnou se na něm usazovat trombocyty  

a vytváří se koagula. Proto všichni pacienti, kteří jsou na kontinuálních metodách 

ECMO nebo na dialýze, musí být současně antikoagulovaní. 

c) Hyperkoagulace – stavy, kdy dochází k trombóze bez zjevné příčiny, v mladém věku, 

v neobvyklých lokalizacích nebo opakovaně. Podkladem bývá genetická odchylka  
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a provokační moment (cestování, hormonální antikoncepce). Tyto stavy mohou být 

vrozené (např.: Leidenská mutace – mutace faktoru V, deficit antitrombinu, proteinu 

S a C, protrombinu), které lze dobře diagnostikovat laboratorně hematologickým  

a genetickým vyšetřením, nebo získané (např.: maligní onemocnění, chemoterapie, 

myelodysplastický syndrom, nefrotický syndrom, lupus antikoagulant, léčení 

neplodnosti estrogeny aj.). 

Nejčastěji jsou trombózy způsobeny kombinací dvou až všech tří mechanismů,  

ale tyto mechanismy mohou výjimečně působit i sami o sobě. Trombóza může vzniknout 

na jakémkoli místě žilního řečiště. Pokud dojde k uvolnění části trombu, ten pluje  

po proudu a může způsobit až plicní embolii. Nemálo to bývá i naopak, že je nejprve 

zachycena plicní embolizace a poté se zjistí, že prvotní příčina je trombóza. 

Tromby v tepenném a žilním řečišti se liší svoji strukturou, a proto následně  

i v prevenci a léčbě. Arteriální tromby vznikají především v aterosklerotických lézích  

a v místech rychlého toku, jsou tvořeny trombocyty – tzv. bílé tromby. K jejich prevenci 

vzniku je užíváno antiagregačních látek. Venózní tromby vznikají na podkladě 

koagulačních mechanismů a jsou složeny hlavně z erytrocytů – tzv. červené tromby.  

Tvoří se v místě obleněného toku. K prevenci vzniku se proto používají antikoagulancia 

(Beran, 2006; Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 2004; Hradec & Spáčil, 2001; 

Puchmayer & Roztočil, 2003; Widimský & Malý, 2005; Malá, Kneřová, & Kratochvílová, 

2008; Vojtová & Březinová, 2009; Bulvas, Sommerová, & Roháč, 2012). 

3.1 Rizikové faktory a zvláštní formy žilní trombózy 

Z rizikových faktorů zde uvádím jen ty nejčastější jako je věk, trombofilní stavy, 

obezita, užívání hormonální antikoncepce a další. Dále bychom sem mohli zařadit ještě 

sedavá zaměstnání či dlouhé cestování v dopravních prostředcích v kombinaci jiných 

typických faktorů. 

 Věk – v literatuře se nejvíce uvádí věk nad 50 let, avšak rizikoví pacienti jsou i mladé 

dívky v souvislosti s užíváním kontracepce a lidé se sedavým zaměstnáním 

v kombinaci s genetickou predispozicí. 

 Trombofilní stavy – stavy, kdy dochází na podkladě vrozeného či získaného 

hyperkoagulačního stavu, k nadměrnému vzniku trombů. Dnes spoustu těchto poruch 

můžeme včas identifikovat a preventivně léčit. 

 Obezita – spojena především s dalšími faktory jako je menší pohyblivost  

nebo prodloužený čas operace či rekonvalescence. 

 Žilní trombóza v anamnéze – předchozí flebotrombóza s perzistující stenózou části 

hlubokého žilního systému nebo s poškozením chlopenního aparátu. 

 Imobilizace – záleží na době trvání. Hlavním momentem je stáza krve v žilním 

systému. S tímto stavem souvisí i tzv. „cestovní trombóza“ – trombóza vzniklá  

na podkladě dlouhého sezení v dopravním prostředku. 
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 Chirurgické stavy – podle druhu operace jsou za nejrizikovější považovány operace 

kyčelního kloubu, kolenního kloubu, nitrobřišní operace a operace v malé pánvi. 

 Malignity – nejvíce pacienta ohrožují nádory gastrointestinálního traktu,  

které produkují mucin, obecně potom spíše více adenokarcinomy. 

 Gravidita, poporodní období – více rizikové období pro ty, které mají některou 

z vrozených trombofilií. Často dochází k první manifestaci právě v tomto období. 

Nejčastější je trombóza v levé dolní končetině, díky kombinaci několika fenoménů, 

vč. fenolu útlaku. 

 Hormonální kontracepce, hormonální substituční léčba – nasazení hormonální 

antikoncepce vede ke komplexním změnám hemostázy. Vznik trombózy je zde 2 – 4 x 

vyšší. Zasahuje to všechny ženy, které užívají estrogenové preparáty, tudíž i ženy 

užívající substituční léčbu v menopauze. 

 Srdeční nemoci, cévní mozkové příhody, trauma, sepse, velké varixy aj. 

(Beran, 2006; Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 2004; Karetová, 2007; 

Widimský & Malý, 2005; Dulíček, Ivanová, & Sadílek, 2013; Křepelka & Kolařík, 2012; 

Broulíková, 2011; Skalická, 2006; Procházka, 2012).  

Zvláštní formy flebotrombózy 

Mezi zvláštní formy flebotrombózy jsem zařadila trombózy, které se vyskytují 

méně často než klasická trombózy žil dolních končetin a pánve nebo trombózy, které jsou 

vázané na určitý rizikový faktor. Patří sem tedy phlegmasia coerulea dolens, 

flebotrombóza horních končetin, cestovní trombózy nebo trombózy v těhotenství. 

a) Phlegmasia coerulea dolens 

Jedná se o akutní formu trombózy, která představuje kompletní blokádu žilního 

odtoku v dolních končetinách i v pánvi. Onemocnění je vzácné. Vyskytuje se u pacientů 

s malignitami nebo třeba po úrazech. Dochází při ní dokonce k tvorbě puchýřů a rychle  

se rozvíjí kompartementový syndrom. Později se rozvíjejí parézy a plegie. 

b) Flebotrombóza horních končetin 

Horní končetina nejčastěji postižena v oblasti axily a subclavie. Často na podkladě 

CŽK nebo permanentních subclaviálních katétrů. Poměrně rychle se vytváří kolaterální 

oběh. 

c)  Flebotrombóza v těhotenství 

V období těhotenství riziko flebotrombózy výrazně stoupá. Zvyšují  

se prokoagulační faktory a snižují se antikoagulační faktory. Velký vliv má také 

mechanický útlak pánevních žil. Léčíme konzervativně pomocí LMWH. Perorální 

antikoagulancia jsou kontraindikována. 

d) Cestovní trombóza 

Vzniká na podkladě delšího cestování (více jak 5 hodin) v jakémkoliv dopravním 

prostředku. Hlavní faktory jsou stáza krve u dlouhodobě sedícího, komprese v. poplitea  
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a možná dehydratace. První příznaky se objeví většinou do 2 týdnů po ukončení cesty.  

Pro stanovení správných preventivních metod se musí určit riziko tohoto syndromu. 

 nízké riziko – jedinci do 40 let věku. Obvykle jim postačí občasné přestávky nebo 

chůze po letadle či autobuse. 

 střední riziko – jedinci s kardiální insuficiencí, žilní insuficiencí, s většími varixy, 

s hormonální antikoncepcí, těhotné nebo obézní. Kromě cvičení a přestávek  

je vhodné mít na dolních končetinách ještě kompresní punčochy. 

 vysoké riziko – tromboembolismus v anamnéze, trombofilie, malignity, sádrové 

obvazy, nedávné operace. Doporučuje se cvičení, kompresní terapie  

a farmakologická prevence v podobě nízkomolekulárních heparinů 

(Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 2004; Puchmayer & Roztočil, 2003; 

Broulíková, et al., 2008; Widimský & Malý, 2005). 

3.2 Klinický obraz a typické lokalizace žilní trombózy 

V klinickém obraze si pacienti stěžují na bolesti v dolní končetině, které jsou 

nejvíce intenzivní po došlapu, někdy i v klidu, udávají celkové difúzní napětí a úlevu při 

elevaci. Dále si pacient stěžuje na otok, který vzniká náhle a končetina může mít 

cyanotické zabarvení. Fyzikálně pacienta vyšetřuje lékař. Zpravidla je postižena vždy jen 

jedna končetina. Nález tak můžeme porovnávat se zdravou končetinou. Zaměřujeme se na 

otok tzv. flebedém – v místě otoku je končetina tužší a teplejší. Cyanotické zabarvení 

končetiny, které může být velmi nepatrné až po výrazné difúzní nebo skvrnité zabarvení 

celé končetiny. Zvýšená náplň povrchových žil, které vytvářejí v podkoží kolaterály. 

Pacienta vyšetřujeme vždy ve stoje (Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 2004; 

Widimský & Malý, 2005; Skalická, 2006). 

Typické lokalizace žilní trombózy 

Existují typické lokalizace a méně časté lokalizace výskytu žilních trombóz. Ve své 

práci se budu zabývat pouze typickými místy pro vznik. Pro zajímavost však uvádím  

i zvláštní formy flebotrombóz, které jsou některé více časné, některé méně časté. 

Flebotrombózy v typických lokalizacích můžeme rozdělit na trombózy distální  

a proximální. Proximální jsou výše, postihují tudíž v. popliteu a další vyšší etáže. 

Pravděpodobně souvisí se zpomaleným tokem krve v distálních partiích dolních končetin. 

Obecně se předpokládá, že tromby vznikají v cípech žilních chlopní a žilních sinusech. 

Distální trombóza je trombóza lýtkových žil. Tato forma je nejčastější – až u 80 % takto 

nemocných (Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 2004; Puchmayer & Roztočil, 

2003; Widimský & Malý, 2005). 
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3.3 Diagnostika a diferenciální diagnostika 

Mezi diagnostickými metodami popíši jen základní, které se užívají pro průkaz 

hluboké žilní trombózy nejvíce. Větší rozdělování si myslím, že není pro naše účely 

potřeba. 

Anamnéza a klinické vyšetření 

Při sběru anamnestických dat se zaměřujeme především na přítomnost rizikových 

faktorů, které jsem uvedla již v předchozích kapitolách. V klinickém vyšetření jsou 

vedoucími příznaky bolest, otok a cyanóza. Lokalizace otoku je dána místem uzávěru. 

Rozdíl v obvodech dolních končetin nemusí být vůbec žádný, ale může být i větší jak  

3 cm. Mezi další příznaky patří pocit napětí, palpační citlivost a dilatace podkožních vén. 

Končetina je teplá. Pro přesnější stanovení diagnózy potřebujeme další pomocná 

diagnostická vyšetření. 

Pomocné diagnostické metody 

V diagnostice flebotrombózy máme větší rozptyl než u diagnostiky akutního 

tepenného uzávěru. Kromě ultrazvuku a angiografie zde využíváme možnosti CT 

vyšetření, magnetické resonance či scintigrafie a dalších hemokoagulačních vyšetření pro 

zjištění vrozených trombofilních stavů. 

a) Duplexní ultrasonografie a Dopperovský detektor 

Jejich kombinace je nejpoužívanější metodou pro stanovení diagnózy 

flebotrombózy. Je indikována k potvrzení diagnózy na základě klinického vyšetření. 

Hodnotí se rychlost venózního toku a prokazuje se překážka v žilním řečišti, její charakter 

a stáří. Porovnávají se nálezy na obou končetinách. Vyšetřují se takto žíly ilické, 

femorální, popliteální, bércové nebo na horních končetinách. K úplnému stanovení je třeba 

provést obě metody. 

Rozlišujeme přímé a nepřímé známky flebotrombózy. Mezi přímé známky patří 

viditelný trombus a chybějící tok v žíle a mezi nepřímé známky patří nekomprimovatelnost 

žíly, rozšířené kolaterály a paréza venózních chlopní. 

b) CT vyšetření 

Používá se především pro diagnostiku trombóz pánevních žil a v. cava inferior. 

c) Flebografie 

Existují tři druhy flebografie - magnetickou rezonancí, izotopová a RTG kontrastní. 

První dvě se používají zřídka. Nejpoužívanější je flebografie RTG kontrastní.  

Je to nejspolehlivější metoda k určení diagnózy flebotrombózy. Aplikuje se při ní 

kontrastní látka přímo do žíly punkcí v. femoralis nebo v. poplitea. Současně se může 

zavést katétr pro lokální trombolýzu. Mezi nežádoucí účinky patří vznik tromboflebitidy  

a toxické či alergické reakce na kontrastní látku. 

d) Stanovení D-dimerů 

Tento test je často nepřínosný. Nulové nebo nízké hodnoty, které by vyloučily 

trombózu, jsou spíše raritní. 
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e) Hemokoagulační vyšetření 

Speciální vyšetření krve na vrozené trombofilní stavy, které jsou způsobeny nízkou 

hadinou antikoagulačních proteinů. Stanovují se hladiny proteinů C a S a antitrombinu. 

Dále se vyšetřuje APC rezistence nebo protilátky proti fosfolipidům buněčných membrán 

f) Další vyšetření 

Mezi další vyšetření bychom mohly zařadit MR venografii, scintigrafii nebo 

pletysmografii. Používají se pouze v indikovaných případech, pro průkaz trombózy,  

kdy nám nestačí pouze standardní vyšetření 

(Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 2004; Puchmayer & Roztočil, 2003; 

Karetová & Bultas, 2013; Widimský & Malý, 2005; Brůhová, 2011; Skalická, 2006; 

Bulvas, Sommerová, & Roháč, 2012). 

Diferenciální diagnostika 

Flebotrombózu nejčastěji může zaměnit se zhoršenou žilní insuficiencí, kdy také 

pozorujeme otok lýtka s namodralou barvou a tupou bolestivostí. Mezi další diagnózy 

projevující se otoky jedné dolní končetiny patří: lymfedémy, otoky lýtek při ortopedických 

onemocněních, svalové hematomy, útlaky žil tumory, herniemi, lymfatickými uzlinami aj. 

Mezi diagnózy projevující se otoky obou dolních končetin patří kardiální insuficience, 

nefrotický syndrom nebo jaterní insuficience. Mezi otoky z místních příčin můžeme zařadit 

lymfedém, lipedém, ischemické otoky při ICHDK, zvláště u diabetiků., otoky  

při kompartment syndromu nebo statické otoky (Vojáček & Malý, 2004; Karetová & 

Staněk, 2007; Widimský & Malý, 2005). 

3.4 Léčba žilních trombóz 

Cílem léčby je zastavit růst trombu, omezit otok končetiny, prevence plicní embolie 

a pokud možno rekanalizace žíly. Antikoagulační léčba může probíhat ambulantně nebo  

za současné hospitalizace a konzervativně nebo intervenčně 

Obecná opatření a doporučení při flebotrombóze jsou kompresivní terapie  

a přiměřený pohyb. Kompresivní terapie urychluje žilní návrat z DKK, aktivuje svalovou 

pumpu, zvyšuje tlak intersticiální tekutiny a redukuje venózní reflex. Dříve  

se doporučovalo končetinu imobilizovat alespoň na 7 – 10 dní z důvodu obavy z velké 

embolizace. Dnes se však tato doporučení popírají. Podle dostupných a současných studií 

ani časná imobilizace při správné kompresi pacienta neohrozí (Karetová & Staněk, 2007; 

Vojáček & Malý, 2004; Hradec & Spáčil, 2001; Karetová & Bultas, 2013; Brůhová, 2011; 

Bulvas, Sommerová, & Roháč, 2012). 

Konzervativní terapie 

Konzervativní terapií se řeší buď prvozáchyty žilních trombóz nebo lehčí stavy, 

které ještě nevyžadují radikální intervenční léčbu. Léčíme je pomocí nízkomolekulárních 

heparinů, nefrakcionovaného heparinu nebo pomocí perorálních antikoagulancií. 
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a) NÍZKOMOLEKULÁRNÍMI HEPARINY (LMWH) – Clexane
®
, Feaxiparine

®
, 

Fragmin
®
, Clivarin

®
, Zibor

®
 

 Indikační skupina – antitrombotikum, antikoagulancium 

 Charakteristika – mají lepší farmakologické vlastnosti než standardní heparin, proto 

jsou také vhodnější alternativou. Jsou vhodné i při graviditě a laktaci, protože nepronikají 

skrz placentu ani do mateřského mléka. Z těla se eliminují renální cestou. 

 Způsob aplikace - dávkování se řídí hmotností nemocného. Obvykle se užívá 2 x 

denně s. c. Přípravky Forte se podávají pouze 1 x denně s. c. Účinnost léčby se kontroluje 

pomocí stanovení hladiny anti Xa. Odběr se provádí 4 hodiny po aplikaci injekce a léčebné 

rozmezí je 0,6 – 0,9 U/ml. Současně nebo od druhého dne se většinou zahajuje podávání 

perorálních antikoagulancií. LMWH se užívají nejméně 5 dní a do nastavení účinné 

hodnoty INR. 

 Kontraindikace - přecitlivělost na danou látku, alergické reakce, těžká krvácení, 

peptický vřed, akutní infekční endokarditida, cévní mozková příhoda. 

 Nežádoucí účinky - krvácivé komplikace, rozsáhlé hematomy v místě aplikace, 

bolesti, otok, podráždění v místě aplikace, kopřivka, kožní nekrózy, dále potom 

osteoporózy, trombocytopenie a alopecie. Výskyt nežádoucích účinků je mnohem nižší než 

u nefrakcionovaného heparinu. 

 Antidotum - částečně Protamin sulfát (asi 60 % účinnost) 

POZOR – zákaz aplikace i. m. injekcí – riziko nitrosvalového krvácení 

(Malá, Kneřová, & Kratochvílová, 2008; Broulíková, et al., 2008; Karetová & Staněk, 

2007; Vojáček & Malý, 2004; Puchmayer & Roztočil, 2003; Karetová & Bultas, 2013; 

Widimský & Malý, 2005; Penka, 2013) 

b) NEFRAKCIONOVANÝ HEPARIN 

 Indikační skupina – antikoagulancium 

 Charakteristika – nejvíce užívané antikoagulancium u nás. Standardně se heparin 

užívá v léčbě žilních trombóz, plicní embolie, akutního koronárního syndromu (nestabilní 

angina pectoris a akutní infarkt myokardu) po trombolýze, invazivní procedury, v prevenci 

trombóz u mimotělních oběhů, při hemodialýze nebo při diseminované intravaskulární 

koagulopatii (dále DIC). 

 Způsob aplikace - Léčebné schéma většinou začíná úvodním bolusem 5000 – 10000 

IU i. v. bolusem (v 1 ml nefrakcionovaného heparinu je 5000 IU účinné látky) a následuje 

kontinuální podávání 20000 – 40000 IU denně (v infuzi F1/1 500 ml s 30000 IU heparinu 

mluvíme o rychlosti 20 – 25 ml/hod). Intenzita léčby je kontrolována testem aPTT, které 

by mělo mít hodnotu 2 – 3 x vyšší než je normální hodnota aPTT u zdravého člověka.  

Při plánovaném vysazení heparinu se současně mohou začít podávat perorální 

antikoagulancia k nastavení účinného INR. 

 Kontraindikace - přecitlivělost na heparin, krvácivé stavy (kromě DIC), aktivní 

vředová choroba gastroduodenální, trombocytopatie, těžká hypertenze, těžké poškození 

jater a disekující aneuryzma aorty.  
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 Nežádoucí účinky - krvácení do GIT nebo CNS, trombocytopenie, alergické reakce, 

alopecie, hyperlipidémie, vznik HIT (heparinem indukovaná trombocytopenie), 

osteoporóza (při dlouhodobé léčbě dochází k uvolňování kalcia k neutralizaci heparinu). 

 Lékové interakce – účinek zvyšují perorální antikoagulancia 

 Antidotum – Protamin sulfát 

POZOR - zákaz aplikace i. m. injekcí – riziko nitrosvalového krvácení 

(Malá, Kneřová, & Kratochvílová, 2008; Broulíková, et al., 2008; Glumec, Kessler, & 

Procházka, 2009; Glumec, 2012; Moláček, Třeška, Šlauf, & Čertík, 2004; Kessler, 2010; 

Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 2004; Puchmayer & Roztočil, 2003; Karetová 

& Bultas, 2013; Widimský & Malý, 2005; Penka, 2013) 

c) PERORÁLNÍ ANTIKOAGULANCIA – Warfarin
®
, Lawarin

®
, Xarelto

® 

 Indikační skupina – antikoagulancia 

 Charakteristika – místo jejich působení jsou játra, kde antagonizují syntézu 

koagulačních faktorů závislých na vitaminu K. Warfarin je nerozšířenější perorální 

antikoakulacium u nás. Má ale poměrně hodně kontraindikací. Lawarin je stejného složení 

jako Warfarin. Xarelto je moderní přípravek na podobném principu jako Warfarin  

a Lawarin. Má ovšem řadu výhod, které nemocnému zkvalitňují léčbu. Jako 2 hlavní 

výhody bych uvedla, že ho mohou užívat kojící ženy a že při jeho užívání není potřeba 

trvalý monitoring INR. 

 Způsob aplikace - užívají se v léčbě akutní flebotrombózy současně od prvního dne 

nebo od druhého dne s aplikací nízkomolekulárních heparinů nebo nefrakcionovaného 

heparinu. Účinnost je monitorována pomocí testu INR, kde doporučné rozmezí účinné 

látky je 2,0 – 3,0 (normální hodnoty u zdravého člověka jsou orientačně < 1,0).  

 Kontraindikace - těhotenství, krvácivé stavy různé etiologie, trombocytopenie, 

infekční endokarditida a perikarditida, vředová choroba gastroduodenální, těžká 

hypertenze (> 180/110 mmHg)), těžká porucha funkce jater a ledvin. 

 Nežádoucí účinky - kožní nekrózy, krvácení ze sliznic, fialové zabarvení prstů nohou 

a reakce z přecitlivělosti, alopecie, průjem, zvracení, alergické kožní reakce 

 Interakce - Látky, které snižují účinnost warfarinu jsou alkohol, barbituráty nebo 

karbamazepin. Látky, které zvyšují efekt warfarinu jsou amiodaron, aspirin, NSA, 

ketonazol nebo glukagon. Z tohoto důvodů není praktické dávat warfarinizovaným 

pacientům při bolesti léky z řady NSA (Ibalgin, Apo – ibuprofen aj.). 

 Antidotum - Při předávkování můžeme použít i. v. aplikaci K vitaminu (Kanavit) 

nebo čerstvě zmraženou plazmu 

POZOR – je doporučeno omezení kontaktních sportů a úplné vynechání extrémních 

sportů, z důvodu zvýšeného rizika krvácení. Délka perorální antikoagulační léčby po 

hluboké žilní trombóze se řídí jejím rozsahem, komplikacemi a přítomností rizikových 

faktorů. Obvyklá doba je 6 měsíců, ale často se musí prodloužit. Ukončení léčby by mělo 

být pozvolné. Součástí léčby by samozřejmě měla být kompresní terapie. 

(Broulíková, et al., 2008; Karetová & Staněk, 2007; Puchmayer & Roztočil, 2003; Vojáček 

& Malý, 2004; Malá, Kneřová, & Kratochvílová, 2008; Penka, 2013) 
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Intervenční 

Intervenční terapie je nejúčinnější. Je zde největší pravděpodobnost rekanalizace 

žíly a zachovává intaktní chlopně. Nese sebou ovšem riziko vyššího počtu hemoragických 

komplikací. Je určena převážně mladším pacientům s ileofemorální trombózou, kteří 

nemají současně přidružená onemocnění. Dle literatury, ze které jsem čerpala, můžeme 

použít systémovou nebo lokální trombolýzu. Ke zmírnění rizika krvácení se požívá častěji 

lokální trombolýza (dále LKTL), je také mnohem účinnější. Trombolytikum se aplikuje 

pomocí zavedeného katétru, nejčastěji do v. poplitea nebo do v. femoralis, do místa žilního 

uzávěru přibližně 24 – 48 hodin podle efektu. Současně aplikujeme Heparin. 

Při rozhodování o indikaci trombolýzy musíme zvážit tyto faktory: 

 Lokalizace a rozsah 

 Stáří pacienta (po 50. roce musíme počítat s četnějšími komplikacemi, hlavně s 

krváceními) 

 Přítomnost přidružených onemocnění a dodržování veškerých kontraindikací 

podávání trombolytika 

 Stáří trombózy – nejúčinnější je lýza čerstvého trombu 

 Recidiva flebotrombózy – lze očekávat různý stupeň poškození chlopní 

 Phlegmasia coerulea dolens – jasná indikace k trombolýze 

Kontraindikace aplikace trombolytika: 

 fertilita 

 hemoragická diatéza na vrozeném či získaném podkladě 

 vředová gastroduodenální choroba, jícnové varixy, hemoragická gastropatie, 

kolitidy, divertikulitidy, nádory GIT 

 do 2 týdnů po lumbální punkce, do 2 týdnů jakákoliv operace 

 gravidita, diabetická retinopatie 

 iktus v posledních měsících 

 sepse 

 arteriální hypertenze s krevním tlakem na 200/110 mmHg 

(Heller, Beran, Skalická, Procházka, Mrázek, & Linhart, 2006; Vojáček & Malý, 2004; 

Karetová & Staněk, 2007; Broulíková, et al., 2008; Karetová & Bultas, 2013; Widimský & 

Malý, 2005; Beran, 2007) 

Chirurgická léčba 

Trombektomie se užívá zřídka, pouze u čerstvě zachycených izolovaných ilických 

trombóz (do 48 hodin od vzniku). Při kontraindikaci trombolytické léčby. Součástí léčby 

v určitých indikovaných případech může být i zavedení tzv. kaválního filtru do dolní duté 

žíly. Kavální filtr brání průniku embolů z dolních končetin. Nejčastější indikací jsou 

kontraindikace antikoagulační léčby např. u těhotných žen (Vojáček & Malý, 2004; 

Puchmayer & Roztočil, 2003; Widimský & Malý, 2005; Bulvas, Sommerová, & Roháč, 

2012). 
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Ambulantní léčba trombózy 

Léčba nízkomolekulárními hepariny současně s perorálními antikoagulancii. 

LMWH obvykle 2x denně, minimálně 5 – 7 dní do chvíle, kdy INR dosáhne účinné 

hodnoty 2,0. Perorální antikoagulancia titrovat podle INR. Antikoagulačního účinku 

dosahují za 2 – 7 dní. Dále je důležitá komprese končetiny a pohyb. Rizika ambulantní 

léčby jsou krvácení z GIT, uropoetického systému, z gynekologických cest, do mozku, 

anémie, renální insuficience nebo těžká plicní embolie (Vojáček & malý, 2004; Karetová 

& Staněk, 2007; Puchmayer & Roztočil, 2003; Widimský & Malý, 2005). 

3.5 Komplikace a prevence žilních trombóz 

V této kapitole uvádím typické komplikace žilních trombóz jako jsou plicní 

embolie, recidivy flebotrombóz či posttrombotické syndromy. 

a) Plicní embolie 

Vyskytuje se u 60 – 70 % pacientů s neléčenou hlubokou žilní trombózou. Klinicky 

významná je z proximálních flebotrombóz. Často bývá prvním příznakem asymptomatické 

žilní trombózy. Může vyústit až v chronickou plicní hypertenzi. Nejspolehlivější průkaz je 

pomocí plicní angiografie. 

b) Recidiva flebotrombózy  

Prodělaná flebotrombóza zvyšuje riziko recidivy. Jsou proto na místě profylaktická 

opatření ať už trvalá (zvýšení pohybové aktivity, kompresivní terapie, cvičení žilního 

systému či redukce tělesné hmotnosti) nebo dočasná (perorální antikoagulancia). 

c) Posttrombotický syndrom  

Jedna z forem chronické žilní insuficience. Označují se takto všechny anatomické, 

funkční a klinické změny vzniklé v souvislosti s prodělanou žilní trombózou. 

Patofyziologickým podkladem je žilní hypertenze. Má kožní projevy (pigmentace, 

depigmentace, ulcerace – nejzávažnější). Největší riziko je u osob s rozsáhlými 

trombózami (Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 2004; Bulvas, Sommerová, & 

Roháč, 2012). 

Prevence 

U pacientů, kteří podle rizikových faktorů (uvedené v předchozích kapitolách) 

spadají do rizikových skupin zvláště při nasedajících „spouštěcích“ momentech jako jsou 

infekce malignity, chirurgické výkony, ale i tzv. cestovní trombózy aj. Většinou je dávka 

stanovena dle zvyklostí pracoviště a lékaře. 

 Nízkomolekulární hepariny – 1 x denně s. c. 

 Perorální antikoagulancia – užívání malých dávek warfarinu – 1 mg/den 

 Miniheparinizace – nízké dávky nefrakcionovaného heparinu 5000 IU 2 – 3 x denně 

 Kompresivní léčba – elastické punčochy, bandáž DK elastickými obinadly 

 Časná mobilizace, cvičení flexe – extenze; dostatečná hydratace 

(Karetová & Staněk, 2007; Vojáček & Malý, 2004; Puchmayer & Roztočil, 2003; Vojtová 

& Březinová, 2009; Shorr, 2007; Broulíková, 2011; Roztočil, et al., 2010)  
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4 Ošetřovatelská péče 

V této kapitole se budu podrobně věnovat ošetřovatelské péči u pacientů 

s diagnózami akutní tepenný uzávěr a hluboká žilní trombóza. U každé diagnózy rozepíšu 

problematiku ošetřovatelské péče z pohledu všeobecné sestry v přednemocniční péči, 

v nemocniční péči na JIP neangiologického zaměření a následná doporučení a edukace. 

Dále v podkapitolách nastíním možné ošetřovatelské problémy a zdůrazním rozdíly péče  

o ischemickou končetinu a o končetinu s flebotrombózou. 

Ošetřovatelská péče je dána potřebami pacienta, onemocněním a jeho pohybovým  

a léčebným režimem. Obě tato onemocnění mají velmi podobný léčebný, ošetřovatelský  

a pohybový plán, proto ošetřovatelskou péči, která je stejná u obou diagnóz, napíšu jen  

u první diagnózy a u druhé vypíši podrobně už jen rozdíly. 

4.1 Ošetřovatelská péče o pacienta s akutním tepenným uzávěrem 

Níže popíšu z vlastní praxe, jak by měla vypadat správná ošetřovatelská péče  

o pacienta s akutním tepenným uzávěrem končetiny od přednemocniční péče po následnou 

edukaci při propouštění do domácí péče. Z větší části budu čerpat z vlastních zkušeností, 

proto v této kapitole nebude mnoho citací. 

4.1.1 Přednemocniční péče 

Příznaky onemocnění začnou většinou náhle, akutní bolestí. Pokud pacient zavolá 

rychlou zdravotnickou pomoc (dále jen RZP), měl by být co nejdříve odvezen  

do angiologického centra. Pokud je schopný dojít k lékaři, většinou RZP nevolá. 

Po příjezdu RZP na místo, záchranář vyšetří nemocného. Nejprve by měl zhodnotit 

pohledem celkový stav nemocného. Pokud je tepenný uzávěr staršího data, nemocný  

se může dostávat až do septického stavu díky uvolněným toxinům z postižené ischemické 

části končetiny. Projevy sepse jsou různé. Nejčastěji můžeme pozorovat febrilie, 

tachykardie a tachypnoe, pacient je unavený a schvácený. K celkovému zhodnocení stavu 

pacienta tedy samozřejmě patří změřit krevní tlak a pulz (dále jen TK a P), tělesnou teplotu 

(dále jen TT), saturaci krve kyslíkem (dále jen SpO2) a natočit elektrokardiogram (dále jen 

EKG). Pokud jde o náhle vzniklý uzávěr nebo uzávěr, který netrvá příliš dlouho, záchranář 

odebere zkrácenou anamnézu a dle svých kompetencí plní ordinace lékaře.  

V první řadě, bychom měli pacienta uklidnit a vysvětlit mu, že ho převezeme  

do nemocnice, kde mu udělají podrobnější vyšetření, pro přesnější zjištění a zhodnocení 

jeho onemocnění. Dále mu vysvětlíme, že ho po cestě nenecháme trápit a že mu podáme 

analgetika. S pacientem musíme dostatečně komunikovat, abychom předešli případným 

nedorozuměním. Při hodnocení pacientova stavu se ptáme, kdy a kde bolest začala,  

za jakých podmínek a jak dlouho trvá. Bolest zhodnotíme na stupnici vizuální analogové 

stupnice (dále jen VAS), viz příloha CH, popřípadě na jiné škále hodnotící bolest podle 

zvyklosti (Kapounová, 2007). Při vyšetření končetiny pohmatem zhodnotíme její teplotu 

(při akutním tepenném uzávěru je končetina chladná od místa uzávěru až po špičky prstů), 

pulzaci (pod místem uzávěru – v oblasti, kde je končetina chladná – není cítit pulz, 
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nejčastěji hodnotíme na a. dorzalis pedis), čití (řekneme pacientovi, aby se díval stranou,  

a zkusíme lehce zmáčknout prst na končetině, zda dotek cítí, při starším uzávěru čití bývá 

již porušeno). Pohledem dále zhodnotíme barvu končetiny (končetina je bledá, šedá někdy 

mramorovaná). Poslední co hodnotíme, je hybnost končetiny. Řekneme pacientovi,  

aby zkusil v oblasti kotníku přitáhnout nohu k tělu. Pozor! plegie je pozdní příznak 

ischemie, nervové poškození může být již nevratné i po obnovení krevního průtoku.  

Vše řádně zaznamenáme do dokumentace (Slezáková, 2007). 

Pacientovi musíme zavést periferní žilní katétr, pro podávání léků dle ordinace 

lékaře (antikoagulancia, analgetika) a pro podání infuze k dostatečnému zavodnění, které 

je nutnou součástí přípravy na angiografické vyšetření. Nikdy nesmíme pacientovi podávat 

léky i. m., v případě možné další léčby fibrinolytiky by to pro něj znamenalo riziko 

nitrosvalového krvácení, vytvoření rozsáhlého hematomu někdy až abscesu. 

S končetinou bychom měli manipulovat co nejméně. Pacient si většinou najde sám 

úlevovou polohu, ve které ho bude končetina nejméně bolet. Naším úkolem je, abychom 

zabezpečili po dobu převozu co největší bezpečí pacienta. Končetinu musíme zabezpečit 

proti úrazu (vakuová matrace) a zabalit ji do termoobalu, abychom jí udrželi v teple. 

Pacient po dobu převozu může pít, ale neměl by jíst. 

4.1.2 Péče o pacienta na jednotce intenzivní péče bez angiologického zaměření 

Při přijmu na oddělení, seznámíme pacienta s novým prostředím a uložíme ho  

na čisté lůžko ve vyvětraném pokoji. Představíme ho jeho spolupacientům, stejně tak jako 

spolupacienty jemu, a pomůžeme mu uložit věci do stolečku a do skříně. Pacientovi 

změříme TK, P, TT, SpO2, natočíme EKG záznam a sepíšeme ošetřovatelskou 

dokumentaci. Pacienta necháme podepsat v klidu informované souhlasy a informujeme ho 

o průběhu další léčby a o možnosti převozu na angiologickou jednotku intenzivní péče, 

který ovšem indikuje lékař (Slezáková, 2007). 

Zatím co lékař sepisuje příjmovou zprávu a vizitu, všeobecná sestra by se měla 

postarat o postiženou končetinu, viz kapitola 4.1.4, a do dokumentace by měla založit 

záznam o ošetřování rány, nebo jen záznam o ošetřování končetiny, ve kterém bude 

pravidelně á 1 až 2 hodiny hodnotit barvu, hybnost, čití, teplotu a obvody končetiny  

a intenzitu bolesti. Obvody končetiny se sledují z důvodu rizika vzniku compartment 

syndromu při zprůchodnění cév. Projevy compartment syndromu popisuji v kapitole 2. 5. 

Sledujeme dorzální flexi končetiny, a zda se obvody nezvětšují. Pacient si většinou najde 

sám úlevovou polohu, jak ho končetina bolí nejméně. Naším dalším úkolem je zajistit,  

aby pacient ležel v klidu na lůžku, vše měl poblíž kolem sebe a nikam neodcházel.  

Tím si sestra zajistí pacienta proti pádu a úrazu. Důležité je zajistit vyprazdňování pacienta 

na lůžku. U mužů je vhodné dát jim poblíž tzv. „bažanta“, ženy informovat, že v případě 

potřeby se nemají bát zazvonit a požádat o podložní mísu. Pacienta informujeme,  

že je důležité, aby hodně pil, a zajistíme mu dostatek tekutin. Pevná strava zatím není 

vhodná, dokud se lékař nerozhodne o dalším postupu léčby. 

Další fází naší péče je plnění ordinací lékaře. Patří sem především příjmové odběry 

krve na krevní obraz, základní biochemii a hlavně koagulaci. K příjmovým náběrům je 
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lépe použít již zavedený periferní žilní katétr od záchranné služby. Čím méně bude mít 

pacient invazivních vstupů a vpichů, tím lépe pro další případnou antikoagulační  

či fibrinolytickou léčbu. Veškerá analgetika a antikoagulancia podáváme společně 

s infuzemi nejlépe intravenózně. Analgetika je možné podat ještě subkutánně nejlépe  

do okolí pupku (je zde největší podkožní vrstva, ze které se lék dobře vstřebává) nebo 

perorálně. Nikdy nesmíme podávat nic intramuskulárně – hrozí riziko nitrosvalového 

krvácení při antikoagulační či fibrinolytické léčbě. 

Při podávání analgetik pravidelně kontrolujeme a zaznamenáváme jejich účinnost 

do dokumentace. Z vlastní zkušenosti vím, že mnoho pacientů, pokud se jich na bolest 

výslovně nezeptáte, tak raději nic neřeknou a trpí. Při podávání antikoagulační léčby 

(Heparin v infuzi) bychom měli pravidelně (á 1 až 2 hodiny) sledovat příznaky krvácení 

především TK, P (stačí měřit neinvazivně pomocí nafukovací manžety na horní končetině), 

EKG křivku (pomocí EKG svodů na monitoru u lůžka), celkový stav pacienta (jak 

komunikuje, jak reaguje, jestli není opocený, bledý), vědomí (somnolence) a další projevy 

jako jsou hematomy či krvácivé projevy na sliznicích. Dále provádíme pravidelné odběry 

krve na koagulaci a sledujeme její laboratorní hodnoty. První odběr se provede za 4 hodiny 

po spuštění infuze s heparinem, všechny další pak po 6 hodinách. Při antikoagulační léčbě 

heparinem by se hodnota aPTT měla pohybovat v rozmezí 2 – 3 x vyšším než je její 

normální hodnota. Jedenkrát denně by se také měla odebrat krev na krevní obraz,  

kde sledujeme hodnotu hemoglobinu, kvůli možnému riziku krvácení (Kapounová, 2007). 

Pokud pacient zůstává na oddělení intenzivní péče bez angiologického zaměření, 

sestra by měla zajistit komplexní ošetřovatelskou péči o takového pacienta (pomáhat při 

hygieně, vyprazdňování, stravování), sledovat a zaznamenávat bilanci tekutin (vhodné je 

udržovat pacienta v pozitivní bilanci pro případné angiografické vyšetření), sledovat 

známky infekce v místě zavedení invazivních vstupů a po ukončení léčby zajistit včasnou 

následnou rehabilitaci. 

Pokud je pacient odesílán na angiografické vyšetření a k hospitalizaci  

na angiologickou jednotku intenzivní péče, měl by mít zavedený periferní žilní katétr,  

kam by mu měla být podána infuzní pumpou dle ordinace lékaře infuze s heparinem. 

Pacient by neměl nic jíst, ale měl by být dostatečně zavodněný (dostatečná náplň cév 

 je nutná pro angiografické vyšetření). Na cestu by měla být pacientovi podána analgetika 

i. v. Samozřejmě by pacient měl být s celou situací obeznámen lékařem a měla by mu být 

šetrně vysvětlena rizika onemocnění, především riziko amputace končetiny  

při nezprůchodnění cévy. 
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4.1.3 Péče o pacienta na angiologické jednotce intenzivní péče, následná 

doporučení a edukace pacienta 

Na jednotce intenzivní péče s angiologickým zaměřením bude u pacienta probíhat 

lokální trombolýza s pravidelnými kontrolami na angiografickém sále. Popis specifik 

ošetřovatelské péče na AJIP je nad rámec tohoto textu. Ošetřovatelská péče bude probíhat 

dle standardu ošetřovatelské péče při intraarteriální trombolýze. Rychlost stanovení 

diagnózy je důležité pro dobrou prognózu pacienta. Čím rychleji je trombolytická léčba 

zahájena, tím se zvyšuje její účinnost. 

Následná edukace pacienta probíhá při propouštění z AJIP nebo z jiné JIP  

do domácí léčby či do ambulantní léčby. 

- Edukace o zákazu kouření 

- Edukace o správném stravování 

- V případě onemocnění DM – pravidelné kontroly v diabetologické ambulanci 

- Edukace v oblasti dalšího užívání léčiv (jak je užívat, nežádoucí účinky, komplikace, 

kontraindikace, co dělat při výskytu nežádoucích účinků) 

- Rizika vzniku nehojících se kožních defektů (jak postupovat) 

- Nejbližší návštěva praktického lékaře a kontroly v cévní ambulanci 

(Slezáková, 2007). 

4.1.4 Péče o končetinu s akutním tepenným uzávěrem 

V této kapitole popíši, jak by měla vypadat péče o končetinu s akutním tepenným 

uzávěrem. Čerpám zde pouze z vlastních zkušeností a praxe na cévním JIP. Všeobecná 

sestra by měla na končetině sledovat v pravidelných intervalech pohmatem její teplotu  

a prokrvení, zda je studená a kam až je studená (pro lepší orientaci si může nakreslit 

lihovým fixem značku). Dále by měla sledovat pohledem barvu končetiny, zda zůstává 

barva od příjmu stejná či se mění – k lepšímu do červena, k horšímu bledne či do šeda. 

Potom sleduje hybnost a čití končetiny. V pravidelných intervalech zkouší pacienta, jestli 

je schopný s končetinou v kotníku zahýbat a zda cítí, když lehce zmáčkneme prst  

na končetině. Již při příjmu by si všeobecná sestra měla změřit obvody končetiny v místě 

kotníku, lýtka a popřípadě stehna. Lihovým fixem označit místo měření a napsat přímo  

na končetinu i do dokumentace číselný údaj v centimetrech. S končetinou dále musíme 

zacházet jako s velmi šetrnou a rizikovou částí těla, musíme ji zabalit nejlépe do vaty, nebo 

dle možností do nějakého termoobalu – vytvořit tzv. „teplou botičku“, abychom  

ji udržovali v teple a vypodložit ji tak, abychom zabránili otlakům obzvlášť v oblasti 

ischemické části končetiny. Pokud u pacienta neprobíhá trombolýza, pacient si končetinu 

může pro úlevu svěsit i z postele na předem připravenou židli. 
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4.2 Ošetřovatelský proces u pacienta s hlubokou žilní trombózou 

Níže popíšu z vlastní praxe, jak by měla vypadat správná ošetřovatelská péče  

o pacienta s hlubokou žilní trombózou od přednemocniční péče přes ambulantní péči  

po následnou edukaci při propouštění do domácí péče. Z větší části budu čerpat z vlastních 

zkušeností, proto v této kapitole nebude mnoho citací. 

4.2.1 Přednemocniční péče 

Začátek příznaků je většinou vázán na nějaký spouštěcí faktor. Bolest není tak 

akutní jako u tepenného uzávěru, tudíž pacienti jsou většinou schopní dojít k lékaři sami 

s pomocí kompenzačních pomůcek. 

Ošetřovatelská péče v předhospitalizační fázi na ambulanci závisí na lékařském 

vyšetření a rozhodnutí o léčbě. Léčba může probíhat ambulantně, na JIP  

bez angiologického zaměření nebo na AJIP. Úkoly všeobecné sestry v ambulanci při 

prvním kontaktu s pacientem jsou na základě ordinací lékaře. Všeobecná sestra změří 

základní fyziologické funkce (TK, P, TT), dle ordinace lékaře vypíše žádanky na další 

diagnostická vyšetření, popřípadě odebere krev na krevní obraz, základní biochemii a 

koagulaci. Pokud je stanoven převoz do nemocnice, vypíše žádanku pro převoz, objedná 

sanitu a v případě potřeby zavede periferní žilní katétr. Postiženou končetinu bychom měli 

změřit v oblasti kotníku, lýtka a stehna. Místo měření označit lihovým fixem a napsat 

číselný údaj v cm. Dále by všeobecná sestra měla vyhotovit vysokou elastickou bandáž na 

postižené končetině, pro zlepšení žilního návratu v kolaterálách a pro zabránění apozice 

trombu.  

Dle ordinace lékaře podá první úvodní dávku antikoagulancií. Všeobecná estra by se dále 

měla ptát na intenzitu bolesti a zhodnotit jí na škále VAS, dle ordinace lékaře ještě před 

převozem může podat analgetika. Analgetika se nikdy nepodávají intramuskulárně (dále 

jen i. m.) (Kapounová, 2007). 

Před převozem do nemocnice by měl lékař pacientovi vysvětlit situaci, rizika 

onemocnění a proč je hospitalizace a další vyšetření nutné. Převoz v sanitě by měl probíhat 

již s bandáží dolní končetiny a při elevaci. V sanitě nelze rovnoměrně vypodložit jen 

postiženou dolní končetinu, proto se držíme možností převozového lůžka. Úkolem 

všeobecné sestry při převozu je končetinu dle možností zajistit proti úrazu, sledovat stav 

končetiny i celkový stav pacienta. Nutná je i dostatečná hydratace pacienta, ale pacient by 

neměl jíst. 
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4.2.2 Péče o pacienta na jednotce intenzivní péče bez angiologického zaměření 

Příjem pacienta na jednotku intenzivní péče bez angiologického zaměření je podle 

mých zkušeností velmi podobný jako u akutního tepenného uzávěru. Rozdílná je jen péče  

o postiženou končetinu, viz kapitola 4. 2. 5. a péče v případě mladých žen a dívek,  

kde musíme nejprve monitorovat hladinu HCG, a těhotných žen či žen v šestinedělí,  

kde není indikována léčba nefrakcionovaným heparinem a fibrinolytiky. Z tohoto důvodu 

zde napíšu jen pár vět, které bych ráda připomenula a upozornila na ně, protože si myslím,  

že jsou důležité a že se na ně zapomíná. 

Všeobecná sestra by měla již při příjmu zhodnotit intenzitu bolesti a reagovat na ní 

podáním analgetik dle ordinace lékaře. Analgetika se mohou podat i. v., s. c. nebo p. o. 

nikdy ne i. m. Nejvhodnější podání s. c. injekce je okolí pupku, kde je dostatečně velká 

podkožní vrstva a lék se zde dobře vstřebává. Hodnotit a zaznamenávat intenzitu bolesti 

bychom měli dále á 1 až 2 hodiny společně s hodnocením končetiny (Kapounová, 2007). 

Při příjmu by všeobecná sestra měla změřit obvody končetiny v oblasti kotníku, 

lýtka a stehna, místo měření by měla označit lihovým fixem, a číselný údaj zapsat v cm jak 

na končetinu, tak do dokumentace (při dalších měřeních by se obvody měli zmenšovat). 

Další péče o končetinu při příjmu je popsána v kapitole 4. 2. 5. Stav končetiny (barvu, 

teplotu, čití, hybnost a obvody končetiny) hodnotíme á 1 až 2 hodiny při léčbě 

nefrakcionovaným heparinem, a á 1 až 4 hodiny (dle ordinace lékaře) při léčbě 

nízkomolekulárními hepariny. 

Pokud pacient zůstává na intenzivní péči neangiologického typu. Při léčbě 

nefrakcionovaným heparinem postupuje všeobecná sestra stejně jako u akutního tepenného 

uzávěru. Při léčbě nízkomolekulárními hepariny je úkolem všeobecné sestry zajistit 

pacientovi správnou péči o postiženou končetinu, viz kapitola 4. 2. 5, aplikovat 

nízkomolekulární hepariny dle ordinace lékaře do doby než je pacient plně převeden  

na perorální antikoagulancia a zajistit plnou ošetřovatelskou péči o základní potřeby 

pacienta, nebo dopomoc při základních potřebách pacienta. Dále by všeobecná sestra měla 

pravidelně sledovat laboratorní hodnoty koagulace a krevního obrazu a krvácivé projevy 

(hematomy, rezistence, krvácení ze sliznic). Z vlastní zkušenosti mohu říci, že zajištění 

včasné rehabilitace končetiny je pro pacienty nejlepší lék. Při léčbě nízkomolekulárními 

hepariny by měl pacient rehabilitovat již od prvního dne. Nemá přísné doporučení klidu  

na lůžku, ba naopak. Úkolem všeobecné sestry je tedy zajistit rehabilitačního pracovníka, 

kompenzační pomůcky a aktivizace pacienta. Pokud je pacient dále směřován  

na pracoviště angiologického typu platí stejný postup jako při akutním tepenném uzávěru 

(Slezáková, 2007; Vojtová & Březinová, 2009; Tučková, 2009; Petejová, 2013). 
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4.2.3 Péče o pacienta na angiologické jednotce intenzivní péče, následná 

doporučení a edukace pacienta 

Na jednotce intenzivní péče s angiologickým zaměřením bude u pacienta probíhat 

buď lokální trombolýza s pravidelnými kontrolami a na angiografickém sále, nebo podle 

diagnostických výsledků aplikace Heparinu či LMWH s převodem na perorální 

antikoagulancia. Popis specifik ošetřovatelské péče na AJIP je nad rámec tohoto textu. 

Ošetřovatelská péče bude probíhat dle standardu ošetřovatelské péče při hluboké žilní 

trombóze.  

Následná edukace pacienta probíhá při propouštění z AJIP nebo z jiné JIP  

do domácí léčby. Pokud byl pacient hospitalizován a žíla je již zprůchodněná edukujeme 

pacienta, o nevhodnosti dlouhého sezení či stání v dopravních prostředcích (pokud pacient 

ví, že bude takovou cestu absolvovat, je dobré se dohodnout s lékařem na preventivní 

antikoagulační péči). Pokud žena zjistí, že je těhotná, nebo plánuje otěhotnět  

při dlouhodobé terapii antagonisty vitamínu K, po dohodě s praktickým lékařem nebo 

specialistou musí vysadit tyto léky a musí začít užívat LMWH. Dále edukujeme pacienta  

o dostatečné hydrataci a naučíme ho provádět správným způsobem bandáž končetiny, nebo 

mu doporučíme, aby si opatřil elastickou punčochu (recept od lékaře) Z vlastní praxe vím, 

že je lepší zeptat se pacienta, zda ví, jaká bude další terapie, jakým způsobem bude nadále 

užívat léky, jaké mají kontraindikace a kam zavolat o radu. Pacienta poučíme o další 

návštěvě praktického lékaře a cévní ambulance (Slezáková, 2007; Petejová, 2013). 

4.2.4 Péče o ambulantně léčeného antikoagulovaného pacienta 

Někteří pacienti, dle diagnostických výsledků, nepotřebují akutní hospitalizaci. 

Postačí jim pouze ambulantní léčba. Často to je u prvozáchytů žilní trombózy 

s minimálním rizikem výskytu komplikací. Takového pacienta musíme edukovat 

v sebepéči. Existují i různé typy informačních letáků o hluboké žilní trombóze,  

viz Příloha J. Všeobecná sestra by měla pacienta naučit, jak správně pečovat o postiženou 

končetinu (jak si právně vázat bandáž – od prstů směrem nahoru, či jak si nejjednodušeji 

natáhnout punčochu). Dále by měla pacientovi vysvětit nutnost elevace končetiny (je 

dobré, aby měl pacient končetinu doma vypodloženou třeba polštářem i přes noc). Bandáž 

i elevace se provádějí pro zlepšení žilního návratu v kolaterálním řečišti a podporují ústup 

otoku. 

Specifická edukace by měla ze strany všeobecné sestry proběhnout v oblasti 

aplikace LMWH. Pacient, který je pouze v ambulantní péči se musí naučit správnému 

postupu, jak si má sám aplikovat subkutánní injekce s nízkomolekulárním heparinem. 

Sestra mu postup nejprve vysvětlí, poté ukáže a po té několikrát zkontroluje. Pacient  

by měl být vybaven do domácí léčby ještě letáčkem, kde je celý postup znovu zobrazen  

a popsán, viz Příloha I. Dále všeobecná sestra poučí pacienta o možných komplikacích, 

které mohou nastat při antikoagulační léčbě (krvácení ze sliznic, alergická reakce na danou 

látku, hematomy v místě vpichu aj.). I k jednotlivým typům nízkomolekulárních heparinů 

existují různé příbalové letáky, které popisují nežádoucí účinky léku, kontraindikace, 

lékové interakce aj. 
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Ve zprávě od lékaře by měl pacient najít informaci, jak a kdy začne užívat perorální 

antikoagulancia, kdy bude mít nejbližší kontrolu v cévní ambulanci nebo u svého 

praktického lékaře i s odběry na anti Xa nebo INR, a jak často bude muset chodit  

na odběry INR. Pokud pacient dlouhodobě užívá antagonisty vitaminu K, měl by znát jeho 

nežádoucí účinky a jeho interakce s ostatními léky např. s nesteroidními antirevmatiky 

nebo acylpyrinem, kdy jejich užívání potencuje účinek warfarinu. Pacient by měl také 

vědět, že antikoagulační účinek lze též ovlivnit stravou. K perorálním antikoagulanciím 

opět existuje celá řada letáků a příbalových informací, viz příloha K. Pokud jsou 

antikoagulovaní pacienti přijati k rehospitalizaci, poučíme je, aby vždy oznámili, že mají 

tuto léčbu a nenechali si v žádném případě aplikovat i. m. injekce (Slezáková, 2007; Malá, 

Kneřová, & Kratochvílová, 2008; Vojtová & Březinová, 2009; Geryková, 2005; 

Kapounová, 2007). 

4.2.5 Péče o končetinu s hlubokou žilní trombózou 

V této kapitole Vám popíši, jak by měla vypadat péče o končetinu s hlubokou žilní 

trombózou. Čerpám pouze z vlastní zkušenosti a praxe na cévním JIP, proto zde neuvádím 

žádné citované autory. Všeobecná sestra by měla nejprve změřit obvody postižené 

končetiny v oblasti kotníku, lýtka a stehna, lihovým fixem zakreslit, kde měřila a napsat 

číselný údaj v cm jak na končetinu, tak do dokumentace (při dalších měřeních  

by se obvody měly zmenšovat). Poté by měla zhodnotit čití (pacientka kouká stranou  

a všeobecná sestra lehce zmáčkne prst na končetině, zda to pacientka cítí) a hybnost 

(pohyby v kotníku). Dále by sestra měla u pacientky na postižené noze vyhotovit vysokou 

elastickou bandáž nejlépe klasovým typem obvazu. Končetina by měla být rovnoměrně 

vypodložená polohovacími pomůckami nebo polštářem v mírné elevaci. Bandáž i elevace 

jsou dobré pro zlepšení žilního návratu a pro zabránění apozice trombu. Na končetině 

hodnotíme v pravidelných intervalech teplotu, barvu, hybnost a čití. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

5 Cíle a hypotézy 

5.1 Cíle práce 

Cíl č. 1: Zjistit, zda se všeobecné sestry orientují ve zvláštnostech ošetřovatelské 

péče u warfarinizovaných a heparinizovaných pacientů. 

Cíl č. 2: Zjistit, zda se všeobecné sestry orientují ve zvláštnostech ošetřovatelské 

péče u pacientů s nekoronárním cévním uzávěrem. 

Cíl č. 3: Zjistit, zda se všeobecné sestry orientují ve všeobecných 

tématech nekoronární cévní problematiky 

Cíl č. 4:  Vytvořit vlastní návrh standardu ošetřovatelského postupu pro pacienty 

s nekoronárním cévním uzávěrem. 

5.2 Hypotézy 

H1: Domnívám se, že více než 75 % z dotazovaných všeobecných sester v praxi 

ošetřuje warfarinizované či heparinizované pacienty. 

H2: Domnívám se, že pacienty s nekoronární cévní problematikou ošetřuje více než 

polovina z dotazovaných všeobecných sester. 

H3: Více než tři čtvrtiny z dotazovaných všeobecných sester, které ošetřují 

warfarinizované a heparinizované pacienty, se budou orientovat v normálních 

laboratorních hodnotách srážlivých faktorů krve a antidotech antikoagulancií. 

H4: Domnívám se, že méně než 50 % z dotazovaných všeobecných sester se bude 

orientovat ve specificích ošetřovatelské péče u warfarinizovaných  

a heparinizovaných pacientů, i přes to, že takové pacienty ošetřují. 

H5: Všeobecné sestry, které ošetřují pacienty s nekoronární cévní problematikou,  

se budou lépe orientovat ve všeobecných tématech nekoronární cévní problematiky 

než všeobecné sestry, které takové pacienty neošetřují. 

H6: Ve specificích ošetřovatelské péče u pacientů s nekoronárním cévním uzávěrem  

se bude orientovat méně jak 50 % z dotazovaných všeobecných sester, které takové 

pacienty ošetřují. 

  



42 

 

6 Metodika výzkumného šetření 

Ke zjištění úrovně orientovanosti jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu 

technikou anonymního dotazníkového šetření. Šetření bylo zaměřeno na orientovanost 

všeobecných sester pracujících na jednotkách intenzivní péče interního, chirurgického  

a multioborového zaměření, kde je dostatečná a dobrá orientovanost předpokladem kvalitní 

péče. Výhodou dotazníkového šetření je získání jasných a stručných informací  

bez zabíhání do nadbytečných a zbytečných okruhů informací. Dotazník byl strukturován 

tak, aby zde byly jen jasné a stručné otázky, které mi umožní analýzu numerických 

informací s použitím statistiky prvního a druhého řádu. 

Dotazník, viz Příloha A, je rozdělen na 2 základní části. V první části (otázky č. 1 

až č. 4) respondenti uvádějí obecné údaje o pohlaví, pracovišti, a zda se setkali s danou 

problematikou či nesetkali. Ve druhé části (otázky č. 5 až č. 29) jsem zjišťovala 

orientovanost všeobecných sester, která souvisí s tématem mé diplomové práce. Otázky 

v dotazníku jsou stanovené přesně podle cílů práce. Použila jsem pouze jednu otázku 

otevřenou (2), kde respondenti měli napsat, na kterém oddělení pracují. Velká část otázek 

byla uzavřená s možnou pouze jedinou odpovědí (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 29). 9 otázek je výčtových, kde respondenti mohli zvolit více odpovědí 

(5, 11, 13, 16,18, 19, 20, 27, 28). Všechny tyto otázky byly řádně označeny. Dotazník byl 

vyplňován respondenty na základě jejich svobodného rozhodnutí a naprosto anonymně. 

K cíli č. 1, který zní, zjistit, zda se všeobecné sestry orientují ve zvláštnostech 

ošetřovatelské péče u warfarinizovaných a heparinizovaných pacientů, směřují otázky č. 4 

až č. 14 z dotazníku. K cíli č. 2, který zní, zjistit, zda se všeobecné sestry orientují  

ve zvláštnostech ošetřovatelské péče u pacientů s nekoronárním cévním uzávěrem, směřují 

otázky č. 3 a č. 15 až č. 23 z dotazníku. K cíli č. 3, který zní, zjistit, zda se všeobecné 

sestry orientují ve všeobecných tématech nekoronární cévní problematiky, směřují otázky 

č. 24 až č. 29 z dotazníku. Hypotéza 1 se vztahuje k cíli č. 1 a patři k ní otázka č. 4 z 

dotazníku. Hypotéza 2 se vztahuje k cíli č. 2 a patří k ní otázka č. 3 z dotazníku. Hypotéza 

3 se vztahuje k cíli č. 1 a patří k ní otázky č. 4 a č. 8 až č. 12 z dotazníku. Hypotéza 4 se 

vztahuje k cíli č. 1 a patří k ní otázky č. 4 až č. 14 z dotazníku. Hypotéza 5 se vztahuje 

k cíli č. 3 a patří k ní otázky č. 3 a č. 24 až č. 29 z dotazníku. Hypotéza 6 se vztahuje k cíli 

č. 2 a patří k ní otázky č. 3 a č. 15 až č. 23 z dotazníku. 
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6.1 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Na začátku výzkumného šetření jsem vzhledem k problematice, kterou jsem se 

chtěla zabývat, stanovila, že dotazníky budu směřovat do předem náhodně zvolených 

nefakultních nemocnic v Praze (Nemocnice na Bulovce a Thomayerova nemocnice 

v Praze) a do náhodně zvolených krajských nemocnic ve středočeském kraji (ve městech 

Mělník, Říčany, Nymburk, Kolín, Kladno, Neratovice, Brandýs nad Labem, Benešov, 

Hořovice a Rakovník). Oslovila jsem dohromady 20 různých oddělení. Zájem o provedení 

dotazníkového šetření projevilo 6 nemocnic, 8 oddělení. V jedné nemocnici jsem díky 

jejich podmínkám a přístupu dotazníkové šetření nakonec neprovedla. Souhlasy 

s provedením výzkumného šetření z ostatních 5 nemocnic, 6 oddělení jsou v Přílohách  

B – G. Průzkum byl nakonec proveden v Nemocnici Nymburk s. r. o., Masarykově 

nemocnici v Rakovníku, Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., PP Hospitals, s. r. o. 

v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a v Thomayerově nemocnici v Praze. 

Dotazníky byly určené všeobecným sestrám pracujícím na interních jednotkách 

intenzivní péče (dále jen interní JIP), chirurgických jednotkách intenzivní péče (dále jen 

chirurgická JIP) nebo multioborových jednotkách intenzivní péče (dále jen MOJIP).  

6.2 Organizace sběru dat 

Před samotným začátkem výzkumného šetření jsem sestavila několik verzí 

dotazníku a proběhlo pilotní šetření pro ověření správnosti a srozumitelnosti výzkumné 

metody. Po pilotním šetření byl dotazník upraven do finální podoby a distribuován na 

konkrétní pracoviště.  

 Žádosti o provedení výzkumného šetření jsem nejprve předkládala náměstkyním 

pro ošetřovatelskou péči, hlavním sestrám, popřípadě vrchním sestrám společně s jedním 

výtiskem dotazníku pro nahlédnutí. V případě schválení dotazníkového šetření  

od náměstkyně pro ošetřovatelskou péči nebo od hlavní sestry jsem dále žádost společně 

s dotazníkem předložila vrchní sestře určitého oddělení, kde jsem chtěla výzkum provádět. 

Pokud mi i vrchní sestry výzkumné šetření povolily, dohodla jsem se s nimi na konkrétním 

datu sběru dat, počtu dotazníků, který mám přinést a postupu, který bude pro obě strany 

nejvhodnější. 

 Dotazníky jsem vždy donesla vytištěné vrchní sestře v obálce označené mým 

jménem, školou, fakultou a názvem mé diplomové práce. Vrchní sestra dotazníky dále 

distribuovala na konkrétní oddělení, na kterém jsme byli dohodnuté. Vyplněné dotazníky 

všeobecné sestry na některých odděleních vkládaly do prázdné obálky s otvorem,  

ze kterého nešly vyplněné dotazníky vytáhnout zpět. Obálka byla označena jako sběrné 

místo, názvem mé diplomové práce a mým jménem. Na ostatních odděleních všeobecné 

sestry dávaly vyplněné dotazníky přímo vrchní sestře, která je před nimi opět schovávala 

do zapečetěné obálky.   

Rozdala jsem 123 (100 %) dotazníků. Zpět se mi vrátilo 101 (82,11 %) vyplněných 

kusů. Zařazeno nebylo 13 (10,61 %) dotazníků pro jejich neúplné nebo chybné vyplnění. 

Správně vyplněných dotazníků mi tudíž zbylo 88 (71,49 %). Pro zachování anonymity 
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výše uvedených nemocnic a oddělení jsem pro další zpracovávání výsledků zkoumaného 

souboru přidělila jednotlivým oddělením nezávisle označení písmeny A až F. Dále je zde 

budu jmenovat pouze jako oddělení A, oddělení B, oddělení C, oddělení D, oddělení E  

a oddělení F. Návratnost dotazníků je 88 (71,49 %) správně vyplněných, 13 (10,61 %) 

neúplně nebo chybně vyplněných a 22 (17,90 %) nevyplněných. Viz graf č. 1. Rozvrstvení 

a návratnost dotazníků z jednotlivých oddělení uvádím v tabulce č. 1. 

Graf č. 1: Návratnost dotazníků 

 

Tabulka č. 1: Rozvrstvení a návratnost dotazníku z jednotlivých oddělení 

oddělení rozdáno (ni)  fi (%) návratnost (ni) fi (%) 

odd. A 20 100,00 20 100,00 

odd. B 20 100,00 16 80,00 

odd. C 15 100,00 15 100,00 

odd. D 20 100,00 5 25,00 

odd. E 18 100,00 11 61,11 

odd. F 30 100,00 21 70,00 

celkem 123 100,00 88 71,55 

Z oddělení A a C se mi vrátily dotazníky vyplněné naprosto všechny a bez chyby. 

Z oddělení D se mi vrátilo nejméně bezchybně vyplněných dotazníků – pouze 5 (25,00 %). 

Ze všech ostatních oddělení byla návratnost více jak polovina. 
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6.3 Zpracování dat 

Získaná data jsem zpracovala pomocí softwaru Microsoft Office 2007, Microsoft 

Word a Microsoft Excel. Data jsem zpracovala s využitím statistiky prvního a druhého 

řádu. V kapitole 7 Výsledky, vždy nejprve uvádím celé znění otázky i s odpověďmi. 

Správné odpovědi jsou označené tučným písmenem. Poté následuje tabulka a graf,  

ve kterých jsou zpracované správné a špatné odpovědi ve formě absolutních hodnot (ni)  

a relativních hodnot (fi). Klíč, k vyhodnocování jednotlivých otázek, je popsán u každé 

otázky zvlášť. V analýze dat hodnotím společně nejprve otázky č. 1 až č. 4, pro přesnější 

identifikaci respondentů. Další zpracování otázek se řídí předem stanovenými cíly  

a hypotézami. 

K hypotéze 1, ve které se domnívám, že více než 75 % z dotazovaných 

všeobecných sester v praxi ošetřuje warfarinizované či heparinizované pacienty, patří 

pouze otázka č. 4. K hypotéze 2, ve které se domnívám, že pacienty s nekoronární cévní 

problematikou ošetřuje více než polovina z dotazovaných všeobecných sester, patří též jen 

jedna otázka, č. 3. K hypotéze 3, ve které se domnívám, že více než tři čtvrtiny 

z dotazovaných všeobecných sester, které ošetřují warfarinizované a heparinizované 

pacienty, se budou orientovat v normálních laboratorních hodnotách srážlivých faktorů 

krve a antidotech antikoagulancií, patří otázky č. 4, a otázky č. 8 až č. 12. Za všeobecné 

sestry, které se orientují v této problematice, jsem označila pouze ty, jež odpověděli 

alespoň na 4 otázky z otázek č. 8 až č. 12 správně. K hypotéze 4, kde se domnívám,  

že méně než 50 % z dotazovaných všeobecných sester se bude orientovat ve specificích 

ošetřovatelské péče u warfarinizovaných a heparinizovaných pacientů, i přes to, že takové 

pacienty ošetřují, patří otázka č. 4, a otázky č. 5 až č. 14. Za respondenty, kteří se orientují 

v této problematice, jsem označila pouze ty, jež odpověděli alespoň na 8 otázek z otázek  

č. 5 až č. 14 správně. K hypotéze 5, kde se domnívám, že všeobecné sestry, které ošetřují 

pacienty s nekoronární cévní problematikou, se budou lépe orientovat ve všeobecných 

tématech nekoronární cévní problematiky než všeobecné sestry, které takové pacienty 

neošetřují, se váže otázka č. 3, a otázky č. 24 až č. 29. Za respondenty, kteří se orientují 

v těchto tématech, jsem označila pouze ty, jež odpověděli alespoň na 5 otázek z otázek  

č. 24 až č. 29 správně. K hypotéze 6, kde se domnívám, že ve specificích ošetřovatelské 

péče u pacientů s nekoronárním cévním uzávěrem se bude orientovat méně jak 50 % 

z dotazovaných všeobecných sester, které takové pacienty ošetřují, se váže otázka č. 3,  

a otázky č. 15 až č. 23. Za respondenty, kteří se orientují v této problematice, jsem označila 

pouze ty, jež odpověděli alespoň na 7 otázek z otázek č. 15 až č. 23 správně. 

Statistickou pravděpodobnost a statistickou významnost určuji pomocí chí 

kvadrátu. Určuji ji mezi respondenty, kteří ošetřují a kteří neošetřují pacienty s danou 

problematikou za předpokladu, že mezi nimi není statistický rozdíl v orientovanosti. 

Patřičné hodnoty dosazuji do chí kvadrátu, pro vypočítání pravděpodobnosti  

mé domněnky. Chí kvadrát a pravděpodobnost p uvádím vždy číselně pod tabulkou,  

ke které patří. Pravděpodobnost p porovnávám dále s hodnotou 0,05 pro potvrzení  

či vyvrácení mé domněnky a pro určení statistické významnosti.  
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7 Výsledky 

V této kapitole se již zabývám konkrétními výsledky z dotazníku. Každou otázku 

zpracuji jednotlivě v tabulce a v grafu. Poukážu na její správné výsledky a pozorované 

výsledky. Správné výsledky budou vyznačeny tučně. V otázkách č. 1 až č. 4 nejsou žádné 

správné a špatné odpovědi. Jedná se pouze o pozorované výsledky identifikace 

respondentů. 

OTÁZKA Č. 1 

Pohlaví respondentů: 

a) muž b) žena 

Tabulka č. 2: Rozdělení respondentů dle pohlaví 

Respondenti: (ni) fi (%) 

Ženy 63 71,59 

Muži 25 28,41 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 2: Rozdělení respondentů dle pohlaví 

 

Na tuto otázku odpovědělo všech 88 (100,00 %) respondentů. 63 (71,58 %) 

respondentů bylo žen a 25 (28,41 %) mužů. Viz tabulka č. 2 a graf č. 2. 
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OTÁZKA Č. 2 

Oddělení, na kterém pracujete 

(volná odpověď) 

Tabulka č. 3: Rozdělení respondentů dle oddělení, na kterém pracují 

Oddělení (ni) fi (%) 

interní JIP 51 57,95 

chirurgická JIP 18 20,46 

MOJIP 19 21,59 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 3: Rozdělení respondentů dle oddělení, na kterém pracují 

 

V této otázce odpovědělo všech 88 (100,00 %) respondentů. Respondenti  

se rozdělili do tří skupin. Všeobecných sester pracujících na interní JIP bylo 51 (57,95 %), 

všeobecných sester pracujících na chirurgických JIP bylo 18 (20,46 %) a všeobecných 

sester pracujících na MOJIP bylo 19 (21,59 %). Viz tabulka č. 3 a graf č. 3. 
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OTÁZKA Č. 3 

Ošetřujete u vás na oddělení pacienty s nekoronární cévní problematikou? 

a) ano b) ne 

Tabulka č. 4: Rozdělení respondentů podle toho, zda ošetřují pacienty s nekoronární cévní 

problematikou 

respondenti: (ni) fi (%) 

ošetřují 60 68,18 

neošetřují 28 31,82 

celkem 88 100,00 

Graf č. 4: Rozdělení respondentů podle toho, zda ošetřují pacienty s nekoronární cévní 

problematikou 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Tato otázka rozdělila respondenty  

na dvě skupiny. Respondentů, kteří ošetřují pacienty s nekoronární cévní problematikou, 

bylo 60 (68,18 %) a respondentů, kteří takové pacienty neošetřují, bylo 28 (31,82 %).  

Viz tabulka č. 4 a graf č. 4.  

60 

28 

0

20

40

60

80

ošetřují neošetřují

Rozdělení respondentů podle toho, 
zda ošetřují pacienty s nekoronární 

cévní problematikou 



49 

 

OTÁZKA Č. 4 

Ošetřujete u vás na oddělení warfarinizované či heparinizované pacienty? 

a) ano b) ne 

Tabulka č. 5: Rozdělení respondentů podle toho, zda ošetřují antikoagulované pacienty 

respondenti: (ni) fi (%) 

ošetřují 79 89,77 

neošetřují 9 10,23 

celkem 88 100,00 

Graf č. 5: Rozdělení respondentů podle toho, zda ošetřují antikoagulované pacienty 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Tato otázka rozdělila respondenty 

opět na dvě části podle toho, zda ošetřují antikoagulované pacienty. Respondentů, kteří 

ošetřují antikoagulované pacienty bylo 79 (89,77 %). Respondentů, kteří neošetřují 

antikoagulované pacienty bylo 9 (10,23 %).  
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OTÁZKA Č. 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. 

Tabulka č. 6: Způsob podání antiemetik u antikoagulovaného pacienta 

    (ni) fi (%)   (ni) fi (%) 

správně odpovědělo 37 42,05 

ce
lk

em
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p
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o

 

označena jen jedna ze správných 
možností, ale žádná další špatná 

možnost 
24 27,27 

51 57,95 

označena možnost i. m. 7 7,95 

ostatní špatné odpovědi 20 22,73 

Graf č. 6: Způsob podání antiemetik u antikoagulovaného pacienta 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Správně, označením obou možností 

i. v. a p. r., odpovědělo pouze 37 (42,05 %) respondentů. Všechna další jiná označení jsem 

ohodnotila jako špatnou odpověď. 24 (27,27 %) respondentů označilo jen jednu  

ze správných možností, ale žádnou jinou další variantu. 7 (7,95 %) respondentů zvolilo 

jako jednu z možností, že by aplikovali pacientovi s INR 9 i. m. injekci. Viz tabulka č. 6  

a graf č. 6. 

  

37 

24 

7 

20 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

označena jen jedna ze
správných možností, ale

žádná další špatná
možnost

označena možnost i. m. ostatní špatné odpovědi

zcea správná odpověď špatná odpověď

Způsob podání antiemetik u 
antikoagulovaného pacienta 



51 

 

OTÁZKA Č. 6: 

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

a) paže b) okolí pupku c) stehno d) hýždě 

Tabulka č. 7: Počet respondentů, kteří vybrali správnou lokalizaci pro aplikaci s. c. 

injekce u antikoagulovaného pacienta 

odpovědi: (ni) fi (%) 

správné 71 80,68 

špatné 17 19,32 

celkem 88 100,00 

Graf č. 7: Počet respondentů, kteří vybrali správnou lokalizaci aplikace s. c. injekce  

u antikoagulovaného pacienta 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. V této otázce byla možná jen jedna 

správná odpověď.  Respondenti z větší části odpovídali správně. Aplikaci s. c. injekce  

u antikoagulovaného pacienta by zvládlo správně do okolí pupku 71 (80,68 %) 

respondentů. 17 (19,32 %) respondentů by aplikovalo s. c. u antikoagulovaného pacienta 

do paže, stehna či do hýždě. Viz tabulka č. 7 a graf č. 7.  

71 

17 

0

20

40

60

80

správné odpovědi špatné odpovědi

Správná lokalizace aplikace s. c. 
injekce u antikoagulovaného 

pacienta 



52 

 

OTÁZKA Č. 7: 

Zaškrtněte nejpravděpodobnější odpověď: warfarinizovaní a heparinizovaní pacienti jsou 

ohroženi: 

a) žaludečními vředy z užívání warfarinu 

p. o. 

b) nekrózami podkoží z aplikací s. c. 

injekcí 

c) krvácením ze sliznic (nos, dáseň) 

d) alergickou reakcí na danou látku 

Tabulka č. 8: Počet respondentů, kteří vědí, čím jsou nejčastěji ohroženi  antikoagulovaní 

pacienti 

odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 64 72,73 

Špatné 24 27,27 

Celkem 88 100 

Graf č. 8: Počet respondentů, kteří vědí, čím jsou nejčastěji ohroženi antikoagulovaní 

pacienti 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. V této otázce byla možná jen jedna 

správná odpověď a to, že warfarinizovaní a heparinizovaní pacienti jsou 

nejpravděpodobněji ohroženi krvácením ze sliznic (nos, dáseň). 64 (72,73 %) respondentů 

označilo správnou možnost. Ostatní respondenti 24 (27,27 %) označili některou z dalších 

odpovědí, které se sice mohou u antikoagulovaných pacientů vyskytnout, ale v mnohem 

menší míře než možnost krvácení ze sliznic (nos, dásně). Viz tabulka č. 8 a graf č. 8. 
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OTÁZKA Č. 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 

Tabulka č. 9: Správné rozmezí aPTT u zdravého člověka 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 61 69,32 

Špatné 27 30,68 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 9: Správné rozmezí aPTT u zdravého člověka 

 

 Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Tato otázka měla jen jednu správnou 

odpověď a to rozmezí 25 – 40 s. Správně odpovědělo 61 (69,32 %) respondentů.  

27 (30,68 %) respondentů odpovědělo některou z dalších možností. Viz tabulka č. 9 a graf 

č. 9. 
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OTÁZKA Č. 9: 

Hodnoty INR u zdravého člověka se orientačně pohybují v rozmezí: 

a) < 1 b) 1 – 2 c) 2 – 3 d) 3 – 4 

Tabulka č. 10: Správné rozmezí INR u zdravého člověka 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 86 97,73 

Špatné 2 2,27 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 10: Správné rozmezí INR u zdravého člověka 

 

 Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. V původním znění odpovědí jsem 

považovala za správnou odpověď normálního rozmezí INR u zdravého člověka pouze 

možnost < 1. Vzhledem k tomu, že každá laboratoř má malinko jiná rozmezí normálních 

hodnot, jsem se nakonec rozhodla, že za správnou odpověď budu považovat označení 

možností buď < než 1 nebo 1 – 2. Celkem tedy správně odpovědělo 86 (97,72 %) 

respondentů a pouze 2 (2,28 %) respondenti označili jinou než správnou variantu.  

Viz tabulka č. 10 a graf č. 10. 
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OTÁZKA Č. 10 

Účinná hladina warfarinu v krvi při warfarinizace je orientačně daná hodnotou INR: 

a) < 1 b) 1 – 2 c) 2 – 3 d) 3 – 4 

Tabulka č. 11: Rozmezí účinné hladiny warfarinu v krvi 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 72 81,82 

Špatné 16 18,18 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 11: Rozmezí účinné hladiny warfarinu v krvi 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Správná odpověď na rozmezí účinné 

hladiny warfarinu v krvi je 2 – 3. Tuto možnost označilo 72 (81,82 %) respondentů. 

Nějakou jinou z ostatních odpovědí označilo 16 (18,18 %) respondentů. Viz tabulka č. 11  

a graf č. 11. 
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OTÁZKA Č. 11: 

Pro snížení hladiny INR můžeme podat: 

(možné více správných odpovědí) 

a) Kanavit b) plazma c) plná krev d) Ketamin 

Tabulka č. 12: Podání správných látek pro snížení hladiny INR 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 53 60,23 

Špatné 35 39,77 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 12: Podání správných látek pro snížení hladiny INR 

 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Obě dvě správné možnosti, kanavit  

i plazmu, pro snížení hladiny INR označilo 53 (60,23 %) respondentů. Ostatních  

35 (39,77 %) respondentů označilo buď jen jednu z obou možných správných odpovědí, 

nebo zcela špatnou odpověď. Viz tabulka č. 12 a graf č. 12 
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OTÁZKA Č. 12: 

Antidotum Heparinu je: 

a) paracetamol 

b) protamin gluconikum 

c) protamin sulfát 

d) Lawarin 

Tabulka č. 13: Správné antidotum Heparinu 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 77 87,50 

Špatné 11 12,50 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 13: Správné antidotum Heparinu 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Správné antidotum heparinu, 

protamin sulfát zvolilo 77 (87,50 %) respondentů. Ostatních 11 (12,50 %) respondentů 

označilo jinou než správnou odpověď. Viz tabulka č. 13 a graf č. 13.  
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OTÁZKA Č. 13: 

Vyberte pouze antikoagulancia: 

(možné více správných odpovědí) 

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

Tabulka č. 14: Správně vybraná antikoagulancia 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 56 63,64 

Špatné 32 36,36 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 14: Správně vybraná antikoagulancia 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Obě dvě správná antikoagulancia 

Lawarin a Xarelto označilo 56 (63,64 %) respondentů. Ostatní respondenti 32 (36,36 %) 

zvolili buď jen jednu ze správných odpovědí, nebo jinou než správnou odpověď.  

Viz tabulka č. 14 a graf č. 14.  

56 

32 

0

10

20

30

40

50

60

správné odpovědi špatné odpovědi

Správně vybraná antikoagulancia 



59 

 

OTÁZKA Č. 14: 

Kolik IU účinné látky heparinu je v 1 ml nefrakcionovaného Heparinu? 

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

Tabulka č. 15: Správně zodpovězené množství účinné látky v 1 ml Heparinu 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 78 88,64 

Špatné 10 11,36 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 15: Správně zodpovězené množství účinné látky v 1 ml Heparinu 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Správné množství 5000 IU účinné 

látky heparinu v 1 ml nefrakcionovaného Heparinu označilo 78 (88,64 %) respondentů. 

Ostatní respondenti 10 (11,36 %) označili jinou z možností než správnou. Viz tabulka č. 15 

a graf č. 15. 
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OTÁZKA Č. 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 žádné omezení 

Tabulka č. 16: Správné odpovědi, co pacient nesmí před angiografií 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 22 25,00 

Špatné 66 75,00 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 16: Správné odpovědi, co pacient nesmí před angiografií 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Správnou odpověď, že pacient 

nesmí před angiografií jíst, odpovědělo pouze 22 (25,00 %) respondentů. Všechny ostatní 

odpovědi 66 (75,00 %) jsem považovala za špatné. Viz tabulka č. 16 a graf č. 16.  
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OTÁZKA Č. 16 

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

Pacientce: 

(možné více správných odpovědí) 

a) podáme Nitroglicerin 1 – 2 vstřiky sublinguálně 

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 postižené dolní končetiny v oblasti lýtka a kotníku, lihovým 

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

Tabulka č. 17: Správné odpovědi, co musí sestra udělat před angiografií 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 15 17,05 

Špatné 73 82,95 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 17: Správné odpovědi, co musí sestra udělat před angiografií 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Tuto otázku jsem hodnotila jako 

správnou pouze, když byly označené obě správné možnosti, tj. vysvětlíme pacientovi, kam 

jede a co se s ním bude dít a změříme obvody pouze postižené dolní končetiny v oblasti 

lýtka a kotníku, lihovým fixem nakreslíme značku, kde jsme měřili a napíšeme číselný 

údaj v cm. Správně na tuto otázku odpovědělo jen 15 (17,05 %) z dotazovaných 

všeobecných sester. Nesprávně odpovědělo tedy celkem 73 (82,95 %) respondentů.  

Viz tabulka č. 17 a graf č. 17.  
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OTÁZKA Č. 17 

Nejčastější cévní přístup pro angiografii vén dolních končetin je přes: 

a) v. poplitea 

b) v. carotis interna 

c) v. femoralis 

d) v. brachialis 

Tabulka č. 18: Správně zodpovězený nejčastější cévní přístup 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 81 92,05 

Špatné 7 7,95 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 18: Správně zodpovězený nejčastější cévní přístup 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Správně odpovědělo nejčastější 

cévní přístup přes v. femoralis pro angiografii vén dolních končetin 81 (92,05 %) 

z dotazovaných všeobecných sester. 7 (7,95 %) všeobecných sester označilo jinou  

než správnou odpověď. Viz tabulka č. 18 a graf č. 18.  
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OTÁZKA Č. 18 

Pokud přijmeme pacientku s akutním tepenným uzávěrem, která nebude včas odeslána  

na cévní vyšetření, pacientce hrozí: 

(možné více správných odpovědí) 

a) není ohrožena 

b) nezvratné poškozen tkání postižené oblasti 

c) amputace postižené oblasti 

d) celková sepse až ohrožení života díky toxinům uvolněných z poškozené tkáně 

postižené oblasti 

Tabulka č. 19: Ohrožení pacienta s akutním tepenným uzávěrem 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 57 64,77 

Špatné 31 35,23 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 19: Ohrožení pacienta s akutním tepenným uzávěrem 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Za úplnou správnou odpověď  

na otázku, čím je pacientka ohrožena v případě, že nebude včas odeslána na cévní 

vyšetření, jsem považovala označení všech tří správných možností, tj. nezvratné poškození 

tkáně, amputace postižené oblasti a celková sepse až ohrožení života díky toxinům 

uvolněných z poškozené oblasti. Správně označilo všechny 3 možnosti 57 (64,77 %) 

respondentů. Ostatních 31 (35,23 %) respondentů označilo většinou jen některou  

ze správných možností nebo nesprávnou možnost. Viz tabulka č. 19 a graf č. 19. 
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OTÁZKA Č. 19 

Pro pacienta s akutním žilním uzávěrem dolní končetiny je důležité 

(možné více správných odpovědí) 

a) elevace končetiny 

b) vytvořit okončetině vysokou bandáž 

c) končetinu dát do teplé botičky 

d) s končetinou dostatečně cvičit 

Tabulka č. 20: Důležité činnosti pro pacienta s akutním žilním uzávěrem 

odpovědi: (ni) fi (%) 

správné 63 71,59 

špatné 25 28,41 

celkem 88 100,00 

Graf č. 20: Důležité činnosti pro pacienta s akutním žilním uzávěrem 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Otázku, co je pro pacienta s akutním 

žilním uzávěrem důležité, jsem hodnotila jako správnou pouze v případě, kdy byly 

označeny obě správné možnosti, tj. elevace končetiny a vytvořit na končetině vysokou 

bandáž. Správně odpovědělo 63 (71,59 %) respondentů. Špatně odpovědělo, tj. jen jednou 

ze správných odpovědí nebo označením jiné než správné odpovědi 25 (28,41 %) 

respondentů. Viz tabulka č. 20 a graf č. 20. 
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OTÁZKA Č. 20 

Pro pacienta s akutním tepenným uzávěrem dolní končetiny je důležité: 

a) končetinu chladit 

b) vytvořit na končetině vysokou bandáž 

c) končetinu dát do teplé botičky 

d) s končetinou dostatečně cvičit 

Tabulka č. 21: Důležité činnosti pro pacienta s akutním tepenným uzávěrem 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 47 53,41 

Špatné 41 46,59 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 21: Důležité činnosti pro pacienta s akutním tepenným uzávěrem 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. V této otázce, co je důležité  

pro pacienta s akutním tepenným uzávěrem, byla možná pouze jedna správná odpověď, 

tj. končetinu dát do teplé botičky. Správně odpovědělo pouze 47 (53,41 %) respondentů. 

Špatně odpovědělo 41 (46,59 %) respondentů. Viz tabulka č. 21 a graf č. 21. 
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OTÁZKA Č. 21 

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

a) periferní žilní katétr 

b) centrální žilní katétr 

c) permanentní močový katétr 

d) arteriální katétr 

Tabulka č. 22: Správný invazivní vstup před angiografickým vyšetřením 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 78 88,64 

Špatné 10 11,36 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 22: Správný invazivní vstup před angiografickým vyšetřením 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. V otázce byla možná opět pouze 

jedna správná možnost, tj. periferní žilní katétr. Správně odpovědělo 78 (88,64 %) 

respondentů. Špatně odpovědělo 10 (11,36 %) respondentů. Viz tabulka č. 22 a graf č. 22. 
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OTÁZKA Č. 22 

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

nefrakcionovaného heparinu. 

a) infuze může kapat volně bez infuzní pumpy rychlostí asi 100 ml / h 

b) infuze může kapat volně bez infuzní pumpy velmi pomalu 

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

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

Tabulka č. 23: Správná rychlost podání heparinu v infuzi 

odpovědi: (ni) fi (%) 

správné 52 59,09 

špatné 36 40,91 

celkem 88 100,00 

Graf č. 23: Správná rychlost podání Heparinu v infuzi 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Respondenti zde mohli označit jen 

jednu správnou odpověď, tj. infuze by měla kapat přes infuzní pumpu rychlostí 20 – 25 

ml/hod, dle o. l. Správnou možnost označilo 52 (59,09 %) respondentů, špatných odpovědí 

jsem zaznamenala 36 (40,91 %). Viz tabulka č. 23 a graf č. 23. 
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OTÁZKA Č. 23 

Doba, za kterou se nabírá první odběr aPTT, ke zjištění účinnosti léčby, po začátku 

spouštění infuze F1/1 500 ml s 30000 IU nefrakcionovaného Heparainu, je: 

a) 2 hodiny b) 3 hodiny c) 4 hodiny d) 6 hodin 

Tabulka č. 24: Správně stanovená doba, za kterou se nabírá první odběr aPTT ke 

stanovení účinnosti léčby Heparinem 

odpovědi: (ni) fi (%) 

správné 37 42,05 

špatné 51 57,95 

celkem 88 100,00 

Graf č. 24: Správně stanovená doba, za kterou se nabírá první odběr aPTT ke stanovení 

účinnosti léčby Heparinem 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Správně označená doba, za kterou se 

nabírá první odběr aPTT po spuštění infuze s heparinem, jsou 4 hodiny. Správně 

odpovědělo pouze 37 (42,05%) respondentů, špatných odpovědí bylo více než polovina  

51 (57,95 %). Viz tabulka č. 24 a graf č. 24. 
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OTÁZKA Č. 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 žilní uzávěr 

c) akutní tepenný uzávěr 

d) namožené svaly z velkého fyzického 

přetížení 

e) akutní infarkt myokardu 

Tabulka č. 25: Správné rozpoznání příznaků akutního tepenného uzávěru 

O 
Odpovědi: 

(ni) fi (%) 

Správné 77 87,50 

Špatné 11 12,50 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 25: Správné rozpoznání příznaků akutního tepenného uzávěru 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Po popsání typických příznaků 

v otázce, zvolilo správnou možnost akutní tepenný uzávěr 77 (87,50 %) respondentů. 

 Jinou než správnou odpověď zvolilo jen 11 (12,50 %) respondentů. Viz tabulka č. 25  

a graf č. 25. 
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OTÁZKA Č. 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 žilní uzávěr 

c) zlomeninu 

d) utlačení n. ischiadicus z dlouhého ležení v pooperačním období 

Tabulka č. 26: Správné rozpoznání příznaků akutního žilního uzávěru 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 76 86,36 

Špatné 12 13,64 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 26: Správné rozpoznání příznaků akutního žilního uzávěru 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Po popsání typických příznaků 

v otázce, zvolilo správnou možnost akutní žilní uzávěr 76 (86,36 %) respondentů, špatných 

odpovědí bylo 12 (13,64 %). Viz tabulka č. 26 a graf č. 26. 
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OTÁZKA Č. 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 

Tabulka č. 27: Správné určení nejohroženější věkové skupiny 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 43 48,86 

Špatné 45 51,14 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 27: Správné určení nejohroženější věkové skupiny 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Byla zde možná jen jedna správná 

odpověď, tj. nelze jednoznačně určit věkovou skupinu, kterou cévní uzávěry nejčastěji 

postihují. Správně na tuto otázku odpověděla necelá polovina 43 (48,86 %) z dotazovaných 

všeobecných sester. Jinou než správnou odpověď zvolilo 45 (51,14) respondentů.  

Viz tabulka č. 27a graf č. 27. 
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OTÁZKA Č. 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 

Tabulka č. 28: Správně zvolené rizikové faktory cévních onemocnění 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 32 36,36 

Špatné 56 63,64 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 28: Správně zvolené rizikové faktory cévních onemocnění 

 

 Odpovídalo 88 (100,00 %) respondentů. Vzhledem k tomu, že alkohol v malém 

množství cévám prospívá, ale ve velkém množství je škodlivý, hodnotila jsem tuto otázku 

následovně. Jako správnou odpověď jsem vyhodnotila všechny odpovědi, kde respondenti 

označili správné možnosti tj. tučná jídla, kouření cigaret, Leidenská mutace, antikoncepce 

a dlouhé sezení v dopravních prostředcích, bez označení možnosti alkohol  

i s označením možnosti alkohol. Správně mělo být tudíž označeno 5 – 6 odpovědí. Správně 

odpovědělo v této otázce 32 (36,36 %) respondentů. Nesprávně označených odpovědí bylo 

56 (63,64 %). Viz tabulka č. 28 a graf č. 28.  
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OTÁZKA Č. 28 

Mezi kontraindikace trombolýzy patří: 

(možné více správných odpovědí) 

a) úrazy 

b) pooperační období 

c) litiáza s malými konkrementy 

d) akutní tepenný uzávěr 

Tabulka č. 29: Správně zvolené kontraindikace trombolýzy 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 60 68,18 

Špatné 28 31,82 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 29: Správně zvolené kontraindikace trombolýzy 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Otázku týkající se kontraindikací 

trombolýzy jsem hodnotila jako správně, pokud byly označené obě dvě správné možnosti, 

tj. úrazy a pooperační období. Správně odpovědělo 60 (68,18 %) respondentů. Špatných 

odpovědí bylo 28 (31,82 %). Viz tabulka č. 29 a graf č. 29. 
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OTÁZKA Č. 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 

Tabulka č. 30: Správné označení compartment syndromu 

Odpovědi: (ni) fi (%) 

Správné 72 81,82 

Špatné 16 18,18 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 30: Správné označení compartment syndromu 

 

Odpovídalo všech 88 (100,00 %) respondentů. Na otázku, co je to compartment 

syndrom, byla možná jen jedna správná odpověď, tj. syndrom utlačení tkáňových struktur 

(cévy, nervy) z důvodu otoku intersticia. Správně odpovědělo 72 (81,82 %) respondentů, 

16 (18,18 %) respondentů zvolilo jinou než správnou odpověď. Viz tabulka č 30 a grafu  

č. 30.  
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8 Analýza dat 

Rozvrstvení respondentů, ŽEN a MUŽŮ, v závislosti na ODDĚLENÍ, NA KTERÉM 

PRACUJÍ 

Tabulka č. 31: Rozvrstvení respondentů 

  muži ženy Celkem 

oddělení (ni) fi (%) (ni) fi (%) (ni) fi (%) 

interní JIP 11 12,50 40 45,45 51 57,95 

chirurgická JIP 8 9,09 10 11,36 18 20,46 

MOJIP 6 6,83 13 14,77 19 21,59 

celkem 25 28,41 63 71,59 88 100,00 

Graf č. 31: Rozvrstvení respondentů 

  

Mého výzkumného šetření se zúčastnilo 63 (71,59 %) žen a 25 (28,41 %) mužů.  

V porovnání otázky č. 1 a č. 2 vidíme, že z celkového množství 88 (100,00 %) 

respondentů, 51 (57,95 %) respondentů pracuje na interním JIP, 18 (20,46 %) respondentů 

pracuje na chirurgickém JIP a 19 (21,59 %) respondentů na MOJIP. Můžeme zde též vidět, 

že nejvíce respondentů, téměř polovina, 40 (45,45 %) tvoří ženy pracující na interní JIP. 

Všechny ostatní skupiny jsou počtem respondentů podobné. Nejvíce mužů 11(12,50 %)  

mi na dotazník odpovědělo též na interní JIP. Viz tabulka č. 31 a graf č. 31.  
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Počet respondentů, kteří OŠETŘUJÍ a kteří NEOŠETŘUJÍ na svém 

oddělení PACIENTY S NEKORONÁRNÍ CÉVNÍ PROBLEMATIKOU v závislosti 

na ODDĚLENÍ, NA KTERÉM PRACUJÍ 

Tabulka č. 32: Respondenti, kteří ošetřují a neošetřují pacienty s nekoronární cévní 

problematikou 

  OŠETŘUJÍ NEOŠETŘUJÍ Celkem 

oddělení (ni) fi (%) (ni) fi (%) (ni) fi (%) 

interní JIP 42 47,73 9 10,23 51 57,95 

chirurgická JIP 10 11,36 8 9,09 18 20,46 

MOJIP 8 9,09 11 12,50 19 21,59 

celkem 60 68,18 28 21,59 88 100,00 

Graf č. 32: Respondenti, kteří ošetřují a neošetřují pacienty s nekoronární cévní 

problematikou 

 

V porovnání otázek č. 2 a č. 3, které určují oddělení, na kterém respondenti pracují 

a odpověď, zda na oddělení ošetřují pacienty s nekoronární cévní problematikou, vidíme, 

že 60 (68,18 %) respondentů z celkového množství 88 (100,00 %) respondentů, ošetřuje  

na svém oddělení pacienty s nekoronární cévní problematikou. Z 60 (68,18 %) 

respondentů, kteří ošetřují pacienty s nekoronární cévní problematikou, jsou téměř dvě 

třetiny 42 (47,73 %) respondentů z interní JIP. Nejvíce záporných odpovědí, 11 (12,50 %), 

že takové pacienty neošetřují, odpověděli respondenti z MOJIP. Viz tabulka č. 32 a graf  

č. 32. 
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Počet respondentů, kteří OŠETŘUJÍ a kteří NEOŠETŘUJÍ na svém oddělení 

WARFARINIZOVANÉ či HEPARINIZOVANÉ PACIENTY v závislosti  

na ODDĚLENÍ, NA KTERÉM PRACUJÍ 

Tabulka č. 33: Respondenti, kteří ošetřují a neošetřují antikoagulované pacienty 

  OŠETŘUJÍ NEOŠETŘUJÍ Celkem 

oddělení (ni) fi (%) (ni) fi (%) (ni) fi (%) 

interní JIP 49 55,68 2 2,27 51 57,95 

chirurgická JIP 17 19,32 1 1,14 18 20,46 

MOJIP 13 14,77 6 6,82 19 21,59 

celkem 79 89,77 9 10,23 88 100,00 

Graf č. 33: Respondenti, kteří ošetřují a neošetřují  antikoagulované pacienty 

 

V porovnání otázek č. 2 a č. 4, které určují oddělení, na kterém respondenti pracují 

a odpověď, zda na oddělení ošetřují warfarinizované či heparinizované pacienty, můžeme 

vidět, že 79 (89,77 %) respondentů z celkového množství 88 (100,00 %) respondentů, 

ošetřuje na svém oddělení antikoagulované pacienty. Ze 79 (89,77 %) respondentů, kteří 

ošetřují antikoagulované pacienty, je 49 (55,68 %) respondentů z interní JIP. Nejvíce 

záporných odpovědí, 6 (6,82 %), že takové pacienty neošetřují, odpověděli respondenti 

z MOJIP. Viz tabulka č. 33 a graf č. 33. 

  

49 

17 
13 

2 1 
6 

0

10

20

30

40

50

60

interní JIP chirurgická JIP MOJIP

Antikoagulovaní pacienti 

respondenti OŠETŘUJÍ

respondenti NEOŠETŘUJÍ



78 

 

CÍL č. 1 

Zjistit, zda se všeobecné sestry orientují ve zvláštnostech ošetřovatelské péče  

u warfarinizovaných a heparinizovaných pacientů. 

 K cíli č. 1 se vážou hypotézy 1, 3 a 4 a otázky č. 4 až č. 14 

Vyhodnocení hypotézy 1 

HYPOTÉZA 1 

Domnívám se, že více než 75 % z dotazovaných všeobecných sester v praxi 

ošetřuje warfarinizované či heparinizované pacienty. 

Vyhodnocení: 

Hypotéza 1 se vztahuje k otázce č. 4, kterou mám již zpracovanou v kapitole č. 7 

Výsledky. Viz tabulka č. 5 a graf č. 5. Hypotéza 1 se P O T V R D I L A. V praxi ošetřuje 

79 (89,77 %) respondentů warfarinizované či heparinizované pacienty. 
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Vyhodnocení hypotézy 3 

HYPOTÉZA 3 

Více než tři čtvrtiny z dotazovaných všeobecných sester, které ošetřují 

warfarinizované a heparinizované pacienty, se budou orientovat v normálních 

laboratorních hodnotách srážlivých faktorů krve a v antidotech antikoagulancií. 

Tabulka č. 34: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují v normálních 

laboratorních hodnotách srážlivých faktorů krve a v antidotech 

antikoagulancií 

respondenti: (ni) fi (%) 

ORIENTUJÍ SE (správná odpověď na 4 nebo 5 otázek) 60 68,18 

NEORIENTUJÍ SE (správná odpověď na 0 až 3 otázky) 28 31,82 

celkem 88 100,00 

Graf č. 34: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují v normálních 

laboratorních hodnotách srážlivých faktorů krve a v antidotech 

antikoagulancií 

 

V problematice antidot antikoagulancií a normálních laboratorních hodnot 

srážlivých faktorů krve (dále jen laboratorních hodnot a antidot) bez ohledu na to,  

zda antikoagulované pacienty respondenti ošetřují, se orientuje 60 (68,18 %) všeobecných 

sester. Respondentů, kteří měli 0 až 3 správných odpovědí z otázek č 8 až č. 12, tudíž  

se v dané problematice neorientují, bylo 28 (31,82%). Viz tabulka č. 34 a graf č. 34. 
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Tabulka č. 35: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují v normálních 

laboratorních hodnotách srážlivých faktorů krve a v antidotech 

antikoagulancií v závislosti na tom, zda antikoagulované pacienty 

ošetřují či neošetřují 

  ošetřují Neošetřují 

respondenti: (ni) fi (%) (ni) fi (%) 

orientují se 56 70,89 4 44,44 

neorientují se 23 29,11 5 55,56 

celkem 79 100,00 9 100,00 

Chí kvadrát < 0,001; p = 1,000 

Graf č. 35: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují v normálních 

laboratorních hodnotách srážlivých faktorů krve a v antidotech 

antikoagulancií v závislosti na tom, zda antikoagulované pacienty ošetřují  

či neošetřují 

 

Zde, uvádím počty respondentů, kteří se orientují a neorientují v laboratorních 

hodnotách a antidotech v závislosti na tom, zda antikoagulované pacienty ošetřují nebo 

neošetřují. Většina z respondentů 79 (89,77 %) antikoagulované pacienty ošetřuje. Pouze 

však 56 (70,89 %) ze 79 (100,00 %) respondentů (necelé tři čtvrtiny), kteří ošetřují 

antikoagulované pacienty se v dané problematice orientují. Méně než jedna třetina  

23 (29,11 %) respondentů, i přes to, že antikoagulované pacienty ošetřuje,  

se v problematice laboratorních hodnot a antidot neorientuje. Počet respondentů, kteří  

se orientují v laboratorních hodnotách a antidotech, ale neošetřují antikoagulované 

pacienty, jsou 4 (44,44 %) z 9 (100,00 %) respondentů, tzn. téměř polovina. Viz tabulka  

č. 35 a graf č. 35. 
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Pravděpodobnost p = 1,000; p > 0,05. Původní předpoklad, že není statisticky 

významný rozdíl v orientovanosti (týkající se laboratorních hodnot a antidot) mezi 

všeobecnými sestrami, které ošetřují, a které neošetřují antikoagulované pacienty, 

P Ř I J Í M Á M. Všeobecné sestry, které ošetřují antikoagulované pacienty, se významně 

statisticky N E L I Š Í v orientovanosti (laboratorní hodnoty a antidota) od všeobecných 

sester, které neošetřují antikoagulované pacienty. 

Vyhodnocení: 

Hypotéza 3 se vztahuje k otázce č. 4, kterou mám již zpracovanou v kapitole č. 7 

Výsledky a dále k otázkám č. 8 až č. 12. Viz tabulka č. 5, č. 34 a č. 35, a graf č. 5, č. 34 a  

č. 35. Hypotéza 3 se N E P O T V R D I L A. Méně než tři čtvrtiny z dotazovaných 

všeobecných sester, které ošetřují warfarinizované a heparinizované pacienty, se orientují  

v normálních laboratorních hodnotách srážlivých faktorů krve a v antidotech 

antikoagulancií. 
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Vyhodnocení hypotézy 4 

HYPOTÉZA 4 

Domnívám se, že méně než 50 % z dotazovaných všeobecných sester se bude 

orientovat ve specificích ošetřovatelské péče u warfarinizovaných a heparinizovaných 

pacientů, i přes to, že takové pacienty ošetřují. 

Tabulka č. 36: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují ve specificích 

ošetřovatelské péče o antikoagulované pacienty 

respondenti: (ni) fi (%) 

ORIENTUJÍ SE (správná odpověď na 8 až 10 otázek) 50 56,82 

NEORIENTUJÍ SE (správná odpověď na 0 až 7 otázek) 38 43,18 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 36: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují ve specificích 

ošetřovatelské péče o antikoagulované pacienty 

 

Počet respondentů, kteří se orientují ve specificích ošetřovatelské péče 

o antikoagulované pacienty, bez ohledu na to, zda takového pacienta ošetřují 

je 50 (56,82 %). Počet respondentů, kteří se neorientují ve specificích ošetřovatelské péče 

o antikoagulované pacienty, tudíž odpověděli pouze na 0 až 7 otázek z otázek č. 5 až č. 14 

správně, je 38 (43,18 %). Viz tabulka č. 36 a graf č. 36. 
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Tabulka č. 37: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují ve specificích 

ošetřovatelské péče o antikoagulované pacienty v závislosti na tom, 

zda je ošetřují či neošetřují 

  ošetřují Neošetřují 

respondenti: (ni) fi (%) (ni) fi (%) 

orientují se 47 59,49 3 33,33 

neorientují se 32 40,51 6 66,67 

celkem 79 100 9 100 

Chí kvadrát < 0,001; p = 1,000 

Graf č. 37: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují ve specificích 

ošetřovatelské péče o antikoagulované pacienty v závislosti na tom, zda je 

ošetřují či neošetřují 

 

Zde uvádím počty respondentů, kteří se orientují a neorientují v ošetřovatelské péči 

v závislosti na tom, zda takového pacienta ošetřují nebo neošetřují. S antikoagulovaným 

pacientem se setkala většina 79 (89,77 %) respondentů. Pouze však 47 (59,49 %)  

ze 79 (100,00 %) respondentů (přibližně polovina), kteří ošetřují antikoagulované pacienty 

se v dané problematice orientuje. Druhá necelá polovina 32 (40,51 %) respondentů, i přes 

to, že antikoagulované pacienty ošetřuje, se v problematice specifik ošetřovatelské péče 

neorientuje. Počet respondentů, kteří neošetřují antikoagulované pacienty, ale orientují  

se ve specificích ošetřovatelské péče o ně, jsou 3 (33,33 %) z 9 (100,00 %), tzn. jedna 

třetina. Zbylých 6 (66,67 %) respondentů je neošetřuje, ani neorientují. Viz tabulka č. 37  

a graf č. 37. 

Pravděpodobnost p = 1,000; p > 0,05. Původní předpoklad, že není statisticky 

významný rozdíl v orientovanosti (týkající se specifik ošetřovatelské péče  

o antikoagulované pacienty) mezi všeobecnými sestrami, které ošetřují, a které neošetřují 
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antikoagulované pacienty, P Ř I J Í M Á M. Všeobecné sestry, které ošetřují 

antikoagulované pacienty se významně statisticky N E L I Š Í (v orientovanosti  

ve specifikách ošetřovatelské péče) od všeobecných sester, které neošetřují 

antikoagulované pacienty. 

Vyhodnocení: 

Hypotéza 4 se vztahuje k otázce č. 4, kterou mám již zpracovanou v kapitole č. 7 

Výsledky a dále k otázkám č. 5 až č. 14. Viz tabulka č. 5, č. 36 a č. 37, a graf č. 5, č. 36  

a č. 37. Hypotéza 4 se N E P O T V R D I L A. Ve specificích ošetřovatelské péče  

u warfarinizovaných a heparinizovaných pacientů, se orientuje 59,49 % respondentů,  

kteří takové pacienty ošetřují.  

ZHODNOCENÍ CÍLE č. 1 

Cíl č. 1 byl splněn. Zjistila jsem, že 50 (56,82 %) z dotazovaných všeobecných 

sester se orientuje ve zvláštnostech ošetřovatelské péče u warfarinizovaných  

a heparinizovaných pacientů. Více než polovina všeobecných sester se tedy 

O R I E N T U J E ve zvláštnostech ošetřovatelské péče u warfarinizovaných  

a heparinizovaných pacientů. Viz tabulka č. 36 a graf č. 36. 
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CÍL č. 2 

Zjistit, zda se všeobecné sestry orientují ve zvláštnostech ošetřovatelské péče  

u pacientů s nekoronárním cévním uzávěrem. 

 K cíli č. 2 se vážou hypotézy 2 a 6 a otázky č. 3 a č. 15 až č. 23. 

Vyhodnocení hypotézy 2 

HYPOTÉZA 2 

 Domnívám se, že pacienty s nekoronární cévní problematikou ošetřuje více než 

polovina z dotazovaných všeobecných sester. 

Vyhodnocení: 

Hypotéza 2 se vztahuje k otázce č. 3, kterou mám již zpracovanou v kapitole č. 7 

Výsledky. Viz tabulka č. 4 a graf č. 4. Hypotéza 2 se P O T V R D I L A. V praxi ošetřuje 

pacienty s nekoronární cévní problematikou 60 (68,18 %) respondentů. 
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Vyhodnocení hypotézy 6 

HYPOTÉZA 6 

 Ve specificích ošetřovatelské péče u pacientů s nekoronárním cévním uzávěrem  

se bude orientovat méně jak 50 % z dotazovaných všeobecných sester, které takové 

pacienty ošetřují. 

Tabulka č. 38: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují ve specificích 

ošetřovatelské péče u pacientů s nekoronárním cévním uzávěrem 

respondenti: (ni) fi (%) 

ORIENTUJÍ SE (správná odpověď na 7 až 9 otázek) 22 25,00 

NEORIENTUJÍ SE (správná odpověď na 0 až 6 otázek) 66 75,00 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 38: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují ve specificích 

ošetřovatelské péče u pacientů s nekoronárním cévním uzávěrem 

 

Výše uvádím počet respondentů, kteří se orientují a kteří se neorientují  

ve specificích ošetřovatelské péče o pacienty s nekoronárním cévním uzávěrem (dále jen 

s uzávěrem), bez ohledu na to, zda se ve své praxi s takovým pacientem setkávají.  

Ve specificích ošetřovatelské péče o pacienty s uzávěrem se orientuje pouze 22 (25,00 %) 

respondentů, ostatních 66 (75,00 %) respondentů odpovědělo správně pouze na 0 – 6 

otázek z otázek č. 15 až č. 23. Viz tabulka č. 38 a graf č. 38. 
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Tabulka č. 39: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují ve specificích 

ošetřovatelské péče u pacientů s nekoronárním cévním uzávěrem 

v závislosti na tom, zda takové pacienty respondenti ošetřují či 

neošetřují 

  ošetřují Neošetřují 

respondenti: (ni) fi (%) (ni) fi (%) 

orientují se 15 25,00 7 25,00 

neorientují se 45 75,00 21 75,00 

celkem 60 100 28 100 

Chí kvadrát < 0,001; p = 1,000 

Graf č. 39: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují ve specificích 

ošetřovatelské péče u pacientů s nekoronárním cévním uzávěrem 

v závislosti na tom, zda takové pacienty respondenti ošetřují či neošetřují 

 

Výše můžeme pozorovat počet respondentů, kteří se orientují a kteří se neorientují 

ve specificích ošetřovatelské péče v závislosti na tom, zda pacienta s nekoronární cévní 

problematikou respondenti ošetřují. Z 60 (100,00 %) respondentů, kteří takové pacienty 

ošetřují, se v dané problematice orientuje jen jedna čtvrtina 15 (25,00 %) respondentů. 

Stejně tomu tak je i u respondentů, kteří pacienty s danou problematikou neošetřují. 

Viz tabulka č. 39 a graf č. 39. 

Již na první pohled je vidět, že zde není žádný rozdíl mezi respondenty,  

kteří ošetřují a kteří neošetřují pacienty s nekoronární cévní problematikou. Pro potvrzení 

uvádím pravděpodobnost p = 1,000; p > 0,05. Původní předpoklad, že není statisticky 

významný rozdíl v orientovanosti (ve specifikách ošetřovatelské péče u pacientů 

s nekoronárním cévním uzávěrem) mezi všeobecnými sestrami, které ošetřují, a které 

neošetřují takové pacienty, P Ř I J Í M Á M. Všeobecné sestry, které ošetřují pacienty 

s nekoronárním cévním uzávěrem se v mém zkoumaném vzorku, významně statisticky 
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N E L I Š Í (v orientovanosti ve specifikách ošetřovatelské péče) od všeobecných sester, 

které neošetřují pacienty s nekoronárním cévním uzávěrem. 

Vyhodnocení: 

Hypotéza 6 se vztahuje k otázce č. 3, kterou mám již zpracovanou v kapitole č. 7 

Výsledky a dále k otázkám č. 15 až č. 23. Viz tabulka č. 4, č. 38 a č. 39, a graf č. 4, č. 38  

a č. 39. Hypotéza 6 se P O T V R D I L A Ve specificích ošetřovatelské péče u pacientů 

s nekoronárním cévním uzávěrem se orientuje 25 % z dotazovaných všeobecných sester, 

které takové pacienty ošetřují.  

ZHODNOCENÍ CÍLE č. 2 

Cíl č. 2 byl splněn. Zjistila jsem, že pouze 22 (25,00 %) z dotazovaných 

všeobecných sester se orientuje ve zvláštnostech ošetřovatelské péče u pacientů 

s nekoronární cévní problematikou. Všeobecné sestry se tedy N E O R I E N T U J Í  

ve zvláštnostech ošetřovatelské péče u pacientů s nekoronární cévní problematikou.  

Viz tabulka č. 38 a graf č. 38.  
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CÍL č. 3 

Zjistit, zda se všeobecné sestry orientují ve všeobecných tématech nekoronární 

cévní problematiky. 

 K cíli č. 3 se váže hypotéza 5 a otázky č. 3 a č. 24 až č. 29. 

Vyhodnocení hypotézy 5 

HYPOTÉZA 5 

 Všeobecní sestry, které ošetřují pacienty s nekoronární cévní problematikou,  

se budou lépe orientovat ve všeobecných tématech nekoronární cévní problematiky,  

než všeobecné sestry, které takové pacienty neošetřují. 

Tabulka č. 40: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují ve všeobecných 

tématech nekoronární cévní problematiky 

respondenti: (ni) fi (%) 

ORIENTUJÍ SE (správná odpověď na 5 nebo 6 otázek) 44 50,00 

NEORIENTUJÍ SE (správná odpověď na 0 až 4 otázek) 44 50,00 

Celkem 88 100,00 

Graf č. 40: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují ve všeobecných tématech 

nekoronární cévní problematiky 

 

Zde můžeme vidět, že počet respondentů, kteří se orientují v tématech nekoronární 

cévní problematiky je 44 (50,00 %), a je naprosto totožný, jako počet respondentů, kteří  

se v tématech nekoronární cévní problematiky neorientují, 44 (50,00 %). Viz tabulka č. 40 

a graf č. 40.  
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Tabulka č. 41: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují ve všeobecných 

tématech nekoronární cévní problematiky v závislosti na tom,  

zda takové pacienty ošetřují či neošetřují 

  ošetřují neošetřují 

respondenti: (ni) fi (%) (ni) fi (%) 

orientují se 35 58,33 9 32,14 

neorientují se 25 41,67 19 67,86 

Celkem 60 100 28 100 

Chí kvadrát < 0,001; p = 1,000 

Graf č. 41: Počet respondentů, kteří se orientují a neorientují ve všeobecných tématech 

nekoronární cévní problematiky v závislosti na tom, zda takové pacienty 

ošetřují či neošetřují 

 

Zde uvádím počet sester 35 (58,33 %)., které ošetřují pacienty s nekoronární cévní 

problematikou a zároveň se orientují v dané problematice. Počet sester, které takové 

pacienty neošetřují, ale přes to se orientují v dané problematice je jen 9 (32,14 %).  

Viz tabulka č. 41 a graf č. 41. 

Pravděpodobnost p = 1,000; p > 0,05. Původní předpoklad, že není statisticky 

významný rozdíl v orientovanosti (týkající se všeobecných témat nekoronární cévní 

problematiky) mezi všeobecnými sestrami, které ošetřují, a které neošetřují pacienty 

s nekoronárním cévním uzávěrem, P Ř I J Í M Á M. Všeobecné sestry ošetřující takové 

pacienty se významně statisticky N E L I Š Í (v orientovanosti ve všeobecných tématech 

nekoronární cévní problematiky) od všeobecných sester, které neošetřují antikoagulované 

pacienty.  
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Vyhodnocení: 

Hypotéza 5 se vztahuje k otázce č. 3, kterou mám již zpracovanou v kapitole č. 7 

výsledky a dále k otázkám č. 24 až č. 29. Viz tabulka č. 4, č. 40 a č. 41, a graf č. 4, č. 40  

a č. 41. Hypotéza 5 se P O T V R D I L A. Všeobecné sestry, které ošetřují pacienty 

s nekoronární cévní problematikou, se lépe orientují v dané problematice než všeobecné 

sestry, které takové pacienty neošetřují. Respondentů orientujících se v dané problematice, 

kteří takové pacienty ošetřují, je 33 (fi = 58,33 %) z dotazovaných všeobecných sester. 

Respondentů orientujících se v dané problematice, kteří takové pacienty neošetřují, 

 je 9 (fi = 32,14 %) z dotazovaných všeobecných sester. 

ZHODNOCENÍ CÍLE č. 3 

Cíl č. 3 byl splněn. Zjistila jsem, že přesně polovina, 44 (50,00 %) z dotazovaných 

všeobecných sester, se orientuje ve všeobecných tématech nekoronární cévní 

problematiky. Polovina všeobecných sester se tedy O R I E N T U J E ve všeobecných 

tématech nekoronární cévní problematiky a polovina se v dané problematice 

N E O R I E N T U J E. Viz graf č. 40 a tabulka č. 40.  
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DISKUZE 

Úkolem této práce bylo zjistit, jak se orientují všeobecné sestry v problematice 

specifik ošetřovatelské péče o antikoagulované pacienty a o pacienty s nekoronárním 

cévním uzávěrem. V teoretické části své práce popisuji tedy 2 cévní onemocnění, která 

mohou způsobit závažný, až život ohrožující stav pacienta, vyžadující urgentní léčbu na 

jednotkách intenzivní péče. Jedná se o akutní tepenný uzávěr a o hlubokou žilní trombózu. 

Když jsem začala zpracovávat danou problematikou, zjistila jsem, že není příliš mnoho 

publikací, které by se zajímaly o jednu či druhou nemoc. Většina z publikací je již 

zastaralá a podobné práce mému tématu nebyly napsány. Z tohoto důvodu jsem neměla 

možnost porovnávat mnou pozorované výsledky s jinými. Tématu nekoronárních cévních 

uzávěrů je ze strany zdravotníků věnována zřejmě jen malá pozornost. 

Empirickou část své práce jsem pojala jako výzkumné šetření pomocí anonymních 

dotazníků. Dotazníky, které jsem rozdala, byly zaměřeny, právě na ošetřovatelskou péči  

o antikoagulované pacienty a pacienty s nekoronárním cévním uzávěrem. Rozdala jsem 

celkem 123 dotazníku v 5 nemocnicích na 6 odděleních. Zpět se mi vrátilo 88 (71,55 %) 

zcela vyplněných dotazníků, se kterými jsem dále pracovala. 

Nyní bych ráda poukázala na některé výsledky v porovnání s mými očekáváními. 

Více jak čtvrtinu respondentů tvořili muži, pracující na JIP. Domnívám se, že kdybych 

dotazníkové šetření provedla na standardních odděleních, drtivou většinou respondentů by 

byly ženy. Pokud bych měla porovnat orientovanost mezi muži a ženami, lépe dopadly 

ženy. Z celkového množství žen se orientovalo v daných problematikách 65 %, 

z celkového množství mužů se orientovalo pouze 48 %. Myslím si, že výsledek dopadl 

takto díky menšímu počtu mužů než žen a též díky odlišnému vnímání a chápání otázek  

u mužů a u žen. 

Dotazníkové šetření proběhlo na 3 typech oddělení. Největší návratnost dotazníků 

jsem měla z interní JIP, kde mi vyplnilo dotazník 51 (57,95 %) respondentů. Z chirurgické 

JIP se mi vrátilo 18 (20,46 %) dotazníků a z MOJIP 19 (21,59 %). Mezi odděleními 

dopadlo nejhůře oddělení MOJIP s pouhými 36,84 % úspěšně vyplněných dotazníků. 

Oddělení interní a chirurgické JIP dopadly úplně stejně. Oba dva typy měli správně 

zodpovězených 66,67 % dotazníků. Domnívám se, že oddělení MOJIP dopadlo nejhůře 

díky jeho multioborovému zaměření a otázky týkající se úzce specifik ošetřovatelské péče 

o pacienty s nekoronárním cévním uzávěrem byly příliš složité. 

Hypotéza 1, kde jsem se domnívala, že více 75 % respondentů se v praxi setkává 

s antikoagulovanými pacienty, se potvrdila. Celých 89,77 % respondentů se s takovými 

pacienty setkává. Myslím si, že tito pacienti se vyskytují nejen na JIP, ale i na standardních 

odděleních, na ambulancích i na odděleních následné péče. V této hypotéze jsem udělala 

chybu. Vzhledem k tomu že dnes každý pacient, který leží na JIP, dostává jako prevenci 

tromboembolické nemoci minimálně nízkomolekulární hepariny, měla hypotéza znít: 

Domnívám se, že více jak 95 % respondentů se v praxi setkává s antikoagulovaným 

pacientem. Proto si myslím, že počet 9 (10,23 %) respondentů, kteří neošetřují 

antikoagulované pacienty, je poměrně velké číslo. Takoví respondenti jsou  
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ve zdravotnictví buď opravdu velmi krátkou dobu, nebo v případě, že se látka skrývá pod 

jiným názvem než heparin, nevědí, co aplikují. 

V hypotéze 2 se domnívám, že pacienty s nekoronárním cévním uzávěrem ošetřuje 

více než polovina z dotazovaných všeobecných sester. Tato hypotéza se mi opět potvrdila. 

Pacienty s nekoronárním cévním uzávěrem ošetřuje 68,18 % respondentů. Nejvíce jsou 

ošetřováni na interních JIP, kde tuto možnost označilo 82,35 % respondentů, na MOJIP 

více než polovina respondentů označila možnost, že takové pacienty neošetřují,  

na chirurgické JIP je to zhruba půl na půl mezi těmi co ošetřují a neošetřují pacienty 

s nekoronárním cévním uzávěrem. 

Dále jsem se v dotazníku zajímala o to, zda se všeobecné sestry orientují 

v normálních laboratorních hodnotách srážlivých faktorů krve a v antidotech 

antikoagulancií. Více jak 4 správné odpovědi z otázek č. 8 až č. 12 v dotazníku zvolilo 

68,18 % ze všech respondentů. Z těch respondentů, kteří antikoagulované pacienty 

ošetřují, se orientuje v dané problematice 56 (70,89 %). V hypotéze 3 jsem uvedla 

domněnku, že si myslím, že více jak tři čtvrtiny respondentů, ošetřujících antikoagulované 

pacienty, se bude orientovat v normálních laboratorních hodnotách srážlivých faktorů krve 

a v antidotech antikoagulancií. Hypotéza se, sice jen o pár procent, ale nepotvrdila. 

Předpokládala jsem, že pokud respondenti antikoagulované pacienty ošetřují, budou např. 

vědět, jak sníží hladinu INR v krvi. Na tuto otázku mi odpovědělo správně jen 53 (60,23 

%) respondentů. Poměrně hodně špatných odpovědí 27 (30,68 %) jsem zaznamenala  

i u otázky, kde jsem se tázala na správné rozmezí aPTT v krvi u zdravého člověka. Nejvíce 

respondentů 97,73 % odpovídalo správně na otázku rozmezí laboratorních hodnot INR  

u zdravého člověka. Přesto, že se hypotéza nepotvrdila, domnívám se, že výsledek 

 je dobrý. Patrně z toho důvodu, že většina respondentů antikoagulované pacienty ošetřuje. 

Statisticky mi však nevyšel žádný významný rozdíl v orientovanosti mezi těmi 

všeobecnými sestrami, které antikoagulované pacienty ošetřují a které takové pacienty 

neošetřují. 

Hypotéza 4, ve které se domnívám, že méně než 50 % respondentů se bude 

orientovat ve specifikách ošetřovatelské péče o antikoagulované pacienty i přes to,  

že je ošetřují, se nepotvrdila. Více než 8 správných odpovědí z otázek č. 5 až č. 14 získalo 

50 (56,82 %) respondentů. Ze 79 (100,00 %) respondentů, kteří ošetřují antikoagulované 

pacienty, se orientuje v dané problematice jen 47 (59,49 %) respondentů. Domnívám se,  

že ve specifikách ošetřovatelské péče se orientuje tak málo všeobecných sester, protože 

nikde se nedočtete, jak správně u antikoagulovaných pacientů postupovat. 

Antikoagulovaným pacientům by se například neměli podávat léky i. m., protože byste jim 

mohli způsobit nitrosvalové krvácení, na což byla zaměřena jedna z mých otázek 

v dotazníku. Správně, možnostmi aplikace léku i. v., nebo p. r. u pacienta s INR 9, 

odpovědělo pouze 37 (42,05 %) respondentů a 7 (7,95 %) respondentů dokonce označilo 

možnost právě podání i. m. injekce. Překvapivý byl výsledek, že 71 (80,68 %) respondentů 

zvolilo správnou odpověď pro aplikaci s. c. injekce, do okolí pupku. Tuto informaci 

se respondenti též nemají moc šanci nikde dočíst, leda v návodu aplikace LMWH. 

V otázce, kde jsem po respondentech žádala, aby označili pouze antikoagulancia, jsem do 

odpovědí úmyslně zařadila méně známé antikoagulancium Xarelto, domnívám se, že právě 
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z tohoto důvodu odpovědělo správně jen 56 (63,64 %) respondentů. Kdybych místo 

Xarelta zařadila do odpovědí warfarin, respondenti by určitě měli větší úspěšnost 

v odpovědích. Statisticky mi nevyšel žádný významný rozdíl v orientovanosti  

ve specificích ošetřovatelské péče u warfarinizovaných a heparinizovaných pacientů mezi 

respondenty, kteří antikoagulované pacienty ošetřují a kteří je neošetřují. 

Hypotéza 5 ukázala asi nejzajímavější výsledek. Přesně polovina 44 (50,00 %)  

ze všech respondentů se ve všeobecných tématech nekoronární cévní problematiky 

orientuje. To znamená, že měli minimálně 5 správných odpovědí z otázek č. 24 až č. 29. 

Respondentů, kteří ošetřují pacienty s nekoronární cévní problematikou a zároveň  

se v ní orientují je 35 (58,33%). Respondentů, kteří neošetřují agenty s nekoronární cévní 

problematikou, ale orientují se v ní je 9 (32,14 %). Hypotéza 5, ve které se domnívám,  

že všeobecné sestry, které ošetřují pacienta s nekoronární cévní problematikou, se lépe 

orientují ve všeobecných tématech nekoronární cévní problematiky, než všeobecné sestry, 

které takového pacienta neošetřují, se potvrdila. Velmi správně odpovídali respondenti  

na otázky týkající se příznaků akutního tepenného uzávěru a hluboké žilní trombózy.  

Na příznaky akutního tepenného uzávěru správně odpovědělo 77 (87,50 %) respondentů  

a na příznaky hluboké žilní trombózy odpovědělo správně 76 (86,36 %) respondentů. 

Domnívám se, že takto vysoký počet odpovědí už není jen náhoda, ale že respondenti  

by dokázali velmi dobře rozpoznat obě onemocnění. Na otázku, kde se ptám na věkovou 

skupinu, kterou nejčastěji akutní cévní uzávěry postihují, odpovědělo jen 43 (48,86 %) 

respondentů správně, že se nedá jednoznačně určit. Myslím si, že tato otázka byla 

zavádějící. Kdybych ji bývala rozdělila podle onemocnění, určitě by respondenti měli více 

správných odpovědí. Stejně tak tomu bylo i u otázky, kde se ptám na rizikové faktory, 

které se přímo podílejí na vzniku cévních onemocnění. Myslím si, že právě z důvodu 

sloučení rizik obou onemocnění do jedné otázky odpovědělo jen 32 (36,36 %) respondentů 

správně. Poměrně hodně respondentů neoznačilo možnost Leidenské mutace, tudíž se nám 

nabízí i možnost, že rizikové faktory akutního tepenného uzávěru zastínili rizikové faktory 

hluboké žilní trombózy, o kterých se tak často nemluví. Statisticky se nejeví žádný 

významný rozdíl v orientovanosti ve všeobecných tématech nekoronární cévní 

problematiky mezi všeobecnými sestrami, které pacienty s nekoronární cévní 

problematikou ošetřují a které takové pacienty neošetřují.  

V hypotéze 6 jsem se domnívala, že méně jak 50 % respondentů, kteří, ošetřují 

pacienty s nekoronární cévní problematikou, se bude orientovat ve specificích 

ošetřovatelské péče o takové pacienty. Hypotéza se potvrdila. Pouze 22 (25,00 %) 

respondentů odpovědělo správně alespoň 7 z otázek č. 15 až č. 23. Nejhůře odpovídali 

respondenti na otázku, co musí sestry udělat před angiografickým vyšetřením. Na tuto 

otázku odpovědělo správně jen 15 (17,05 %) respondentů. Velmi podobný výsledek měla 

otázka, kde respondenti měli označit možnost, že pacient před angiografickým vyšetřením 

nesmí jíst, ale měl by pít. Správně odpovědělo jen 22 (25,00 %) respondentů. Respondentů, 

kteří zvolili možnost, že pacient nesmí pít, bylo 33 (37,50 %). Domnívám se, že důvod, 

proč respondenti neoznačili správné možnosti, je ten, že pacienta na angiografické 

vyšetření připravují málokdy, a proto na oddělení neexistují žádné standardy, jak pacienta 

před angiografickým vyšetřením připravit. Mezi nejlépe zodpovězené otázky patří otázka 
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na invazivní vstup, který musí mít pacient před převozem na angiografické vyšetření. 

Správně odpovědělo 78 (88,64 %) respondentů. A otázka na nejčastější cévní přístup pro 

angiografii vén dolních končetin. Správně odpovědělo 81 (92,05 %) respondentů. 

Statisticky není významný rozdíl mezi v orientovanosti v ošetřovatelské péči o pacienty 

s nekoronárním cévním uzávěrem mezi všeobecnými sestrami, které pacienty 

s nekoronární cévní problematikou ošetřují a mezi všeobecnými sestrami, které takové 

pacienty neošetřují.   

Ve všech případech, kdy jsem porovnávala statistickou významnost v rozdílech 

v orientovanosti a neorientovanosti všeobecných sester, které ošetřují a neošetřují pacienta 

s danou problematikou, mi vyšel nevýznamný statistický rozdíl. Respondenti ač ošetřují 

nebo neošetřují pacienta s určitým problémem, udávali stejné množství správných  

a nesprávných odpovědí. Myslím si, že jsou v zásadě 3 možnosti, proč mi nevyšla žádná 

pravděpodobnost větší než 5 %. První možnost je, že toto jsou velmi zkreslené údaje díky 

malému počtu respondentů. Druhá možnost je, že respondenti z praxe nečerpají žádné 

významné zkušenosti. A třetí možnost je, že respondenti informace nemají, neorientují  

se a jen tipovali správné odpovědi. Osobně se přikláním k možnosti první nebo třetí. 

Z vlastní zkušenosti vím, že pokud se všeobecná sestra setká s nějakým pacientem, 

většinou se obohacuje o zkušenosti už při prvním kontaktu. 

Z celkového hodnocení jsem očekávala, že dotazníky, díky vlastním zkušenostem 

z praxe na AJIP, dopadnou více než z 50 % špatně i přes to, že jsem ho sestavovala pouze 

z praktických věcí, dovedností a zkušeností, se kterými se všeobecné sestry mohou 

naprosto běžně ve své praxi setkat. Mile mě překvapil výsledek 53 (60,23 %) správně 

vyplněných dotazníků, přičemž 3 (3,41 %) dotazníky měly plný počet bodů. Domnívám se, 

že hlavní důvod, proč se všeobecné sestry plně neorientují v problematice ošetřovatelské 

péče o antikoagulované pacienty a pacienty s nekoronárním cévním uzávěrem,  

je nedostatek patřičných informací právě k ošetřovatelské péči. Informace buď neexistují, 

nebo jsou nepřesné, zastaralé a někdy i špatné. 

Opatření pro praxi 

Na základě dosažených výsledků, vlastní praxe na angiologické jednotce intenzivní 

péče a zkušeností tam získaných, jsem navrhla dva standardy ošetřovatelských postupů. 

Návrh standardu ošetřovatelského postupu o pacienta s akutním tepenným uzávěrem  

a tabulka, která je návodem, jak se správně starat o postiženou končetinu, jsou v Příloze L. 

Návrh standardu ošetřovatelského postupu o pacienta s hlubokou žilní trombózou  

a tabulka, jak se správně starat o postiženou končetinu, jsou v Příloze M. 

Doporučení 

Jako doporučení do budoucnosti a pro další výzkum bych mohla navrhnout aplikaci 

těchto standardů do praxe a po několika letech opětovné zhodnocení dané situace. Mezi 

další výzkumná doporučení bych navrhla téma, kde by se zjišťoval zájem všeobecných 

sester o vzdělávání v oboru angiologie.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo nejprve zjistit, jak se všeobecné sestry orientují v nekoronární 

cévní problematice, ve specifikách ošetřovatelské péče o antikoagulované pacienty  

a pacienty s cévními uzávěry končetin, a následně vytvořit vlastní návrh standardu 

ošetřovatelského postupu pro pacienty s nekoronárním cévním onemocněním. V teoretické 

části jsem popsala onemocnění akutní tepenný uzávěr a hlubokou žilní trombózu. Zvláštní 

kapitolu jsem věnovala ošetřovatelské péči o takové nemocné, kterou jsem napsala jen 

díky vlastním zkušenostem a praxi na AJIP, protože v odborných publikacích se o této 

problematice téměř nikdo nezmiňuje. Empirickou část jsem vedla jako kvantitativní 

výzkumné šetření pomocí techniky anonymního dotazníku. Respondenty byly všeobecné 

sestry pracující na interních, chirurgických nebo multioborových jednotkách intenzivní 

péče nefakultních nemocnic v Praze a krajských nemocnic ve středočeském kraji. 

Cíl č. 1, zjistit, zda se všeobecné sestry orientují ve zvláštnostech ošetřovatelské 

péče u warfarinizovaných a heparinizovaných pacientů. Zjistila jsem, že více než polovina 

z dotazovaných všeobecných sester se orientuje ve zvláštnostech ošetřovatelské péče  

u warfarinizovaných a heparinizovaných pacientů. K cíli č. 1 patřily hypotézy 1, 3 a 4. 

Hypotéza 1, domnívám se, že více než 75 % z dotazovaných všobecných sester v praxi 

ošetřuje warfarinizované či heparinizované pacienty, se potvrdila. V praxi ošetřuje 89,77 % 

respondentů warfarinizované či heparinizované pacienty. Hypotéza 3, více než tři čtvrtiny 

z dotazovaných všeobecných sester, které ošetřují warfarinizované a heparinizované 

pacienty, se budou orientovat v normálních laboratorních hodnotách srážlivých faktorů 

krve a antidotech antikoagulancií, se nepotvrdila. Méně než tři čtvrtiny z dotazovaných 

všeobecných sester, které ošetřují warfarinizované a heparinizované pacienty, se orientují  

v normálních laboratorních hodnotách srážlivých faktorů krve a v antidotech 

antikoagulancií. Hypotéza 4, domnívám se, že méně než 50 % z dotazovaných 

všeobecných sester se bude orientovat ve specificích ošetřovatelské péče  

u warfarinizovaných a heparinizovaných pacientů, i přes to, že takové pacienty ošetřují,  

se nepotvrdila. Ve specificích ošetřovatelské péče u warfarinizovaných a heparinizovaných 

pacientů, se orientuje 59,49 % respondentů, kteří takové pacienty ošetřují. Na základě výše 

uvedených výsledků mohu konstatovat, že cíl č. 1 jsem splnila. 

Cíl č. 2, zjistit, zda se všeobecné sestry orientují ve zvláštnostech ošetřovatelské 

péče u pacientů s nekoronárním cévním uzávěrem. Zjistila jsem, že se orientuje pouze 

jedna čtvrtina respondentů ve zvláštnostech ošetřovatelské péče u pacientů s nekoronární 

cévní problematikou. K cíli č. 2 patři hypotézy 2 a 6. Hypotéza 2, domnívám se, 

že pacienty s nekoronární cévní problematikou ošetřuje více než polovina z dotazovaných 

všeobecných sester, se potvrdila. V praxi ošetřuje pacienty s nekoronární cévní 

problematikou 68,18 % všeobecných sester. Hypotéza 6, ve specificích ošetřovatelské péče 

u pacientů s nekoronárním cévním uzávěrem se bude orientovat méně jak 50 % 

z dotazovaných všeobecných sester, které takové pacienty ošetřují, se potvrdila.  

Ve specificích ošetřovatelské péče u pacientů s nekoronárním cévním uzávěrem  

se orientuje pouze 25 % z dotazovaných všeobecných sester, které takové pacienty ošetřují. 

Mohu konstatovat, že cíl č. 2 byl též splněn. 
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Cíl č. 3, zjistit, zda se všeobecné sestry orientují ve všeobecných 

tématech nekoronární cévní problematiky. Zjistila jsem, že přesně polovina respondentů  

se orientuje ve všeobecných tématech nekoronární cévní problematiky. K cíli č. 3 patří 

hypotéza 5. Hypotéza 5, všeobecné sestry, které ošetřují pacienty s nekoronární cévní 

problematikou, se budou lépe orientovat ve všeobecných tématech nekoronární cévní 

problematiky než všeobecné sestry, které takové pacienty neošetřují, se potvrdila. 

Všeobecné sestry, které ošetřují pacienty s nekoronární cévní problematikou, se lépe 

orientují v dané problematice než všeobecné sestry, které takové pacienty neošetřují. 

Respondentů orientujících se v dané problematice, kteří takové pacienty ošetřují, je 58,33 

%. Respondentů orientujících se v dané problematice, kteří takové pacienty neošetřují, 

 je 32,14 %. Cíl č. 3 byl na podkladě výše uvedených výsledů splněn. 

Cíl č. 4, vytvořit vlastní návrh standardu ošetřovatelského postupu pro pacienty 

s nekoronárním cévním uzávěrem. Jako výstup z mé diplomové práce jsem vytvořila dva 

vlastní návrhy standardu ošetřovatelského postupu o pacienty s akutním tepenným 

uzávěrem a o pacienty s hlubokou žilní trombózou. Oba dva jsou součástí příloh. Mohu 

tedy konstatovat, že cíl č. 4 byl také splněn. 

Význam předložené práce vidím především v materiálech, které vznikly  

na podkladě zjištěných nedostatků. Tedy mnou vytvořené návrhy standardů ošetřovatelské 

péče pro pacienty s akutním tepenným uzávěrem a s hlubokou žilní trombózou, které bych 

ráda poskytla náměstkyním ošetřovatelské péče. 
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SEZNAM ZKRATEK 

AIM  - akutní infarkt myokardu 

AJIP  - sngiologická jednotka intenzivní péče 

AKS  - akutní koronární syndrom 

aPTT  - Aktivovaný parciální tromboplastinový čas  

ASA  - acidum acetylsalysilum 

CNS  - centrální nervová soustava 

CŽK  - centrální žilní katétr 

č.  - číslo 

DIC  - diseminovaná intravaskulární koagulace 

DKK  - dolní končetiny 

DM  - diabetes mellitus 

ECMO  - Extrakorporální membránová oxygenace 

EKG  - elektrokardiografie 

GIT  - gastrointestinální trakt 

Hb  - hemoglobin 

HCG  - Human chorionic gonadotropin 

HIT  - heparinem indukovaná trombocytopenie 

Hmt  - hematokrit 

i. m.  - intramuskulární 

i. v.  - intravenózní 

ICHDK - ischemická choroba dolních končetin 

ICHS  - ischemická choroba srdce 

INR  - Výsledek Quickova testu se vyjadřuje jako INR (International Normalized 

Ratio) 

i. v.  - intravenózní 

JIP  - jednotka intenzivní péče 

KO  - krevní obraz 

LDL  - low density lipoprotein 

LKTL  - lokální trombolýza 

LMWH - Low Molecular Weight Heparins 

mmHg  - milimetry rtuti 
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MOJIP  - multioborová jednotka intenzivní péče 

NAP  - nestabilní angina pectoris 

NSA  - nesteroidní antirevmatika 

P  - pulz 

p. o.  - per os 

PMK  - permanentní močový katétr 

PŽK  - periferní žilní katétr 

RHB  - rehabilitace 

RLP  - rychlá lékařská pomoc 

RZP  - rychlá záchranná pomoc 

s  - sekunda 

s. c.  - subkutánní 

SpO2  - parciální tlak kyslíku na periferii 

TEN  - tromboembolický nemoc 

TK  - krevní tlak 

TT  - tělesná teplota 
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PŘÍLOHY 

Příloha A: Dotazník 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, 

 

Jmenuji se Anežka 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, žádám Vás tedy o vyplnění tohoto 

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

žádném případě nebude zneužito jeho výsledků. 

 

Děkuji Vám, za Vaši spolupráci. 

Anežka Šestáková 

 

1) Pohlaví:  MUŽ          X          ŽENA 

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) Paže 

b) Stehno 

c) Okolí pupku 

d) Hýždě 

 

7) Zaškrtněte nejpravděpodobnější odpověď: warfarinizovaní či heparinizovaní 

pacienti jsou ohroženi: 

a) Žaludečními vředy z užívání 

Warfarinu p. o. 

b) Nekrózami podkoží 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 žádné 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 postižené 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 ohrožena 

b) nezvratné poškození tkání postižené oblasti 

c) amputace postižené oblasti 

d) celková sepse až ohrožení života díky toxinům uvolněných z poškozené tkáně 

postižené oblasti 

 

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

(možné více správných odpovědí) 

a) elevace končetiny 

b)  vytvořit na končetině vysokou 

bandáž 

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 

bandáž 

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 žilní katétr 

b) centrální žilní 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 může kapat volně bez infuzní pumpy rychlostí asi 100 ml / hod 

b) Infuze může 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 žilní uzávěr 

c) Akutní tepenný uzávěr 

d) Namožené svaly z velkého 

fyzického přetížení 

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 žilní uzávěr 

c) Zlomeninu 

d) Utlačení n. Ischiadicus z dlouhého ležení 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 
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