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Abstrakt 

Záměrem této bakalářské práce na téma „Problematika ošetřování centrálních 

žilních katétrů“ bylo zjistit vzdělanost sester v dané problematice. Porovnat úroveň 

vědomostí sester na standardních a specializovaných pracovištích ve Fakultní nemocnici 

v Motole. Práce je rozčleněna na části teoretickou a empirickou. Teoretická část přináší 

přehled dosavadních poznatků řešené problematiky. V práci popíši typy centrálních 

žilních katétrů, jejich indikace, kontraindikace, přístupy, průběh zavedení, komplikace a 

ošetřovatelskou péči. V závěru teoretické části uvedu informace o výskytu katétrových 

infekcí. 

Empirická část se věnuje vyhodnocování strukturalizovaného dotazníkového 

šetření, které bylo provedeno kvantitativní metodou. Dotazníky byly rozdány na 

standardních odděleních interní a onkologické kliniky, na specializovaných odděleních 

koronární jednotky, metabolické jednotky a anesteziologicko-resuscitačním oddělení ve 

FN Motole. Získaná data budu prezentovat pomocí grafového a tabulkového znázornění 

s podrobným slovním popisem. Na konci práce uvádím návrhy řešení na zjištěné 

nedostatky. 

 

 

Abstrakt 

 The aim of this thesis on the topic „The issue of treating central venous 

catheters“ was to determine the education of nurses in the field. Compare the level of 

knowledge of nurses on standard and specialized departments at the University Hospitál 

Motol. The work is dividend into theoretical and empirical. The theoretical part 

provides an overview of current knowledge of Tavole. In this work I will describe the 

type sof central venous catheters, thein indications, contraindications, approaches, 



 

 

course inroduction, complications and nursing care. At the end of the theoretical part 

will bring information on the incidence of catheter infection. 

 The empirical part drala with the evaluation of texturized questionnaire survey, 

which was conducted by a quantitative method. Questionnaires were handed out at the 

department of internal standard and oncology clinics, the specialized department sof 

coronary care units, metabolit units and anestesiology and resuscitation department at 

the University Hospital Motol. The obtained data will be presented usány the graph and 

tabulář representation with a detailed verbal description. At the end of the thesis I 

propose solutions to identified deficiencies. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

a. - artérie 

aj. - a jiné 

ATB - antibiotika 

atd. - a tak dále 

AV shunt - arteriovenózní zkrat  

cit. - citace  

cm - centimetr 

CRB  - catheter-related bacteremia (bakteriémie související s katétrem) 

CRS – catheter-related sepsis (sepse související s katétrem) 

CRP - c- reaktivní protein 

CT – computed tomography (počítačová tomografie)  

CVP - Central venous pressure (centrální venózní tlak) 

CŽK - centrální žilní katétr 

CŽT - centrální žilní tlak 

č. - číslo 

EKG - elektrokardiograf 

et al. - kolektiv 

FN - Fakultní nemocnice 

HA - Alternativní hypotéza  

H0 - Nulová hypotéza  

HCl - kyselina chlorovodíková 

Kč - koruna 

kol. - kolektiv 

ml - milimetr 

MRSA – Methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus (Methicilin-rezistentní zlatý 

stafylokok) 

n - absolutní četnost  

např. - například 

Obr. - obrázek  

PICC - peripherally implanted central catheter (periferně zavedený centrální žilní katétr) 

PVP - Povidonum iodinatum  

PŽK - periferní žilní katétr 

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_venous_pressure


Bakalářská práce                                                                 Problematika ošetřování centrálních žilních katétrů 

 

 

RTG - Rentgen 

snímek v AP – snímek předozadní 

Tab. - tabulka  

tj. - to je 

tzn. - to znamená 

tzv. - takzvaně  

SONO - sonografie 

UI - jednotka 

v. - vena 

° C - stupeň celsia 

% - relativní četnost 
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1  ÚVOD 

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala na základě svého zájmu o tuto 

problematiku. Pracuji na standardním oddělení interní kliniky ve FN Motole jako 

všeobecná sestra bez odborného dohledu. Na standardních odděleních jsme se doposud 

setkávali více s pacienty, kteří měli zavedeny periferní žilní katétry (PŽK) než centrální 

žilní katétry (CŽK). Zavádění CŽK je jedním z častých výkonů, provádějících se hlavně 

na specializovaných pracovištích intenzivní a anesteziologicko-resuscitační péče. Díky 

narůstajícím nárokům na léčbu pacientů na standardních odděleních však nabývá 

nutnost zavedení CŽK i na těchto pracovištích. Jedná se o invazivní výkon, který s 

sebou nese řadu komplikací, ať již časných nebo pozdních. Výskyt komplikací souvisí 

s činností sester a jejich znalostí v oblasti ošetřovatelské péče o pacienty s CŽK. Péče o 

CŽK je stále více aktuálním tématem, snahou odborníků je soustředit se na zvyšování 

kvality, a to hlavně v oblasti ošetřování CŽK. Ošetřování by mělo být prováděno 

striktně sterilně, čímž by se měla minimalizovat rizika vzniku komplikací. Centrální 

žilní katétr představuje pro pacienta komfortní a pohodlný přístup do žilního řečiště.  

 Ve své práci bych se chtěla zaměřit na znalosti sester v oblasti problematiky 

ošetřování centrálních žilních katétrů. Ve svém okolí jsem pozorovala různou 

teoretickou i praktickou úroveň znalostí v této problematice. Práce by měla odhalit, jaké 

jsou znalosti sester na standardních typech oddělení oproti znalostem sester na 

specializovaných pracovištích intenzivní a anesteziologicko-resuscitační péče ve 

Fakultní nemocnici v Motole, dále jakou roli hraje ve znalostech ošetřovatelské péče o 

pacienty s CŽK vzdělání sester a dosažená doba praxe. V neposlední řadě je centrem 

mého zájmu zjištění, zda typ oddělení, na kterém sestra pracuje, má vliv na znalosti 

sester při ošetření CŽK. 

 Práce je členěna na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce přináší 

přehled dosavadních poznatků řešené problematiky. Zabývá se typy katétrů, indikacemi, 

kontraindikacemi zavedení, způsoby jejich zavedení, komplikacemi, ošetřovatelskou 

péčí a katétrovými infekcemi.  

 Empirická část je zaměřena na zjištění úrovně znalostí v oblasti péče o centrální 

žilní katétry. Úroveň znalostí sester bude vyhodnocována pomocí dotazníkového 

šetření, které bude provedeno na odděleních interní a onkologické kliniky a na 
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specializovaných pracovištích koronální jednotky, metabolické jednotky a oddělení 

anesteziologicko-resuscitační péče.  

Dostatek informací přispěje ke zkvalitnění poskytované ošetřovatelské péče 

odpovídající úrovně na všech typech pracovišť a povede tak k nekomplikovanému 

průběhu hospitalizace pacienta. Přinese rozšíření a utříbení znalostí sester a rozvoj jejich 

dalšího vzdělávání. Závěrem práce bude vypracování správného postupu v oblasti 

ošetřování centrálních žilních katétrů a návrh na jeho plošné využití. 

 

1.1 Cíle a pracovní hypotézy 

Cíle mé bakalářské práce jsou: 

 

 Přinést základní přehled dosavadních poznatků řešené problematiky.  

 Pomoci strukturovaného dotazníku zjistit úroveň znalostí sester v ošetřovatelské 

péči u pacientů se zavedeným centrálním žilním katétrem.  

 Ověřit si, zda se liší teoretické a praktické znalosti sester v oblasti ošetřování 

CŽK u sester v závislosti na typu pracoviště, vzdělání a délce praxe.  

 Provést analýzu zjištěných dat z dotazníkového šetření, navrhnout a vytvořit 

standardní ošetřovatelský postup, který povede ke zlepšení ošetřovatelské péče 

v oblasti ošetřování CŽK.  

 

K naplnění cílů mé bakalářské práce jsem si stanovila následující hypotézy: 

 

► Hypotéza č. 1: Lze předpokládat, že sestry ze specializovaných pracovišť mají více 

teoretických a praktických znalostí v ošetřování CŽK než sestry ze standardních 

oddělení.  

► Hypotéza č. 2: Lze očekávat, že sestry pracující na specializovaném pracovišti 

ovládají lépe správný postup při převazování CŽK než sestry ze standardního oddělení. 

► Hypotéza č. 3: Předpokládám, že existuje statisticky významný rozdíl v úrovni 

znalostí sester v závislosti na délce praxe. 

► Hypotéza č. 4: Lze předpokládat, že sestry s dosaženou vyšší úrovní vzdělání mají 

více teoretických znalostí než sestry se středoškolským vzděláním. 
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2 CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY 

Zajištění žilního vstupu je prioritním úkonem u pacientů ležících na jednotkách 

intenzivní péče anebo na anesteziologicko-resuscitačních odděleních. V mnoha 

případech postačí zajištění periferního žilního přístupu. Výhodou je snazší zavedení, 

dobrá viditelnost, menší výskyt závažných komplikací a snadné ošetřování.  

Péče o kriticky nemocné vyžaduje zajištění vhodného žilního vstupu, kterým je 

centrální žilní katétr. Zavádí se jeden nebo více vstupů. Centrální žilou je označovaná 

horní a dolní dutá žíla, které ústí v blízkosti pravé srdeční síně. Centrální žílu lze zajistit 

přes venu subclavii, venu jugularis, venu femoralis nebo přes venu brachialis (Vorlíček 

a kol., 2006). Centrální žíly mají výhody nejen pro ošetřující personál, ale jsou 

komfortnější i pro pacienty. Centrální vstupy umožňují podávání takových léčiv, která 

by cestou periferní nemohla ani nesměla být podána, jako jsou například koncentrované 

léky, anebo podávání velkých objemů. Periferní žíly mohou být ohroženy rupturami a 

větším výskytem flebitid. Na druhou stranu péče o centrální vstupy je mnohem 

náročnější a vyžaduje dostatečné znalosti, aby bylo možno zabránit hrozícím 

komplikacím (Vokurka et al., 2005). 

 

2.1 Základní typy katétrů 

 Existuje mnoho variant a typů centrálních žilních katétrů. Katétry existují jak 

v dospělé, tak dětské verzi. Běžné katétry jsou 20 až 30 cm dlouhé, vyrobené 

z polyuretanu nebo ze silikonu, většina z nich je radiokontrastní. Polyuretanové katétry 

mají hladký povrch, jsou dobře ohebné, nevytvářejí ostré strany, nejsou stlačitelné 

ostatními tkáněmi, jsou rezistentní při dlouhodobém zavedení, netvrdnou a nedochází 

k porušení materiálu na povrchu katétru. Silikonové katétry jsou mnohem měkčí než 

polyuretanové, a tudíž se mohou snadněji deformovat a více podléhat tlaku okolních 

tkání. Dříve se používaly materiály z polyvinylchloridu, ale kvůli jejich zvýšenému 

narušování povrchu katétru a vzniku trhlin se nyní téměř nepoužívají. Centrální žilní 

katétry lze rozdělit na dvě velké skupiny, a to periferně nebo centrálně zaváděné. 

Centrálně zavedené lze dále specifikovat na vysokoprůtokové a na infuzní katétry. 

Vysokoprůtokové katétry dosahují průtoku 350 ml za minutu, a proto jejich využití je 

vhodné pro dialýzu a plazmaferézu. Nejčastěji se zajišťuje katétr do horní duté žíly, 
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která má velký průměr, vysoký průtok a intraluminárně nízký tlak. V některých 

případech není možný přístup do horní duté žíly, a proto lze využít dolní duté žíly 

(Zadák a kol., 2007; Zadák, 2008; Vokurka et al., 2005; Streitová a Zoubková, 2011). 

Povrchy některých katétrů jsou pokryty tenkou vrstvou aktivních látek. Tato gelová 

vrstva zamezuje srážení krve na povrchu katétru, vzniku drobných trombóz a 

přichytávání bakterií. Vrstva může být impregnovaná antibiotiky, kombinací 

chlorhexidin/sulfadiazin stříbra, stříbrem nebo heparinem (Zadák a kol., 2007). 

 Pacienti léčení na jednotkách intenzivní péče vyžadují zajištění centrálního 

žilního systému z důvodu vysokého průtoku krve a velkého průměru centrálních žil.  

Výhodou centrálních žilních katétrů je jejich vysoká životnost několik týdnů až let 

(Zadák, 2008).  

V následující části kapitoly bude přehledně uvedeno dělení katétrů z různých hledisek a 

charakteristika vybraných katétrů. Katétry lze dělit: 

 podle místa zavedení – periferní nebo centrální; 

 podle délky zavedení - krátkodobé, dlouhodobé a trvalé pro domácí parenterální 

výživu; 

 podle počtu lumenů od jednocestného až po pěticestný; 

 podle místa vstupu přes kůži přímo do lumenu žíly nebo přes ochranný tunel 

v podkoží; 

 podle metody zavedení - perkutánní katétr zavedený chirurgicky, přes lumen 

jehly se širokým průměrem nebo Seldingerovou metodou po kovovém či jiném 

vodiči; 

 podle umístění - externí přístup nebo implantované porty (Zadák, 2008). 

 

 

Běžné centrální žilní katétry jsou nejčastěji využívané centrální vstupy. Vyrábí se 

z polyuretanu a mají jeden až pět lumenů. Používají se ke krátkodobému zajištění 

v řádech dnů, maximálně týdnů (Vokurka et al., 2005). 

Tunelizované centrální žilní katétry (Hickman, Broviac, Groshong aj.) se vyrábějí ze 

silikonu. Silikon je rezistentní vůči zlomení a vysoce biostabilní. Nevýhodou je jeho 

měkkost. Zavádí se podkožním tunelem. „Speciální dakronová manžeta okolo kanyly 

umožňuje prorůstání epitelu tak, že se vytváří bariéra zamezující postup infekce podél 

místa zavedení.“ (Vokurka et al., 2005 s. 114). Dakronova manžeta fixuje katétr ve 
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správné pozici a brání v přestupu infekčního agens. Využití takového katétru může být 

až několik měsíců (Vokurka et al., 2005; Kratochvíl, Charvát, 2009). 

Katétry k zajištění hemoeliminačních metod jsou výrazně silnější a mají většinou dva 

lumeny: červeně označený arteriální a modrý venózní. Mohou mít i další slabší lumeny 

pro aplikaci léků (Češka a kol., 2010). Pro hemodialýzu je nezbytné zavedení kvalitního 

cévního přístupu, snadno dostupného. Katétr je možný zavést cestou v. jugularis, v. 

subclavia nebo v. femoralis. Výběr lokalizace je vždy v kompetenci lékaře 

(Lachmanová, 2008). 

Permanentní hemodialyzační katétr (Permcath), v tomto případě se jedná o cévní přístup 

pro hemodialýzu, kdy není možné zajištění AV shuntu. Důvody k zavedení jsou špatný 

stav cév, kardiaci ohrožení kardiální dysfunkcí při AV shuntu a u pacientů, kde se 

předpokládá krátkodobá dialyzační léčba (Kratochvíl, Charvát, 2008). 

PICC je periferně zaváděný centrální žilní katétr. K zavedení se využívají žíly na 

nedominantní horní končetině, a to v. basilica, v. brachialis, v. cephalica a v. axilaris. 

Původně byly tyto typy katétrů určeny pro dětské pacienty, následně došlo k jejich 

rozšíření i na dospělé. Jejich využití je široké. Zvláště vhodné jsou pro domácí 

parenterální výživu. Optimální doba zavedení je 2 až 8 týdnů. Katétr je možné zavést 

během 10 minut a bez větších komplikací. Pro tento typ katétru mluví cenová 

dostupnost a větší tolerance ze strany pacientů. Zavádění probíhá za sterilních podmínek 

pod ultrazvukovou kontrolou (Krajíček et al., 2007). Periferně zaváděné katétry jsou 

spojené s menším výskytem komplikací, jako jsou hemotorax a trombóza. Snáze se 

ošetřují a udržují (Maďar, Podstatová, Řehořová, 2006). 

Implantované systémy a porty se indikují při dlouhodobé potřebě zajištění žilního 

vstupu. Nejčastější využití je při domácí parenterální výživě nebo podávání 

chemoterapie. Existují dva typy implantabilních katétrů. Prvním je venózní port (TID); 

komůrka je uložená chirurgicky do podkoží v podklíčkové krajině. Na povrchu 

komůrky je silikonová membrána, která umožňuje pomocí speciální Huberovy jehly 

mnohačetné punkce. Z komůrky vystupuje kanyla zavedená do v. subclavia. Zajištění 

portu je předpokladem několikaměsíčního až několikaletého používání. Druhým typem 

je tunelizovaný katétr, vedený podkožním tunelem (Vokurka et al. 2005; Češka a kol., 

2010). Výhodou portu je jeho ukrytí; není-li používán, je ukryt pod kůží. Další klad je 

lepší vzhled a menší riziko infekčních komplikací. Předpokladem je vyškolený personál, 

který ovládá ošetřování a manipulaci. Cena portu se pohybuje mezi 8 000 až 20 000 Kč, 

záleží na typu a materiálu, z kterého je vyroben (Vorlíček a kol, 2006). V posledních 
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letech narůstá počet pacientů s dlouhodobým cévním vstupem. V České republice se za 

rok implantuje přibližně 2 000 venózních portů. Tak, jako pacienti 

s kardiostimulátorem, by i pacienti s implantovaným portem měli být vybaveni 

kartičkou s informacemi, týkajícími se typu zavedeného portu (Kratochvíl, Charvát, 

2009). 

 

2.2 Indikace zavedení centrálního žilního katétru 

 Zavedení katétru je přísně indikované. Základní indikací zajištění CŽK je 

vytvoření kvalitního žilního vstupu anebo nemožnost zajištění periferního žilního 

vstupu (Vymazal, 2013). Zavedení centrálního katétru je v kompetenci lékaře. Sestra je 

ta, která lékaře na nevyhovující periferní žilní systém upozorní. 

 

Indikace zavedení CŽK: 

• nemožnost zavést periferní žilní katétr; 

• kritické stavy, polytraumata, náročné operace; 

• podávání parenterální výživy; 

• invazivní hemodynamické monitorování (CŽT), srdeční stimulace; 

• podávání masivní objemové náhrady, aplikace transfuzí při volumové terapii; 

• potřeba hemodialýzy, plazmaferézy, kontinuální eliminační metody, hemoperfuze; 

• bolusové nebo kontinuální podávání infuzních roztoků a léků; 

• opakované odběry; 

• chemoterapie, podávání cytostatik; 

• aplikace hyperosmolárních roztoků, katecholaminů; 

• pacienti s minerálovým rozvratem a nefunkčním zažívacím traktem. 

 

Zajištění centrálního žilního systému výrazně zlepšilo péči o nemocné a pro pacienty je 

komfortem, který jim ušetří častou kanylaci periferního žilního systému. Neméně 

důležité je zjistit si schopnost spolupráce pacienta, aby nedošlo k vytažení katétru. 

Kritické stavy vyžadují dostatečný a hlavně spolehlivý přístup do žilního systému 

s možnou kontrolou centrálního žilního tlaku. Roztoky o vyšších koncentracích a 

malých objemech nesmí být podávány do periferie, protože mohou způsobovat flebitidy 

nebo trombózy (Krška a kol. 2011; Zoubková a kol., 2007; Češka a kol., 2010; Svačina 

a kol., 2008; Vorlíček a kol., 2006; O'Grady et al., 2011). 
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2.3 Kontraindikace zavedení centrálního žilního katétru 

 Mezi kontraindikace řadíme nesouhlas pacienta se zavedením, syndrom horní 

duté žíly, těžké koagulopatie, infekce v místě vpichu, pneumotorax, předchozí 

chirurgický zákrok, radioterapii, obstrukci či stenózu cév, nespolupracujícího pacienta, 

poskytování kardiopulmonální resuscitace, sepse, akutní trombózu, nemožnost udržet 

potřebnou polohu, agresivitu pacienta, některá poranění nebo deformity hrudní stěny, 

předchozí nezdařené pokusy o kanylaci, anatomické odchylky a alergie na používaný 

materiál (Kapounová, 2007; Roček, 2007; Criner et al., 2010). 
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3 ZAJIŠTĚNÍ CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU 

Při zavádění centrálního žilního katétru se nejčastěji provádí kanylace horní duté 

žíly, a to cestou vena subclavia nebo vena jugularis. Jsou situace, kdy tento přístup není 

možný, a proto se volí přístup do dolní duté žíly, cestou vena femoralis. Vena femoralis 

je pro nezkušeného lékaře nejpříhodnější, protože nehrozí riziko vzniku pneumotoraxu. 

Na druhou stranu se vyskytuje vyšší incidence katétrových sepsí. Kanylace žilního 

systému se vždy provádí za přísně aseptických podmínek, aby se minimalizoval výskyt 

katétrových infekcí. Nejužívanější metoda je Seldingerova, kdy zavedení katétru se 

provádí po kovovém vodiči (Kohout a Kotlíková, 2009). 

  

3.1 Zavedení CŽK cestou vena jugularis interna 

 Vnitřní jugulární žíla je uložena mediálně od předního okraje musculus 

sternocleidomastoideus. Používá se pro zavádění klasických centrálních katétrů, ale též 

slouží pro zajištění dialyzačních katétrů a pro stimulační elektrody (Elišková a Naňka, 

2006; Čéška a kol., 2010). Přístup do v. jugularis je z přední, mediální nebo zadní 

strany. Z anatomického hlediska je nejlepší přístup do pravé v. jugularis interna, protože 

žíla postupuje přímo do pravé síně. Výhody tohoto přístupu jsou minimalizace vzniku 

pneumotoraxu, snadná lokalizace, široký průsvit žíly a krátká vzdálenost. Nevýhodou je 

možné poranění a. carotis nebo ductus thoracicus. Obtížně se provádí fixace a je i vyšší 

riziko vzniku komplikací (Zadák a kol., 2007; Zoubková, Dostálová a Vilímová, 2007). 

Při zavádění se pacient uvede do Trendelenburgovy polohy, hlava se otáčí na opačnou 

stranu než je kanylace. Výhodné je mírné podložení ramen (Drábková, 2001). 

 

 

3.2 Zavedení CŽK cestou vena jugularis externa 

 Zavedení cestou vena jugularis externa se užívá vzácně z důvodu obtížného 

přístupu a nevhodnosti dlouhodobého umístění. Při kanylaci je pacient upraven do 

Trendelenburgovy polohy, hlavu má otočenou na opačnou stranu, než se provádí 

kanylace. Celý výkon je kontrolován zrakem, vylučuje se riziko vzniku pneumotoraxu a 
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není kontraindikován u pacientů s poruchami srážlivosti krve (Zadák a kol., 2007; 

Zadák, 2008). 

 

3.3 Zavedení CŽK cestou vena subclavia 

 Zavedení cestou vena subclavia je nejčastěji volenou metodou pro jeho 

dlouhodobé využití. Jedná se o nejnáročnější přístup do centrálního žilního řečiště, ale 

zároveň nejužívanější a nejvhodnější. Výkon by se neměl provádět pod časovým 

nátlakem, jelikož je prováděn tzn. naslepo. I zkušený lékař může mít se zavedením 

katétru obtíže, a proto by se neměl snažit opakovanými pokusy zajistit žílu za každou 

cenu. Neměly by se provádět více jak tři vpichy v jednom místě již z toho důvodu, že se 

používá k zavedení silnější jehla (Zadák a kol., 2007; Zadák, 2008). Pacient je uložen 

do Trendelenburgovy polohy, hlava je otočena na opačnou stranu než je prováděná 

kanylace, zároveň se na straně kanylace připaží ruka k tělu a mírně se stáhne dolů 

(Zoubková, Dostálová a Vilímková, 2007). Punkci můžeme provést z přístupu 

supraklavikulárního nebo infraklavikulárního. Supraklavikulární přístup se využívá 

méně pro jeho horší fixaci a ošetřování. Přístup je v oblasti těsně nad vnitřní třetinou 

klíčku. Častěji se používá punkce v. subclavia z infraklavikulárního přístupu. Vpich je 

proveden při dolním okraji claviculy v 1/3 vzdálenosti klíčku od sterna kostálního 

skloubení. Úhel vpichu by neměl přesáhnout 30 stupňů (Čéška a kol., 2010). Výhodou 

zajištěné v. subclavia je široký průsvit žíly, menší riziko nozokomiální infekce a 

snadnější fixace. Nevýhodou je vyšší riziko pneumotoraxu, hemotoraxu pro těsný vztah 

k a. subclavia a obtížná kontrola možného krvácení (Zoubková, Dostálová a Vilímková, 

2007). 

 

 

3.4 Zavedení CŽK cestou vena femoralis 

 Jedná se o kanylaci do dolní duté žíly. Patří k nejsnadnějšímu přístupu, 

nedochází ke vzniku pneumotoraxu a nekontrolovatelnému krvácení. Punkce se provádí 

3 cm pod tříselním vazem v blízkosti a. femoralis. Velkou nevýhodou tohoto přístupu je 

častý výskyt ileofemorálních trombóz, riziko punkce a. femoralis a vyšší incidence 

infekcí. Poloha pacienta při zavádění katétru je na zádech s mírným podložením 
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punktovaného boku. Tento druh kanylace se využívá u komatózních, imobilních 

pacientů a tam, kde se nezdařil přístup do v. jugularis nebo v. subclavia (Zadák a kol., 

2007; Zoubková, Dostálová a Vilímková, 2007). 

 

 

3.5 Zavedení centrálního žilního katétru periferní cestou 

 PICC (peripherally implanted central catheter) je periferně zaváděný centrální 

žilní vstup k dlouhodobému použití. Katétr je tenký a ohebný. Zavádí se pod 

ultrazvukovou navigací v lokální anestézii za přísných aseptických podmínek. Využívají 

se některé povrchové žíly na nedominantní paži v. basilica, v. cephalica, vena 

brachialis, případně loketní jamky. Katétr končí na přechodu horní duté žíly v pravé 

síni. Funkčnost katétru je jeden rok, ale existují i delší životnosti katétru, záleží na 

mnoha faktorech. Po zavedení je katétr přichycen ke kůži pomocí Statlocku a překryt 

sterilním krytím. Převazy se provádí minimálně jednou za 7 dní nebo v případě potřeby 

dříve. Výhodami PICC jsou bezpečnost, nižší výskyt trombóz a katétrových sepsí oproti 

klasickým centrálním katétrům. Nejčastější důvody zavedení jsou onkologické 

diagnózy, podávání chemoterapie a parenterální výživa (Maďar, Podstatová a Řehořová, 

2006; Maňásek, Soumarová, Kociánová, Maňasová, 2012).  

 

 

3.6 Asistence sestry při zavádění centrálního žilního katétru 

 Během kanylace centrálního žilního systému je nejdůležitější dodržování 

aseptických podmínek, aby nedošlo ke kolonizaci katétru a následnému vzniku 

komplikace (Streitová, Zoubková, 2011). Nepodceňujeme řádnou přípravu pomůcek, 

edukaci pacienta, polohu pacienta a přípravu místa vpichu. Zajištění CŽK je invazivní 

výkon, a proto vyžaduje důslednou přípravu lékaře i sestry. Indikaci určuje lékař. Ten 

také volí typ katétru, místo umístění a informuje pacienta (Kapounová, 2007). 

  

 



Bakalářská práce                                                                Problematika ošetřování centrálních žilních katétrů  

17 

3.6.1 Příprava pomůcek 

Příprava pomůcek ke kanylaci je v plné kompetenci sestry. Lékař zvolí vhodný 

druh katétru. Sestra připraví pomůcky za aseptických podmínek, na vydezinfikovaný 

instrumentační stolek, překrytý sterilní rouškou. 

 

Pomůcky:  

• sterilní stolek (velká sterilní rouška, zvolená jednorázová katetrizační souprava, jejíž 

součástí je samotný katétr, zavaděč a jehla, sterilní rouška s otvorem, nůžky, pinzeta, 

skalpel, peán, jehelec, šicí materiál, tampóny a čtverce, injekční sterilní stříkačky o 

objemu 10-20 ml, injekční jehly růžové, šedé a modré, sterilní nádoba na fyziologický 

roztok) 

• sterilní rukavice, sterilní plášť, ústenka, čepice 

• dezinfekční roztok, emitní miska, fyziologický roztok k proplachování katétru 

• lokální anestetikum, nejčastěji se používá Mesocain  1 % 1 ampule 

• transparentní sterilní krytí 

• dezinfekční přípravek na ruce a pokožku 

• dokumentace pacienta s aktuálními výsledky 

• další pomůcky dle potřeby 

 (Kapounová, 2007; Zoubková, Dostálová a Vilímková, 2007; Maďar, Podstatová a 

Řehořová, 2006; Drábková, 2001; Vokurka, 2005). 

 

3.6.2 Příprava pacienta 

Pacient by měl být předem informován a seznámen o prováděném výkonu. 

Součástí je podepsání informovaného souhlasu. Je mu vysvětlen účel zavedení, způsob, 

výhody, rizika a jak má spolupracovat. Místo vpichu omyjeme a mechanicky očistíme. 

Výrazné ochlupení nikdy neholíme, ale vhodnější je zastřihání. Oholení by mohlo vést 

k drobnému poranění kůže, které by se stalo zdrojem infekce. Umožníme pacientovi 

před zákrokem vyprázdnění. Předem bychom měli znát alergickou anamnézu, 

především na dezinfekční prostředky, obsahující jod a lokální anestetika. Před zákrokem 

by se měl provádět Mesocainův test, kdy malé množství této látky se pacientovi aplikuje 

subkutánně a čeká se na případnou reakci. V případě, že by byl pacient na nějakou 

složku alergický, zvolí se složka bez alergenu. Součástí přípravy je uložení pacienta do 
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vhodné a pohodlné polohy. K dezinfekci operačního pole používáme antiseptikum na 

bázi alkoholu nebo Chlorhexidinu. Pacient je vysvlečen jen do nezbytného rozsahu. 

V případě potřeby je monitorována EKG křivka. Těsně před zákrokem sestra aplikuje 

analgosedaci dle ordinace lékaře. U dětí se provádí kanylace v celkové anestézii 

(Maďar, Podstatová a Řehořová, 2006; Vokurka et al., 2005). Provede se důkladná 

dezinfekce místa vpichu a okolí. Počkáme na zaschnutí dezinfekčního prostředku a 

zarouškujeme operační pole velkou sterilní rouškou k jednorázovému použití. Vždy 

počítáme s možnými komplikacemi a máme předem připravené a dosažitelné pomůcky 

k řešení (Streitová, Zoubková, 2011). 

 

3.6.3 Příprava personálu 

Sestra asistuje lékaři po celou dobu výkonu. Pro dezinfekci rukou lékaře před 

kanylací se používá chirurgická dezinfekce rukou, u ošetřovatelského personálu postačí 

hygienická dezinfekce rukou. Při chirurgické dezinfekci dochází k úbytku mikroflóry na 

pokožce rukou, předchází mu mechanické mytí rukou. Cílem hygienické dezinfekce 

rukou je zamezit přenosu mikroorganismů (Krška a kol., 2011).  Lékař se oblékne do 

sterilního pláště, sterilních rukavic, čepice a ústní roušky. Sestra asistuje lékaři 

v rukavicích, ústní roušce a plášti (Maďar, Podstatová a Řehořová, 2006; Pittiruti et al., 

2009). 

 

3.6.4 Péče o pacienta během a po zavedení CŽK 

Po celou dobu dodržujeme přísné aseptické podmínky. Monitorujeme celkový 

stav pacienta, vědomí a fyziologické funkce. Po zavedení katétru se místo vpichu 

sterilně očistí a kryje dle zvyklosti oddělení. Po výkonu má pacient klidový režim na 

lůžku, monitorují se fyziologické funkce, místo vpichu a lékař zajistí kontrolu 

správného uložení katétru rentgenovým snímkem. Uklidí se pomůcky. Lékař i sestra 

provedou záznam do dokumentace pacienta. Nesmí chybět přesné datum a hodina 

zavedení, lokalizace katétru, druh použitého krytí a podpis lékaře (Maďar, Podstatová a 

Řehořová, 2006; Drábková, 2001; Vokurka et al., 2005). 
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3.6.5 Možnosti kontroly správného zavedení katétru  

Metoda kontroly pomocí solného můstku: správnou pozici katétru potvrzují 

artefakty na EKG křivce v oblasti vlny P. Jedná se o jednoduchou, spolehlivou a 

ekonomicky nenáročnou metodu. Katétr se plní 10 % roztokem Na Cl, který je vodivý a 

promítá se na hrudní svod V1 (Zadák, 2008; Krška a kol., 2011). V mnoha státech je 

tato možnost kontroly dostatečná a nevyžaduje navíc rentgenový snímek (Alexa, 2009). 

U nás má mnohem častější zastoupení rentgenový snímek v AP a boční projekci. Mezi 

další možnosti kontroly správného uložení nás informuje délka zavedeného katétru a 

snadná aspirace venózní krve (Zadák a kol., 2007; Alexa, 2009). 

 

 

3.7 Odstranění centrálního žilního katétru 

Tak jako zavádění, i odstraňování CŽK se provádí za přísně aseptických 

podmínek. Výkon je v plné kompetenci lékaře a neměl by být podceňován. Během 

extrakce někdy nastanou různé komplikace, které mohou vést až k fatálnímu konci, kdy 

pacient zemře (Hamilton, Bodenham, 2009). 

3.7.1 Indikace k odstranění katétru 

Nejčastější indikací k extrakci CŽK je nepotřebnost nebo nefunkčnost vstupu a 

infekční komplikace (Češka a kol., 2010). Nepotřebnost katétru znamená ukončení 

léčby, zlepšení zdravotního stavu, možnosti zajištění periferní žíly, ukončení 

hospitalizace nebo úmrtí pacienta. Mezi další indikace k extrakci patří překročení doby 

použitelnosti, sepse, zalomení, neprůchodnost, okluze, trombóza, flebitida  a jiné. 

V některých případech dochází k extrakci katétru samotným pacientem nebo 

neopatrným personálem, proto je nutná dostatečná fixace a častá kontrola zmateného a 

neklidného pacienta. Důvodem odstranění může být i překlad pacienta na standardní 

oddělení (Štěrba et al, 2008; Drábková, 2001; Zadák, 2008). 

 

3.7.2 Postup při odstraňování katétru 

Sestra si připraví pomůcky, mezi které patří sterilní mulové čtverce, tampóny, 

peán, nůžky k odstranění stehů, druhé nůžky k odstřižení konce katétru na kultivaci, 

dezinfekční roztok, odběrové soupravy ke kultivačnímu vyšetření, rukavice, náplast a 
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někdy je zapotřebí ke kompresi sáček s pískem. Extrakce provádí lékař za přísně 

aseptických podmínek. Pacient je uložen do vodorovné polohy na zádech a poučen o 

následujícím výkonu. Neměl by být vsedě, protože hrozí vysoké riziko vzduchové 

embolie. Je-li to možné, vyzve se pacient ke spolupráci. Sejmeme krycí materiál, 

dezinfikujeme místo vpichu CŽK a stehů, kterými je přišit ke kůži. Sterilními nástroji se 

odstřihnou stehy a za pomoci mírné komprese místa vpichu je katétr odstraněn. 

Komprese místa vpichu se provádí sterilními mulovými čtverci po dobu několika minut. 

Komprimujeme tak dlouho, než dojde k zástavě krvácení a uzávěru žíly. Pacienti, kteří 

jsou na antikoagulační léčbě, mají naordinovaný klid na lůžku a komprese místa vpichu 

se provádí sáčkem s pískem po dobu 20 minut. Dle ordinace lékaře je možné udělat stěr 

z místa vpichu a poslat odstřižený konec katétru na kultivační vyšetření. K odstřižení 

katétru se používají jiné sterilní nůžky, než ty, co byly použity na odstranění stehů. 

Jestliže místo vpichu nekrvácí, sterilně se ošetří a zalepí. Provede se záznam do 

dokumentace (Zoubková, Dostálová a Vilímková, 2007; Češka a kol., 2010). 

 

3.7.3 Komplikace při odstraňování katétru 

Komplikacím v souvislosti s extrakcí katétru se dá předcházet, ale musí s nimi 

být personál řádně seznámen. Na tomto místě uvedeme přehled nejčastějších 

komplikací v souvislosti s odstraněním CŽK: 

 Krvácení hrozí hlavně u pacientů s antikoagulační, antiagregační léčbou nebo 

s těžkou trombocytopénií. 

 Vzduchová embolizace - její vysoké riziko je spojeno při nedodržení vodorovné 

polohy při odstraňování katétru, kdy může dojít ke vniknutí vzduchu přímo při 

vytahování nebo následně, kde není místo vpichu dobře komprimováno a 

ošetřeno.  

 Bradykardie - dochází k ní při velkém tlaku na místo vpichu, obzvláště při 

odstranění katétru z krčních žil. 

 Infekce- infekční sraženina může způsobit septickou trombózu. 

 Katétrová embolizace - příčina je v odlomení části katétru, především při použití 

nadměrné síly (Zadák, 2008; Hemilton, Bodenham, 2009). 
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4 KOMPLIKACE PŘI ZAVEDENÍ CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU 

Zavedení centrálního žilního katétru s sebou nese řadu komplikací. Ty můžeme 

rozdělit do dvou skupin, na časné a pozdní. Časné vznikají v průběhu zavádění nebo 

bezprostředně po zavedení. Pozdní komplikace jsou v horizontu dnů, týdnů nebo měsíců 

po zavedení katétru (Vorlíček, 2006; Drábková, 2001). 

 

4.1 Časné komplikace 

• Pneumotorax je jednou z  nejčastějších komplikací, která vzniká při zavádění 

CŽK. Výskyt je asi ve 4 % všech kanylací u punkce v. subclavia a v. jugularis. 

Rizikovými faktory je malnutrice, obezita, dehydratace, nedostatečná zkušenost lékaře, 

zajišťování katétru ve stresu nebo při nervozitě. Prvními příznaky jsou narůstající 

dušnost, pokašlávání, bolest v různých oddílech hrudníku, vázané na nádech pacienta. 

Rozvoj může být náhlý nebo pozvolný. K manifestaci může dojít až po 24 hodinách od 

kanylace. Během výkonu pozorujeme pacienta z důvodu včasného odhalení komplikací. 

Po zavedení katétru se provádí opakovaně poslech plic a rentgenový snímek. 

Nejvýhodnější pozice při rentgenování je pozice ve stoje nebo vsedě při výdechu. 

Snímek se doporučuje provést 2 hodiny po výkonu. Při zjištění rozsáhlého 

pneumotoraxu je vhodné katétr odstranit. Léčba je ovlivněna rozsahem a klinickými 

příznaky pacientů s pneumotoraxem a především spočívá v klidovém režimu, 

oxygenaci, monitoraci celkového stavu. U rozsáhlejšího pneumotoraxu je zapotřebí 

zavést hrudní drén s podtlakovou drenáží. (Zadák a kol., 2007; Zadák, 2008; Vorlíček a 

kol., 2006; Češka a kol., 2010; Kohout a Karlíková, 2009). 

 

• Vzduchová embolie je proniknutí vzduchu do krevního oběhu. Jedná se o 

závažnou komplikaci, která může vést k úmrtí pacienta. Rizikovými faktory jsou 

provádění punkce v polosedě, nebo při snížení centrálního žilního tlaku při těžké 

hypovolémii a v neposlední řadě při extrakci CŽK. Punkce by se měla provádět 

v Trendelenburgově poloze a dbát na uzavřený punkční systém. Podle rozsahu 

embolizace jsou viditelné klinické příznaky. Při drobné embolizaci ke klinickým 

příznakům nedochází. U masivní embolizace je pacient cyanotický, dušný, 

tachykardický, hypotenzní, tachypnoický, úzkostný, zmatený, postupně ztrácí vědomí. 
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Může dojít až k následnému rozvoji šoku se srdeční zástavou. V takovém případě má 

být pacient uložen do Trendelenburgovy polohy na levém boku. Jestliže je katétr již 

zavedený, pokusí se pomocí katétru z pravé síně aspirovat vzduch. Prevence spočívá 

v uložení pacienta do Trendelenburgovy polohy a v případě těžké hypovolémie je nutné 

nejdříve pacienta zrehydratovat. Vhodný je Valsalvův manévr. Jeho podstatou je 

krátkodobé vytvoření pozitivního žilního tlaku, kdy pacient musí vydechnout proti 

uzavřeným hlasivkám. Díky tomuto manévru dochází k minimalizaci zanesení vzduchu 

do punktovaných žil (Zadák a kol., 2007).  

 

• Špatná poloha katétru - v případě správného zavedení je distální konec 

umístěn v horní duté žíle a končit má krátce před vstupem do pravé srdeční síně. Při 

punkci v. subclavia může dojít k přesměrování katétru do v. jugularis, též je možné 

opačné stočení. Kontrolu polohy je provedena pomocí rentgenového vyšetření, kdy při 

správné pozici katétru je konec katétru vidět nad 3. žeberní chrupavkou. Druhým 

způsobem ověření je pomocí solného můstku. Jestliže katétr zavedeme příliš daleko až 

do komory, můžeme způsobit poruchu srdečního rytmu. Proto je vhodné kanylovat pod 

EKG monitorací. Méně často se vyskytuje zavedení katétru do v. mammaria interna, u 

které se to však špatně rentgenologicky rozpoznává. Díky tomu, že se jedná o žílu 

s malým průsvitem, tak si pacienti při aplikaci stěžují na bolesti pod klíční kostí. 

V takovém případě se doporučuje povytažení katétru a zavedení pod RTG kontrolou 

(Zadák a kol., 2007; Zadák, 2008; Češka a kol., 2010; Kohout a Kotlíková, 2009).  

 

• Punkce artérie se rozpozná velmi rychle, protože se do stříkačky vrací jasně 

červená a pulzující krev. Nejčastěji napíchnutou tepnou je arteria subclavia nebo arteria 

carotis. Jehla se ihned vytáhne a místo vpichu komprimuje po dobu 10 až 15 minut. 

Jestliže má pacient poruchu koagulace, doporučuje se provést rentgenovou kontrolu 

dříve a častěji kontrolovat místo vpichu (Zadák a kol., 2007; Vokurka et al., 2005; 

Češka a kol., 2010; Kohout a Kotlíková, 2009). 

 

• Hemotorax a chylotorax - jde o vzácnější komplikace vzniklé při zavádění 

CŽK. Hemotorax je krvácení do pohrudniční dutiny, ke kterému dochází při napíchnutí 

cévy, pleury nebo plic. Chylotorax je přítomnost lymfy v pleurální dutině, při poškození 

a vytvoření defektu v ductus thoracicus. Obě situace se řeší odstraněním katétru, 
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v některém případě je nutná hrudní drenáž. Ke vzniku chylotoraxu dochází při 

levostranné punkci (Zadák, 2008; Češka a kol., 2010). 

 

• Fluidotorax vzniká při nesprávném zavedení katétru, který je omylem 

zavedený do pleurální dutiny (Kohout a Kotlíková, 2009). 

 

• Embolizace části katétru, jejíž příčinou je uříznutá část katétru při jeho 

zavádění, nejčastěji při extrakci katétru přes jehlu. U starších typů katétrů mohlo dojít 

k ulomení od kónusu. Odlomené části mohou vniknout do srdečních dutin a způsobit 

infekci, trombózu nebo poruchu srdečního rytmu. V nejhorším případě mohou 

proniknout části katétru přes septum do pravých srdečních dutin nebo do plicního 

řečiště a způsobit srdeční tamponádu nebo hemoperikard. Pacienti si stěžují na bolesti 

na hrudi a celkově pozorujeme zhoršení jejich zdravotního stavu (Zadák, 2008; Vokurka 

et al., 2005).  Hemoperikard je stav, kdy dojde k nahromadění krve v osrdečníkové 

dutině perikardu. K vzniku dochází při srdeční ruptuře nebo poranění (Valenta et al., 

2007). 

 

• Poranění nervů - nejčastěji může dojít k poškození nervus phrenicus, nervus 

vagus, nervus recurrens a plexus brachialis. Poranění se projevuje typickými 

neurologickými příznaky. Ne vždy se jedná o poškození jehlou, někdy vzniká i nárůst 

tlaku v blízkosti nervů z důvodu vzniklého hematomu. V případě výskytu jakýchkoliv 

příznaků provedeme sonografické vyšetření (Češka a kol., 2010; Kohout a Kotlíková, 

2009).  

 

 

4.2 Pozdní komplikace  

• Žilní trombóza vzniká v důsledku zavedení cizího tělesa do žíly nebo i po 

vytažení katétru. Jedná se o poměrně častou komplikaci. K drobným trombózám 

v blízkosti katétru dochází až v 50 %. Vyšší výskyt vzniká v souvislosti s dehydratací, 

poruchou koagulačních faktorů a zpomaleným průtokem krve. Výraznější klinické 

symptomy jsou u postižení povrchových žil, kdy končetina je výrazně oteklá, dochází k 

otoku části krku nebo nadklíčkové oblasti. Někdy pacienti udávají bolest ramene a 
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brnění končetiny. Z katétru nelze aspirovat a aplikace do katétru je obtížná. Řešením je 

extrakce CŽK a nastavení na antikoagulační terapii. Trombóza se může rozvinout až 

v syndrom horní duté žíly. Mezi klinické příznaky patří otok hlavy, krku a bolest hlavy. 

V těchto případech se provádí echokardiologické vyšetření a trombolýza. Kanyla se 

nedoporučuje odstranit dříve, než začnou ustupovat známky trombózy (Zadák, 2007; 

Vorlíček a kol., 2006; Vokurka et al., 2005; Češka a kol., 2010; Kohout a Kotlíková, 

2009).  

• Trombus pravé síně je velmi závažná komplikace, která může mít až o 30 

% vyšší mortalitu. Nejčastěji se vyvíjí obraz kardiálního selhání nebo plicní embolie. 

Léčba spočívá v trombolýze a v aplikaci antikoagulancií. Někdy je zapotřebí 

chirurgická intervence- trombektomie (Češka a kol., 2010; Kohout a Kotlíková, 2009). 

• Okluze centrálního žilního katétru může být způsobena trombem, fibrinem, 

lipidovou sraženinou nebo zalomením katétru. Častěji k této komplikaci dochází u 

tenkých katétrů. Více jak 40 % okluzí je netrombotického původu. Zpočátku 

pozorujeme obtížné proplachování, častější alarmy infuzních pump, které se snaží odpor 

přetlačit. Pinch-off syndrom - jedná se o vzácnou příčinu okluze, která vzniká na 

podkladě komprese katétru mezi 1. žebrem a klíčkem. Nejdůležitější je zjistit příčinu 

okluze; jedná-li se o krevní sraženinu, doporučuje se aplikace Heparinu do katétru 

v poměru 10 000 UI Heparinu do 5 ml fyziologického roztoku. Minimálně jednu hodinu 

se nechá působit uvnitř katétru a poté zkusíme aspirovat a aplikovat léčivo. Toto je 

možno v případě neúspěchu zopakovat vícekrát. Též je možné aplikovat 5 000 UI 

Urokinázy nebo 25 000 UI Streptokinázy. Tyto léky jsou mnohem dražší než Heparin a 

proto se spíše využívají u trvalejších žilních vstupů. V případě neúspěšného uvolnění 

okluze je provedena extrakci katétru. Okluze může vzniknout i nahromaděním léků. 

Dojde ke smíchání různých léků uvnitř lumenu a výsledkem je vznik nerozpustné soli 

nebo pevné látky vyplňující lumen katétru. K rozpuštění se používá HCL po dobu 

několika hodin. U lipidové okluze použijeme 70 % etanol (Zadák, 2008; Kohout a 

Kotlíková, 2009). 

• Lokální infekce v místě vpichu katétru a jeho okolí. Projevuje se nejčastěji 

začervenáním, bolestivostí a otokem. V některých případech vidíme hnisavou sekreci 

v místě vpichu. Mezi celkové příznaky patří subfebrilie až febrilie (Vokurka et al., 

2005). 
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• Katétrové sepse jsou velice nebezpečnou komplikací. Faktory ovlivňující 

vznik katétrové sepse jsou typ zavedeného katétru, lokalizace katétru, délka zavedení, 

počet lumenů, způsob využití katétru, ošetřování, převazy, onemocnění pacienta, věk, 

stav imunity, výživa, nedostatečný aseptický postup, časté odběry atd. (Zadák a kol., 

2007; Zadák, 2008; Češka a kol., 2010). Sepse je těžká infekce, která je charakteristická 

celkovými projevy zánětu. Katétrová sepse vzniká v souvislosti s kanylací krevního 

řečiště (Vokurka a kol., 2009). Riziko kontaminace katétru a následný vznik infekce 

krevního řečiště souvisí s druhem použitého materiálu, častou manipulací, délkou 

zavedení, měřením hemodynamických parametrů, odběry krve. Někdy se zavádějí 

katétry za takových podmínek, že nemusela být dodržena pravidla asepse (Čermák a 

kol., 2008). 

Ke kontaminaci může dojít dvěma způsoby, a to budˇ extraluminálním, nebo 

endoluminálním. Mezi extraluminální příčiny patří „hematogení osídlení povrchu 

katétru při bakteriémii z jiného zdroje u nemocného“ (Zadák, 2008, s 263). Další 

možností je postup mikroorganismů z kůže do místa vpichu (vlastní mikroflóra 

pacienta) a podél katétru dovnitř cévy. Tento druh přenosu je nejčastěji z nesprávného 

nebo nedostatečného ošetřování katétrů. Kontaminace může být způsobená též 

nedostatečnou hygienou rukou personálu. Endoluminální cesta je kontaminace 

výživových vaků během jejich přípravy a podání, dále při aplikaci infuzí, přidávání léků 

do katétru a odběru krve z něj. V těchto případech je dobré mít zajištěno více katétrů. 

Abychom co nejvíce předcházeli vzniku infekce, používáme dobře těsnící spojovací 

pomůcky, jako jsou sety, linky, spojky aj. Katétr používáme jen k účelu, ke kterému byl 

určen (Zadák a kol., 2007). 

Katétrová sepse se potvrdí až při nálezu stejného mikroorganismu při kultivaci 

katétru a krve. Sepsi dělíme na kontaminaci, kolonizaci a infekci. Infekce je až tehdy, 

je-li přítomno více jak 15 kolonií. Kontaminace je uměle vytvořená při extrakci katétru 

(Zadák a kol., 2007; Zadák, 2008).  

Podle Černého et al. (2005, s. 28) je více definic v souvislosti s infekcí centrálního 

žilního katétru: 

CRB – je bakteriémie související s katétrem (catheter-related bacteremia);  

CRS – je sepse související s katétrem (catheter-related sepsis). 
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Při CRB je pozitivní kultivace katétru, dále pozitivní hemokultura z periferní krve před 

extrakcí katétru a v obou kultivacích se nachází stejný mikroorganismus. Zatímco při 

CRS je pozitivní kultivace katétru, ale není přítomna bakteriémie (Černý et al., 2005). 

Klinika katétrových sepsí je různá. Místními projevy jsou zarudnutí, otok a 

bolestivost v místě nebo okolí vpichu. Nejtypičtějšími příznaky sepse jsou febrilie 

dosahující 40 °C, zimnice, třesavka, nauzea, zvracení, arytmie a zhoršení celkového 

stavu. V meziobdobí může dojít i k normalizaci teploty, ale jen přechodně. U chronické 

infekce bývá pacient subfebrilní, může rychle během několika hodin přejít do 

septického šoku s rozvojem respiračního a renálního selhání, které jsou prvními projevy 

multiorgánového selhání. V laboratoři pozorujeme vzestup CRP (c- reaktivní protein), 

zvýšenou sedimentaci, leukocytózu, zvýšenou hladinou prokalcitoninu, a naopak 

snížení hladiny albuminu a prealbuminu. Z infikovaného katétru může dojít k přenosu 

na plicní parenchym a vytvoření abscesů až obrazu pneumonie. Dalším místem 

postižení mohou být srdeční chlopně, kde vznikají na chlopních tzv. nitrosrdeční 

vegetace. Ledviny mohou být postiženy nefritidou hematogenní cestou (Zadák a kol., 

2007; Zadák, 2008; Češka a kol., 2010). 

Za poslední roky došlo k výrazné změně spektra původců katétrových infekcí. 

Dříve měly v etiopatogenezi infekcí krevního řečiště převahu bakterie Escherichia coli, 

Klebsiella pneumonie a Staphylococcus aureus. Ve 21. století došlo k velmi 

významnému nárůstu patogenů z řad enterokoků a koaguláza-negativních stafylokoků, 

jako např. Staphylococcus epidermidis. Za nárůstem enterokokových infekcí je často 

neodůvodněné nebo zbytečné nadužívání antibiotik a narůstající počty invazivních 

vstupů. Velké obtíže přináší rezistence kmenů na Vankomycin (Čermák a kol., 2008; 

Maďar, Podstatová a Řehořová, 2006). Výskyt katétrových infekcí je v každé nemocnici 

monitorován a zaznamenáván. V případě zvýšeného výskytu se provádí rozbor a 

analýza s mikrobiologickým oddělením, komisí pro nozokomiální infekce a ošetřujícím 

personálem daného oddělení (Zadák, 2008; Adamus a kol., 2010; Češka a kol., 2010). 

Katétrové infekce se řadí mezi nozokomiální nákazy. Nozokomiální nákaza je 

onemocnění, které vzniklo v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení. Jedná se 

o infekci, která při nástupu do nemocnice nebyla přítomna. Nozokomiální infekce je i 

ta, která se projeví po ukončení hospitalizace, záleží na typu agens a inkubační době 

(Vytejčková, et al., 2011). 

Je důležité předcházet vzniku sepse. K prevenci patří dezinfekce rukou, 

dodržování aseptického postupu již během zavádění katétru a po celou dobu jeho 
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používání, správný ošetřovatelský postup, pečlivé ošetřování katétru a omezení odběrů 

krve z katétru. Nemalým faktorem, který hraje velmi důležitou roli, je zkušenost 

ošetřujícího personálu. Ne vždy se dá katétrové sepsi předcházet. Jsou zdroje infekce, 

které se následně z jiné části mohou přesídlit na centrální žilní katétr a rozvinout se 

v katétrovou sepsi (Zadák, 2008; Vokurka et al., 2005; Vymazal, 2013). Prevencí je 

včasná výměna nebo odstranění katétru, výměna krycího materiálu dle standardu či 

potřeby a výměna infuzních souprav nejméně jednou za 72 hodin. V případě aplikace 

lipidových emulzí častěji, a to jednou za 24 hodin (Maďar, Podstatová a Řehořová, 

2006). 

Léčba katétrové sepse spočívá v odstranění katétru. To však pro pacienta 

znamená většinou opětovné zavádění katétru a hrozící další komplikace s tím spojené. 

Jestliže je to možné, provede se výměna pomocí přetažení po vodiči. Špička katétru se 

sterilně odstřihne a posílá na mikrobiologické vyšetření. Zpočátku se nasazují 

širokospektrá antibiotika, po výsledcích hemokultur cílená antibiotika. Léčba antibiotik 

probíhá 7-14 dní, v závislosti na druhu vyvolávajícího agens (Kohout a Kotlíková, 

2009; Vorlíček a kol., 2006). Nebezpečnost infekce způsobené Staphyloccoccus aureus 

je spojena s častějším výskytem endokarditidy, fatální sepse, abscesů, osteomyelitidy a 

septické trombózy. Při kontaminaci zlatým stafylokokem je odstranění katétru nezbytné. 

Mezi faktory virulence paří tvorba toxinů a též biofilmu. Velkou hrozbou je tvorba 

kmenů rezistentních na methicilin (MRSA). K šíření dochází v nemocničním prostředí, 

kde jsou jednou z nejčastějších nozokomiálních infekcí. Léčba se děje podáváním 

glykopeptidů, nejčastěji Vankomycinem. Vymýcení tohoto kmene je nesnadno řešitelný 

problém, hlavně pokud se stane běžnou florou pacientů, kteří ho šíří do svého okolí. 

Jestliže se vyskytnou takovéto komplikace, je užívání antibiotik prodlouženo na 4 až 6 

týdnů. Katétrové sepse zvyšují mortalitu a morbiditu, prodlužují a navyšují náklady na 

léčbu (Čermák a kol., 2008). 

Firma B. Braun vyrábí Certofix ® Protect katétry, které svou vysokou 

účinností a dlouhou ochranou chrání před vznikem katétrové sepse. Podstata tkví 

v materiálu, ze kterého se vyrábí. Polyurethan je chemicky potažený biguanidem, který 

udržuje dlouhotrvající polarizaci katétru. Katétr je potažen po celé své délce. Nehrozí u 

těchto katétrů alergická reakce, protože neuvolňují žádné látky jako např. kovy, ATB a 

antiseptika. Další výhodou je, že nedochází ke vzniku rezistence na antibiotika 

(Klatovský, 2008). 
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5 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTY SE ZAVEDENÝM CENTRÁLNÍM 

ŽILNÍM KATÉTREM 

Péče o centrální žilní katétry je v kompetenci sestry. Ošetřování probíhá vždy za 

aseptických podmínek. Kvalita ošetřovatelské péče je přímo úměrná době, po kterou je 

katétr průchodný a bez známek zánětu. Cílem ošetřování by mělo být zajištění 

funkčnosti a průchodnosti katétru a zamezení vzniku možných komplikací souvisejících 

s jeho manipulováním (Drábková, 2001; Zadák, 2008; Vokurka et al., 2005). 

 

5.1  Péče o zavedený katétr 

Katétr je ošetřován podle standardu ošetřovatelské péče, který je písemně daný a 

odpovídá typu žilního katétru. Jakákoliv manipulace a ošetřování je prováděno přísně 

sterilně.  

 

5.2  Převazy centrálních žilních katétrů 

V této podkapitole uvádíme přehled základního postupu při převazech 

centrálních žilních katétrů. 

• V rámci přípravy pacienta je pacient seznámen s prováděným výkonem a uložen do 

polohy na zádech. 

• Sestra si připraví pracovní plochu, kterou musí řádně vydezinfikovat. K dezinfekci 

použije dezinfekční roztok k tomu určený. Počká na jeho zaschnutí a poté si na něj 

připraví všechny pomůcky nutné k převazu katétru. 

• Mezi pomůcky patří sterilní čtverce a tampony, peán, nůžky, sterilní rukavice, ústní 

rouška, chirurgická čepice, dezinfekční roztok, lihobenzin, emitní miska, krycí materiál 

a štětičky k provedení stěru z CŽK. 

• Sestra si umyje ruce mýdlem, osuší jednorázovým ručníkem a vydezinfikuje. 

Dezinfekční roztok vtírá do předem důkladně osušených rukou. Poté si nasadí čepici, 

ústní roušku a nesterilní rukavice. 

• Sejme staré krytí tak, aby nedošlo k poranění kůže. Obvaz se snímá od shora dolů. Při 

snímání si dává pozor na poranění kůže a povytažení katétru. 
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• Dle ordinace lékaře nebo dle zvyklostí oddělení provede stěr z místa zavedení katétru 

a okolí. Stěr provádí hned po sejmutí starého krytí. Používají se k tomu speciální sterilní 

štětičky. Chybou je, pokud se stěr provede až po ošetření katétru dezinfekcí. Štětičku je 

nutné držet za konec a tu část pak nedávat do sterilního sáčku, ale ulomit. Sáček se 

zajistí, uzavře a pošle spolu s vyplněnou žádankou na mikrobiologické vyšetření. 

• Zbytky náplasti se odstraní pomocí lihobenzinu. V případě velkého znečištění, 

například zaschlou krví, lze k odstranění použít Peroxid vodíku 3 %. 

• Nyní setra provede kontrolu místa vpichu a jeho okolí. Jakékoliv změny hlásí lékaři. 

• Poté si sundá rukavice, znova si ruce umyje, vydezinfikuje a navleče si sterilní 

rukavice. 

• K dezinfekci místa vpichu a okolí používá dva různé druhy dezinfekčních roztoků. 

Začne tampóny namočenými např. v roztoku Betadina. 

• Ošetření začíná od místa vpichu směrem ven krouživým pohybem. Ošetřená plocha by 

měla být v průměru 10x10 cm. Nikdy se nevrací použitým tampónkem na již ošetřené 

místo. Tento postup se provádí minimálně 2 až 3x. Jako druhý dezinfekční roztok 

použije Chlorhexidin. Celý postup opakuje. Nikdy nesmíme zapomenout na řádné 

zaschnutí dezinfekčního roztoku. Doba expozice je součástí každého návodu k danému 

dezinfekčnímu prostředku. 

• Po zaschnutí dezinfekčního roztoku se přiloží na suchou a čistou kůži nové krytí. 

V současné době jsou stále více oblíbená transparentní semipermeabilní krytí. První 

volbou je Tegaderm s Chlorhexidinem. Dříve se více používalo klasické gázové krytí. 

V knize od Maďara, Podstatové a Řehořové z roku 2006 se uvádí, že studie neprokázaly 

rozdílnou incidenci katétrové kolonizace u použití klasických gázových čtverců oproti 

transparentnímu semipermeabilnímu krytí. Studie však dokázala, že při použití 

Chlorhexidinu došlo ke snížení výskytu kolonizace a ke snížení výskytu katétrových 

infekcí u krátkodobě zavedených katétrů (Maďar, Podstatová, Řehořová, 2006). 

• Jedny z nejčastěji používaných dezinfekčních roztoků jsou 70 % alkohol, 2 % 

Chlorhexidin a PVP jod (Povidonum iodinatum). Při převazu používáme dezinfekční 

roztok doporučený od výrobce katétrů. V případě jeho nerespektování by mohlo dojít 

k narušení povrchu katétru. Dále by se nemělo zapomínat na možnost alergické reakce 

pacienta. Součástí dezinfekce může být i jod, na který by mohl být pacient alergický. 

Mohlo by dojít k mylné signalizaci na místní zánět v místě vpichu a jeho okolí.  

• Zvolené krytí při přikládání nikdy nenatahujeme, jelikož takto přilepené krytí špatně 

chrání místo vpichu a může dojít k jeho odchlípnutí. Používáme krytí s větší savou 
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plochou, aby došlo ke krytí nejen místa vpichu, ale i vpichů po fixaci stehem. Kůže 

musí být naprosto suchá. Přilepíme krytí, odstraníme pásky a okraje pomocí prstů 

přitlačíme ke kůži. Označíme datem ošetření. 

• Jestliže v místě vpichu prosakuje krev, je vhodnější použití Excilonu nebo Curaporu. 

Často se tomu stává u nově zavedených katétrů nebo u pacientů s poruchou srážlivosti. 

• Během převazu si všímáme místa vpichu a jeho okolí, zda nepozorujeme začervenání, 

hnisavou sekreci nebo povlaky. Dále kontrolujeme polohu katétru, obzvláště zda 

nedošlo k jeho povytažení, a stav fixačních stehů nebo alergické reakce. Jakoukoliv 

změnu musíme ihned hlásit lékaři. 

• Při každé manipulaci s katétrem kontrolujeme řádné přilnutí náplasti ke kůži. Náplast 

se nesmí nikde odchlipovat, nesmí být prosáklá krví či jiným sekretem. Při jakékoliv 

změně provedeme převaz ihned. Pokud je při převazu použit Tegaderm 

s Chlorhexidinem, jeho výměna se provádí jedenkrát za 7 dní. Četnost převazu se liší 

dle použitého krycího materiálu. U gázového krytí se převaz musí dělat denně. 

V případě semipermeabilních krytí se převazují po 48 - 72 hodinách. Výhodou 

semipermeabilních transparentních krytí je snadná vizuální kontrola (Kapounová, 2007; 

Zadák, 2008; Maďar, Podstatová, Řehořová, 2006; Češka a kol., 2010; 30, Drábková, 

2001). 

 

5.3 Druhy krycích materiálů 

V této části kapitoly se zaměříme na používané krycí materiály, kterých je 

využíváno při převazech centrálních žilních katétrů. Mezi nejčastější patří sterilní 

klasické gázové krytí, u něhož se výměna provádí denně a vždy při prosáknutí krví nebo 

jakoukoliv jinou tekutinou. Mezi další lze zařadit Curapor a Excilon, které jsou vhodné 

k použití při nově zavedeném katétru, kdy dochází ke krvácení z místa vpichu nebo z 

okolí fixačních stehů. Řádně přifixujeme, musí dobře přilnout ke kůži. Nastřižení 

Curaporu provádíme sterilními nůžkami. Semipermeabilní folii měníme za 24 - 72 

hodin. Mezi další typy krytí můžeme považovat  Tegaderm s Chlorhexidinem, které 

vyměňujeme jednou za 7 dní, v případě prosáknutí, odlepení nebo poškození celistvosti 

ihned. Výměna krytí každých 24 hodin se doporučuje i u imunokomprimovaných 

pacientů. Nastává však problém, kdy dochází k traumatizaci kůže v místě lepení. To 

přináší vyšší riziko vstupu infekce a tím může dojít i ke vzniku katétrové infekce, která 

sníží dobu použitelnosti katétru. Použitím ochranných prostředků na kůži snížíme riziko 
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poškození celistvosti kůže a zamezíme vzniku komplikací (Kapounová, 2007; Zadák, 

2008; Ošetřovatelská péče o centrální žilní katétr v podmínkách JIP/ARO, 2013). 

 

5.4 Odběry krve z CŽK 

Odběry krve z centrálního žilního katétru se provádějí pouze tehdy, není-li 

možné zajistit vzorek krve jiným způsobem. Nikdy neprovádíme odběr z katétru, který 

je určen pro parenterální výživu, jelikož by došlo ke zkreslení výsledků. Jednoznačně 

není určen lumen, který se používá k odběrům krve. Sestra odběr provádí ve sterilních 

rukavicích a ústní roušce. Nejprve se provede dezinfekce místa, z kterého bude odběr 

prováděn. Odtáhneme přibližně 10 ml krve, kterou znehodnotíme. Množství krve nutné 

k znehodnocení se řídí podle délky katétru. Teprve poté odebíráme potřebné množství 

krve na vyšetření. Po odběru musíme propláchnout katétr 10-20 ml fyziologického 

roztoku. Na konec katétru našroubujeme novou antibakteriální zátku. Je-li katétr 

uzavřen heparinovou zátkou, musíme ji před odběrem odsát. Potřebujeme-li odběr na 

hemokoagulační vyšetření, odebírá se vzorek vždy jako poslední. Nevýhodou odběrů 

z centrálních žilních katétrů je odebírání většího množství krve, než je ve skutečnosti 

potřeba. Další nevýhodou je riziko zanesení infekce. Velmi důležité je, aby odběry a 

jakákoliv manipulace s katétrem byly prováděny u pacienta v poloze vleže (Zadák, 

2008; Vokurka et al., 2005). 

 

5.5 Proplachování katétru 

K proplachování katétru nikdy nepoužíváme maloobjemové stříkačky o objemu 

2 ml a 5 ml, jelikož hrozí poškození nebo ruptura katétru. Katétry je nejvhodnější 

proplachovat injekčními stříkačkami o objemu 10-20 ml frakcionovaným způsobem 

(Vokurka et al., 2005). Pokud se sestra setká při proplachování katétru s odporem, 

nesmí jej silou překonávat, jelikož by mohlo dojít k utržení trombu a vmetení do oběhu 

nebo k poškození katétru. Řešením je přerušit proplach, upravit polohu pacienta a 

vyzvat ho k zakašlání. Znova zkusíme průchodnost, přetrvává-li odpor, musí se zjistit 

jeho příčina. Neprůchodný katétr se může stát zdrojem infekce nebo trombózy. Řešením 

může být podání malé dávky trombotik do lumenu katétru, ponecháme je tam jednu až 

dvě hodiny a znova zkoušíme průchodnost katétru. Postup můžeme několikrát opakovat 

(Hamilton, Bodenham, 2009; Macklin, 2010; Zadák, 2008). U portu musíme nejprve 
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odtáhnout heparinovou zátku a teprve pak provést proplach 20 ml fyziologického roztoku 

(Kratochvíl, Charvát, 2009). 

 

5.6 Aplikace léků a infuzních roztoků 

Sestra při jakékoliv manipulaci s katétrem používá ústní roušku a ochranné 

rukavice. Na některých odděleních se používají při uzávěru heparinové zátky. Před 

použitím je nezbytné heparinovou zátku nejprve odsát a katétr propláchnout 

fyziologickým roztokem. Výměna kohoutů, bakteriálních filtrů, prodlužovacích 

hadiček, setů, bezjehlových vstupů a ramp se provádí dle doporučení výrobce, 

nejpozději však jednou za 72 hodin. Existují i výjimky jako jsou imunodeficientní 

pacienti, popálení nebo pacienti v sepsi, kdy se výměna dělá 1x za 24 hodin. V případě 

podávání krevních derivátů, krve, lipidových emulzí se použije vždy po dokapání nový 

set. U lipidových roztoků by se neměl používat déle jak 24 hodin, protože může dojít 

k usazování sraženin uvnitř setu. Velice výhodné je používání antibakteriálních filtrů, 

které jsou součástí soupravy a dávají se co nejblíže ke katétru. Bedlivě si střežíme, aby 

nedocházelo k mechanickým účinkům tahu, poškození a riziku rozpojení. Součástí 

infuzní linky jsou infuzní sety, hadičky k perfuzorům, trojcestné kohouty, infuzní rampy 

a jiné hadičky, které jsou součástí infuzní terapie a zajišťují její aplikaci. Sestavení a 

výměnu provádí řádně zaškolená sestra za sterilních podmínek, ve sterilních rukavicích, 

ústní roušce, čepici a empíru. Při sestavování infuzní linky musíme bakteriální filtr dát 

co nejblíže k pacientovi. Nikdy přes něj nesmíme podávat lipidy, transfuze, plazmu a 

furosemid. Proto také jejich výměna musí být nejpozději 1x za 24 hodin, u ostatních 1x 

za 92 hodin. Při podávání transfuzí a krevních derivátů se výměna provádí hned po 

dokapání. Set i s vakem se uchovává v lednici z důvodu možné pozdní potransfuzní 

reakce. Využívají se bezjehlové vstupy, které prodlužují intervaly výměny infuzních 

linek. Před aplikací léků či infuzních roztoků se bezjehlový systém musí mechanicky 

dezinfikovat, počkáme na zaschnutí dezinfekčního prostředku, poté propláchneme 

patřičným množstvím fyziologického roztoku, zavřeme tlačku a napojíme injekční 

stříkačku s lékem nebo infuzní roztok, odjistíme tlačku a aplikujeme. Po dokapání 

infuzního roztoku nebo aplikaci léku provedeme proplach fyziologickým roztokem a 

zavřeme tlačku. Před přípravou si musíme vždy ruce umýt, osušit a vydezinfikovat. 

Příprava roztoků a bolusových podání probíhá za aseptických podmínek. Během 

přípravy infuze nejdříve aplikujeme léky, poté elektrolyty a jako poslední lipidové 
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emulze. Infuzní roztoky musí být označeny jménem pacienta, rokem narození, druhem 

roztoku, množstvím, přidanými léky, datem a časem ředění, časem podání, rychlostí, 

razítkem a podpisem sestry, která infuzi připravovala. Všechny vstupy, pokud se 

nepoužívají, musí být sterilně kryty. Léky aplikujeme do proximálního a mediálního 

lumenu, pokud není zároveň podávána parenterální výživa. Do proximálního a 

distálního lumenu podáváme transfuzní přípravky a viskózní roztoky. Parenterální 

výživu podáváme do mediálního lumenu (Kapounová, 2007; Maďar, Podstatová, 

Řehořová, 2006; Drábková, 2001, Vokurka et al., 2005). 

 

5.7 Specifika venózních portů 

K použití portů je zapotřebí speciální Huberova jehla, která může být rovná nebo 

zahnutá do úhlu 90 stupňů. Výkon se provádí za sterilních podmínek s použitím 

sterilních rukavic a ústní roušky. Místo vpichu nejprve řádně dezinfikujeme a 

vyhmatáme si port, který si držíme mezi dvěma prsty nedominantní ruky. Jehlu 

zavádíme kolmo ke kůži. Jakmile překonáme odpor membrány, tak ucítíme náraz jehly 

o dno komůrky. Na jehlu napojíme prodlužovací hadičku, propláchnutou fyziologickým 

roztokem. Jehlu se spojovací hadičkou musíme dostatečně podložit sterilním čtvercem a 

uchytit náplastí ke kůži. Po ukončení aplikace provedeme proplach 20 ml 

fyziologického roztoku a aplikujeme heparinovou zátku. Heparinová zátka obsahuje 

1 000 jednotek Heparinu na 10 ml fyziologického roztoku. Před použitím portu musíme 

zátku odtáhnout, propláchnout 20 ml fyziologického roztoku, a až poté aplikovat léky 

nebo infuze. Po podání nebo dokapání infuze port opět propláchnout a aplikovat 

heparinovou zátku. Odstranění Huberovy jehly probíhá za současného proplachování 

fyziologickým roztokem, aby nedošlo ke zpětnému nasátí krve do špičky katétru. Stejně 

tak jako u klasických katétrů se ani u portu nesmějí používat maloobjemové stříkačky 

(Vokurka et al. 2005; Češka a kol., 2010; Kratochvíl a Charvát, 2009). 
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6 EMPIRICKÁ ČÁST 

6.1 Metodika práce 

V empirické části své bakalářské práce jsem ke sběru dat použila metodu 

dotazníkového šetření. Jedná se o kvantitativní metodu sběru dat. Cílem bylo porovnat 

znalosti sester v oblasti ošetřování centrálních žilních katétrů, pracujících na 

standardních a specializovaných pracovištích. Dotazník byl dobrovolný, anonymní a 

schválený náměstkyní pro ošetřovatelskou péči ve FN Motole, paní Mgr. Janou 

Novákovou, MBA. 

Během června až srpna 2014 jsem osobně rozdala 221 dotazníků, a to vždy po 

dohodě s vrchními a staničními sestrami vybraného oddělení. Dotazovány byly sestry, 

které pečují o pacienty se zavedeným centrálním žilním katétrem. Výzkum byl 

prováděn pouze ve FN Motol na standardních a specializovaných pracovištích. Obsah 

dotazníku jsem konzultovala s vedoucí mé bakalářské práce. Před samotným 

dotazníkovým šetřením jsem provedla pilotní studii na 12 dotaznících. Z celkového 

počtu 221 dotazníků jsem rozdala 58 dotazníků na interní oddělení, 20 dotazníků na 

kardiologii, 33 dotazníků na dospělou onkologii, 20 dotazníků na metabolickou 

jednotku, 20 dotazníků na koronární jednotku, 20 dotazníků na chirurgický JIP a 50 

dotazníků na ARO. Z celkového počtu rozdaných dotazníků 221 (100 %), se mi 

vyplněných vrátilo 150 (67,87 %). K analýze jsem použila 146 (66,06 %) dotazníků. 

Čtyři dotazníky byly vyplněny částečně, a proto jsem je vyřadila. Celkový počet 

rozdaných dotazníků na standardním oddělení činilo 111, návratnost a použitelnost 

dotazníků byla 63,06 % (n=70). Na specializovaná pracoviště jsem rozdala 110 

dotazníků, návratnost byla 69,09 % (n=76). Předpokládala jsem, že návratnost bude 

větší. Důvodem menší návratnosti byla dle mého názoru neochota dotazníky vyplňovat. 

Chápu, že vzhledem k pracovním povinnostem je vyplňování dotazníků do jisté míry 

obtěžující. Na druhou stranu vyplnění dotazníků zabralo nanejvýš 5 minut času. 

Důvodem nemohlo být velké zahlcení na odděleních od jiných studentů, jelikož v té 

době se jiné dotazníky na daných odděleních nevyskytovaly. Na některém oddělení 

jsem se setkala až s výraznou neochotou a kritikou. Rozhodně to stojí za zamyšlení. 

Naopak bych chtěla poděkovat koronární jednotce a ARO za ochotu a vstřícnost při 

vyplňování dotazníků. 
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Výsledky průzkumného šetření jsem vyjádřila pomocí tabulek a grafů 

s uvedenými relativními a absolutními četnostmi. Relativní četnosti jsou 

zaokrouhlovány na dvě desetinná čísla. 

 

 

6.2 Charakteristika dotazníku 

Dotazník obsahuje 24 otázek. V dotazníku se vyskytují různé druhy otázek. 

 

Druhy otázek: 

 

 ► Otevřené otázky č. 10, 19, 21 

 

 ► Uzavřené otázky č. 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24 

 

 ► Polouzavřené otázky č. 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17 

 

V dotazníku jsem měla 3 otevřené otázky, 13 uzavřených a 8 otázek polozavřených. 

V úvodu dotazníku jsou otázky identifikační, zaměřené na zjištění pohlaví, věku, typu 

pracoviště, délku praxe a dosažené nejvyšší vzdělání. Jelikož jsem zjišťovala vzdělanost 

sester v problematice ošetřování centrálních žilních katétrů, musela jsem si stanovit 

kritéria, podle kterých je budu hodnotit. Otázky č. 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 a 23 

byly bodově ohodnoceny následovně: 

 Otázka č. 10: maximální počet získaných bodů u této otázky bylo 6 bodů 

 Otázka č. 15: maximální počet získaných bodů u této otázky byly 2 body 

 Otázka č. 16: maximální počet bodů u této otázky byly 4 body 

 Otázka č. 17: maximální počet bodů u této otázky bylo 8 bodů 

 Otázka č. 19: maximální počet bodů u této otázky bylo 8 bodů 

 Otázka č. 20:maximální počet bodů u této otázky bylo 6 bodů 

 Otázka č. 21: maximální počet bodů u této otázky byly 2 body 

 Otázka č. 22: maximální počet bodů u této otázky byly 2 body 

 Otázka č. 23: maximální počet bodů u této otázky byly 4 body 
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 Maximální počet získaných bodů bylo 42, jako hranici úspěšnosti jsem si 

stanovila 30 bodů. To znamená, že respondenti, kteří získali 29 bodů a méně, se řadili 

do skupiny s nedostatečnými znalostmi v dané problematice. 

 Otázky v dotazníku jsou zaměřené na získání informací k hypotézám. Získaná 

data jsem zpracovala v programu Microsoft Excel. Tabulky a grafy obsahují vždy 

absolutní a relativní četnost a mají slovní popis. V empirické části jsem prezentovala 

výsledky pomocí grafů. V příloze uvádím tabulky. Statistická data jsem statisticky 

vyhodnotila za použití statistických metod; vyjádřené korelační tabulkou a Pearsonův 

chí- kvadrátem.  
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6.3 Analýza výsledků šetření 

 
Otázka č. 1: Vaše pohlaví 

56;80,00%

66;86,84%

 14;20,00%
 10;13,16%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Žena Muž

standardní odd. %

specializované prac. %

 
 

Obrázek 1 Pohlaví respondentů 

 

Z uvedeného grafu je patrné, že v souboru respondentů ze standardního oddělení 

z 80 % (n=56) převládá ženské pohlaví, zbylých 20 % (n=14) je pohlaví mužského. 

V souboru respondentů ze specializovaných pracovišť je 86,84 % (n=66) ženského 

pohlaví, zastoupení mužského pohlaví je 13,16 % (n=10).  

 

 

Otázka č. 2: Váš věk  
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 8;10,53%

 14;20,00%

 22;28,95%

 11;15,71%

 29;38,16%

 15;21,43%

 14;18,42%

 7;10,00%

  3;3,95%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

19 - 25 let 26 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 a více

standardní odd. %

specializované prac. %

 

Obrázek 2 Věk respondentů 
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Z uvedeného grafu vyplývá, že na standardních odděleních je nejvíce zastoupena 

věková kategorie 19- 25 let, tj. 32,86 % (n=23), jako druhá v pořadí je kategorie 41- 50 

let, tj. 21,43 % (n=15), třetí kategorie je ve věku 26- 30 let, tj. 20 % (n=14), čtvrtá je 

kategorie 31- 40 let, tj. 15,71 % (n=11), nejméně zastoupená je kategorie 51 let a více, 

tj. 10 % (n=7). Na specializovaných pracovištích je nejvíce zastoupena věková 

kategorie 31- 40 let, tj. 38,16 % (n=29), jako druhá je kategorie 26- 30 let, tj. 28,95 % 

(n=22), třetí kategorie je ve věku 41- 50 let, tj. 18,42 % (n=14), čtvrtá je kategorie 19- 

25 let, tj. 10,53 % (n=8), nejmenší zastoupení je v kategorii 51 let a více, tj. 3,95 % 

(n=3). 

 

Otázka č. 3: Na jakém oddělení pracujete? 

 70;47,95%

 76;52,05%

Standardní odd.

ARO, JIP

 

Obrázek 3 Typ pracoviště 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že 52,05 % (n=76) oslovených respondentů 

uvedlo, že pracují na pracovištích ARO nebo JIP. Zbylých oslovených respondentů 

pracuje na standardním typu oddělení 47,95 % (n=70). 
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Otázka č. 4: Jaká je délka Vaší praxe ve zdravotnictví? 

 20;28,57%

16; 21,05%

 16;22,86%

 15;19,74%

 12;17,14%

 17;22,37%

  5;7,14%

 16;21,05%
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Obrázek 4 Délka praxe 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že na standardních odděleních pracují sestry 

nejčastěji z praxí do 5 let, tj. 28,57 % (n=20), jako druhá je kategorie více než 21 let 

praxe, tj. 24,29 % (n=17), třetí je kategorie 6- 10 let, tj. 22,86 % (n=16), čtvrtá kategorie 

je 11- 15 let, tj. 17,14 % (n=12), nejméně zastoupená je kategorie 16- 20 let, tj. 7,14 % 

(n=5). Nejpočetnější kategorie v délce praxe sester pracujících na specializovaných 

pracovištích je 11- 15 let, tj. 22,37 % (n=17). Druhé nejpočetnější kategorie jsou dvě: do 

5 let praxe a 16- 20 let, tj. 21,05 % (n=16). Další kategorie je 6- 10 let praxe, tj. 19,74 % 

(n=15). Nejméně zastoupená je kategorie více než 21 let praxe, tj. 15,79 % (n=12). 

 

Otázka č. 5: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
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Obrázek 5 Nejvyšší dosažené vzdělání 
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Z grafu vyplývá, že sestry pracující na standardním oddělení mají nejvyšší 

dosažené vzdělání vysokoškolským studiem, tj. 20 % (n=14), v 8,57 % (n=6) mají 

specializaci, v 11,43 % (n=8) mají specializační studiu a v 2,86 % (n=2) mají jiné 

vzdělaní. Jaký druh jiného vzdělání sestry získaly, bohužel neuvedly. Nejpočetněji je 

zastoupené SZŠ, tj. 57,14 % (n=40). Sestry pracující na specializovaných pracovištích 

dosahují nejvyššího vzdělání při vysokoškolském studiu, tj. 39,47 % (n=30), další je 

studium specializace, tj. 30,26 % (n=23), studium  VOŠ je zastoupené, tj. 17,11 % 

(n=13), studium SZŠ je u 13,16 % (n=10), jiné vzdělání u sester na specializovaných 

pracovištích se nevyskytlo. 

 

Otázka č. 6: Informace týkající se ošetřování centrálních žilních katétrů (CŽK) 

jste získal/la? 
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Obrázek 6 Informace o CŽK 

 

 Z grafu vyplývá, že sestry pracující na standardním oddělení získaly informace o 

CŽK nejčastěji z praxe, tj. 48,57 % (n=34), následně při studiu SZŠ, tj. 22,86 % (n=16), 

při studiu specializace, tj. 8,57 % (n=6), samovzděláváním, tj. 7,14 % (n=5), jinak 

neodpověděl nikdo. Sestry pracující na specializovaných pracovištích získaly informace 

o CŽK nejvíce z praxe, tj. 32,89 % (n=25), na druhém místě při studiu SZŠ, tj. 23,68 % 

(n=18), dále při studiu specializace, tj. 21,05 % (n=16), při studiu VŠ, tj. 13,16 % 

(n=10), samovzděláváním, tj. 9,21 % (n=7). Jinak neuvedl nikdo. 
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Otázka č. 7: Máte zájem se v této oblasti více vzdělávat? 
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Obrázek 7: Zájem o další vzdělávání 

 

 Z grafu vyplývá, že sestry ze standardního typu oddělení by měly zájem se dále 

vzdělávat, tj. 91,43 % (n=64), naopak nezájem o další vzdělávání má 8,57 % (n=6) 

sester. Sestry ze specializovaných pracovišť mají zájem se dále vzdělávat, tj. 88,16 % 

(n=67), nezájem se vzdělávat je u 11,84 % (n=9) dotazovaných sester. 

 

Otázka č. 8: Jak často se na Vašem oddělení setkáváte s ošetřováním centrálních 

žilních vstupů? 
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Obrázek 8 Frekvence ošetřování CŽK 

 

 Z grafu vyplývá, že sestry ze standardních oddělení se s ošetřováním CŽK denně 

setkávají, tj. 31,43 % (n=22), několikrát do měsíce, tj. 58,57 % (n=41), několikrát do 

roka, tj. 10 % (n=7), vůbec neuvedl nikdo. Sestry ze specializovaných pracovišť se 
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s ošetřováním CŽK setkávají denně, tj. 85,53 % (n=65), několikrát do měsíce, tj. 5,26 % 

(n=4), několikrát do roka, tj. 9,21 % (n=7), vůbec neuvedl nikdo. 

 

Otázka č. 9: Čím se řídíte při ošetřování CŽK?  
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Obrázek 9 Ošetřování CŽK 

 

 Z grafu vyplývá, že sestry ze standardních oddělení se řídí při ošetřování CŽK 

standardem vypracovaným FN Motol, tj. 95,71 % (n=67), standardem vypracovaným 

vlastním oddělením, tj. 4,29 % (n=3). Sestry ze specializovaných pracovišť se řídí při 

ošetřování CŽK standardem FN Motol, tj. 77,63 % (n=59), standardem vypracovaným 

vlastním oddělením, tj. 22,37 % (n=17). Jiným se neřídí žádné sestry. 
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Otázka č. 10: Jaký je nejčastější důvod zavedení CŽK na Vašem oddělení? (Prosím 

doplňte alespoň 3 důvody)  

 

 

 

Obrázek 10a Důvody zavedení CŽK uvádějící sestry ze standardních oddělení 

 

 Z grafu vyplývá, že nejčastější důvody zavedení CŽK u pacientů ležících na 

standardním oddělení sestry uvádějí: nemožnost zajistit periferní přístup, tj. 74,29 % 

(n=52), aplikace parenterální výživy, tj. 54,29 % (n=38), podávání infuzních roztoků a 

ATB, tj. 25,71 % (n=18), chemoterapie a biologická léčba, tj. 21,43 % (n=15), 

dlouhodobá léčba a hospitalizace, tj. 20,00 % (n=14), časté odběry, tj. 17,14 % (n=12). 

 

 

 

Obrázek 10b Důvody zavedení CŽK uvádějící sestry ze specializovaných pracovišť 

 

 Z grafu vyplývá, že nejčastější důvody zavedení CŽK u pacientů ležících na 

specializovaných pracovištích sestry uvádějí: podávání vysoce osmotických léků, 
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tj. 55,26 % (n=42), měření CVP a hemodynamiky, tj. 42 % (n=33), kontinuální nebo 

častá aplikace léků, infuzí, ATB, tj. 46,05 % (n=35), aplikace parenterální výživy, tj. 

38,16 % (n=29), zajištění trvalejšího přístupu, tj. 22,37 % (n=17), nemožnost zajistit 

PŽK, tj. 19,74 % (n=15) a kritické stavy, inkubovaný pacient, tj. 17,10 % (n=13). 

 

Otázka č. 11: Jaké je nejčastější místo zavedení CŽK na Vašem oddělení? 

Obrázek 11 Nejčastější místo zavedení CŽK 

 

 Z grafu vyplývá, že nejčastější místo zavedení CŽK na standardních odděleních 

je vena subclavia, tj. 65,71 % (n=46), vena jugularis interna, tj. 22,86 % (n=16), vena 

femoralis, tj. 10 % (n=7), jiné místo, tj. 1,43 % (n=1). Na specializovaných pracovištích 

nejčastěji sestry uvedly: vena subclavia, tj. 53,95 % (n=41), vena femoralis, tj. 32,89 % 

(n=25), vena jugularis interna, tj. 13,16 % (n=10), jiné neuvedly. 
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Otázka č. 12: Jaký nejčastěji používáte materiál při převazování CŽK? 
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Obrázek 12 Nejčastěji používaný materiál při převazování CŽK 

 

 Z grafu vyplývá, že na standardních odděleních nejčastěji k převazování CŽK 

používají Semipermeabilní transparentní folii (Tegaderm CHG), tj. 37,14 % (n=26), 

kombinace Inadine a Tegaderm, tj. 28,57 % (n=20), Semipermeabilní transparentní folii 

(Tegaderm film), tj. 21,43 % (n=15), nejméně používaným je sterilní hydrofilové krytí 

(sterilní čtverce), tj. 12,86 % (n=9), jiný materiál se na standardních odděleních 

nevyskytuje. Na specializovaných pracovištích nejčastěji k převazování CŽK používají 

Semipermeabilní transparentní folii (Tegaderm CHG), tj. 43,42 % (n=20), 

Semipermeabilní transparentní folii (Tegaderm film), tj. 23,68 % (n=18), sterilní 

hydrofilové krytí (sterilní čtverce), tj. 18,42 % (n=14), kombinace Inadine a Tegaderm, 

tj. 10,53 % (n=8), jiný uvádí 3,95 % (n=3) sester. 
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Otázka č. 13: Jak často převazujete CŽK? 
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Obrázek 13 Frekvence převazování CŽK 

 

 Z grafu vyplývá, že převazování CŽK na standardních odděleních se nejčastěji 

dělá 1x za 48 hodin, tj. 32,86 % (n=23), 1x denně, tj. 24,29 % (n=17), jinak uvedlo 

22,86 % (n=16) sester, 1x za 72 hodin, tj. 10% (n=7), 1x za 96 hodin, tj. 10 % (n=7). 

Převazování CŽK na specializovaných pracovištích se nejčastěji dělá 1x denně, tj. 47,37 

% (n=36), jinak, tj. 42,11 % (n=32), 1x za 72 hodin, tj. 5,26 % (n=4), 1x za 48 hodin, tj. 

2,63 % (n=2) a 1x za 96 hodin, tj. 2,63 % (n=2). 

 

Otázka č. 14: Kolika lumenový CŽK nejčastěji používáte? 
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Obrázek 14 Nejpoužívanější CŽK dle počtu lumenů 

 

 Z grafu vyplývá, že na standardních odděleních nejčastěji používají dvou 

lumenový CŽK, tj. 45,71 % (n=45), tří lumenový CŽK, tj. 41,43 % (n=29), jedno 
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lumenový CŽK, tj. 11,43 % (n=8) a čtyř lumenový CŽK, tj. 1,43 % (n=1). 

Specializovaná pracoviště nejčastěji používají tří lumenový CŽK, tj. 51,32 % (n=39), 

čtyř lumenový CŽK, tj. 34,21 % (n=26), dvou lumenový CŽK, tj. 14,47 % (n=11), 

jedno lumenový CŽK se na specializovaných pracovištích nepoužívá. 

 

Otázka č. 15: Hodnotíte CŽK podle Madonnovy klasifikace? 
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Obrázek 15 Hodnocení CŽK 

 

 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že sestry pracující na standardních odděleních 

hodnotí CŽK podle Madonnovy klasifikace, tj. 45,71 % (n=32) naopak 54,29 % (n=38) 

sester nehodnotí CŽK podle Madonnovy klasifikace. Sestry pracující na 

specializovaných pracovištích hodnotí CŽK podle Madonnovy klasifikace, tj. 19,74 % 

(n=15) a 80,26 % (n=61) sester nehodnotí CŽK dle Madonnovy klasifikace. 
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Otázka č. 16a: Používáte při převazování CŽK sterilní rukavice?  
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Obrázek 16a Používání sterilních rukavic 

 

 Z grafu vyplývá, že sestry pracující na standardních odděleních používají vždy 

při převazování CŽK sterilní rukavice, tj. 70 % (n=49), většinou ano uvedlo 1,43 % 

(n=1) sester, občas je používá 22,86 % (n=16), vůbec uvedlo 5,71 % (n=4). Sestry 

pracující na specializovaných pracovištích používají vždy sterilní rukavice, tj. 53,95 % 

(n=41), většinou ano uvedlo 15,79 % (n=12), občas 11,84 % (n=9), nepoužívá vůbec 

sterilní rukavice uvedlo 18,42 % (n=14) sester. 

 

Otázka č. 16b: Používáte při převazování CŽK ústní roušku? 

 37;52,86%
 39;51,32%

 10;14,29%

 17;22,37%
 12;17,14%

 14;18,42%

 11;15,71%

  6;7,89%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Ano Většinou ano Občas Vůbec

standardní odd. %

specializované prac. %

 

Obrázek 16b Používání ústní roušky 
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 Z grafu vyplývá, že sestry pracující na standardních odděleních při převazování 

CŽK používá ústní roušku vždy 52,86 % (n=37), většinou ano uvedlo 14,29 % (n=10), 

občas 17,14 % (n=12), vůbec nepoužívá 15,71 % (n=11) sester. Sestry pracující na 

specializovaných pracovištích používá ústní roušku vždy 51,32 % (n=39), většinou ano 

uvedlo 22,37 % (n=17), občas 18,42 % (n=14) sester. Ústní roušku nepoužívá vůbec 

7,89 % (n=6) sester pracujících na specializovaných pracovištích. 

 

Otázka č. 17: Dodržují sestry správný postup při převazování CŽK? 
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Obrázek 17 Dodržování správného postupu při převazování CŽK 

 

 Z grafu vyplývá, že ze sester pracujících na standardních odděleních dodržuje 

správný postup při převazování CŽK 45,71 % (n=32) naopak 54,29 % (n=38) 

nedodržuje správný postup při převazování. Sestry pracující na specializovaných 

pracovištích dodržují správný postup při převazování CŽK, tj. 47,37 % (n=36) naopak 

52,63 % (n=40) nedodržuje správný postup. 
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Otázka č. 18: Uveďte obvyklou polohu pacienta při kanylaci v. subclavia? 
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Obrázek 18 Obvyklá poloha při kanylaci v. subclavia 

 

 Z grafu vyplývá, že sestry pracující na standardních odděleních uvádějí 

nejobvyklejší polohu při kanylaci v. subclavia: hlavu otáčíme na druhou stranu než je 

kanylovaná strana, tj. 32,86 % (n=23), polohu vleže bez podložení uvedlo 28,57 % 

(n=20), tah za HK, kde se provádí kanylace uvedlo 14,29 % (n=10), podložení lopatek 

uvedlo 11,43 % (n=8), mírnou Trendelenburgovu polohu uvedlo 10 % (n=7), hlavu 

nepolohujeme uvedlo 2,86 % (n=2), tah za HK na opačné straně než je kanylace 

neuvedl ze sester pracujících na standardních odděleních nikdo. Sestry pracující na 

specializovaných pracovištích uvádějí nejčastější polohu při kanylaci v. subclavia 

v tomto pořadí: hlavu otáčíme na druhou stranu než je kanylovaná strana, tj. 35,53 % 

(n=27), podložení lopatek uvedlo 21,05 % (n=16), tah za HK, kde se provádí kanylace 

uvedlo 15,79 % (n=12), mírnou Trendelenburgovu polohu uvedlo 13,16 % (n=10), 

polohu vleže bez podložení uvedlo 11,84 % (n=9), tah za HK, na opačné straně než je 

kanylace uvedlo 2,63 % (n=2), hlavu nepolohujeme neuvedl nikdo ze sester pracujících 

na specializovaných pracovištích. 
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Otázka č. 19a: Uveďte 4 nejčastější příčiny odstranění CŽK? (standardní oddělení) 
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Obrázek 19a Nejčastější příčiny odstranění CŽK na standardním oddělení 

 

 Z grafu vyplývá, že mezi nejčastější příčiny odstranění CŽK na standardních 

odděleních sestry uvedly: katétrová sepse, tj. 86 % (n=51), nefunkčnost a neprůchodnost 

CŽK, tj. 71 % (n=46), lokální (místní) známky zánětu, tj. 32,86 % (n=23), ukončení 

léčby, tj. 31,43 % (n=22), ukončení hospitalizace, tj. 31,43 % (n=22) a další. 

 

Otázka č. 19b: Uveďte 4 nejčastější příčiny odstranění CŽK? (specializovaná 

pracoviště) 
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Obrázek 19b Nejčastější příčiny odstranění CŽK na specializovaném pracovišti 

 

 Z grafu vyplývá, že mezi nejčastější příčiny odstranění CŽK na 

specializovaných pracovištích sestry uvedly: nefunkčnost a zalomení CŽK, tj. 55,26 % 

(n=42), katétrová sepse, tj. 81,58 % (n=62), expirační doba, nutnost přepíchnutí CŽK, 



Bakalářská práce                                                                Problematika ošetřování centrálních žilních katétrů  

52 

tj. 44,74 % (n=34), nepotřebnost CŽK, tj. 42,11% (n=32), lokální (místní) známky 

zánětu, tj. 35,53 % (n=27) a další. 

 

Otázka č. 20: Které časné komplikace se mohou vyskytnout při zavádění CŽK? 

(Můžete označit i více odpovědí) 
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Obrázek 20 Časné komplikace při zavádění CŽK 

 

 Z grafu vyplývá, že mezi časné komplikace při zavádění CŽK sestry ze 

standardních oddělení uvádí v 90 % (n=63) pneumotorax a hemotorax, v 32,86 % 

(n=23) arytmie, v 42,86 % (n=30) infekce, v 1,43 % (n=1) pneumonii a v 52,86 % 

(n=37) vzduchovou embolii. Sestry ze specializovaných pracovišť odpověděly 

pneumotorax a hemotorax 97,37 % (n=74), arytmie 63,16 % (n=49), infekce 47,37 % 

(n=36), pneumonii 2,63 % (n=2) a vzduchovou embolii 48,68 % (n=37). 
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Otázka č. 21: Jaké jsou možnosti kontroly pro zjištění správného zavedení CŽK?  
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Obrázek 21a Možnosti kontroly správného zavedení CŽK (standardní oddělení) 

 

 Z grafu vyplývá, že sestry pracující na standardních odděleních uvádějí jako 

možnosti kontroly správného zavedení CŽK: RTG 91,46 % (n=64), aspiraci krve 25,71 

% (n=18), SONO 15,71 % (n=11), proplach CŽK 10 % (n=7), EKG 8,57 % (n=6) a 

ostatní možnosti 40 % (n=28). 

 

76;100,00%

 31;40,79%

 16;21,05%  18;23,68%
 13;17,10%

 36;47,37%

,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

RTG Aspirace

krve

ASTRUP Sono EKG Ostatní

Specializované prac.

%

 

Obrázek 21b Možnosti kontroly správného zavedení CŽK (specializovaná pracoviště) 

 

 Z grafu vyplývá, že sestry pracující na specializovaných pracovištích uvádějí 

jako možnosti ověření správného zavedení CŽK: RTG 100% (n=76), aspirace krve 

40,79 % (n=31), Astrup 21,05 % (n=16), SONO 23,68 % (n=18), EKG 17,10 % (n=13) 

a ostatní 47,37 % (n=36). 
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Otázka č. 22: Při uzavírání CŽK nejčastěji používáte “proplachování, 

splachování“ o objemu? 
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Obrázek 22 Vhodné injekční stříkačky 

 

 Z uvedeného grafu vyplývá, že sestry pracující na standardních odděleních 

nejčastěji používají k proplachování CŽK injekční stříkačky o objemu do 10 ml, 

tj. 41,43 % (n=29), do 20 ml, tj. 31,43 % (n=22), do 5 ml, tj. 14,29 % (n=10), 20 ml a 

více, tj. 11,43 % (n=8) a nejméně používaná je do 2 ml, tj. 1,43 % (n=1). Sestry 

pracující na specializovaných pracovištích nejčastěji používají k proplachování CŽK 

injekční stříkačky o objemu do 10 ml, tj. 47,37 % (n=36), do 5 ml, tj. 35,53 % (n=27), 

do 20 ml,tj. 13,16 % (n=10), 20 ml a více, tj. 3,95 % (n=3) sester. Injekční stříkačku o 

objemu do 2 ml sestry ze specializovaných pracovišť nepoužívají. 
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Otázka č. 23: Pokud aplikujete léky do CŽK, postupujete následovně: 
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Obrázek 23 Správný postup při aplikaci léků do CŽK 

 

1. způsob: Provedeme dezinfekci koncovky a hned aplikujeme léky, následně 

propláchneme. 

2. způsob: Neprovádíme dezinfekci koncovky a hned aplikujeme léky. 

3. způsob: Provedeme mechanickou očistu a dezinfekci koncovky, počkáme do 

zaschnutí dezinfekčního prostředku a aplikujeme léky, poté propláchneme. 

4. způsob: Provedeme dezinfekci koncovky, počkáme do zaschnutí dezinfekčního 

prostředku, aplikujeme léky, neproplachujeme. 

 Z grafu vyplývá, že sestry pracující na standardních odděleních postupují 

nejčastěji podle 3. způsobu, tj. 82,86 % (n=58), 1. způsob uvedlo 12,86 % (n=9), 4. 

způsob uvedlo 2,86 % (n=2) a 2. způsob uvedlo 1,43 % (n=1) sester. Sestry pracující na 

specializovaných pracovištích též nejčastěji postupují podle 3. způsobu, tj. 82,89 % 

(n=63), 1. způsob uvedlo 14,47 % (n=11), 4. způsob uvedlo 2,63 % (n=2), 2. způsob 

neuvedl nikdo. 
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Otázka č. 24: Prosím ohodnoťte svoji úroveň znalostí v dané problematice. 

(Zatrhněte známku jako ve škole) 
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Obrázek 24 Vlastní ohodnocení znalostí v ošetřování CŽK 

 

 Z grafu vyplývá, že sestry pracující na standardních odděleních se nejčastěji 

ohodnotily známkou 3, tj. 47,14 % (n=33), známku 2, tj. 38,57 % (n=27), známku 1 

uvedlo 10 % (n=7), známku 4 uvedlo 4,29 % (n=3) a známkou 5 se neohodnotil 

z dotazovaných nikdo. Sestry pracující na specializovaných pracovištích se nejčastěji 

ohodnocovaly známkou 2, tj. 48,68 % (n=37), známku 1 uvedlo 27,63 % (n=21), 

známku za 3 si dalo 19,74 % (n=15), známku 4 uvedlo 3,95 % (n=3), známkou 5 se 

neohodnotil nikdo. 
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6.4 Diskuze 

V této kapitole se věnuji prezentaci výsledků z dotazníkového šetření a následně 

rozborem jednotlivých hypotéz. 

Otázka č. 1 se týkala pohlaví. Z celkového počtu 146 respondentů je 122 žen 

(83,56 %) a 24 mužů (16,43 %). Na standardním typu pracovišť pracuje žen 56 (80 %) a 

mužů 14 (20 %). Zastoupení sester na specializovaných pracovištích je 66 (86,84 %) 

žen a 10 (13,16 %) mužů. Výrazně převažovalo ženské pohlaví, a to i na 

specializovaných pracovištích. Čekala jsem, že mužské pohlaví bude na 

specializovaných pracovištích v hojnějším zastoupení.  

V otázce č. 2 jsem zjišťovala věk respondentů. Na standardním oddělení byla 

nejpočetnější skupina 19- 25 let, a to ve 32,86 %. Specializovaná pracoviště mají větší 

zastoupení ve věkové kategorii 31- 40 let, a to ve 38,16 %. Na obou typech oddělení 

pracují sestry v kategorii 51 a více let. Třetí otázka byla zaměřená na zjištění typu 

pracoviště. Ze standardních oddělení jsem oslovila interní kliniku a onkologii; ze 

speciálních pracovišť ARO, metabolickou a koronální jednotku a chirurgický JIP.  

Čtvrtá otázka zjišťovala délku praxe ve zdravotnictví. Na standardních odděleních byla 

nejpočetnější kategorie do 5 let (28,57 %) a více než 21 let (24,29 %). Specializovaná 

pracoviště měla největší zastoupení v kategoriích 11- 15 let (22,37 %) a shodně na tom 

byly kategorie do 5 let a 16- 20 let (21,05 %). 

V otázce č. 5 jsem se dotazovala na nejvyšší dosažené vzdělání a mile mě 

překvapilo, že vysokoškolské vzdělání je zastoupeno i u 1/5 dotazovaných sester na 

standardním oddělení. Informace týkající se ošetřování CŽK zjišťovala otázka č. 6. 

Nejvíce informací sestry získávají z praxe, při studiu střední zdravotnické školy a 

specializace; při studiu vysoké školy uvedlo pouze 19 dotazovaných (26,02 %).  

Otázka č. 7 byla zaměřena na zájem sester dále se vzdělávat v dané 

problematice. Většina sester vyslovila zájem. Nejčastějším důvodem nezájmu byl 

uveden nedostatek času. Překvapující odpovědí byla ta, kdy respondentka uvedla důvod 

nezájmu: ˶nejsou za to příplatky jako na metabolické jednotce  .   

Otázka č. 8 byla zaměřena na výskyt CŽK na vlastním oddělení. Není 

překvapivé, že sestry pracující na specializovaných pracovištích se setkávají denně 

s CŽK v 85,53 %, zatímco sestry ze standardních oddělení jen v 31,43 %.  

V otázce č. 9 jsem chtěla zjistit, čím se sestry řídí při ošetřování CŽK. Většina 

odpověděla, že standardem vypracovaným FN Motol. Pracoviště Metabolické jednotky, 
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onkologie a ARO uvedla, že se řídí standardem vypracovaným vlastním oddělením. 

Z toho metabolická jednotka má skutečně vypracovaný vlastní standard.  

Otázka č. 10 zjišťovala důvody zajištění CŽK. Nejčastějšími důvody na 

standardních odděleních sestry uvedly nemožnost zajistit periferní vstup (74,29 %), 

aplikace parenterální výživy (54,29 %), podávání infuzních roztoků a ATB (25,71 %), 

chemoterapie a biologická léčba (20 %), dlouhodobá léčba a hospitalizace (20 %) a 

časté odběry (17,11 %). Dalšími odpověďmi, které se vyskytovaly již méně často, byly 

např. dialýza, aplikace krevních derivátů, špatný stav pacienta, zajištění trvalejšího 

přístupu a podávání vysoceosmotických léků. Nejčastější důvody sestry ze 

specializovaných pracovišť uvedly podávání vysoce osmotických léků (55,26 %), 

měření CVP a hemodynamiky (43,42 %), kontinuální nebo častá aplikace léků, infúzí a 

ATB (46,05 %), aplikace parenterální výživy (38,16%), zajištění trvalejšího přístupu 

(22,37 %) a nemožnost zajistit PŽK (19,74 %). Další odpovědi se vyskytovaly již méně 

často, např. polytrauma, oběhová nestabilita, septické stavy, respirační selhání, 

transplantace, bezvědomí a selhání základní životních funkcí. 

Otázka č. 11 byla zaměřena na nejčastější místo zavedení CŽK. Jak na 

standardních odděleních, tak i na specializovaných pracovištích odpověděly v. 

subclavia, a to v zastoupení 65,71 % na standardních odděleních a 53,95 % na 

specializovaných pracovištích. V dalších odpovědích se již sestry daných oddělení 

lišily. V jednom případě sestra ze standardu uvedla jiné zavedení, a to PICC cestou v. 

brachialis. Čekala jsem tuto odpověď i od sester z metabolické jednotky, jelikož je to 

jediné místo ve FN Motol, kde se tento způsob zajišťuje.  

Další otázka byla zaměřená na nejčastěji používaný materiál při převazování 

CŽK. Nejvíce používaným je semipermeabilní transparentní folie (Tegaderm CHG); 

celkem ve 40,41 % na obou typech pracovišť. Velké zastoupení má i semipermeabilní 

transparentní folie (Tegaderm film), a to celkem ve 22,60 %. Na standardním oddělení 

se používá často kombinace Inadine a Tegaderm (28,57 %). Metabolická jednotka uvádí 

navíc používání Curaporu a Excelonu, obzvláště při nově zajištěných CŽK, které více 

krvácejí. 

Následující otázka se týkala frekvence převazování CŽK. Nejčastějšími 

odpověďmi na standardních odděleních byly 1x za 48 hodin (32,86 %) a 1x denně 

(24,29 %). Specializovaná pracoviště uvedla nejčastěji 1x denně (47,37 %) a jinak 

(42,11 %). U odpovědi jinak jsem kvitovala, že se sestry řídí stavem CŽK  a druhem 
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používaného materiálu. Při použití Tegadermu CHG se výměna provádí 1x za 7 dní 

anebo podle potřeby.  

Otázka č. 14 zjišťovala, kolika lumenový CŽK se na daných pracovištích 

používá. Standardní oddělení používají nejčastěji 2 lumenový (45,71 %) a 3 lumenový 

(41,43 %), naopak specializovaná pracoviště uvedla 3 lumenový (51,32 %) a 4 

lumenový (34,21 %). Jednolumenový katétr má své použití pouze na standardním 

oddělení, ale také ne příliš často, jen v 11,43 %. 

Další otázka se zabývala hodnocením CŽK podle Madonnovy klasifikace. Tato 

klasifikace má své využití pouze pro hodnocení PŽK, i přesto hodnotí CŽK dle 

Madonna na standardním typu pracoviště 45,71 % sester a na specializovaných 

pracovištích  19,74 % sester. Z toho vyplývá, že sestry ze specializovaných pracovišť 

jsou více v této oblasti vzdělané, a to v 80,26 %. 

Následující otázka zjišťovala používání sterilních rukavic a ústních roušek při 

převazování CŽK. Používání sterilních rukavic při převazování CŽK na standardních 

odděleních je samozřejmostí v 70 %, pouze 5,71 % uvedlo, že sterilní rukavice 

nepoužívá vůbec. Specializovaná pracoviště uvedla používání sterilních rukavic vždy 

v 53,95 % a vůbec nepoužívají v 18,42 %. Ústní roušku používají vždy v 52,86 % na 

standardním oddělení a v 51,32 % na specializovaných pracovištích. Sestry pracující na 

oddělení ARO udávají důvody nepoužívání sterilních rukavic a ústních roušek. 

Nejčastějším důvodem byl údajný nedostatek času. 

Otázka č. 17 zjišťovala, zda sestry dodržují správný postup při převazování 

CŽK. Výsledky mě velice překvapily, neboť správný postup dokázalo uvést pouze 

45,71 % sester ze standardních oddělení a 47,37 % sester ze specializovaných pracovišť. 

Nejčastějšími chybami bylo nasazení ochranných pomůcek až po sejmutí starého krytí a 

provedení stěru až po dezinfikování místa vpichu, oblasti fixačních stehů a samotného 

katétru. 

Další v pořadí byla otázka, která zjišťovala uložení pacienta při kanylaci v. 

subclavia. Nejčastější odpověď byla, hlavu otáčíme na druhou stranu než je kanylovaná 

strana, následovala poloha vleže bez podložení a podložení lopatek. Odpovědi se lišily 

dle typu oddělení a jejich zvyklostí. 

Následovala otázka zaměřená na nejčastější příčiny odstranění CŽK. Sestry ze 

standardních oddělení uvedly jako nejčastější důvody: katétrová sepse (72,86 %), 

nefunkčnost a neprůchodnost CŽK (65,71 %), lokální (místní) známky zánětu (32,86 

%), ukončení léčby a hospitalizace (31,43 %). Další odpovědi se vyskytovaly již méně 
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často, např. ukončení chemoterapie, pozitivní hemokultury, vytržení pacientem, úmrtí 

pacienta a nevyužitelnost katétru. Sestry ze specializovaných pracovišť nejčastěji 

uvedly: katétrovou sepsi (81,58 %), nefunkčnost a zalomení CŽK (55,26 %), uplynutí 

expirační doby, nutnost přepíchnutí CŽK (44,74 %), nepotřebnost CŽK (42,11 %), 

lokální (místní) známky zánětu (35,53 %). Méně často se objevily odpovědi typu: 

nevhodná poloha katétru, ukončení parenterální výživy, trombóza, pneumotorax, 

febrilie a zlepšení stavu pacienta- možno zajistit periferní přístup. 

Další otázka byla zaměřená na znalosti časných komplikací při zavedení CŽK. 

Správně sestry označovaly odpovědi pneumotorax, hemotorax, arytmie a vzduchová 

embolie. Správnost odpovědí na standardních odděleních byla v 79,80 % a na 

specializovaných pracovištích byla v 80,70 %. Špatné odpovědi byly infekce a 

pneumonie, protože se neřadí do časných komplikací. 

Otázka č. 21 zjišťovala, zda sestry znají možnosti kontroly správného zavedení 

CŽK. Sestry ze standardního oddělení uvedly: RTG (91,43 %), aspirace krve (25,71 %), 

SONO (15,71 %), proplach CŽK (10 %) a EKG (8,57 %). Dalšími méně často se 

vyskytujícími odpověďmi byly: ECHO, Astrup, odběr krve a CT. Sestry ze 

specializovaných pracovišť uvedly v podstatě ty samé odpovědi, jen v jiném pořadí: 

RTG (100 %), aspirace krve (40,79 %), SONO (23,68 %), Astrup (21,05 %) a EKG 

(17,11 %). Méně časté odpovědi byly: CT, poslech, NOVA a funkčnost CŽK. 

Z literatury vyplývá, že pro zjištění správného zavedení CŽK se provádí RTG 2 hodiny 

po zavedení katétru, sledování EKG- použití metody tzv. kontrola pomocí solného 

můstku a snadná aspirace venózní krve. Z některých odpovědí jsem měla pocit, že se 

sestry snažily za každou cenu vymyslet další možné kontroly, v některých případech 

úplně nesmyslné. 

Následující otázka byla zaměřena na správné používání objemu injekčních 

stříkaček při proplachování CŽK. Z výsledků jsem byla překvapená, protože správně 

odpovědělo 84,28 % sester ze standardního oddělení a jen 64,47 % sester ze 

specializovaných pracovišť. K proplachování katétru nikdy nepoužíváme 

maloobjemové stříkačky o objemu 2 ml a 5 ml, jelikož hrozí poškození nebo ruptura 

katétru. Katétry je nejvhodnější proplachovat injekčními stříkačkami o objemu 10-20 ml 

frakcionovaným způsobem.  

Předposlední otázka se týkala správného postupu při aplikaci léků do CŽK. 

Správně odpovědělo 82,86 % sester ze standardního oddělení a 82,89 % sester ze 

specializovaných pracovišť. Správnou odpovědí byla: Provedeme mechanickou očistu a 
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dezinfekci koncovky, počkáme do zaschnutí dezinfekčního prostředku a aplikujeme 

léky, poté propláchneme. 

V poslední otázce jsem chtěla, aby si sestry ohodnotily svoji úroveň znalostí 

v dané problematice formou známkování jako ve škole. Sestry ze standardního oddělení 

se ohodnotily následovně: 1 (10 %), 2 (38,57 %), 3 (47,14 %), 4 (4,29 %), 5 se 

nehodnotil nikdo. Sestry ze specializovaných pracovišť se ohodnotily takto: 1 (27,63 

%), 2 (48,68 %), 3 (19,74 %), 4 (3,95 %), 5 se nehodnotil nikdo. 

 

6.5 Porovnávající studie 

Své průzkumové šetření jsem porovnávala s bakalářskou prací, jejíž autorkou je 

Markéta Bodzašová. Její práce byla na téma ˶ Ošetřovatelská péče o pacienta se 

zavedeným centrálním žilním katétrem  . Studie probíhala od února do začátku května 

roku 2011 v KNTB T. Bati, a.s. ve Zlíně. Dotazníky byly rozdány všeobecným sestrám 

a zdravotnickým záchranářům pracujícím na jednotkách intenzivní péče a na oddělení 

anesteziologicko- resuscitačním. 

První porovnávací otázka se týkala pohlaví; stejně jako v mém průzkumném 

šetření převažuje ženské pohlaví. Dotazovaných žen bylo 80 (95,2 %) a 4 (4,8 %) muži.  

Informace týkající se ošetřovatelské péče o centrální žilní katétry sestry získaly: 

nejvíce z praxe 53 (27,7 %), při studiu SZŠ 27 (14,1 %), při studiu specializace 23 (12 

%) a při studiu VŠ 17 (8,9 %). V mé studii jsem dospěla k velmi podobnému závěru. 

Další otázka zjišťovala, zda mají sestry zájem se v této oblasti dále vzdělávat. 

Ano a spíše ano uvedlo 67 (79,8 %) dotazovaných a ne a spíše ne uvedlo 17 (20,2 %). U 

mé studie zájem o další vzdělávání byl vyšší. 

Následující otázka zjišťovala indikace pro zavedení CŽK, kdy sestry nejčastěji 

uvedly: monitorace CVT 61 (19,6 %), špatný stav periferního řečiště 53 (17,0 %), 

parenterální výživa 43 (13,8 %), velké objemové náhrady 27 (8,7 %), podávání 

koncentrovaných roztoků 19 (6,1 %), aplikace léků a infuzní terapie 16 (5,1 %) a další 

odpovědi, které měly své zastoupení pod 5 %.  Odpovědi sester z obou studií byly velmi 

podobné. 

 Další otázka prověřovala, zda sestry znají možnosti kontroly pro určení správné 

polohy katétru. Odpovědi se vyskytovaly stejné jako v mé studii, jen v jiném pořadí. 

Nejvíce problematická otázka v obou studiích byla ta, která zjišťovala, zda sestry 

vědí, jakou mají používat injekční stříkačku při aplikaci léků či proplachů do lumen 
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katétru. Hůře dopadla studie ze Zlína. Sestry odpověděly, že používají injekční 

stříkačky o objemu 2 a 5 ml 4 (4,8 %), 10 ml a více 24 (28,6 %) a na objemu nezáleží 

56 (66,7 %). Tzn., že jen 28,6 % sester by použilo injekční stříkačku o správném 

objemu, kterým je 10 ml a více. V mé studii jsem došla k závěru, že ¼ sester by použila 

injekční stříkačku o nesprávném objemu, většina dotazovaných odpověděla správně. 

Poslední porovnávající otázka byla, zda sestry dodržují správný postup při 

aplikaci léků do CŽK. Ve zlínské studii odpovědělo správně 60,7 % dotazovaných a 

39,3 % odpovědělo špatně.  Naopak v mé studii celkem odpovědělo správně 82,88 % 

dotazovaných a špatně odpovědělo 17,12 %. 

 

Hypotéza 1: Lze předpokládat, že sestry ze specializovaných pracovišť mají více 

teoretických a praktických znalostí v ošetřování CŽK než sestry ze standardního 

oddělení. 

 

Tab. 1: Hypotéza 1- Znalosti x typ pracoviště 

Znalosti 

2- rozměrná tabulka: 

pozorované četnosti 

Stand. 

oddělení 

Spec. 

pracoviště 

Řádkové 

Součty 

Hodně znalostí (abs. četnost) 42 54 96 

Sloupcová relativní četnost 60,00% 71,05%  

Řádková relativní četnost 43,75% 56,25%  

Málo znalostí (abs. četnost) 28 22 50 

Sloupcová relativní četnost 40,00% 28,95%  

Řádková relativní četnost 56,00% 44,00%  

Celkem 70 76 146 

 

Ho Neexistuje statisticky významná závislost mezi znalostmi sester a typem 

pracoviště v oblasti ošetřování CŽK. 

HA Existuje statisticky významná závislost mezi znalostmi sester a typem pracoviště 

v oblasti ošetřování CŽK, a to v to smyslu, že sestry pracující na 

specializovaném pracovišti mají více teoretických i praktických znalostí než 

sestry ze standardního oddělení. 
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Tab. 2: Hypotéza 1- Pearsonův chí-kvadrát 

Statist. 

Znalosti 

x  

Na jakém typu oddělení pracujete? 

Chí-kvadr. sv P 

Pearsonův chí-kv. 1,5164 df=1 p=0,2182 

 

p= 0,2182 > než 0,05 

 

Nelze přijmout alternativní hypotézu, že na 5 % hladině významnosti existuje 

statisticky signifikantní závislost mezi typem pracoviště a znalostmi respondentů v 

teoretických a praktických znalostech v oblasti ošetřování CŽK. 

 

 

 

Hypotéza 2: Lze očekávat, že sestry pracující na specializovaném pracovišti ovládají 

lépe správný postup při převazování CŽK než sestry ze standardního oddělení. 

 

Tab. 3: Hypotéza 2- převazování CŽK x typ pracoviště 

Převazování CŽK 

2- rozměrná tabulka: 

pozorované četnosti 

Stand. 

oddělení 

Spec. 

pracoviště 

Řádkové 

Součty 

Správně převazují (abs. četnost) 32 36 68 

Sloupcová relativní četnost 45,71% 47,37%  

Řádková relativní četnost 47.06% 52,94%  

Špatně převazují (abs. četnost) 38 40 78 

Sloupcová relativní četnost 54,29% 52,63%  

Řádková relativní četnost 48,72% 51,28%  

Celkem 70 76 146 

 

 

Ho Neexistuje statisticky významná závislost mezi správným postupem převazování 

CŽK a typem pracoviště. 

HA Existuje statisticky významná závislost mezi správně zvoleným postupem při 

převazování CŽK a typem pracoviště, a to v tom smyslu, že sestry pracující na 

specializovaných pracovištích ovládají lépe správný postup při převazování 

CŽK. 
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Tab. 4: Hypotéza 2- Pearsonův chí-kvadrát 

Statist. 

Převazování CŽK 

x  

Na jakém typu oddělení pracujete? 

Chí-kvadr. sv P 

Pearsonův chí-kv. 0,0012 df=1 p=0,9728 

 

p= 0,9728 > než 0,05 

 

Nelze přijmout alternativní hypotézu, že na 5 % hladině významnosti existuje 

statisticky signifikantní závislost mezi správně zvoleným postupem při převazování 

CŽK a typem pracoviště, v tom smyslu, že sestry pracující na specializovaných 

pracovištích ovládají lépe správný postup při převazování CŽK oproti sestrám pracující 

na standardních odděleních. 

 

 

 

Hypotéza 3: Předpokládám, že existuje statisticky významný rozdíl v úrovni znalostí 

sester v závislosti na délce praxe. 

 

Tab. 5: Hypotéza 3- znalosti x délka praxe 

Znalosti? 

2-rozměrná tabulka: 

pozorované četnosti 

Málo praxe Hodně praxe 
Řádkové 

Součty 

Hodně znalostí (abs. četnost) 36 60 96 

Sloupcová relativní četnost 53,73% 75,95%  

Řádková relativní četnost 37,50% 62,50%  

Málo znalostí (abs. četnost) 31 19 50 

Sloupcová relativní četnost 46,27% 24,05%  

Řádková relativní četnost 62,00% 38,00%  

Celkem 67 79 146 

 

Ho Neexistuje statisticky významná závislost mezi znalostmi sester a délkou praxe 

v oblasti ošetřování CŽK. 

HA Existuje statisticky významná závislost mezi znalostmi sester a délkou praxe, a 

to v tom smyslu, že sestry pracující více jak 10 let mají vyšší úroveň znalostí než 

sestry pracující méně než 10 let. 
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Tab. 6: Hypotéza 3- Pearsonův chí-kvadrát 

 

Statist. 

Znalosti  

x  

Délka praxe? 

Chí-kvadr. sv P 

Pearsonův chí-kv. 6,9913 df=1 p=0,00819 

 

 

p= 0,00819 < než 0,05 

 

Lze přijmout alternativní hypotézu, tj. že na 5 % hladině významnosti existuje 

statisticky signifikantní závislost mezi znalostmi a délkou praxe v tom smyslu, že sestry 

pracující více jak 10 let mají vyšší úroveň znalostí, než sestry pracující méně než 10 let. 

 

 

 

Hypotéza 4: Lze předpokládat, že sestry s vyšším vzděláním mají více teoretických 

znalostí než sestry se středoškolským vzděláním. 

 

Tab. 7: Hypotéza 4- znalosti x vzdělání 

Znalosti 

2- rozměrná tabulka: 

pozorované četnosti 

SŠ VŠ 
Řádkové 

Součty 

Hodně znalostí (abs. četnost) 30 66 96 

Sloupcová relativní četnost 60,00% 68,75%  

Řádková relativní četnost 31,25% 68,75%  

Málo znalostí(abs. četnost) 20 30 50 

Sloupcová relativní četnost 40,00%      31,25%  

Řádková relativní četnost 40,00% 60,00%  

Celkem 50 96 146 

 

Ho Neexistuje statisticky významná závislost mezi znalostmi sester a typem 

vzdělání v oblasti ošetřování CŽK. 

HA Existuje statisticky významná závislost mezi znalostmi sester a typem vzdělání, 

a to v tom smyslu, že sestry s vyšší úrovní vzdělání mají více znalostí v oblasti 

ošetřování CŽK než sestry se středoškolským vzděláním. 
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Tab. 8: Hypotéza 4- Pearsonův chí-kvadrát 

 

Statist. 

Znalosti  

x  

Vzdělání 

Chí-kvadr. sv P 

Pearsonův chí-kv. 0,763 df=1 p=0,3824 

 

 

p= 0,3824 > než 0,05 

 

Nelze přijmout alternativní hypotézu, že na 5 % hladině významnosti existuje 

statisticky signifikantní závislost mezi znalostmi sester a vzděláním v tom smyslu, že 

sestry s vyšší úrovní vzdělání mají více znalostí v oblasti ošetřování CŽK než sestry se 

středoškolským vzděláním. 
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STANDARD OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE  

 
 

                  OŠETŘOVÁNÍ CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU  

(název standardu) 

 

cíl (cíle) standardu: 
- stanovit standardní ošetřovatelský postup při zavádění a 

ošetřování centrálního žilního katétru (CŽK) 

- prevence vzniku katétrových sepsí  
Skupina (y) péče:  pacienti s centrálním žilním katétrem 
zaměření standardu:   lůžková pracoviště FN Motol 
typ standardu:  procesuální standard ošetřovatelské péče 
závaznost standardu:  všeobecná sestra 
kontroly plnění 
standardu:  

 1x ročně 

termíny revizí standardu:  3/2016 

zpracovatel standardu:  Jitka Uhlířová zpravodaj standardu:  
počet listů + příloh:  4 datum zveřejnění: 10. 6. 2015 
platnost standardu:  2 roky účinnost standardu: 11. 6. 2015 

zrušovací ustanovení:   

 

V Praze, dne:  
 

      Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 

                    (podpis) 
 

záznam o provedených 

revizích standardu: 

datum a podpis náměstka pro ošetřovatelskou péči: 

    

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx 

 

S - strukturální kritéria  
 

P - procesuální kritéria  

 

V - hodnotící kritéria, výsledková kritéria  
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Strukturální kritéria (S): 

 

S1 Kompetence: sestra/ porodní asistentka se specializovanou způsobilostí pro 

intenzivní péči vykonává činnosti dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. 

S2 Sestra/ por. asistentka zná: 

- indikace a kontraindikace zavedení centrálního žilního katétru 

- pomůcky k zajištění CŽK 

- přípravu a polohu pacienta při zavádění katétru 

- přípravu personálu a prostředí 

- alergickou anamnézu pacienta 

- zásady asistence při kanylaci centrálního řečiště 

  (zásady asepse, asistence v ústní roušce, čepici a rukavicích) 

- komplikace související s kanylací centrálního řečiště 

- jaké jsou možnosti kontroly správného zavedení katétru 

- důvody, které vedou k odstranění katétru  

S3 Má k dispozici 

- dokumentaci pacienta 

- pomůcky a materiál potřebný k zavedení a ošetřování CŽK 

S4 Ovládá zásady ošetřování CŽK 

- zásady asepse při aplikaci léčiv, infuzní terapie, při odběru krevních vzorků z CŽK 

- pravidelně kontroluje místo vpichu a okolí 

- funkčnost katétru, správné napojení linek a kohoutů bez přítomnosti vzduchu a     

  krevních sraženin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=55/2011&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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Procesuální kritéria (P): 

 

P1 Sestra/porodní asistentka informuje vždy pacienta o postupu při výkonu (zavádění 

katétru, ošetřování, převazu, odběru) 

I. Zavádění 

P2 Připraví sterilní stolek s potřebnými pomůckami k zajištění CŽK, informovaný 

souhlas, dokumentaci pacienta. 

P3 Připraví pacienta k výkonu (zjistí alergickou anamnézu, zajistí vyprázdnění pacienta, 

uložení do vhodné a pohodlné polohy. Místo vpichu se nikdy neholí- v případě hustého 

ochlupení se pouze ochlupení zastřihne. 

P4 Napojí pacienta na monitor, který po celou dobu snímá EKG a P.  

P5 Při zavádění CŽK asistuje lékaři, dodržuje zásady asepse a podává léky dle ordinace 

lékaře. 

P6 Zajistí dle ordinace lékaře převoz pacienta na kontrolní RTG, který nás informuje o 

správném zavedení katétru. 

II. Ošetřování 

P7 Jakoukoliv manipulaci s katétrem provádí za dodržování zásad asepse a dle směrnic 

daného pracoviště nebo nemocnice. Sleduje stav katétru a kůže v okolí CŽK, změny 

ihned hlásí lékaři. 

- Proplachování katétru provádí frakciovaně 10 až 20 ml FR, nikdy nepoužívá 

maloobjemové injekční stříkačky, protože hrozí poškození nebo ruptura katétru. 

- Výměnu infuzního setu provádí dle typu podávaného přípravku, použití bakteriálního 

filtru nebo bezjehlového vstupu (á 24 -72 hod). V případě podávání krevních derivátů, 

krve, lipidových emulzí se použije vždy po dokapání nový set. 

III. Převazování 

P8 Převazování sestra provádí dle typu použitého materiálu, podle potřeby (v případě 

znečištění provede výměnu hned).  

Sestra pracuje v ochranných pomůckách (sterilní rukavice, čepice a ústní rouška). 

Odstraní staré krytí, bezprostředně poté provede stěr z místa vpichu. Místo vpichu 

důkladně očistí (použití dvoufázové dezinfekce, Peroxidu vodíku 3 % je možné použít 

při silném znečištění. Během převazu si sestra všímá okolí a místa vpichu, stavu 

fixačních stehů, hloubky zavedení, alergické reakce, začervenání, povlaků či hnisavé 

sekrece. Změny ihned hlásí lékaři. Nové krytí přikládá na důkladně ošetřenou a suchou 
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kůži. Krytí musí kopírovat kůži, nikdy krytí nenatahujeme! Správně přilepené krytí se 

nesmí nikde odlepovat, označíme datem převazu. Provedeme záznam do dokumentace. 

Stav CŽK se hodnotí minimálně 1x za 12 hodin. 

IV Odběry 

P9 Při vstupu do linky dodržuje zásady asepse (sterilní rukavice, ústenka). Provede 

dezinfekci koncovky, počká na zaschnutí dezinfekčního prostředku dle pokynu výrobce.  

Odtáhne cca 10 ml krve k znehodnocení (řídí se délkou žilní linky), poté provede 

potřebný odběr krve a nakonec frakcionovaně propláchne 20 ml FR. Používá-li se 

heparinová zátka, musí se nejprve odtáhnout. Na žádance označíme, že se jedná o odběr 

z CŽK. 

V. Rušení 

P10 CŽK ruší lékař za dodržování aseptických podmínek, používá k tomu sterilní 

pomůcky. Výkon musí být prováděn u pacienta vleže, při nedodržení hrozí vzduchová 

embolie. Dle zvyklosti oddělení sestra provede stěr z okolí katétru a zašle špičku katétru 

na mikrobiologické vyšetření. Místo vpichu se sterilně kryje a komprimuje. 

P11 Pravidelně provádí zápisy o poskytování ošetřovatelské péče (týkající se převazu, 

komplikace, aplikace léčiv, výměny filtrů, rampy, zrušení a odstranění katétru.                                    

 

 

 

 

Kritéria výsledku (V): 

 

V1 Pacient je vždy informován o výkonech, které sestra provádí v rámci poskytování 

ošetřovatelské péče (příprava na zavedení centrálního žilního vstupu, podepsaný 

informovaný souhlas, odběr). 

V2 Při manipulaci s centrálním žilním vstupem jsou dodrženy zásady asepse, je 

minimalizováno riziko vzniku komplikací. 

V3 Pacient má potřebné informace, které mu pomáhají vyrovnat se s omezením 

způsobeným zavedeným CŽK. 

 

Zdroj: 
1) FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE: Metodický pokyn ošetřovatelské péče VMPOS-

27/2005-5, Péče o centrální žilní katétr 

2) FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE: Protokol ošetřování cévního vstupu vytvořený na 

Metabolické jednotce 
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce na téma ˶Problematika ošetřování centrálních 

žilních katétrů   bylo zjistit a zároveň porovnat úroveň teoretických a praktických 

znalostí sester v dané problematice. Toho jsem dosáhla na základě průzkumného 

šetření, které probíhalo od června do srpna 2014 formou dotazníků. Porovnávány byly 

sestry ze standardních oddělení a specializovaných pracovišť ve  FN Motol. 

V bakalářské práci jsem si stanovila čtyři cíle, které byly splněny. 

Teoretická část byla zaměřena na shrnutí základního přehledu dosavadních poznatků 

řešené problematiky. V úvodu jsou sepsány cíle a hypotézy. Druhá kapitola se věnuje 

informacím o základních typech katétrů, indikacím a kontraindikacím zavedeného 

katétru. Třetí kapitola se věnuje zajištění centrálního žilního katétru, přípravě pomůcek, 

personálu a pacienta, indikaci k odstranění katétru. Čtvrtá kapitola je věnována 

komplikacím při zavedení centrálního žilního katétru. Pátá kapitola se zabývá 

ošetřovatelskou péčí o pacienty se zavedeným CŽK. 

V empirické části jsou získaná data zpracována a vyhodnocena pomocí grafů 

s podrobnými popisky. Následuje diskuse a rozbor jednotlivých hypotéz, které jsem si 

stanovila na začátku práce. 

Z výsledků vyplývá, že dotazované sestry mají v některých otázkách značné 

nedostatky. Mezi největší nedostatky můžu zmínit: neznalost správného postupu při 

převazování katétrů, kdy správně postupuje pouze 45,71 % sester ze standardních 

oddělení a 47,37 % sester ze specializovaných pracovišť. Další problematickou otázkou 

byla ta, která se týkala použití injekční stříkačky o správném objemu při proplachování 

katétru. Sestrám ze standardního oddělení problém až takový nedělala, protože špatně 

odpovědělo 15,72 % sester, zatímco sestry ze specializovaných pracovišť ve více jak 

1/3 odpověděly špatně, tj. 35,53 % sester. Výsledky průzkumu měly potvrdit, že sestry 

pracující na specializovaných pracovištích mají více teoretických a praktických znalostí 

v oblasti ošetřování CŽK než sestry ze standardních oddělení. Analýzou dat jsem 

zjistila, že tomu tak není. Sestry ze standardu mají porovnatelné znalosti v dané 

problematice jako sestry ze specializovaných pracovišť.  Dalším cílem bylo ověřit si, 

zda se liší teoretické a praktické znalosti sester v oblasti ošetřování CŽK v závislosti na 

typu pracoviště, vzdělání a délce praxe. Analýzou dat jsem dospěla k závěru, že nezáleží 

na typu pracoviště ani na dosažené úrovni vzdělání. Nejvíce informací o ošetřování 
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katétrů sestry získávají z praxe. Délka sesterské praxe hraje značnou roli v úrovni 

znalostí a to v tom smyslu, že sestry pracující více jak 10 let jsou na tom mnohem lépe 

než sestry, které mají praxi menší než 10 let.  

Posledním cílem bylo navrhnout a vytvořit standardní ošetřovatelský postup, 

který povede ke zlepšení ošetřovatelské péče v oblasti ošetřování CŽK. Tento standard 

by měl splnit svůj účel v tom smyslu, že poskytne sestrám potřebné informace o 

ošetřování centrálních žilních katétrů. Současně povede ke zkvalitnění ošetřovatelské 

péče a snížení výskytu komplikací s ní spojených. I tento cíl byl splněn. 
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PŘÍLOHA Č. 1: Tabulky                                                                                                                

Tab. 1: Pohlaví 

Jakého jste pohlaví? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

Žena 56  80,00% 66  86,84% 

Muž 14  20,00% 10  13,16% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 

 

 

Tab. 2: Věk 

Jaký je váš věk? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

19 - 25 let 23  32,86%  8  10,53% 

26 - 30 let 14  20,00% 22  28,95% 

31 - 40 let 11  15,71% 29  38,16% 

41 - 50 let 15  21,43% 14  18,42% 

51 a více  7  10,00%  3   3,95% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 

 

 

Tab. 3: Typ pracoviště 

Na jakém oddělení pracujete? 

Proměnná n % 

Standardní odd.  70  47,95% 

ARO, JIP  76  52,05% 

Celkem 146 100,00% 
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Tab. 4: Délka praxe 

Jaká je délka Vaší praxe ve zdravotnictví? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

do 5 let 20  28,57% 16  21,05% 

6 - 10 let 16  22,86% 15  19,74% 

11 - 15 let 12  17,14% 17  22,37% 

16 - 20 let  5   7,14% 16  21,05% 

více než 21 let 17  24,29% 12  15,79% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 

 

 

Tab. 5: Nejvyšší dosažené vzdělání 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

SZŠ 40  57,14% 10  13,16% 

VOŠ  8  11,43% 13  17,11% 

VŠ studium (Bc., Mgr.) 14  20,00% 30  39,47% 

Specializace (ARIP, SIP)  6   8,57% 23  30,26% 

Jiné  2   2,86%  0  00,00% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 

 

 

Tab. 6: Informace o CŽK 

Informace týkající se ošetřování centrálních žilních katétrů (CŽK) jste získal/a? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

Při studiu SZŠ 16  22,86% 18  23,68% 

Při studiu specializace  6   8,57% 16  21,05% 

Při studiu VŠ  9  12,86% 10  13,16% 

Z praxe 34  48,57% 25  32,89% 

Samovzděláváním  5   7,14%  7   9,21% 

Jinak  0   0,00%  0   0,00% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 
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Tab. 7: Zájem o další vzdělávání 

Máte zájem se v této oblasti více vzdělávat? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

Ano 64  91,43% 67  88,16% 

Ne  6   8,57%  9  11,84% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 

 

 

Tab. 8: Častost ošetřování CŽK 

Jak často se na Vašem oddělení setkáváte s ošetřováním centrálních žilních vstupů? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

Denně 22  31,43% 65  85,53% 

Několikrát do měsíce 41  58,57%  4   5,26% 

Několikrát do roka  7  10,00%  7   9,21% 

Vůbec  0   0,00%  0   0,00% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 

 

 

Tab. 9: Ošetřování CŽK 

Čím se řídíte při ošetřování CŽK? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

Standardem FN Motol 67  95,71% 59  77,63% 

Standardem 

vypracovaným 

vlastním odd. 

 3   4,29% 17  22,37% 

Jiným  0   0,00%  0   0,00% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 
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Tab. 10a: Nejčastější důvody zavedení CŽK (standardní oddělení)  

Jaký je nejčastější důvod zavedení CŽK na Vašem oddělení? 

Proměnná n % 

Nemožnost zajistit periferní 

přístup 
 52  74,29% 

Aplikace parenterální výživy  38  54,29% 

Podávání infuzních roztoků a 

ATB 
 18  25,71% 

Chemoterapie, biologická léčba  14  20,00% 

Dlouhodobá léčba a 

hospitalizace 
 14  20,00% 

Časté odběry  12  17,14% 

 

 

Tab. 10b: Nejčastější důvody zavedení CŽK (specializovaná pracoviště) 

Jaký je nejčastější důvod zavedení CŽK na Vašem oddělení? 

Proměnná n % 

Podávání vysoce osmotických 

léků 
42  55,26% 

Měření CVP a hemodynamiky 33  43,42% 

Kontinuální nebo častá aplikace 

léků, infuzí, ATB 
35  46,05% 

Aplikace parenterální výživy 29  38,16% 

Zajištění trvalejšího přístupu 17  22,37% 

Nemožnost zajistit PŽK 15  19,74% 

Kritické stavy, intubovaný pacient 13  17,11% 
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Tab. 11: Nejčastější místo zavedení CŽK 

Jaké je nejčastější místo zavedení CŽK na Vašem oddělení? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

Vena jugularis interna 16  22,86% 10  13,16% 

Vena subclavia 46  65,71% 41  53,95% 

Vena femoralis  7  10,00% 25  32,89% 

Jiné  1   1,43%  0   0,00% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 

 

 

Tab. 12: Nejčastěji používaný materiál při převazování CŽK 

Jaký nejčastěji používáte materiál při převazování CŽK? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

Sterilní hydrofilové 

krytí (sterilní 

čtverce) 

 9  12,86% 14  18,42% 

Semipermeabilní 

transparentní folii 

(Tegaderm film) 

15  21,43% 18  23,68% 

Semipermeabilní 

transparentní folii 

(Tegaderm CHG) 

26  37,14% 33  43,42% 

Kombinace Inadine 

+ Tegaderm 
20  28,57% 8  10,53% 

Jiný  0   0,00% 3   3,95% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 
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Tab. 13: Častost převazování 

Jak často převazujete CŽK? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

1x denně 17  24,29% 36  47,37% 

1x za 48 hodin 23  32,86%  2   2,63% 

1x za 72 hodin  7  10,00%  4   5,26% 

1x za 96 hodin  7  10,00%  2   2,63% 

Jinak 16  22,86% 32  42,11% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 

 

 

Tab. 14: Nejpoužívanější CŽK podle počtu lumenů 

Kolika lumenový CŽK nejčastěji používáte? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

1  8  11,43%  0   0,00% 

2 32  45,71% 11  14,47% 

3 29  41,43% 39  51,32% 

4  1   1,43% 26  34,21% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 

 

 

Tab. 15: Hodnocení CŽK 

Hodnotíte CŽK podle Maddonovy klasifikace? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

Ano 32  45,71% 15  19,74% 

Ne 38  54,29% 61  80,26% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 
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Tab. 16a: Používání sterilních rukavic při převazování CŽK 

Používáte při převazování CŽK vždy sterilní rukavice? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

Ano 49  70,00% 41  53,95% 

Většinou ano  1   1,43% 12  15,79% 

Občas 16  22,86%  9  11,84% 

Vůbec  4   5,71% 14  18,42% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 

 

 

Tab. 16b: Používání ústní roušky při převazování CŽK 

Používáte při převazování CŽK vždy ústní roušku? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

Ano 37  52,86% 39  51,32% 

Většinou ano 10  14,29% 17  22,37% 

Občas 12  17,14% 14  18,42% 

Vůbec 11  15,71%  6   7,89% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 

 

 

Tab. 17: Dodržování správného postupu při převazování CŽK 

Dodržují sestry správný postup při převazování CŽK? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

Ano 32  45,71% 36  47,37% 

Ne 38  54,29% 40  52,63% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 
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Tab. 18: Obvyklá poloha při kanylaci v. subclavia 

Uveďte obvyklou polohu pacienta při kanylaci v. subclavia? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

Podložení lopatek  8  11,43% 16  21,05% 

Poloha vleže bez 

podložení 
20  28,57%  9  11,84% 

Mírná 

Trendelenburgova 

poloha 

 7  10,00% 10  13,16% 

Hlavu otáčíme na 

druhou stranu než je 

kanylovaná strana 

23  32,86% 27  35,53% 

Hlavu nepolohujeme  2   2,86%  0   0,00% 

Tah za HK, kde se 

provádí kanylace 
10  14,29% 12  15,79% 

Tah za HK, na 

opačné straně než 

je kanylace 

 0   0,00%  2   2,63% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 

 

 

Tab. 19a: Nejčastější příčiny odstranění CŽK (standardní oddělení) 

Uveďte 4 nejčastější příčiny odstranění CŽK. 

Proměnná n % 

Katetrová sepse 51  72,86% 

Nefunkčnost a neprůchodnost 

CŽK 
46  65,71% 

Lokální (místní) známky zánětu 23  32,86% 

Ukončení léčby 22  31,43% 

Ukončení hospitalizace 22  31,43% 
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Tab. 19b: Nejčastější příčiny odstranění CŽK (specializovaná pracoviště) 

Uveďte 4 nejčastější příčiny odstranění CŽK. 

Proměnná n % 

Nefunkčnost a zalomení ČZK 42  55,26% 

Katetrová sepse 62  81,58% 

Expirační doba, nutnost 

přepíchnutí CŽK 
34  44,74% 

Nepotřebnost CŽK 32  42,11% 

Lokální (místní) známky zánětu 27  35,53% 

 

 

Tab. 20: Časné komplikace při zavádění CŽK 

Které časté komplikace se mohou vyskytnout při zavádění CŽK? 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

Pneumotorax, hemotorax 63  90,00% 74  97,37% 

Arytmie 23  32,86% 49  64,47% 

Infekce 30  42,86% 36  47,37% 

Pneumonie  1   1,43%  2   2,63% 

Vzduchová embolie 37  52,86% 37  48,68% 

 

 

Tab. 21a: Možnosti kontroly správného zavedení CŽK (standardní 

oddělení) 

Jaké jsou možnosti kontroly pro zjištění správného zavedení CŽK? 

Proměnná n % 

RTG 64  91,43% 

Aspirace krve 18  25,71% 

Sono 11  15,71% 

Proplach CŽK  7  10,00% 

EKG  6   8,57% 

Ostatní 28  40,00% 
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Tab. 21b: Možnosti kontroly správného zavedení CŽK (specializovaná 

pracoviště) 

Jaké jsou možnosti kontroly pro zjištění správného zavedení CŽK? 

Proměnná n % 

RTG 76 100,00% 

Aspirace krve 31  40,79% 

ASTRUP 16  21,05% 

SONO 18  23,68% 

EKG 13  17,11% 

Ostatní 36  47,37% 

 

 

Tab. 22: Používání injekčních stříkaček o objemu 

Při uzavírání CŽK nejčastěji používáte "proplachování, splachování" o objemu: 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

Do 2 ml  1   1,43%  0   0,00% 

Do 5 ml 10  14,29% 27  35,53% 

Do 10 ml 29  41,43% 36  47,37% 

Do 20 ml 22  31,43% 10  13,16% 

20 ml a více  8  11,43%  3   3,95% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 

 

 

Tab. 23: Postup při aplikaci léků do CŽK 

Pokud aplikujete léky do CŽK, postupujete následovně: 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

1. způsob  9  12,86% 11  14,47% 

2. způsob  1   1,43%  0   0,00% 

3. způsob 58  82,86% 63  82,89% 

4. způsob  2   2,86%  2   2,63% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 
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Tab. 24: Sebehodnocení 

Prosím, ohodnoťte svoji úroveň znalostí v dané problematice. 

Proměnná 
standardní odd. specializované prac. 

n % n % 

1  7  10,00% 21  27,63% 

2 27  38,57% 37  48,68% 

3 33  47,14% 15  19,74% 

4  3   4,29%  3   3,95% 

5  0   0,00%  0   0,00% 

Celkem 70 100,00% 76 100,00% 
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PŘÍLOHA Č. 2: Dotazník 

 

 
Vážená kolegyně, vážený kolego, 

jmenuji se Jitka Uhlířová a jsem studentkou 2. ročníku bakalářského studia oboru 

Všeobecná sestra na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Předkládám Vám 

svůj dotazník, který je součástí mé bakalářské práce na téma „Problematika ošetřování 

centrálních žilních katétrů“. Dotazník je anonymní a dobrovolný. Informace z něj 

získané budou použity výhradně pro účely mé práce. Ráda bych Vás touto cestou 

požádala o spolupráci a jeho pravdivé vyplnění. Pokud jste se rozhodli dotazník vyplnit, 

prosím zakroužkujte nejvíce se hodící odpověď nebo doplňte. 

Vyplněné dotazníky prosím nechte u vaší staniční sestry. 

Předem Vám děkuji za spolupráci a Váš čas. 

                                                                                                                       Jitka Uhlířová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce                                                                Problematika ošetřování centrálních žilních katétrů  

92 

DOTAZNÍK: 

 
1. Vaše pohlaví: 

 

a) žena 

b) muž  

 

 

2. Kolik je Vám let? 

      

a) 19- 25 let 

b) 26- 30 let 

c) 31- 40 let 

d) 41- 50 let 

e) 51 a více 

 

 

3. Na jakém typu oddělení pracujete? 

 

a) standardní odd. 

b) ARO 

c) JIP 

 

 

4. Jaká je vaše délka praxe ve zdravotnictví?  

 

a) do 5 let 

b) 6-10 let 

c) 11-15 let 

d) 16-20 let 

e) více než 21 let 

 

 

5. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

a) SZŠ 

b) VOŠ 

c) VŠ studium (Bc., Mgr.) 

d) specializace (ARIP, SIP) 

e) jiné(jaké?)    

……………………………………………………………………………………. 

 

 

6. Informace týkající se ošetřování centrálních žilních katétrů (dále jen CŽK) jste 

získal/a? 
 

 

a) při studiu SZŠ 

b) při studiu specializace 

c) při studiu VŠ 



Bakalářská práce                                                                Problematika ošetřování centrálních žilních katétrů  

93 

d) z praxe 

e) samovzděláváním 

f) jinak(jak?)   

……………………………………………………………………………………. 

 

 

7. Máte zájem se v této oblasti více vzdělávat? 

 

a) ano 

b) ne(proč?)  

……………………………………………………………………………………. 

 

 

8. Jak často se setkáváte na vašem oddělení s ošetřováním centrálních žilních 

vstupů? 

 

a) denně 

b) několikrát do měsíce 

c) několikrát do roka 

d) vůbec 

 

 

9. Čím se řídíte při ošetřování CŽK? 

 

a) standardem FN Motol 

b) standardem vypracovaným vlastním oddělením 

c) jiným(jakým?)  

……………………………………………………………………………………. 

 

 

10. Jaký je nejčastější důvod zavedení CŽK na vašem oddělení? (Prosím doplňte 

alespoň 3 důvody) 

 

a) ……………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………………………. 

    

    

11. Jaké je nejčastější místo zavedení CŽK na vašem oddělení? 

 

a) vena jugularis interna 

b) vena subclavia 

c) vena femoralis 

d) jiné(jaké?)  

……………………………………………………………………………………. 
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12. Jaký nejčastěji používáte materiál při převazování CŽK? 

 

a) sterilní hydrofilové krytí (sterilní čtverce) 

b) semipermeabilní transparentní folii (Tegaderm film) 

c) semipermeabilní transparentní folii (Tegaderm CHG) 

d) kombinace Inadine+Tegaderm 

e) jiný(jaký?) 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

13. Jak často převazujete CŽK? 

 

a) 1x denně 

b) 1x48 hodin 

c) 1x72 hodin 

d) 1x96 hodin 

e) jinak……………………………………………………………………………….. 

 

 

14. Kolika lumenový CŽK nejčastěji používáte? 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

 

15. Hodnotíte CŽK podle Maddonovy klasifikace? 

 

a) ano 

b) ne 

 

 

 

16. Používáte při převazování CŽK sterilní rukavice a ústní roušku? 

 

sterilní rukavice                                                                     ústní roušku 

                                                                                                                                             

   a)  ano                                                                                  a)  ano 

   b)  většinou ano                                                                   b)  většinou ano  

   c)  občas                                                                               c)  občas  

   d)  vůbec                                                                              d)  vůbec       
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17. Prosím napište mi do řádku pořadí písmen, tak jak byste postupoval/a při 

převazování CŽK : 

 

a) popíši datem ošetření a provedu zápis do dokumentace 

b) opatrně sejmu staré krytí (poté provedu výměnu rukavic) 

c) nasadím ochranné pomůcky (ústní roušku, čepici, sterilní rukavice ) 

d) po důkladném ošetření a zaschnutí dezinfekce použiji krytí dle zvyklostí 

oddělení 

e) připravím si pomůcky 

f) umyji a dezinfikuji si ruce 

g) zhodnotím stav ústí a okolí CŽK, informuji lékaře v případě nezvyklostí 

h) mechanicky očistím a dezinfikuji místo vpichu, oblast fixačních stehů i samotný 

katétr (alespoň 3x do okolí 10 cm za použití vždy nového tamponu) 

i) provedu stěr, nemusí se dělat vždy 

   

............................................................................................................................................. 

        

 

 

18. Uveďte obvyklou polohu pacienta při kanylaci v. subclavia? 

 

a) podložení lopatek 

b) poloha vleže bez podložení 

c) mírná Trendelenburgova poloha 

d) hlavu otáčíme na druhou stranu než je kanylovaná strana 

e) hlavu nepolohujeme 

f) tah za HK, kde se provádí kanylace 

g) tah za HK, na opačné straně než je kanylace 

 

 

 

19. Uveďte čtyři nejčastější příčiny odstranění CŽK?  

 

a) …………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………… 

 

 

20. Které časné komplikace se mohou vyskytnout při zavádění CŽK? (Můžete 

označit i více odpovědí) 

 

a) pneumotorax, hemotorax 

b) arytmie    

c) infekce  

d) pneumonie    

e) vzduchová embolie 
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21. Jaké jsou možnosti kontroly pro zjištění správného zavedení CŽK? 

 

a) …………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………… 

 

 

22. Při uzavírání CŽK nejčastěji používáte „proplachování, splachování“ o 

objemu: 

 

a) do 2 ml 

b) do 5 ml 

c) do 10 ml 

d) do 20 ml 

e) 20 ml a více 

 

 

23. Pokud aplikujete léky do CŽK, postupujete následovně: 

 

a) provedeme dezinfekci koncovky a hned aplikujeme léky, následně 

propláchneme 

b) neprovádíme dezinfekci koncovky a hned aplikujeme léky 

c) provedeme mechanickou očistu a dezinfekci koncovky, počkáme do zaschnutí   

           dezinfekčního prostředku a aplikujeme léky, poté propláchneme 

d) provedeme dezinfekci koncovky, počkáme do zaschnutí dezinfekčního 

prostředku, 

     aplikujeme léky, neproplachujeme  

 

    

    

24. Prosím ohodnoťte svoji úroveň znalostí v dané problematice (Zatrhněte známku 

jako ve škole) 

 

1                    2                    3                    4                    5 
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PŘÍLOHA č. 3: Žádost o umožnění dotazníkového šetření 

  

 

 


