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ABSTRAKT  

Diplomová práce je zaměřena na termodiluční techniku monitorace srdečního 

výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru v souvislosti s ošetřovatelskou problematikou na 

pracovištích kardiologie a pooperační kardiochirurgie Institutu klinické a experimentální 

medicíny. 

V části teoretické je objasňován pojem hemodynamický monitoring, definován 

srdeční výdej, popsány faktory, které ho určují a specifické stavy, které ho ovlivňují. Dále 

jsou uvedeny indikace k zahájení monitorace srdečního výdeje a dostupné metody 

monitorace. Podrobněji je popsána termodiluční technika měření srdečního výdeje pomocí 

Swan–Ganzova katétru a ošetřovatelská problematika s tím související. 

Empirická část diplomové práce zkoumá pomocí dotazníkového šetření, jehož se 

účastnilo 60 všeobecných sester ze zmiňovaných pracovišť, jaké metody monitorace 

srdečního výdeje jsou na sledovaných pracovištích využívány. Dále je analyzována 

spokojenost oslovených všeobecných sester s jejich teoretickou a praktickou přípravou 

týkající se problematiky monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru a 

zároveň hodnocena úroveň vybraných základních znalostí všeobecných sester o nejčastěji 

využívané metodě monitorace srdečního výdeje v souvislosti s dosaženým vzděláním a 

délkou praxe. 

Výstupem této práce je na podkladě teoretické části práce a vyjádřených požadavků 

ošetřovatelského personálu, metodické doporučení péče o Swan-Ganz katétr. Dále je námi 

navržená příloha Specifika péče o plicnicový Swan-Ganzův katétr v průběhu monitorace 

srdečního výdeje (CO) termodiluční technikou ke stávajícímu ošetřovatelskému standardu 

péče o kanylaci centrální žíly v Institutu klinické a experimentální medicíny. Také je námi 

zpracovaná a v rámci odborného semináře přednesená prezentace Swan-Ganzův katétr a 

jeho specifika. 
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ABSTRACT 

The diploma work focus on thermodilution technique of monitoring of cardiac 

output using the Swan-Ganz catheter in relation with the nursing issue in the Department 

of Cardiology and postoperative Cardio-Surgery at The Institute of Clinical and 

Experimental Medicine. 

 In the theoretical part, the term of haemodynamic monitoring is clarified, cardiac 

output is defined, determining factors are described and a specific condition affecting it.  

Furthermore the indications to commence the monitoring of cardiac output are introduced 

and available methods of monitoring.  In detail the thermo dilution technique of monitoring 

of cardiac output with the help of Swan-Ganz catheter and related nursing issues are 

described. The empirical part of the diploma work, with the support of the questionnaire 

survey  with 60 general nurses participating from the mentioned departments analyze, what 

methods of cardiac output monitoring are used in chosen clinical departments.  Further the 

satisfaction of addressed general nurses with their theoretical and practical preparation is 

analysed, concerning the issue of monitoring of cardiac output with the help of Swan-Ganz 

catheter and at the same time the level of the chosen essential knowledge of general nurses 

about the most frequently used method of monitoring of cardiac output is rated in relation 

with the achieved education and the length of nursing practice.  

  Conclusion of this work is based at the foundation of the theoretical part of the 

work and the stated requirements of the nursing personnel, methodical recommendation of 

care of Swan-Ganz catheter. Further, there is appendix  designed by us ” Specifics of care 

of pulmonary artery based Swan-Ganz catheter  in process of monitoring of cardiac output 

using thermodilution technique” to be added to the existing nursing standard of care 

currently in use in the Institute of Clinical and Experimental Medicine.  Also the 

presentation about Swan-Ganz catheter and its specifics is processed by us and presented 

within professional seminar.  
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Úvod 
 

Prudký rozvoj medicíny v našem století probíhá v doprovodu intenzivního pokroku 

techniky a nových objevů v oblasti přírodních věd. Také metody a techniky staršího data se 

neustále modernizují, regenerují a napomáhají k lepším diagnostickým a terapeutickým 

postupům. Převážně v intenzivní medicíně jsou tyto technické vymoženosti jedním z 

nejzákladnějších aspektů, které jsou nenahraditelné pro kvalitní a adekvátní monitoring 

jednotlivých tělesných funkci.  

Monitoring kardiovaskulárního systému představuje zásadní část sledování 

nemocných, a je významné, že lze monitorování v případě nutnosti rozšířit o vyšší stupeň 

přístrojového zajištění a tím je hemodynamický monitoring. Hemodynamický monitoring 

se využívá především u pacientů s proběhlým nebo hrozícím selháním vitálních funkcí, ale 

spektrum indikací k jeho zahájení se neustále rozšiřuje.  

Technika měření srdečního výdeje se datuje od roku 1954, kdy byla zavedená 

lékařem G. Fenglerem. V roce 1970 byl do běžné praxe uveden speciální Swan–Ganzův 

katétr, který byl vyvinut a popsán lékaři Haroldem J. C. Swanem a Williamem Ganzem. 

Technika monitorace srdečního výdeje pomocí Swan–Ganzova katétru se využívá dodnes a 

stala se na dlouhou dobu zlatým standardem pro získání hemodynamických dat. Považuji 

za nezbytné zdůraznit, že bez odborných znalostí a vysoké dovednosti sester, které pracují 

na specializovaných pracovištích, nelze tato data získat.  

Z vlastní zkušenosti zdravotníka mohu říci, že je nutné se neustále vzdělávat a 

nejen v souvislosti s novými léčebnými a vyšetřovacími postupy. Péče o nemocného se 

zavedeným Swan–Ganzovým katétrem je spojená s mnohými specifickými požadavky na 

znalosti a schopnosti ošetřující sestry, které nelze získat v průběhu základní teoretické 

přípravy na profesi všeobecné sestry. Ačkoli značnou část znalostí a dovedností o 

problematice měření srdečního výdeje získávají sestry pouze v průběhu vykonávání péče a 

často jsou jediným zdrojem informací pouze starší kolegyně, je jejich péče nejen přínosná 

pro nemocného, ale především bezpečná. Přesto z rozhovorů se sestrami ze svého okolí 

vnímám v mnoha směrech nejistotu, zda skutečně postupují správně a často jejich 

ošetřovatelské postupy vycházejí pouze ze získaných automatismů, nikoli z teoretických 

znalostí podložených studiem či školením. Proto jsem svou diplomovou práci zaměřila na 

problematiku měření srdečního výdeje Swan-Ganzovým katétrem a jedním z cílu je 
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vypracování metodického doporučení postupů péče v průběhu invazivního 

hemodynamického monitoringu určené pro sledované pracoviště.  

V části teoretické je objasňován pojem hemodynamický monitoring, definován 

srdeční výdej, popsány faktory, které ho určují a specifické stavy, které ho ovlivňují. Dále 

jsou uvedeny indikace k zahájení monitorace srdečního výdeje a dostupné metody 

monitorace. Podrobněji je popsána termodiluční technika měření srdečního výdeje pomocí 

Swan–Ganzova katétru a ošetřovatelská problematika s tím související. 

Praktická část diplomové práce zkoumá pomocí dotazníkového průzkumu jaké 

metody monitorace srdečního výdeje na sledovaném pracovišti Institutu klinické a 

experimentální medicíny jsou využívány. Dále analyzuje spokojenost oslovených 

všeobecných sester s jejich teoretickou a praktickou přípravou týkající se problematiky 

monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru a zároveň hodnotí úroveň 

vybraných základních znalostí všeobecných sester o nejčastěji využívané metodě 

monitorace srdečního výdeje v souvislosti s dosaženým vzděláním a délkou praxe. 
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Teoretická část 
 

1 Historie monitorace srdečního výdeje 
 

Historie invazivní a intervenční kardiologie je příběhem lidského úsilí a snahy o 

pokrok v diagnostice a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Provází ji řada 

charizmatických lékařů, kteří se nebáli použít experimentálních metod, a to i na vlastním 

těle. Zakladatelem invazivní diagnostiky je Dr. Werner Forssmann, který v roce 1929 sám 

na sobě provedl katetrizace pravé síně. Po aplikaci lokálního anestetika si zavedl cévku do 

žíly na levém předloktí a dále do pravého srdce. Se zavedenou cévkou došel na 

rentgeologické oddělení, kde její pozici v srdci zachytil na rtg snímku. Cílem jeho 

experimentu bylo nalezení bezpečné metody, která by umožňovala aplikaci léku do srdce 

při resuscitaci (Aschermann & Aschermann, 2005).  

Termodiluční technika měření srdečního výdeje byla zavedena G. Fenglerem v roce 

1954. Tato jeho experimentální práce ovlivnila Williama Ganze a Arnošta Froňka v Ústavu 

pro choroby oběhu krevního v Praze k vyvinutí metody měření toku krve u lůžka 

nemocného. Metoda nazvaná lokální termodiluce byla publikována v roce 1960 (Krajina, 

2014, str. 99-100). 

Na rozdíl od klasické termodiluce určující minutový výdej srdeční vstřikem 

fyziologického roztoku do pravé síně a detekcí změn teplotních v plicnici, zhotovili cévku, 

kterou se fyziologický roztok vstřikoval v plicnici, a změny teploty se detekovaly rovněž v 

kmeni plicnice. Bylo to umožněno speciálním tvarováním katétru. Jejich originální práce 

porovnala stanovení minutového výdeje klasickou metodou a lokální termodilucí a byla 

uveřejněna v časopise Circulation Research. Ganz rozvinul dále tyto své práce po emigraci 

do USA v roce 1965 a světové proslulosti získal jím vyvinutý a v USA sériově vyráběný 

Swan-Ganzův katétr. Profesor Swan byl šéfem Dr. Ganze v Los Angeles. Sami autoři 

preferovali název katétr do plicní tepny, nicméně se všeobecně vžil název Swan-Ganzův 

katétr (IKEM, 2015). 

Kolem roku 1970, kdy byl plicnicový katétr uveden do běžné praxe, se stal 

regulérní pomůckou k získávání kvantitativních hemodynamických parametrů, srdečního 

výdeje a saturace smíšené krve. Stejná pracovní skupina pak v roce 1975 zavedla 

termodiluční metodu k měření minutového srdečního výdeje. Jejich přičiněním se 

plicnicový katétr stal rutinním monitorovacím prostředkem a rozšířil diagnostické a 
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terapeutické možnosti v kardiologii, anesteziologii a intenzivní péči (Alan & Vejvoda, 

2010, str. 458). 

Až do 80. let se o indikaci plicnicového katétru nepochybovalo, ač je zajímavé, že v 

té době nebyly provedeny žádné klinické studie opravňující k použití plicnicového katétru.  

Zásadní změnu v postoji k plicnicovému katétru přinesl slavný článek Connorse a spol, 

který uváděl vyšší mortalitu u pacientů se zavedeným plicnicovým katétrem ve srovnání s 

pacienty bez něj. Tato práce na dlouhou dobu, ne-li natrvalo, devalvovala bezpečnost 

plicnicového katétru i jeho potencionální přínos (Alan & Vejvoda, 2010, str. 458). 

V roce 1997 byl uveřejněn konsensus vyjadřující se k jednotlivým klinickým 

situacím a indikaci k zavedení Swan-Ganzova katétru. Kardiochirurgové vyjádřili názor, že 

Swan-Ganz katétr nezlepšuje výsledky u pacientů s nízkým rizikem, nemá žádny dopad u 

pacientů s vysokým rizikem podstupujících chirurgickou revaskularizaci myokardu stejně 

jako u pacientů operovaných pro aortální vadu, ale zlepšuje výsledky u vysoce rizikových 

pacientů podstupujících operaci na aortě a aortální chlopni. I přes tato doporučení se Swan-

Ganz katétr ještě v roce 1998 používal u 68 % kardiochirurgických operací v USA. V 

dalších letech ale došlo k progresivní redukci použití katétru, například v Japonsku se jeho 

použití v roce 2001 snížilo na 10 % z původních 100 % v roce 1997 (Alan & Vejvoda, 

2010, str. 459). 

Ganz William, kardiolog (1919 - 2009) se narodil v Košicích na Slovensku. Studia 

na lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze zahájil v roce 1938. V roce 1940, kdy 

nacisté uzavřeli české vysoké školy, byl pro svůj židovský původ deportován do 

koncentračního tábora v Maďarsku. Při transportu do Osvětimi v roce 1944 se mu podařilo 

uprchnout a do konce války se skrýval. Po válce dokončil studia na lékařské fakultě v 

Praze a promoval v roce 1947. V roce 1966 s celou rodinou emigroval do USA k 

příbuzným v Los Angeles a získal zde místo v Cedars Sinai Hospital, kde pracoval až do 

konce své kariéry. Spolu s Jeremy Swanem uvedli v roce 1970 do klinického použití 

balónkový katétr, který umožňoval provádění pravostranných srdečních katetrizací včetně 

získání hodnoty zaklíněného tlaku v plicním řečišti u lůžka nemocného bez použití rtg 

přístroje. Zemřel přirozenou smrtí v 90 letech svého života (Číhalík, 2015). 
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2 Monitorace hemodynamiky 
 

Monitorace hemodynamiky slouží ke sledování a vyhodnocování údajů z 

kardiovaskulárního systému u pacienta pomocí přístrojové techniky. Na jejím základě pak 

získáváme a hodnotíme údaje, které nám ukazují, jaká je odpověď pacienta na léčbu a jaké 

budou další intervence ze strany lékaře a ošetřovatelského personálu. Kvantitativní 

zhodnocení hemodynamických funkcí představuje základní předpoklad úspěšné terapie. 

Zahrnuje především monitorování arteriálního tlaku (IBP), centrálního žilního tlaku 

(CVP), tlaku v arterii pulmonalis (PAP) a pravostranných srdečních oddílech (RAP, RVP) a 

monitorování srdečního výdeje (CO).  (Černý a spol., 2000, str. 15). V příloze č. 2 uvádíme 

základní hemodynamické parametry s jejich normohodnotama. 

Trendem je měřit hemodynamiku co možná nejpřesněji s minimem invazivních 

vstupů, aby se předešlo komplikacím a rizikům, které můžou nastat. Proto je důležité 

posoudit obtížnost získání požadovaných údajů a jejich přínos. Zejména invazivitu postupu 

a rizika pro nemocného, přesnost a využitelnost monitorovací techniky, význam 

sledovaných parametrů s ohledem na prognózu a náklady versus přínos v diagnostickém a 

léčebném uvažováni. V případě, že výsledek invazivní monitorace neovlivní rozhodováni o 

terapii, tato monitorace nemá být vůbec zaváděná (Ševčík, Černý & Vítovec, 2003, str. 18). 

 

2.1 Srdeční výdej 

 

Srdeční výdej (minutový objem srdeční, cardiac output, CO, l/min) je jedním ze 

základních parametrů hemodynamického monitorováni. Je definován jako množství krve 

přečerpané srdcem za 1 minutu. Princip jeho stanovení na podkladě násobení tepového 

objemu (stroke volume - SV) a srdeční frekvence (heart rate - HR) je shodný pro všechny 

metody. V klidovém stavu představuje asi 4 – 8 l/minutu (Černý a kol., 2000, str. 76). 

Při jednom stahu vypudí komora asi 70 ml krve a počet stahů za minutu je v klidu 

70 – 80. Vynásobením obou hodnot dostaneme hodnotu minutového srdečního výdeje: 

minutový výdej = tepový objem x srdeční frekvence 

Nejvýznamnějším mechanizmem zvýšení minutového srdečního výdeje při zátěží je 

zvýšení srdeční frekvence. Zvýšení srdeční frekvence neznamená pouze více tepů za 

minutu, ale současně se mění také poměr mezi trváním systoly a diastoly. Zatímco systola 
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se zkracuje s rostoucí srdeční frekvencí jen málo, diastola se zkracuje podstatně více. Proto 

také, když stoupne srdeční frekvence nad určitou hodnotu (tzv. kritická frekvence), začne 

váznout diastolické plnění komor a dalším zvýšením frekvence už minutový výdej neroste 

(Langmeier a kol., 2009, str. 71). 

Hodnota minutového výdeje závisí na tělesné konstrukci jedince, proto je v praxi 

vhodnější používat srdeční index (minutový výdej, cardiac index, Cl, l/min/m2), který je 

definován jako velikost srdečního výdeje vztažená na jednotku tělesného povrchu. Jeho 

hodnota v klidu se pohybuje kolem 2,5 – 4,2 l/min/m2  (Ševčík, Matějovič, Černý, 

Cvachovec & Chytra, 2014, str. 167). 

 

2.1.1 Význam znalosti velikosti srdečního výdeje 

 

Srdeční výdej je nejvýznamnější z globálních hemodynamických parametrů. Slouží 

k posouzení funkce kardiovaskulárního systému a k výpočtu dalších proměnných.  

Patofyziologický aspekt – společně se saturací hemoglobinu arteriální krve 

kyslíkem (SpO2) a koncentrací hemoglobinu je srdeční výdej hlavní determinantou 

velikosti dodávky kyslíku tkáním (oxygen delivery, DO2) a společně s arteriální rezistencí 

představuje hlavní determinantu hodnoty středního arteriálního tlaku. 

Diagnostický aspekt – změny srdečního výdeje jsou charakteristické pro určité 

patologické stavy, umožňují společně s dalšími parametry hemodynamiky identifikaci 

příčiny dysfunkce oběhu. 

Terapeutický aspekt – jde o hodnocení vlivu jednotlivých postupů a léčebných 

intervencí na změny srdečního výdeje (Ševčík, Matějovič, Černý, Cvachovec & Chytra, 

2014, str. 167). 

 

2.1.2 Vliv specifických stavů na velikost srdečního výdeje 

 
Velikost srdečního výdeje je za normálních okolností dána věkem, pohlavím, 

velikostí jedince, polohou těla a okamžitou velikostí metabolismu a spotřebou kyslíku pro 

tkáně. 

Srdeční index je nejvyšší v dětství, v novorozeneckém období dosahuje trojnásobku 

srdečního indexu dospělého a s věkem postupně klesá (v dětském věku je nutné použít 

hodnoty indexované vztažené k povrchu těla).  
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U mužů je srdeční výdej o cca 10 % vyšší než u žen a to z důvodu odlišného 

poměru tukové a svalové tkáně.  

Přechodem z polohy vleže do polohy vstoje klesá srdeční výdej u normálních 

jedinců o cca 20 %. Poloha na levém boku je spojena s poklesem srdečního výdeje o cca 

10 – 15 %. 

Vzrušení a úzkost může zvýšit srdeční výdej o 50 – 100 %, příjem potravy o 30 %. 

U lidí obézních je srdeční výkon a srdeční výdej větší při každé aktivitě.  Příčinou 

je zvýšený tepový výdej a nižší periferní rezistence (Černý a spol., 2000, str. 77). 

Tělesnou zátěží se u zdravého netrénovaného jedince srdeční výdej zvýší až pětkrát 

(Štejfa, 2007, str. 30). 

Během těhotenství se srdeční výdej zvýší o 30-50 % s maximem okolo 32. týdne 

těhotenství. Zvýšení je způsobeno zrychlením srdeční akce, zvětšením systolického 

objemu a snížením periferní vaskulární rezistence. Zhruba od 20. týdne je třeba brát v 

úvahu vliv tlaku těhotné dělohy na dolní dutou žílu a aortu, což se projeví při poloze v leže 

naznak poklesem srdečního výdeje až o 25 % (Málek a kol., 2011 str. 158).   

Nevýznamnějším faktorem fyziologický ovlivňujícím velikost srdečního výdeje je 

aktuální hodnota metabolismu. Ke vzestupu srdečního výdeje vedou rozsáhlá traumata, 

sepse, vzestup tělesné teploty apod. (Černý a spol., 2000, str. 77). Také ke vzestupu 

dochází při užívaní léku s pozitivně inotropním účinkem jako jsou digitalis a adrenergní 

stimulátory – dopamin, dobutamin, inhibitory fosfodiesterázy. Naopak léky s negativně 

inotropným účinkem jako jsou blokátory kalciových kanálů, vedou k poklesu srdečního 

výdeje (Jeremias & Brown, 2010, str. 62). 

 

2.2 Determinanty srdečního výdeje 

 
Velikost tepového objemu (stroke volume SV) závisí také na následujících třech 

komponentech. Jedná se o preload (předtížení), afterload (dotížení) a kontraktilitu.  

Preload (předtížení) – je definován jako napětí srdečního svalového vlákna na 

konci diastoly (délka myofibril na konci diastoly). Ekvivalent preloadu není tedy end-

diastolický tlak (end-diastolic pressure – EDP), ale end-diastolický objem (end-diastolic 

volume – EDV), který v praxi není obvykle měřen, a proto se často používá EDP jako 

ukazatel preloadu (Ševčík, Matějovič, Černý, Cvachovec & Chytra, 2014, str. 167).  

Předtížení se snižuje při hypovolémii, vlivem zmenšení diastolického objemu. Při 

hypervolémii se předtížení zvyšuje (Kolář, 2009, str. 445). 
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Afterload (dotížení) – je definován jako napětí, které vzniká ve stěně komory v 

době systoly. Systolický tlak je dán impedancí (poměru tlaku a průtoku) aorty a velikostí 

tepového objemu, průměr komory je dán EDV, z čehož vyplývá, že preload je součástí 

afterloadu. Impedance (tok krve má pulzní charakter) má dvě komponenty: 

 faktor compliance – působí proti rychlosti změny toku 

 factor rezistence – působí proti střední rychlosti toku 

Arteriální compliance nelze klinickými metodami měřit, proto se v praxi jako 

měřítko afterloadu používá rezistence, kalkulovaná analogicky k Ohmovu zákonu R = U/I, 

přičemž zanedbává pulzatilní charakter krevního toku (Černý a spol., 2000, str. 79). 

Kontraktilita (srdeční stažlivost) – je označením pro funkční stav myokardu, pro 

jeho inotropní úroveň tzn. rychlost zkracování vláken srdeční svaloviny v době systoly. 

Zvýšení inotropie srdečního svalu způsobí rychlejší a silnější stah, zatímco snížení 

inotropie navodí naopak kontrakci pomalejší a méně vydatnou. Zvýšení srdeční stažlivosti 

(pozitivně inotropní vliv) nastává např. vlivem zvýšeného tonusu sympatiku nebo 

působením pozitivně inotropních látek (sympatomimetik – adrenalinu, dopaminu, 

dobutaminu) a glykosidů. Ke snížení kontraktility (negativně inotropnímu vlivu) dochází 

při ischémii myokardu, při acidóze, po β-blokátorech, blokátorech kalciových kanálů, 

antiarytmikách, ale i vlivem přirozeného parasympatikomimetického působku – 

acetylcholinu. Přesné hodnocení kontraktility je náročné a nepoužívá se úplně běžně (Kolář 

et al. 2009, str. 445). 

 

2.3 Indikace k zahájení monitorace srdečního výdeje 

 
Indikace k zahájení monitorace srdečního výdeje u každého nemocného by měla 

být posuzovaná zcela individuálně a potencionální přínos dat, které lze získat, by měl 

převažovat nad možná rizika. 

K indikacím pro zahájení monitorace srdečního výdeje patří stavy po velkých a 

vysoce rizikových operačních výkonech jako jsou například transplantace srdce (Phillips, 

2015), zákrok na hrudní aortě - aneurysma, disekce, reoperace a kombinované výkony. 

Dále jsou to šokové stavy (septický, hypovolemický, kardiogenní), stavy s akutním 

respiračním selháním (ARDS, respirační insuficience s nutností ventilační podpory) a 

stavy po akutním infarktu myokardu (hypotenze, plicní edém, mitrální regurgitace, defekt 

septa komor, tamponáda). Další indikací je indikace perioperační, jedná se o monitoraci 
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srdečního výdeje u pacientů při kardiochirurgických výkonech, dále u vysoce rizikových 

nemocných s projevy kardiálního selhání pro jinou než srdeční operaci, při operacích, kde 

jsou předpokládány vyšší krevní ztráty, či nutnost velkého přívodu tekutin. Do 

perioperační indikace jsou zahrnuti i polytraumatizovaní těžce nemocní podstupující 

urgentní operační výkon a těžké popáleniny přesahující 40 % tělesního povrchu. Indikací je 

také akutní srdeční selhání a akutní plicní embolie (Černý a spol., 2000, str. 53; Wagner, 

2009, str. 60).  
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3 Metody monitorace srdečního výdeje 
 
 

V současnosti existuje řada metod v klinické praxi, kterými lze měřit srdeční výdej 

(CO). Využití v praxi je ovlivněno především nutností opakovaného měření srdečního 

výdeje a časovou, technickou a ekonomickou náročností metody s přihlédnutím k rizikům, 

přesnosti a reprodukovatelnosti měření. Autoři Ševčík, Matějovič, Černý, Cvachovec a 

Chytra (2014, str. 168) uvádějí, že vzhledem k široké škále dostupných technik 

umožňujících měřit srdeční výdej je obtížné poskytnout univerzální doporučení, která 

technika je nejvýhodnější. Invazivní techniky, i když se od nich ustupuje, jsou obecně 

považovány za přesnější a umožňují získat i jiné významné hemodynamické údaje.   

 
 

3.1 Invazivní techniky měření srdečního výdeje 

 
 

Tato podkapitola bude věnována základnímu popisu nejčastěji užívaných 

invazivních technik měření srdečního výdeje. 

Fickova metoda 

Fickova metoda je praktická aplikace známého zákona o zachování hmoty. Tato 

metoda je založená a popsaná Adolfem Fickem v roce 1870. Fickův princip pro 

katetrizační stanovení srdečního výdeje poprvé použil Dr. Klein v roce 1930 v Praze. Jde o 

metodu, kdy množství látky odebrané nebo dodané při průtoku systémem (orgánem) je 

násobkem průtoku krve a arteriovenózní diference sledované látky. Metody vycházející z 

Fickova principu měří průtok krve malým oběhem a to z rozdílu obsahu kyslíku (nebo 

CO2) v arteriální a venózní krve a ze spotřeby kyslíku VO2 (CO2). Metoda je přirozeně 

netoxická, jako indikátor se používá kyslík a vyžaduje katetrizaci srdce. Pro svou 

zdlouhavost a nepraktičnost není vhodná k rutinnímu klinickému použití a také i přes 

správné provedení vykazuje zhruba 6 – 10% chybu měření (Endrys, 2005, str. 17; Černý  

a spol., 2000, str. 81). 

Transpulmonální diluce lithiem 

Jako diluční indikátor se využívá lithium. Jde o prvek, který se za normálních 

okolností v krevním séru nevyskytuje. Jeho aplikace slouží k intermitentní kalibraci 

systému a následně hodnotí srdeční výdej z analýzy plochy pod křivkou. Oproti 
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termodiluci je hodnocená nejen systolická, ale i diastolická část křivky. Existuje dobrá 

korelace změřených hemodynamických parametrů ve srovnání s plicnicovým katétrem.  

K měření není nutná speciální arteriální linka nebo přítomnost centrálního žilního katétru. 

Lithium je možné aplikovat i do periferní žíly. Metoda je kontraindikovaná u pacientů 

léčených lithiem a pacientek v prvním trimestru gravidity (Ševčík, Matějovič, Černý, 

Cvachovec & Chytra, 2014, str. 169). 

Termodiluční metoda 

Měření srdečního výdeje vychází z Fickova principu. Jde o metodu měření 

srdečního výdeje za použití Swan-Ganzova katétru. Jako indikátor používáme chladný 

fyziologický roztok a sledujeme změny teploty. Nutno dodat, že pro měření lze také použít 

roztoky s pokojovou teplotou, což usnadňuje a zjednodušuje udržení standardní teploty. 

Požadované množství (u dospělého jedince 10 ml) roztoku o známé teplotě je aplikováno 

jako bolus do centrálního žilního systému. Roztok je vstřikován většinou do pravé síně a 

měřením teploty v plicnici je zaznamenána křivka poklesu teploty v čase. Tím je získána 

tzv. termodiluční křivka, ze které je možno výpočtem určit srdeční výdej. (Černý a spol., 

2000, str. 82; Wagner, 2009). Tato metoda bude podrobněji popsána v samostané kapitole 

věnující se podrobněji termodiluční technice měření srdečního výdeje pomocí Swan-

Ganzova katétru. 

Analýza pulzové křivky 

Měření srdečního výdeje je prováděno analýzou tlakové křivky z periferního 

arteriálního katétru po zkalibrování přístroje transpulmonální termodilucí nebo lithiovou 

dilucí. Srdeční výdej je kalkulován jako součin tepové frekvence, plochy pod křivkou 

pulsové vlny arteriálního tlaku a kalibračního faktoru získaného po stanovení velikosti 

srdečního výdeje transpulmonální indikátorovou dilucí. Indikátor je vstřikován do pravé 

síně centrálním žilním katétrem. Změna teploty krve nebo koncentrace barviva je 

sledována katétrem zavedeným do velké tepny, obvykle arteria femoralis. Předností 

transpulmonální indikátorové diluce je skutečnost, že kromě měření srdečního výdeje 

umožňuje tato technika také stanovení vybraných odvozených parametrů, které lze použít k 

posouzení velikosti preloadu (např. nitrohrudní objem krve, globální end-diastolický 

objem), množství extravaskulární plicní vody a srdeční funkce (Samek, 2002). 
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3.2 Neinvazivní techniky měření srdečního výdeje 

 

 
Tato podkapitola bude věnována základnímu popisu nejčastěji užívaných 

neinvazivních technik měření srdečního výdeje. 

Ultrazvukové stanovení srdečního výdeje 

Do této kategorie je zařazována  transezofageální echokardiografie a dopplerovská 

sonografie. U transezofageální echokardiografie rovina zobrazení srdce vychází zezadu (z 

jícnu) a zahrnuje levou a pravou síň, mezisíňové septum, ouško levé a pravé síně a hrudní 

aortu. Vyšší rozlišení při užití sondy frekvenční (obvykle 5 MHz), umožňuje lepší 

znázornění chlopenních struktur (Böhmeke & Schmidt, 2009, str. 65).  

Doplerovská sonografie stanovuje velikost srdečního výdeje na základě měření 

rychlosti průtoku krve přes aortu. Průměr je pak stanoven na základě měření M – modem 

ultrazvuku nebo ji lze odečíst z nomogramu. Hodnoty srdečního výdeje jsou proti 

hodnotám meřeným termodilucí o 25 – 30 % podhodnoceny (Černý a spol., 2000, str. 83). 

Impedanční kardiografie 

Princip impedanční kardiografie vychází z měření odporových vlastností 

(impedance) hrudníku, jehož nejlépe elektricky vodivou tkáni je krev. Čím je větší 

systolický objem, tím větší je změna hrudní impedance. Ta je měřená pomocí několika 

elektrod, které jsou umístěné na krku a hrudníku, přičemž některé vysílají konstantní proud 

o vysoké frekvenci (20 – 100 Hz) a nízké amplitudě (1 – 5 mA) a jiné snímají změny 

impedance. Na základě tohoto měření je kalkulován tepový objem, srdeční výdej a další 

hemodynamické parametry. I přes neustálý vývoj této metody je přesnost měření ve 

srovnání se Swan–Ganz katétrem a dilučními technikami nízká. Metoda je vhodná pro 

anestézii u náročných výkonů, méně pro intenzivní péči. (Ševčík, Matějovič, Černý, 

Cvachovec & Chytra, 2014, str. 170; Adamus a kol., 2012, str. 153). 

Částečné zpětné vdechování CO2 

Technika částečně zpětně vdechování CO2 je založená na nepřímém Fickově principu a 

využívá sledování změn minutové eliminace CO2 a parciálního tlaku CO2 ve 

vydechovaném vzduchu na konci výdechu (ETCO2) po zařazení částečného zpětného 

vdechování. Částečného zpětného vdechováni je dosahováno zvýšením mrtvého prostoru. 

Hodnota srdečního výdeje je vypočtená vzorcem: CO = VCO2 /(CvCO2 – CaCO2), kde 

VCO2 je mírou produkce CO2, CvCO2 představuje obsah CO2 ve smíšené žilní krvi a 

CaCO2  je obsah CO2 v arteriální krvi (Černý a spol., 2000, str. 84). 
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4 Nejčastěji využívané metody monitorace srdečního 

výdeje v klinické praxi 

 

V této kapitole jsou popsané metody monitorace srdečního výdeje, které se v 

klinické praxi nejčastěji používají. Podrobněji je popsána nejčastěji používaná metoda 

monitorace srdečního výdeje pomocí Swan–Ganzova katétru. 

 
 

4.1 Termodiluční technika měření srdečního výdeje pomocí 

Swan-Ganzova katétru 

 
 

Swan-Ganzův katétr (Pulmonary artery catheter – PAC) byl do intenzivní medicíny 

zaveden na začátku 70. let minulého století, a jak už bylo zmíněno, stal se na dlouhou dobu 

zlatým standardem pro získávání hemodynamických dat přímo u lůžka pacienta či na 

operačním sále. Speciální balónkový katétr používaný v intenzivní péči za účelem 

monitorace tlaků v arteria pulmonalis (pravostranná srdeční katetrizace) je zaváděn za 

účelem diagnostickým a léčebným. Swan–Ganzův katétr je považován za užitečný u 

nestabilních pacientů, kde centrální žilný tlak selhává v odhadu levokomorového plnicího 

tlaku a znalost minutového srdečního výdeje tak pomáhá optimalizovat hemodynamiku 

(Rourke, Walsh, Fuster & kol., 2010, str. 424; Wagner, 2009, str. 59). 

 
 

4.1.1 Swan-Ganz katétr a jeho vlastnosti 

 
Existuje řada výrobců Swan–Ganzova katétru, ale základní vlastnosti standardního 

katétru jsou vždy stejné. Základní vlastnosti jsou blíže popsané v tabulce č. 1. 

Swan–Ganzův katétr je několikacestný, flexibilní katétr určený k termodilučnímu 

meření srdečního výdeje, který je dodáván ve sterilním setu (viz příloha č. 3). Je 

konstruován jako plovoucí balonková cévka, která je na distálním konci opatřená 

balónkem a teplotním snímačem. Rozměr katétru je vyjadřován v jednotkách French 

(vnější průměr v milimetrech krát tři) (Edwards Lifesciences Corporation, 2015). O 

velikosti katétru lékař rozhodne dle konstituce pacienta.  
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Novější, speciální typy katétrů mohou být vybavený fibrooptickým vláknem pro 

kontinuální monitorováni saturace smíšené žilní krve nebo umožňují kontinuální měření 

srdečního výdeje, komorovou elektrostimulaci, sekvenční atrio–ventrikulární 

elektrostimulaci či měření ejekční frakce a end – diastolického objemu pravé komory. 

Speciální typy katétrů mají také přídatný lumen pro aplikaci infuzí (VIP = volume infusion 

port katétr). Existuje také S – typ katétr, jde o odlišný tvar katétru, který je vhodný pro 

zavádění cestou v. femoralis (Černý a spol., 2000, str. 56). 

Hemodynamické parametry, které zjistíme prostřednictvím Swan–Ganzova katétru 

lze rozdělit na parametry přímo měřené a kalkulované. 

 

Tabulka 1 Základní vlastnosti standardního Swan-Ganz katétru (Černý a spol., 2000, str. 55). 

 

 

4.1.2 Indikace a kontraindikace k zavedení Swan-Ganzova katétru 

 
 

Použití Swan–Ganzova katétru je předmětem disputací od začátku jeho zavedení do 

praxe. Jeho přínos vychází z předpokladu, že jeho zavedením získáme cenná 

hemodynamická data, která není možné získat jiným způsobem (Wagner, 2009, str. 60). Je 

ale na místě, před jeho zavedením, položit otázku, zda požadované údaje nemohou být 

získány také jiným, méně invazivním způsobem.  

Indikace k zavedení Swan-Ganzova katétru jsou v současnosti značně redukovány a 

to z důvodu možnosti získat většinu parametrů méně invazivními způsoby či technikami, 

například ultrazvukovým vyšetřením. Nízká četnost použití Swan–Ganzova katétru na 

pracovištích vede k nižší zkušenosti s metodou, což také redukuje indikace k jeho 

zavedení. Swan–Ganz katétr má ale nezastupitelné místo pro zjištění hodnoty tlaku v 

Materiál RTG kontrastní, flexibilní při tělesné teplotě

Délka 110 cm, standardní značení

Průměr 7 F nebo 8 F (1 F = 0,33 mm)

obsah 1,5 mm na distálním konci katétru

na distálním konci katétru

Distální lumen

Proximální lumen

Přítomnost latexového 

balonku

Přítomnost teplotního 

snímače (termistor)

určeno pro snímání tlaků v a. Pulmonalis a tlaku v zaklínění, případně pro 

odběry smíšené žilní krve

určeno pro snímání tlaku v pravé síni a pro aplikaci roztoku při měření 

srdečního výdeje termodiluční metodou



23 
 

zaklínění, což je jediný parametr nezjistitelný žádným jiným způsobem (Ševčík, 

Matějovič, Černý, Cvachovec & Chytra, 2014, str. 162). 

Swan-Ganz katétr se používá k měření tlaku v a. pulmonalis (PAP), tlaku v 

zaklínění (PCWP) s cílem zjistit plnící tlaky pro levou komoru. Umožňuje odlišit akutní 

srdeční selhání od hypovolemie či hypervolemie. Dále je katétr používán k měření 

minutového srdečního objemu (CO), k výpočtu kyslíkového transportu nezjistitelného 

žádným jiným způsobem a k měření tělesné teploty (Kapounová, 2007, str. 37). 

Kontraindikací může být závažná koagulopatie, trombolytická terapie, přítomnost 

umělé chlopně v pravém srdci, implantovaný kardiostimulátor, primární plicní hypertenze 

a některé vrozené či získané srdeční anomálie. Lze sem zařadit i pacienty se zvýšeným 

rizikem arytmií a nemocné s přítomností endokarditidy (Kučerová & Pařenica, 2009). 

Mezi ,,nemedicínské‘‘ kontraindikace zavedení Swan-Ganzova katétru patří i nemožnost 

zajistit kontinuitu péče o nemocného se zavedeným katétrem, tj. zajistit trvalou dostupnost 

zdravotnického personálu, který je schopen nepřetržitě pečovat o katétr, analyzovat a 

interpretovat získaná data (Ševčík, Matějovič, Černý, Cvachovec & Chytra, 2014, str. 162). 

American College of Cardiology uvádí tři základní kontraindikace: 

• náhrada trikuspidální nebo pulmonální chlopně 

• trombus nebo nádor v pravém srdci 

• endokarditida trikuspidální nebo pulmonální chlopně (Ševčík, Matějovič, Černý, 

Cvachovec & Chytra, 2014, str. 162). 

 
 

4.1.3 Lokalizace místa aplikace Swan-Ganzova katétru 

 
 

Neexistuje ideální místo zavedení Swan–Ganzova katétru, každopádně nejčastěji 

užívanými přístupovými cestami jsou v. jugularis interna a v. subclavia z pravé strany. 

Pravostranná v. jugularis interna nebo v. subclavia jsou výhodnější na rozdíl od strany levé, 

kde odpadá možnost poranění ductus thoracicus – hrudního mízovodu, a je zde rovnější 

cesta do srdce (Ševčík, Matějovič, Černý, Cvachovec & Chytra, 2014, str. 162). 

Periferní přístup (v. axillaris, v. mediana cubiti, v. jugularis externa) je využíván 

jenom v situacích, kde je vysoce riskantní kanylace centrálního žilního systému, ale 

indikace k zavedení Swan–Ganzova katétru trvá. Nevýhody jsou časté záněty žil, dislokace 

katétru, riziko trombózy. Jak je již se zmíněno v kapitole 4.1.1 lze také zavést Swan-
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Ganzův katétr cestou v. femoralis pomocí specialního S – typ katétru (Černý a spol., 2000, 

str. 56). 

 

4.1.4 Postup zavádění 

 
Dříve než je zahájena pravostranná srdeční katetrizace Swan–Ganzovým katétrem, 

je nezbytné získat, pokud je to možné, od nemocného informovaný souhlas.  

Swan–Ganzův katétr se zavádí Seldingerovou technikou přes speciální zavaděč 

(sheat), který má jeden boční vstup pro aplikaci léků, tekutin a je zakončen těsnící chlopní. 

Speciální zavaděč musí být o 0,5 až 1,0 F větší než Swan–Ganz (Wagner, 2009, str. 61). 

Seldingerová metoda je punkce centrální žíly jehlou, přes jejíž lumen je zaveden kovový 

vodič (nejlépe se zakončením tvaru J). Jakékoliv užití vyššího tlaku nebo síly k překonání 

odporu při zavádění vodiče nebo katétru je nepřípustné. Po odstranění kovové jehly a 

vodiče je ponechán in situ, zavedením a následným odstraněním dilatátoru je rozšířen 

punkční kanál a následně je zaveden katétr po vodiči do centrálního žilního systému. 

Výhodou této techniky je malá traumatizace tkání a žíly (Streitová, Zoubková & kol., 2015 

str. 34). 

Lékař zvolí vhodnou přístupovou cestu a za přísně aseptických podmínek, zavede 

zavaděč pro Swan–Ganzův katétr a fixuje ho ke kůži (postup je stejný jako při zavádění 

CŽK). Asistující sestra připraví a zkontroluje Swan–Ganzův katétr a systém pro snímaní 

tlaků. Lékař před zavedením Swan-Ganzova katétru provede kontrolu balónku (inflace 

stanoveným množstvím vzduchu, kontrola těsnosti a pasivní deflace). Sestra provede 

kontrolu proplachu všech linek katétru a celého proplachového systému fyziologickým 

roztokem s heparinem. Dále z proplachového systému vytlačí vzduchové bubliny, napojí 

distální linky na tlakovou linku, kalibruje systém a test snímání tlaku katétrem ještě před 

jeho zavedením (Černý a spol., 2000, str. 57). 

Lékař poté přistoupí k vlastnímu zavádění Swan–Ganzova katétru. Katétr zavede v 

ochranném rukávci luminem zavaděče do vzdálenosti cca 15 – 20 cm (většinou tato 

vzdálenost odpovídá vzdálenosti před vstupem do pravé komory), nafoukne balónek  

doporučeným  množstvím vzduchu (nejčastěji 1,5 ml) a postupně zavádí katétr za stálého 

sledováni tlakových křivek na monitoru až do dosažení polohy ,,zaklínění“. Inflatovaný 

balónek usnadňuje plování katétru krevním řečištěm a snižuje riziko vzniku arytmií při 

vstupu špičky katétru do komory a dráždění její stěny. V příloze č. 4 je uveden průběh 

tlakové křivky v průběhu zavádění katétru. Po dosažení polohy ,,zaklínění“ provede lékař 
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pasivní deflaci a sleduje, jestli se objeví křivka a. pulmonalis. Znovu pomalu nafoukne 

balonek a sleduje, při jaké náplni se objeví křivka zaklínění (Ševčík, Matějovič, Černý, 

Cvachovec & Chytra, 2014, str. 164). 

Pokud je nutné, provede lékař repozici polohy katétru tak, aby zaklínění bylo 

dosaženo při náplni předepsané výrobcem. Při zpětném posunu katétru, z důvodu možnosti 

ruptury větve a. pulmonalis, poškození endokardu a chlopní nafouknutým balonkem při 

pohybu zpět, vždy vypustí balonek. Po zavedení Swan–Ganzova katétru je vždy provedena  

rtg kontrola, pro ujištění se o správné poloze katétru (Ševčík, Matějovič, Černý, Cvachovec 

& Chytra, 2014, str. 164). 

 

4.1.5 Technické aspekty ovlivňující přesnost měření 

 
 

Po úspěšném zavedení napojíme na Swan-Ganzův katétr soupravu pro měření 

srdečního výdeje. Před zahájením měření srdečního výdeje zadáme do monitoru správnou 

komputační konstantu. Ta je definována výrobcem Swan-Ganzova katétru a souvisí s 

velikostí katétru, teplotou vstřikovaného injektátu a objemem vstřikovaného bolusu. 

Správné zadání komputační konstanty je nezbytné k dosažení odpovídajících výsledků 

(Handl, 2004, str. 71). 

Roztokem pro termodiluční měření srdečního výdeje je fyziologický roztok, nebo 

 5 % roztok glukózy a to v případě přetížení pacienta tekutinami a sodíkem. Standardní 

objem injektátu je při použití roztoku o pokojové teplotě 10 ml a při volbě nižších objemu 

(3 ml, 5 ml) je doporučováno, k zajištění lepší reprodukovatelnosti, použití ledového 

roztoku. (Černý a spol., 2000, str. 86). 

Někteří autoři aplikací ledového roztoku nedoporučují z důvodu vzniku arytmii. Na 

pracovištích IKEMU je používán pouze fyziologický roztok o pokojové teplotě. 

V praxi je používán uzavřený systém injektátu, ze kterého je přes jednocestnou 

chlopeň nataženo požadované množství roztoku do stříkačky a poté je aplikováno do 

proximálního portu. Aby byly zajištěný, co nejpřesnější výsledky je nutné, aby podání 

injektátu bylo provedeno plynule a rychle po dobu 2 – 4 sekund. Srdeční výdej se během 

dechového cyklu mění a to dost významně, proto se doporučuje aplikovat injektát na konci 

exspiria. Vzhledem k vlivu faktorů technických, fyziologických je obecně doporučeno 

řadou autorů použít pro jedno stanovení srdečního výdeje průměr z 3 měření. Někteří 

autoři doporučují odstup mezi měřením i 90 sekund, aby bylo dosaženo stabilní tělesné 
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teploty. Dle zkušeností jiných autorů není u dospělé populace při použití injektátu o 

pokojové teplotě dodržení tohoto časového odstupu nutné (Černý a spol., 2000, str. 86-87).   

Mannová (2007) ve své dizertační práci uvádí, že stanovení srdečního výdeje 

termodiluční metodou pomocí Swan–Ganz katétru je metodou vysoce spolehlivou. 

 

 

4.1.6 Interpretace tlaku v zaklínění  

 
 
 

Zásadním předpokladem využití získané hodnoty tlaku v zaklínění je uložení konce 

katétru v tzv. Westově zóne III, tj. pod úrovní levé síně, aby tlak v zaklínění odrážel co 

nejspolehlivěji tlak v levé síni. K ověření polohy katétru v zóne III lze použít změnu PEEP 

u ventilovaných pacientů. Zvýšení PEEP by nemělo vést k výrazné změně hodnoty tlaku 

v zaklínění.  

Mezi hlavní kritéria správného zaklínění patří typický průběh a změna tlakové 

křivky po inflaci a deflaci balonku, tlak v zaklínění by měl být vždy nižší než diastolická 

hodnota tlaku v a. pulmonalis, dále hodnota PO2  by měla být u krve nabrané ze 

zaklíněného katétru vyšší než v arteriální krvi, rozdíl pH (hodnota z krve ze zaklínění 

mínus arteriální krev) je vyšší než 0,008 a rozdíl PCO2 (hodnota z krve ze zaklínění mínus 

arteriální krev) je vyšší než 11 mm Hg. Hodnoty tlaku v zaklínění jsou v klinické praxi 

využívány pro zhodnocení adekvátnosti plnění levého srdce (preload) a k posouzení 

hydrostatického tlaku v plicních kapilárách (faktor určující transvaskulární přesun tekutin). 

Střední hodnota tlaku v zaklínění většinou dobře koreluje s tlakem v levé komoře na konci 

diastoly a hodnota tlaku v zaklínění tak může zpřesnit léčebné cíle v řadě situací například 

podávání tekutin, nebo při diuretické terapie (Ševčík, Matějovič, Černý, Cvachovec & 

Chytra, 2014, str. 165). 

Normální hodnota tlaku v zaklínění je 6-17 mm Hg. Tlak > 18 mm Hg se považuje 

za hemodynamickou známku levostranného srdečního selhávání. Při této hodnotě tlaku 

mohou být přítomny i klinické nebo rtg známky plicního městnáni. Snížená úroveň tlaku v 

zaklínění pod 6 mm Hg bývá při hypovolémii a také pří poškození pravé komory infarktem 

(Kolář et al., 2009, str. 443). 

Po vypuštění balonku se zobrazí střední tlak v plicnici. Normální systolický tlak je 

20-30 mm Hg a diastolický 8-12 mm Hg. Po nafouknutí balonku se správně tlaky zablokují 
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působením nafouknutého balonku a nepřímo naměřený tlak v zaklínění plicnice je tak 

odrazem tlaku v levé komoře na konci diastoly a počátečního napětí v levé komoře. Z toho 

důvodu je při zjišťování cirkulujícího objemu mnohem spolehlivější měření tlaku v 

zaklínění než měření centrálního žilního tlaku (Richards & Edwards, 2004, str. 67-68). 

 
 

4.1.7 Komplikace při zavádění a v průběhu monitorace 

 
 

Za normálních okolností je zavádění  Swan–Ganzova katétru a dosažení jeho cílové 

polohy otázkou několika minut, ale v průběhu katetrizace se mohou vyskytnout různé 

obtíže.  

Závažné komplikace, které můžou nastat v průběhu zavádění Swan-Ganzova 

katétru jsou ischemie myokardu, arytmie při jeho uložení in situ a rovněž při jeho extrakci 

(supraventrikulární nebo komorové extrasystoly), dále může nastat zauzlení katétru, které 

je sice méně časté, ale někdy vyžaduje chirurgické odstranění katétru. Plicní infarkt se 

vyskytuje až v 7 % a je výsledkem distální migrace katétru. U 8-20 % nemocných je 

popisován problém nemožnost zavedení Swan–Ganzova katétru a to převážně z důvodu 

těžké plicní hypertenze, dilatované pravé komory, trikuspidální regurgitace či bradykardie. 

Ruptura balonku je obvykle provázena ztrátou pocitu odporu při inflaci a nemožnosti 

dosáhnou zaklínění. Vzduchová embolie je možná komplikace jako u všech kanylací 

centrálního žilního systému. Její riziko při pravostranné katetrizaci je vzhledem k průměru 

zavaděče (7,5-8F) mnohem vyšší a stoupá převážně u nemocných se spontánní ventilací. 

Zavaděč s chlopní přispívá dost významně ke snížení této komplikace. Dále hrozí infekční 

komplikace, např. infekce v místě vpichu, tromboflebitida, katétrová sepse a 

endokarditida. Riziko infekcí spojených s katétrem stoupá po 72 – 96 hodinách ponechání 

katétru in situ. Kolonizace se vyskytuje u 20 % pacientů. Swan–Ganz katétr je také 

zdrojem trombózy  a k formaci trombu může dojít kdekoliv po celé délce katétru.  

 Nejzávažnejší komplikace pravostranné katetrizace je ruptura a. pulmonalis, 

jenž může probíhat až pod obrazem život ohrožujícího krvácení. Příčiny ruptury jsou 

dlouhodobá dislokace katétru distálním směrem, inflace balonku nadměrným množstvím 

vzduchu, nepřiměřený tlak a objem proplachovacího roztoku do distálního konce katétru a 

chronická plicní hypertenze (Černý a spol., 2000, str. 65-66; Ševčík, Matějovič, Černý, 

Cvachovec & Chytra, 2014, str. 166).    
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Další komplikace, která může nastat je abnormální křivka a. pulmonalis, objevuje 

se při chlopňové vadě, dislokaci katétru v pravé komoře a řešením je repozice katétru. V 

případě, že se neobjevuje žádna tlaková křivka je příčinou chybná poloha trojcestného 

kohoutu, uzávěr katétru krví nebo chybné sestavení tlakového systému či závada monitoru. 

Důvodem, kdy je konec katétru zaveden příliš daleko do a. pulmonalis a kde dochází k 

overwedgingu je, že přetrvává křivka tlaku v zaklínění, v takovém případě je nutno 

polohu katétru upravit. Další možné důvody jsou, že se neobjevuje křivka pravé síně, 

pravé komory, problém s průchodem katétru z pravé komory do a. pulmonalis a 

přetrvávající křivka a. pulmonalis i při maximální povolené inflaci balonku (Ševčík, 

Matějovič, Černý, Cvachovec & Chytra, 2014, str. 164; Handl, 2004, str. 53). 

Jedna z největších prospektivních studií zahrnujících 500 konsekutivních pacientů, 

jimž byl zaveden Swan-Ganz katétr, prokázala 4,4 % incidenci závažných komplikací. 

Žádná z těchto komplikací nevedla přímo k úmrtí pacientů. Ve srovnání s centrálním 

žilním katétrem, ve studii Ducatmana a spol. nebyl u 141 konsekutivních pacientů 

pitvaných se zavedeným katétrem zjištěn významný rozdíl v přítomnosti nástěnné 

trombózy u centrálního žilního katétru a u Swan-Ganz katétru (33 % versus 29 %). 

Přítomnost trombózy zároveň nesouvisela s plicní embolizací ani bakteriemií (Alan & 

Vejvoda, 2010, str. 459). 

 
 

4.2 Kontinuální termodiluční technika Vigilance II  

 
 

Kontinuální monitorace srdečního výdeje metodou Vigilance II se provádí za 

pomoci specializovaného Swan–Ganzova katétru, který obsahuje termofilament a ten na 

úrovni pravé komory generuje teplo a ohřívá protékající krev zhruba o 3 – 7 °C (Handl, 

2004, str. 76). 

Monitor Vigilance II vysílá do intrakardiálně umístěného termického vlákna, které 

se nachází na těle Swan-Ganz katétru, pseudonáhodné energetické pulzy v opakujících se 

30-60 sekundových sekvencích. Změna teploty krve je detekována distálním termistorem s 

vysokou citlivostí v plicnici. Monitor Vigilance II vzájemně koreluje energetické pulzy a 

změny teploty a výsledkem je vlastní termodiluční křivka. Současně monitor Vigilance II 

neustále sleduje teplotu termického vlákna metodou zpětné vazby. Údaje srdečního výdeje 

jsou pak velmi rychle aktualizovány (3 – 6 min.), (Katalog produktů Edwards Critical-



29 
 

Care, str. 28). Kalibrace sytému se provádí po zadání váhy pacienta, hodnot hemoglobinu, 

hematokritu a saturace O2 z krve odebrané z plicnice. Kalibrace se provádí po 12 hodinách. 

Výhodou kontinuální termodiluční metody je neustále dostupný údaj o srdečním 

výdeji na monitoru, bez potřeby další obsluhy přístroje. Přesnost kontinuální a bolusové 

termodiluční metody je srovnatelná, obě metody vykazují menší přesnost při nižších 

hodnotách srdečního výdeje (Handl, 2004, str. 76). 

Nevýhodou je nepřesnost metody během teplotní nerovnováhy, zpoždění při detekci 

náhlých změn srdečního výdeje, které přesahují interval měření. Rizikem je možnost 

poškození pacienta vysokou teplotou generovanou termofilamentem (max. teplota katétru 

je 40 °C). V případě zástavy oběhu, napojení na mimotělní oběh a při odstraňování katétru 

se doporučuje ohřev vypnout (Handl, 2004, str. 79). 

 
 
 

4.3 Lithium dilutions cardiac output - LiDCO plus 

 
 

LiDCO plus je hemodynamický systém určen k nepřetržitému monitorování 

srdečního výdeje prostřednictvím krevního tlaku u pacientů s pre-existující periferním 

přístupem arteriální linky. Kalibrační dilucí je chlorid lithia (LiDCO Group plc., 2016). 

Malá dávka chloridu lithného 2 ml (celkové množství podaného lithia by nemělo 

přesáhnout 20 ml) se vstřikuje prostřednictvím centrálního nebo periferního žilního 

katétru. Mezi jednotlivými dávkami lithia je nutná nejméně 5 minutová pauza. Monitor 

zaznamenává diluci lithia a vypočítává srdeční výdej (CO), srdeční index (CI), a 

systémovou vaskulární rezistenci (SVRI). Před kalibraci je nutné do monitoru zadat údaje 

nemocného  - výška, váha, hemoglobin, Na v séru a SpO2. Kalibrace se opakuje každých 8 

hodin (Pinsky & Payen, 2005, str. 187; Streitová, Zoubková & kol., 2015, str. 40). 

Použití této metody je kontraindikováno u pacientů užívajících léky s obsahem 

lithia (manio-depresivní psychózy), u žen ve třetím trimestru těhotenství, u pacientů 

vážících méně než 40 kg a u pacientů napojených na intraaortální balónkovou 

kontrapulzaci (Toufarová, 2008, str. 22). Také není doporučeno podání lithia za méně než 

30 minut po aplikaci svalových relaxancií, protože interferuji s funkcí lithiové elektrody 

(SÚKL, 2011). 
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4.4 Pulse Contour Cardiac Output – PiCCO 

 
 

Systém PiCCO (Pulse Contour Cardiac Output) umožňuje invazivní měření 

hemodynamiky centrálním žilním katétrem a termodilučním arteriálním katétrem (nejlépe 

orginální Pulsiocath katétr) umístěným ve velkém oběhu, tedy bez nutnosti zavedení 

Swan–Ganzova katétru do a. pulmonalis. Termodiluční katétr je nejčastěji zaváděn do a. 

femoralis (5 F, 20 cm), nebo a. axilaris (4 F, 8 cm). Pulsion medical systems (2016) uvádí 

jako ďalší možná místa zavedení katétru do a. brachialis (4 F, 16 cm nebo 4 F, 22 cm) a a. 

radialis 4 F, 20 cm). PiCCO měří objemové parametry preloadu, které odhadují plnění 

srdce spolehlivěji než plnící tlaky např. centrální venozní tlak (Šrámek, 2003, str. 242). 

Kalibrační měření na počátku monitorace se provede 3 krát s roztokem o pokojové 

teplotě v objemu 15 – 20 ml. Během termodilučního měření probíhá kalibrace tepové 

křivky. K tomu, aby výsledky byly v čase validní, je nutný pravidelný srdeční rytmus 

(nepřítomnost arytmie) a stav, kdy se zásadně nemění konstanta aorty (změna 

hemodynamiky při šokovém stavu, nebo změna dávkování katecholaminů). Standardně se 

doporučuje kalibrovat křivku po 6 hodinách, ale v praxi je tento interval kratší, protože 

provádíme termodiluční měření častěji. PiCCO využívá k výpočtu preloadu analýzu 

termodiluční křivky a znalosti jednotlivých objemů, kterými indikátor po podání do 

centrální žíly prochází (Cook, Thomas, Nolan & Parr, 2014, str. 84; Streitová, Zoubková a 

kol., 2015, str. 39).  

V roce 2003 byla publikována studie zabývající se srovnáváním invazivního 

monitorování hemodynamiky pomocí Swan–Ganzova katétru a systému PiCCO. Závěrem 

bylo, že systém PiCCO je méně invazivní a představuje rozumnou alternativu měření 

hemodynamiky kritický nemocných i na pracovištích, které nemají mnoho zkušenosti se 

Swan–Ganzovým katétrem (Šrámek, 2003, str. 245).  

V roce 2010 byla publikována studie zabývající se komplikacemi při použití 

termodilučních katétrů pro monitoraci srdečního výdeje systému  PiCCO a bylo zjištěno, 

že použití těchto katétrů riziko komplikaci nezvyšuje ve srovnání s běžně používanými 

krátkými arterialními katétry nebo Swan–Ganzovým katétrem (Kirov, 2011). 
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4.5 Non-Invasive Cardiac Output - NICO  

 
 

NICO (Non-Invasive Cardiac Output) je neinvazivní systém, který kontinuálně 

měří flow v dýchacích cestách, tlak a CO2 koncentraci. Základem je NICO senzor, který se 

skládá z chlopně pro zpětné vdechování a kombinovaného senzoru pro CO2  a flow, a dále 

smyčka, která představuje přidaný mrtvý prostor (150 - 450 ml). Toto zařízení je vloženo 

do dýchacího okruhu mezi kolínko u pacienta a Y spojkou. Ve 3 minutových intervalech se 

střídá fáze základní, fáze zpětného vdechování a fáze stabilizační. Fáze základní je bez 

zpětného vdechování. Ve fázi zpětného vdechováni je zapojená do okruhu pacienta 

smyčka, která 50 sekund zvyšuje mrtvý prostor. Toto zpětné vdechování zvyšuje alveolární 

koncentraci CO2, snižuje difuzi CO2 z krve do alveolů, snižuje eliminaci CO2 z plic a 

zvyšuje obsah arteriálního CO2. Poté je smyčka řízenou chlopní odpojena a během 

stabilizační fáze se pacientovy zásoby CO2 normalizuji. Metoda NICO vyžaduje intubaci 

nemocného a má také další limitace, např. nutnost fixního nastavení ventilátoru a 

minimální abnormality výměny plynů. Nižší přesnost je také třeba v případě mechanicky 

asistovaného spontánního dýchání a při hemodynamické nestabilitě (Fořtová & Křivánek, 

2002, str. 303-304).  

Ke kontraindikacím systému NICO jsou zařazovány například ARDS, CHOPN, 

nitrolební hypertenze, některé typy intoxikace (benzín, toluen) a chronická plicní 

hypertenze (Jašková, 2013, str. 32). 

V roce 2006 byla publikovaná studie, které primárním cílem bylo posouzení míry 

shody mezi kontinuálním měřením srdečního výdeje metodou LiDCO plus a NICO. Studie 

prokázala srovnatelné hodnoty srdečního výdeje měřené monitorem NICO a LiDCO 

(Foštová & Šnajdárková, 2006). 

 

4.6 Monitor Vigileo 

 
Vigileo je monitor, který pracuje na principu analýzy pulzové vlny. Umožňuje 

kontinuální měření CO, CI, SV, SVI a SVV za minimálních podmínek invazivity (hodnoty 

se aktualizují každých 20 sekund). V případě, že má pacient zaveden také CVK mohou 

hodnoty CVP umožnit kalkulaci dalších hemodynamických parametrů. Na standardní 

arteriální katétr je napojen speciální FloTrac senzor, který zprostředkovává snímání 

arterialního signálu. Hodnoty srdečního výdeje jsou kalkulovány pomocí speciálního 
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vzorce, proto není nutná žádná manuální kalibrace. Monitorace vyžaduje pouze zadání 

věku, pohlaví, výšky a váhy pacienta. K indikacím, které vedou k monitoraci, jsou kritické 

fáze nemoci, trauma, velké operační výkony a kardiálni dysfunkce (Cook, Thomas, Nolan 

& Parr, 2014, str. 83-84; Mebazaa, Gheorghiade, Zannad & Parrillo, 2008, str. 403). 

Studie ukazují, že u těžce hemodynamických kompromitovaných pacientu je lepší a 

stále doporučovaná spíše metoda měření srdečního výdeje pomocí Swan–Ganzova katétru 

(Guarracino a kol., 2007). 

 
 

4.7 Transesofageální echokardiografie - TEE 

 

Transesofageální echokardiografie (TEE) je minimálně invazivní postup, kterým 

lze vyšetřit strukturu srdce a zároveň změřit srdeční výdej. Tato technika pronikla na 

operační sály v 80. letech. Vyšetření se provádí primárně pro diagnostiku endokarditidy, 

vyšetření aorty, zdroje embolie, někdy po kardiochirurgickém výkonu, při vyšetřování 

chlopenních protéz a u dárcovského srdce před transplantaci. Na rozdíl od jiných typů 

rozšířeného monitorováni je toto vyšetření časově nenáročné, poskytující objemové 

parametry srdeční činnosti a představu o funkci srdce jako celku. Limitací je, že se nejedná 

o vyšetření kontinuální a jeho provedení vyžaduje zaškolený a erudovaný personál 

(Wagner, 2009, str. 80; Ševčík, Matějovič, Černý, Cvachovec & Chytra, 2014, str. 960). 

Kontraindikací výkonu jsou onemocnění i operace jícnu, jícnové varixy, nádory, 

struktury či divertikly jícnu či nespolupracující pacient (jde jen o relativní kontraindikaci, 

TEE lze provést v krátké intravenózní sedaci či anestezii) (Böhmeke & Schmidt, 2009, str. 

66). 
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5 Ošetřovatelská péče u nemocného se zavedeným 

Swan-Ganzovým katétrem 

 

Ošetřovatelská činnost v intenzivní péči se odlišuje od ostatní sesterské praxe. Je 

úzce spojená s lékařskou péčí, přičemž prioritou v práci sestry je udržení pacientových 

vitálních funkcí. Teprve pak je možné soustředit se na další ošetřovatelské problémy.  

V intenzivním ošetřovatelství je důraz kladen na zhodnocení stavu pacienta, protože sestra 

je první, kdo si může všimnout i nepatrných změn, které však mohou být u kriticky 

nemocných fatální. Včasné nahlášení těchto změn lékaři a zahájení patřičných opatření je 

prvním krokem k úspěšné léčbě a ke zlepšení stavu nemocného (Ševčík, Matějovič, Černý, 

Cvachovec & Chytra, 2014, str. 1119).  

Rovněž musí sestra, nad rámec bazální ošetřovatelské péče, být schopna bezpečně 

obsluhovat přístrojovou techniku, vyhodnocovat získané parametry a připravovat pomůcky 

k invazivním výkonům. U invazivních výkonů musí být schopna erudovaně asistovat.  

Úlohou asistující sestry, před samotným zavedením Swan-Ganzova katétru, je 

pacienta srozumitelně seznámit s postupem výkonu. Následně nemocného uloží do správné 

polohy. Připraví pomůcky k výkonu, propláchne systém, upevní snímač tlaku do úrovně 

nuly. Dále asistuje při zavádění katétru, kalibruje Swan–Ganz katétr, zadává informace o 

pacientovi do monitoru a po úspěšném zavedení katétru, dle standardu oddělení, ošetřuje 

místo vpichu. Zhodnotí rizika infekce a provede záznam do dokumentace. Dále kontroluje 

snímač tlaku (tzv. komůrku), přítomnost vzduchu v systému a příměs krve. Podle ordinace 

lékaře provádí měření tlaku v zaklínění a měření srdečního výdeje. Po celou dobu sleduje a 

hodnotí EKG nemocného, životní funkce (TK, pulzní symetrii, tepovou frekvenci), sleduje 

psychický stav a hodnotí případnou bolest. Zjištěné hodnoty, průběh výkonu a 

ošetřovatelské intervence zaznamená do dokumentace (Streitová, Zoubková a kol., 2015, 

str. 38).  

V níže uvedených podkapitolách jsou jednotlivé kroky popsány podrobněji. 

 

 

 

 



34 
 

5.1 Příprava pomůcek ke kanylaci Swan-Ganzova katétru 

 

Sestra připraví sterilní stolek, který obsahuje Swan-Ganzův katétr, sheat-zavaděč, 

ochranný rukávec, instrumentárium (skalpel, jehelec, peán, nůžky), chirurgické šití, sterilní 

čtverce, tampony, dezinfekční roztok dle dezinfekčního řádu oddělení, perforovanou 

sterilní roušku, injekční stříkačky, jehly, sterilní fyziologický roztok do misky a lokální 

anestetikum (1% Mezocain). Dále asepticky přichystá soupravu s tlakovými kapslemi, set 

se stříkačkou pro aplikací injektátu, infuzní stojan, monitor, spojovací kabely, přetlakovou 

infuzi s proplachovacím roztokem. Na pracovištích intenzivní péče IKEM se používá 500 

ml fyziologického roztoku s přídavkem 5 tis. IU Heparinu, nebo 1000 ml fyziologického 

roztoku s přídavkem 10 tis. IU Heparinu. Přetlak proplachovacího systému je zajištěn 

manžetou. Tlak v přetlakové manžetě s kontinuálním proplachovacím roztokem je 

doporučováno udržovat v rozmezí 280-300 mmHg. Pro lékaře sestra připraví ústenku, 

čepici, sterilní empír a sterilní rukavice (Handl, 2004, str. 41). 

  

5.2 Příprava pacienta před zavedením Swan-Ganzova katétru 

 
Pokud je pacienta při vědomí, je lékařem informován o indikaci k výkonu, 

možných komplikací, rizicích a dostupných alternativách. Po té je získán od nemocného 

informovaný souhlas s kanylací, jenž je lékařem i pacientem podepsán. Lékař se předem 

informuje o stavu krevní srážlivosti kontrolou aktuálních hodnot INR a  Quick testu. 

Zkontroluje aktuální rtg hrudníku. V rámci odběru anamnézy ověří nemocným udávané 

alergie. 

Před zahájením kanylace lékař určí místo vpichu a s asistující sestrou se domluví na 

postupu zavedení.  Zvolí přístup k pacientovi, naordinuje premedikaci. U nemocných se 

zachovaným vědomím zpravidla indikuje intravenózní sedaci. Místo vpichu je umrtveno 

podáním lokální anestézie (1% Mezokain). Sestra zabezpečí monitoraci EKG, SaO2 a TK. 

Poloha pacienta  

Sestra otočí hlavu pacienta ke straně, kde nebude kanylace prováděna. V případě 

punkce v. subclavia vypodloží nemocného mezi lopatkama a v případě punkce v. jugularis 

interna položí nemocného do mírné Trendelenburgovi polohy. Místo vpichu je dle potřeby 

oholeno. 
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Kalibrování snímače tlaku 

Tlakový snímač je otevřen do atmosféry. Po ustálení stopy a číselné hodnoty na 

monitoru,  je na monitoru nastavena příslušným tlačítkem základní nulová hodnota, která 

je nazývána atmosferickou nulou. Dalším krokem je uzavření vstupu do atmosféry a 

otevření linky snímače směrem k pacientovi (Handl, 2009, s. 35–36).  

Kontrola monitorace 

Katétr může tzv. sklouznout zpět do pravé srdeční komory a podráždit ji, proto je 

v průběhu kanylace kontinuálně sledována na monitoru křivka pravé srdeční komory. Pro 

minimalizaci poškození chlopně je nezbytná kontrola, že balonek je vypuštěn, kdykoli je 

katétr stahován z plicní arterie do pravé komory nebo síně. Lékař se ubezpečí o funkčnosti 

a správném uložení Swan-Ganzova katétru. Povinností ošetřovatelského personálu je 

udržování dostatečného tlaku v manžetě přetlakového proplachovacího roztoku. Tlak 

v přetlakové manžetě s kontinuálním proplachovacím roztokem je doporučováno udržovat 

v rozmezí 280-300 mmHg. Dále sestra zodpovídá za pravidelné nulování snímače (1x za 

12 hodin) a kontroluje těsnost měřícího systému (nesmí docházet k návratu krve do měřící 

linky bez aspirace), (Kolektiv autorů. 2008, str. 131). 

V průběhu měření srdečního výdeje musí pacient zůstat v klidu, aby nedošlo ke 

zkreslení naměřených hodnot. Srdeční výdej je měřen dle ordinace lékaře, nejméně každé  

2 - 4 hodiny, zejména pokud pacient přijímá vazoaktivní nebo inotropní látky či je zvýšen 

příjem tekutin.  

 U nemocného je nezbytné sledovat možné projevy a příznaky neadekvátní perfuze, 

včetně nervozity, únavy, změn vědomí, sníženého vylučováni moči a bledé, chladné 

pokožky.  

Do dokumentace jsou zaznamenávány naměřené hemodynamické hodnoty a životní 

funkce v době měření včetně polohy pacienta při měření (Kolektiv autorů, 2008, str. 133). 

 

5.3 Základní principy ošetřovatelské péče o Swan-Ganzův katétr 

 
Po zavedení Swan–Ganzova katétru je místo vpichu ošetřeno dle standardu 

oddělení sterilním krytím. Je nezbytné dbát na sterilní manipulaci s katétrem a pravidelně 

kontrolovat místo vpichu a jeho okolí. Pro předcházení možné nosokomiální infekce je 

doporučován co nejméně vstupovat do systému napojeného na katétr, minimalizovat počet 

spojovacích článku a nepoužívat proplachovací roztok s obsahem glukózy. Dále je 
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doporučováno uložení katétru v ochranném rukávu. Pokud není uložen v ochranném 

rukávu nelze katétr zasouvat distálně s cílem jeho repozice.  

V případě, že dojde k ruptuře balónku, je vhodné, nikoli nezbytné, katétr odstranit 

(vnitřek balónku není sterilní). Nemocný je ohrožen vzduchovou embolií při insuflaci 

vzduchu, ale je možné ponechat katétr pro monitoraci tlaku v plicnici. 

 Standardní Swan–Ganzův katétr bez speciálního lumenu pro infuze by neměl být 

využíván pro aplikaci vasoaktivních látek nebo parenterální výživu (Černý a spol., 2000, 

str. 67). 

Doba ponechání Swan–Ganzova katétru in situ je doporučená maximálně 72 hodin. 

V případě, pokud je nutno ponechat katétr déle, je z důvodu rizika infekce, lepší jeho 

výměna, i když toto doporučení není podloženo kontrolovaným studiem. Některá odborná 

doporučení dokonce uvádí ponecháni katétru in situ do doby jeho malfunkce, nebo známek 

lokální či systémové infekce (Černý a spol., 2000, str. 67). 

Odstranění Swan–Ganzova katétru musí probíhat za aseptických podmínek. Před 

zahájením extrakce je nezbytné ujištění o deflaci balónku. Před samotným výkonem sestra 

edukuje pacienta a pokud je to možné, je nemocný vyzván ke spolupráci. Pacient je uložen 

ve vodorovné poloze na zádech. Katétr je vytahován proximálním směrem za kontroly 

EKG a tlakové křivky na monitoru. V případě odporu v průběhu extrakce je doporučováno 

provést rtg snímek hrudníku. Po vytažení katétru a zavaděče je místo vpichu asepticky 

ošetřeno a sterilně kryto.  (Černý a spol., 2000, str. 67). 

Úkolem ošetřovatelského personálu je nejen pečlivé dodržování výše popsaných 

postupů pro zajištění efektivní a bezpečné péče, ale zejména citlivý a empatický přístup 

k nemocnému a jeho blízkým. 
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Empirická část 

6 Cíle práce 
 
Cíl 1 

Zjistit, jaké metody monitorace srdečního výdeje se na sledovaných odděleních, dle 

vyjádření respondentů, nejčastěji používají. 

 

Cíl 2 

Analyzovat úroveň vybraných základních znalostí všeobecných sester o metodě 

monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru na sledovaných odděleních.  

Dílčí cíle: 

Cíl 2A 

Zhodnotit oslovenými všeobecnými sestrami uváděný průběh teoretické a praktické 

přípravy týkající se problematiky monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova 

katétru.  

 

Cíl 2B 

Zhodnotit spokojenost oslovených všeobecných sester s jejich teoretickou a praktickou 

přípravou týkající se problematiky monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova 

katétru. 

 

Cíl 2C 

Analyzovat úroveň vybraných základních znalostí všeobecných sester o metodě 

monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru na sledovaných odděleních 

v souvislosti s dosaženým vzděláním. 

 

Cíl 2D 

Analyzovat úroveň vybraných základních znalostí všeobecných sester o metodě 

monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru na sledovaných odděleních 

v souvislosti s uvedenými roky praxe. 

 

Cíl 3 

 Vypracovat metodické doporučení zaměřené na péči o Swan-Ganzův katétr. 
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7 Metodika a organizace průzkumného šetření 
 

7.1 Použité metody 

 
Pro sběr dat byla zvolená metoda dotazníkového šetření. K výzkumu byly osloveny 

všeobecné sestry z oddělení intenzivní péče kardiologie a pooperační kardiochirurgie 

Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Pro účely průzkumného šetření byl 

vytvořen dotazník vlastní konstrukce. V dotazníku jsou použity položky s více možnostmi 

odpovědi, uzavřené položky a polouzavřené, u nichž je ponechán prostor pro doplnění 

vlastní odpovědi, která může poskytnout bližší a přesnější pohled na zkoumanou 

problematiku. Jednotlivé položky lze rozdělit na sociodemografické, položky zaměřené na 

problematiku proškolování všeobecných sester v monitoraci srdečního výdeje a znalostní. 

Dotazník v plném znění je v příloze č. 1. 

Dotazník se skládá z celkového počtu 32 položek, z nichž nečíslované první čtyři 

jsou zaměřeny na sběr sociodemografických dat.  První dvě položky zjišťují, jaké metody 

monitorace srdečního výdeje se na sledovaných pracovištích používají a které tři nejčastěji. 

Položky č. 3 až č. 8 jsou zaměřeny na problematiku proškolování o metodách měření 

srdečního výdeje. Položky č. 9 až č. 15 zjišťují, jak své teoretické a praktické vědomosti o 

zmiňované problematice subjektivně hodnotí respondenti. Položky č. 16 až č. 27 jsou 

znalostního charakteru se zaměřením na bezpečnost nejčastěji využívané techniky 

monitorace srdečního výdeje. Dále jsou zaměřené na schopnost ošetřující sestry 

identifikovat problém či situaci kdy je nezbytné zahájit intervenci nebo informovat lékaře. 

Dále na schopnost všeobecné sestry správně vyhodnotit základní parametry monitorace 

srdečního výdeje s využitím Swan-Ganzova katétru. V poslední položce je ponechán 

prostor pro sdělení respondentů. 

K cíli č. 1, zjistit, jaké metody monitorace srdečního výdeje se na sledovaných 

odděleních, dle vyjádření respondentů, nejčastěji používají, se vztahují položky č. 1 a č. 2. 

K cíli č. 2, k analýze úrovně vybraných základních znalostí všeobecných sester o 

metodě monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru na sledovaných 

odděleních, se vztahují položky č. 16 až č. 27. 

K cíli č. 2 A, k zhodnocení oslovenými všeobecnými sestrami uváděný průběh 

teoretické a praktické přípravy týkající se problematiky monitorace srdečního výdeje 

pomocí Swan-Ganzova katetru, se vztahují položky č. 3 až č. 8. 
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K cíli č. 2 B, k  zhodnocení spokojenosti oslovených všeobecných sester s jejich 

teoretickou a praktickou přípravou týkající se problematiky monitorace srdečního výdeje 

pomocí Swan-Ganzova katetru, se vztahují položky č. 9 až č. 15. 

K cíli č. 2 C, k analýze úrovně vybraných základních znalostí všeobecných sester o 

metodě monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru na sledovaných 

odděleních v souvislosti s dosaženým vzděláním, se vztahují položky č. 16 až č. 27 a 

sociodemografický údaj o dosaženém vzdělání. 

K cíli č. 2 D, k analýze úrovně vybraných základních znalostí všeobecných sester o 

metodě monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru na sledovaných 

odděleních v souvislosti s uvedenými roky praxe, se vztahují položky č. 16 až č. 27 a 

sociodemografický údaj o uvedených letech praxe. 

Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány deskriptivní statistikou a 

prezentovány v tabulkách a grafech. Výsledky jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa, 

tudíž případné odchylky o 0,01% se objevují. 

Pro zpracování získaných dat byl použit program Microsoft Office Excel 2007. 

Využití programu umožňuje zadávání získaných dat, vytvoření grafů, tabulek četností a 

kontingenčních tabulek. V tabulkách je použito následujících charakteristik: 

fi  =  ni / N, relativní četnost vyjádřena v % 

ni = absolutní četnost 

N = celková četnost 

 

7.2 Organizace a průběh průzkumného šetření 

 
Za účelem ověření akceptovatelné a vyhovující formy bylo nejprve realizováno 

pilotní šetření. V rámci pilotáže bylo distribuováno deset formulářů náhodně zvoleným 

všeobecným sestrám z oddělení intenzivní péče kardiologie a  pooperační kardiochirurgie 

Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Hlavním cílem bylo zhodnocení 

srozumitelnosti jednotlivých položek a časová náročnost. Výstupem pilotní studie bylo 

zjištění, že respondenti nevyžadují změny ve formulaci položek a potvrzují, že rozumí 

významu dotazů, znalostní položky popisují jako středně těžké, ale jsou schopni 

odpovědět. Vyplnění dotazníku probíhalo v časovém rozmezí 15 až 20 minut, které lze 

považovat za akceptovatelné, jak potvrdili respondenti v pilotní studii. 
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Vlastní výzkum, se souhlasem managementu Institutu klinické a experimentální 

medicíny, (viz příloha č. 1), byl proveden na odděleních intenzivní péče kardiologie a 

pooperační kardiochirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze v období 

od 20. listopadu do 20. ledna 2016. 

Celkem bylo distribuováno 80 dotazníkových formulářů. Z celkového počtu se 

navrátilo 64 formulářů, tedy 80% návratnost.  Pro chyby ve vyplnění – nedodržení pokynů 

k vyplnění jednotlivých položek, byly 4 formuláře vyřazeny. Celkově tedy bylo využito 60 

dotazníkových formulářů, které v následné analýze považujeme za 100 %. Výsledky 

průzkumu byly zpracovávány pomocí počítačových programů MS Office Excel 2007 a MS 

Office Word 2007.  

Pro účely statistického zpracování dat byly jednotlivé dotazníkové formuláře 

kódovány. 

 

8 Analýza a interpretace výsledků 
 

V této kapitole jsou uvedeny a zhodnoceny výsledky dotazníkového šetření. 

Získané údaje jsou zpracovány do tabulek a grafů a jsou vyjádřeny v absolutní a relativní 

četnosti. 

8.1 Charakteristika vzorku respondentů  

K výzkumnému šetření byly osloveny všeobecné sestry z oddělení intenzivní péče 

kardiologie a pooperační kardiochirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny v 

Praze. V podkapitole jsou zařazeny položky se sociodemografickými údaji respondentů: 

nejvyšší uvedené vzdělání, specializační vzdělání a délka praxe v letech.  

 

Rozložení respondentů dle oddělení 
 

Početnější skupinu respondentů tvořily sestry z oddělení pooperační 

kardiochirurgie – 45 respondentů (75 %). Z oddělení kardiologie se průzkumu zúčastnilo 

15 sester (25 %). Výsledky jsou prezentovány v tabulce č. 2. 

Tabulka 2 Rozložení dle oddělení 

oddělení ni fi  (%) 
 pooperační kardiochirurgie 45 75 

 kardiologie 15 25 

Celkem (N) 60 100 
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Uvedené nejvyšší dosažené vzdělání   
 

Nejpočetnější skupinu tvořili sestry, které dosáhly středoškolského vzdělání, do této 

kategorie spadalo 21 respondentů (35 %). Bakalářského vzdělání dosáhlo 20 sester  

(33 %), vyššího odborného vzdělání dosáhlo 10 sester (17 %) a magisterského vzdělání 

uvedlo 9 sester (15 %). Výsledky jsou prezentovány v tabulce č. 3 a grafu č.1. 

Tabulka 3 Nejvyšší dosažení vzdělání 

Nejvyšší dosažené vzdělání ni fi  (%) 

středoškolské (SŠ) 21 35 
vyšší odborné vzdělání (VOŠ) 10 17 
VŠ bakalářské (VŠ Bc.) 20 33 
VŠ magisterské (VŠ Mgr.) 9 15 
Celkem (N) 60 100 

 
Graf 1 Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

 

Specializační vzdělání 
 

Nejpočetnější skupinu tvořili sestry, které mají ukončené specializační vzdělání -   

39 respondentů (65 %). Počet sester, které nemají ukončené specializační vzděláni a zatím 

ho ani neabsolvují, bylo 17 (28 %). Aktuálně specializační studium absolvují čtyři sestry (7 

%). Výsledky jsou prezentovány v tabulce č. 4 a grafu č. 2. 

 

Tabulka 4 Specializační vzdělávání 

Ukončené specializační vzdělání ni fi  (%) 
ano 39 65 
ne 17 28 
nyní absolvuji 4 7 
Celkem (N) 60 100 

 
 
 

35%

17%

33%

15%

nejvyšší dosažené vzdělání

Středoškolské

Vyšší odborné vzdělání

VŠ bakalářské

VŠ magisterské



42 
 

Graf 2 ukončené specializační vzdělání 

 
 

Roky praxe 
 

Ve čtvrté sociodemografické položce dotazníku respondenti uváděli roky praxe na 

pracovišti, kde se setkávali s problematikou monitorace srdečního výdeje. Odpovědi 

respondentů byly kategorizovány do šesti skupin. Nejpočetnější skupinu respondentů 

tvořily sestry s délkou praxe do dvou let – 18 sester (30 %). Další početnější skupinu 

zastupovaly sestry s uvedenou délkou praxe do deseti let – 15 (25 %). Kategorii do 15 let 

praxe uvedlo 11 respondentů (18 %). Devět respondentů (15 %) uvedlo délku praxe do 5 

let. Pět respondentů (8 %) uvedlo délku praxe mezi 16 až 20 roky. Pouze dva respondenti 

uvedly délku praxe mezi 21 až 30 lety. Výsledky jsou prezentovány v tabulce č. 5 a grafu č. 

3.  

Tabulka 5 Uvedené roky praxe 

délka praxe v letech ni fi  (%) 
0 - 2 let 18 30 
3 - 5 let 9 15 
6 - 10 let 15 25 
11 - 15 let 11 18 
16 - 20 let 5 8 
21 - 30 let 2 3 
Celkem (N) 60 100 

       
 

       

        

        
 

 

Graf 3 Délka praxe v letech 
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8.2 Interpretace jednotlivých položek dotazníkového šetření 

 
V této podkapitole jsou interpretovány a analyzovány výsledky jednotlivých 

položek dotazníkového šetření. Získané údaje jsou opět zpracovány do tabulek. Grafy, 

vzhledem k rozsahu práce, jsou prezentovány, pouze pokud mají vypovídající hodnotu. 

Výsledná data jsou vyjádřena v absolutních a relativních četnostech.  

 
Položka č. 1 

Jaké metody monitorace srdečního výdeje používáte na vašem pracovišti?  

 
V položce č. 1 respondenti uváděli, jaké metody srdečního výdeje používají na 

sledovaném pracovišti. Respondenti mohli uvést více odpovědí. Relativní četnost 

jednotlivých odpovědí je uvedena z celkového množství respondentů (N = 60). Výsledky 

jsou zaznamenány v tabulce č. 6 a grafu č. 4. Nejčastěji byla označována termodiluční 

metoda pomocí Swan-Ganz katétru, byla uvedena všemi respondenty - 60 (100 %). 

Následovala metoda Vigilance II (modifikovaný Swan-Ganzův katétr), kterou uvedlo 59 

respondentů (98 %) a za třetí nejčastější metodu byla označena metoda  LiDCO Rapid, 

kterou uvedlo 44 respondentů (73 %). Metodu transesophageální echokardiografie uvedlo 

29 respondentů (48 %), Vigileo uvedlo 27 respondentů (45 %) a tři respondenti (5 %) 

uvedli metodu transesophageální Dopplerovská sonografie. Metody PiCCO, NiCO a jinou 

možnost neuvedl žádný respondent.    

 

Tabulka 6 Metody monitorace srdečního výdeje používané na sledovaném pracovišti 

Metody monitorace srdečního výdeje používané na 
sledovaném pracovišti 

 ni          fi (%) z celkového 
množství respondentů       

(N 60 = 100%) 
termodiluční metoda pomocí Swan – Ganzova katétru  60 100 

Vigilance II (modifikovaný Swan – Ganzův katétr)  59 98 

LiDCO Rapid  44 73 

PiCCO 0 0 

NiCO  0 0 

Vigileo  27 45 

TEE (transesophageální echokardiografie)  29 48 

transesophageální Dopplerovská sonografie  3 5 

jiné  0 0 
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Graf 4 Metody monitorace srdečního výdeje používané na sledovaném pracovišti 

 

 

Položka č. 2 

Jaké tři metody monitorace srdečního výdeje na Vašem pracovišti nejčastěji 

používáte? 

 

V položce č. 2 měli respondenti uvést, jaké tři metody srdečního výdeje jsou na 

sledovaném pracovišti nejčastěji používány. Všech 60 respondentů, tedy 100 %, jako 

nejčastěji využívanou metodu uvedli monitoraci SV termodiluční metodou pomocí Swan – 

Ganzova katétru. Jako druhou nejčastěji využívanou uvedli Vigilance II (modifikovaný 

Swan – Ganzův katétr). A třetí nejčastěji využívanou uvedli metodu LiDCO Rapid. 

 

 

Položka č. 3 

Kde jste získal/a teoretické a praktické vědomosti týkající se problematiky 

monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru ? 

V položce č. 3 měli respondenti uvést, kde získali teoretické a praktické vědomosti 

týkající se problematiky monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru. 

Respondenti mohli uvést více odpovědí. Relativní četnost jednotlivých odpovědí je 

uvedena z celkového množství respondentů (N = 60). Výsledky jsou zaznamenány 
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v tabulce č. 7 grafu č. 5. Nejvíce sester uvedlo, že vědomosti získaly v průběhu nástupní 

praxe na oddělení intenzivní péče – 39 (65 %) a v průběhu vlastní praxe na oddělení 

intenzivní péče - 38 (63 %). Nemalá skupina sester  - 34 (57 %) uvedla, že vědomosti 

získala samostudiem. Dva respondenti (3 %) uvedli, že vědomosti získali již v průběhu 

středoškolského studia, čtyři (7 %) v průběhu bakalářského studia a tři (5 %) v průběhu 

magisterského studia. Přestože 39 respondentů z celkových 60 uvedlo, že již absolvovali 

specializační studium intenzivní péče, tak pouze 24 respondentů (40% z celku) uvedlo, že 

vědomosti týkající se zmiňované problematiky, získali v průběhu tohoto studia. 

Tabulka 7 Získání teoretických a praktických vědomostí 

Kde jste získal/a teoretické a praktické vědomosti týkající se 
problematiky monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-
Ganzova katétru 

 ni fi (%) z celkového 
množství 

respondentů 
(N 60 = 100%) 

v průběhu středoškolského studia 2 3 
v průběhu bakalářského studia 4 7 
v průběhu magisterského studia 3 5 
v průběhu specializačního vzdělávání v oboru intenzivní péče 24 40 
v průběhu nástupní praxe na oddělení intenzivní péče 39 65 
samostudiem  34 57 
v průběhu vlastní praxe na oddělení intenzivní péče 38 63 

 
Graf 5 Získání teoretických a praktických vědomostí
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Položka č. 4  

Kým jste byl/a seznámena s přístrojovým vybavením využívaným k 

monitoraci srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru? 

V položce č. 4 měli respondenti uvést, kým byli seznámení s přistrojovým 

vybavením využívaným k monitoraci srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru. 

Respondenti mohli uvést více odpovědí. Relativní četnost jednotlivých odpovědí je 

uvedená z celkového množství respondentů (N = 60). Výsledky jsou zaznamenány 

v tabulce č. 8. Nejvíce respondentů - 59 (98 %) uvedlo, že bylo s přístrojovým vybavením 

seznámeno služebně starší sestrou. Pouze pět respondentů (8 %) bylo s přístrojovým 

vybavením seznámeno lékařem z oddělení intenzivní péče. Tři respondenti (5 %) uvedli, že 

byli proškoleni odborným technikem a jeden respondent (2 %) uvedl, že nebyl přeškolen 

nikým. Možnost nepamatuji se neuvedl nikdo. 

 

Tabulka 8 Seznámení s přístrojovým vybavením 

Kým jste byl/a seznámena s přístrojovým vybavením 
využívaným k monitoraci srdečního výdeje pomocí 
Swan-Ganzova katétru  

 ni fi (%) z celkového 
množství respondentů 

(N 60 = 100%) 
služebně starší všeobecnou sestrou 59 98 
lékařem z oddělení intenzivní péče 5 8 
byl/a jsem proškolen/a odborným technikem 3 5 

nikým 1 2 
nepamatuji se 0 0 
 
 
 
Položka č. 5  

Kým jste byl/a seznámena se samotným postupem monitorace srdečního výdeje 

pomocí Swan-Ganzova katétru? 

 

V položce č. 5 měli respondenti uvést, kým byli seznámení se samotným postupem 

monitorace srdečního výdeje pomoci Swan-Ganzova katétru. Respondenti mohli uvést více 

odpovědí. Relativní četnost jednotlivých odpovědí je uvedená z celkového množství 

respondentů (N = 60). Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 9. Všichni respondenti, 

tedy 60 (100 %), uvedlo, že se samotným postupem monitorace bylo seznámeno služebně 

starší všeobecnou sestrou. Pouze čtyři respondenti (7 %) uvedli lékaře z oddělení 
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intenzivní péče. Možnost proškolení odborným technikem, nikým nebo nepamatuji se  

neuvedl nikdo s respondentů. 

Tabulka 9 Seznámení s postupem monitorace  

Kým jste byl/a seznámena se samotným postupem monitorace 
srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru ? 

 ni fi (%) z celkového 
množství respondentů 

(N 60 = 100%) 
služebně starší všeobecnou sestrou 60 100 
lékařem z oddělení intenzivní péče 4 7 
byl/a jsem proškolen/a odborným technikem 0 0 
nikým 0 0 
nepamatuji se 0 0 
 

 
Položka č. 6 

Probíhají u vás na pracovišti pravidelná školení týkající se monitorace srdečního 

výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru? 

V položce č. 6 měli respondenti uvést, zda na jejich pracovištích probíhají 

pravidelná školení týkající se monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru. 

Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 10. Odpověď ne uvedlo 50 respondentů (83 %). 

Odpověď ano uvedli pouze čtyři respondenti (7 %) a na odpověď nevím zareagovalo šest 

respondentů (10 %). 

Tabulka 10 Školení týkající se monitorace  

Probíhají u vás na pracovišti pravidelná školení týkající se 
monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru?  

ni fi  (%) 

ano 4 7 

ne 50 83 

nevím 6 10 

Celkem (N) 60 100 

 

 

Položka č. 7  

Pokud u vás na pracovišti pravidelná školení týkající se monitorace srdečního 

výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru probíhají, uveďte prosím jak často:  

Přesto, že na předchozí dotaz čtyři respondenti uvedli, že na sledovaném pracovišti 

probíhají pravidelná školení, tak nikdo z respondentů neuvedl, jak často tato školení 

probíhají. 
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Položka č. 8  

Absolvoval/a jste v posledních dvou letech nějakou vzdělávací akci zaměřenou na 

problematiku monitorace srdečního výdeje? 

V položce č. 8 měli respondenti uvést, jestli v posledních dvou letech absolvovali 

nějakou vzdělávací akci zaměřenou na problematiku monitorace srdečního výdeje. 

Respondenti mohli uvést více odpovědí. Relativní četnost jednotlivých odpovědí je 

uvedená z celkového množství respondentů (N = 60). Výsledky jsou zaznamenány 

v tabulce č. 11. Nejpočetnější skupina - 54 respondentů (90 %) na otázku odpověděla ne. 

Pouze tři respondenti (5 %) uvedli, že se nepamatují. Dva respondenti (3 %) uvedli 

odpověď ano, kdy motivem absolvování pro ně byla potřeba získat vědomosti o 

problematice monitorace srdečního výdeje a pouze jeden respondent (2 %) uvedl odpověď 

ano, kdy motivem absolvování pro něho bylo získání kreditů v rámci nutnosti celoživotního 

vzdělávání. 

Tabulka 11 Absolvování vzdělávací akce 

Absolvoval/a jste v posledních dvou letech nějakou vzdělávací akci 
zaměřenou na problematiku monitorace srdečního výdeje? 

ni fi (%)  

ano, motivem absolvování pro mne bylo získání kreditů v rámci 

nutnosti celoživotního vzdělávání 

1 2 

ano, motivem pro mne byla potřeba získat vědomosti o problematice 

monitorace srdečního výdeje 

2 3 

ne 54 90 

nepamatuji se 3 5 

Celkem (N) 60 100 

 

 

Položka č. 9  

Hodnotíte své teoretické a praktické vědomosti týkající se problematiky 

monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru za dostatečné?  

 

V položce č. 9 respondenti subjektivně hodnotili své teoretické a praktické 

vědomosti týkající se problematiky monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova 

katétru. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 12 a v grafu č. 6.  Za spíše dostatečné své 

teoretické a praktické vědomostí hodnotilo 28 respondentů (47 %) a za dostatečné, a tedy 

možnost ano uvedlo pouze pět respondentů (8 %). Za nedostatečné své teoretické a 

praktické vědomosti zhodnotilo 14 respondentů (24 %) a odpověď spíše ne uvedlo 13 
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respondentů (22 %).  Lze tedy zkonstatovat, že 55 % respondentů své vědomosti považuje 

za dostatečné. 

Tabulka 12 Subjektivní hodnocení vědomostí 

Hodnotíte své teoretické a praktické vědomosti týkající se 
problematiky monitorace srdečního výdeje pomocí S-G katétru 
za dostatečné?  

ni fi  (%) 

ano 5 8 

spíše ano 28 47 
ne 14 24 
spíše ne 13 22 
Celkem (N) 60 100 

    

Graf 6 Subjektivní hodnocení vědomostí 

 

 

Položka č. 10  

Myslíte si, že jste schopna v průběhu monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-

Ganzova katétru samostatně vyhodnotit získané parametry?  

 

V položce č. 10 měli respondenti zhodnotit, zda v průběhu monitorace srdečního 

výdeje pomoci Swan-Ganzova katétru jsou schopni samostatně vyhodnotit získané 

parametry. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 13 a v grafu č.7. Nejvíce respondentů 

- 35 (58 %) si myslí, že spíše ano. Odpověď ano uvedlo 12 respondentů (20 %), odpověď 

ne uvedlo 7 respondentů (12 %) a spíše ne 6 respondentů (10 %). Lze tedy zkonstatovat, že 

78 % respondentů, tedy významná většina, si myslí, že je schopna v průběhu monitorace 

srdečního výdeje pomocí S-G katétru, samostatně vyhodnotit získané parametry. 
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47%24%

22%

subjektivně dostatečné vědomosti v relativní četnosti v %

Ano

Spíše ano

Ne

Spíše ne



50 
 

Tabulka 13 Schopnost samostatně vyhodnotit parametry 

Myslíte si, že jste schopna v průběhu monitorace srdečního výdeje pomocí 
Swan-Ganzova katétru samostatně vyhodnotit získané parametry?  

ni fi  (%) 

ano 12 20 

spíše ano 35 58 

ne 7 12 

spíše ne 6 10 

Celkem (N) 60 100 

 

Graf 7 Schopnost samostatně vyhodnotit parametry 

 
 
 
Položka č. 11  

Myslíte si, že je pro všeobecnou sestru v oboru intenzivné péče dostačující 

monitoraci srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru pouze bezpečně a 

správně provést nebo považujete za důležité i získané parametry umět vyhodnotit?  

 

V položce č. 11 se měli respondenti vyjádřit, zda si myslí, že je pro všeobecnou 

sestru v oboru intenzivní péči dostačující monitoraci srdečního výdeje pomoci Swan-

Ganzova katétru pouze bezpečně a správně provést nebo jestli považují za důležité i 

získané parametry umět vyhodnotit. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 14 a v grafu 

č. 8. Nejvíce respondentů - 56 (94 %) si myslí, že je stejně důležité bezpečně a správně 

monitoraci provést i umět parametry vyhodnotit. Za dostačující bezpečně a správně 

monitoraci pouze provést uvedli pouze dva respondenti (3 %). Dva respondenti (3 %) 

označili možnost nevím.  Lze tedy zkonstatovat, že takřka všichni respondenti (94 %), si 

myslí, že je stejně důležité bezpečně a správně monitoraci provést i umět parametry 

vyhodnotit. 
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Tabulka 14 Umět parametry i vyhodnotit 

Myslíte si, že je pro všeobecnou sestru v oboru intenzivné péče dostačující 
monitoraci srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru pouze 
bezpečně a správně provést nebo považujete za důležité i získané 
parametry umět vyhodnotit?  

ni fi  (%) 

za dostačující považuji bezpečně a správně monitoraci pouze provést 2 3 
myslím si, že je stejně důležité bezpečně a správně monitoraci provést i umět 
parametry vyhodnotit 

56 94 

nevím 2 3 

Celkem (N) 60 100 

 
 

Graf 8 Umět parametry i vyhodnotit 

 
 

 

 

Položka č. 12  

Máte na Vašem pracovišti k dispozici odborná doporučení týkající se péče o 

Swan-Ganzův katétr? (zaměstnavatelem určený pracovní postup, standard péče či 

směrnici)  

 

V položce č. 12 měli respondenti uvést, jestli mají na jejich pracovištích odborná 

doporučení týkající se péče o Swan-Ganzův katétr (zaměstnavatelem určený pracovní 

postup, standard péče či směrnici). Nejvíce respondentů 29 (48 %) uvedlo, že na 

pracovištích nic takového k dispozici nemají. Odpověď ano uvedlo 20 respondentů (33 %) 

3%

94%

3%

Umět parametry i vyhodnotit 

relativní četnost v %

za dostačující považuji bezpečně a správně
monitoraci pouze provést

myslím si, že je stejně důležité bezpečně a správně
monitoraci provést i umět parametry vyhodnotit

nevím
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a 11 respondentů (18 %) uvedlo odpověď nevím. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 

15.  

Tabulka 15 K dispozici odborná doporučení 

Máte na Vašem pracovišti k dispozici odborná doporučení 
týkající se péče o Swan-Ganzův katétr? (zaměstnavatelem 
určený pracovní postup, standard péče či směrnici)  

ni fi  (%) 

ano 20 33 

ne 29 48 

nevím 11 18 

Celkem (N) 60 100 
 

 
Položka č. 13  

Chtěl/a byste mít taková doporučení na Vašem pracovišti k dispozici?  

 

V položce č. 13 měli respondenti uvést, jestli by chtěli mít na pracovišti takové 

odborné doporučení. Nejvíce respondentů - 56 (93 %) by na svém pracovišti uvítalo takové 

doporučení. Pouze čtyři respondenti (7 %) uvedli možnost ne a možnost nevím neuvedl 

nikdo. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 16. Lze tedy zkonstatovat, že takřka 

všichni respondenti (93 %) by odborné doporučení na pracovišti chtěli mít k dispozici. 

Tabulka 16 K dispozici odborná doporučení 

Chtěl/a byste mít taková doporučení na Vašem pracovišti k dispozici?  ni fi  (%) 

ano 56 93 

ne 0 0 

nevím 4 7 

Celkem (N) 60 100 

 

 

Položka č. 14  

Souhlasil/a byste s nějakou formou pravidelného proškolování o metodě 

monitorace srdečního výdeje?  

 

V položce č. 14 měli respondenti uvést, zda by souhlasili s nějakou formou 

pravidelného proškolováni o metodě monitorace srdečního výdeje. Výsledky jsou 

zaznamenány v tabulce č. 17 grafu č. 9. Nejvíc respondentů - 38 (64 %) by s formou 

pravidelného proškolování souhlasila. Spíše ano uvedlo 17 respondentů (28 %). Možnost 
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ne uvedli čtyři respondenti (7 %) a možnost spíše ne pouze jeden respondent (2 %). Lze 

tedy zkonstatovat, že takřka všichni respondenti (92 %), by s nějakou formou pravidelného 

proškolování souhlasilo. 

 

Tabulka 17 Souhlas s pravidelným proškolováním 

Souhlasil/a byste s nějakou formou pravidelného 
proškolování o metodě monitorace srdečního výdeje?  

ni fi  (%) 

ano 38 64 
spíše ano 17 28 
ne 4 7 
spíše ne 1 2 
Celkem (N) 60 100 

 

Graf 9 Souhlas s pravidelným proškolováním 

 

 
 
Položka č. 15  

Pokud byste s pravidelným proškolováním o metodě monitorace srdečního výdeje 

souhlasil/a, jaká forma by Vám vyhovovala? 

 

V položce č. 15 se měli respondenti vyjádřit, jaká forma proškolování by jim 

vyhovovala. Nejvíce respondentů - 46 (76 %) se přiklání k formě teoretické i praktické. 

Pouze praktická forma proškolování by vyhovovala pěti respondentům (8 %) a jednomu 

respondentovi (2 %) by postačila forma teoretická. Mít k dispozici přehledný stručný 

postup péče by uvítalo 8 (13 %) respondentů. K možnosti jiné se nevyjádřil žádný 

respondent. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 18 a grafu č. 10.  
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Tabulka 18 Vhodná forma školení 

Pokud byste s pravidelným proškolováním o metodě monitorace 
srdečního výdeje souhlasil/a, jaká forma by Vám vyhovovala:  

ni fi  (%) 

teoretická - formou přednášky 1 2 

praktická prezentace 5 8 

obě předchozí varianty 46 76 

mít k dispozici přehledný stručný postup péče 8 13 

jiné, prosím uveďte 0 0 

Celkem (N) 60 100 

 

Graf 10 Vhodná forma školení 

 
 
 
 

Následují položky dotazníku zaměřené na znalosti respondentů. Cílem znalostních 

položek nebylo respondenty zkoušet z jejich vědomostí. Cílem takto zvolených dotazů byla 

snaha najít souvislosti s volbou správné či špatné odpovědi ve vzájemném vztahu s 

dosaženým vzděláním a uvedenými roky praxe respondentů s měřením srdečního výdeje. 

Pro zpřehlednění statistického zpracování dat v souvislosti s udanými roky praxe 

respondentů, jsou roky praxe kategorizovány do tří kategorií. (viz tab č. 19) 

Tabulka 19 Uvedené roky praxe 

délka praxe v letech ni fi  (%) 
0 - 2 let 18 30 
3 - 10 let 24 40 
11 a více let 18 30 
Celkem (N) 60 100 
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Položka č. 16  

Jaké jsou na vašem pracovišti nejčastější indikace k zavedení Swan – Ganzova 

katétru 

 

V položce č. 16 měli respondenti uvést, jaké jsou na jejich pracovištích nejčastější 

indikace k zavedení Swan-Ganz katétru. Z odpovědí respondentů lze vyvodit, zda znají 

správné indikace k zavedení. Správné možnosti odpovědí jsou v tabulkách uvedeny 

tučným písmem. Respondenti mohli uvést více odpovědí.  

Odpovědi respondentů jsou hodnoceny nejen z celkového množství respondentů, 

ale, jak již bylo výše zmíněno, zejména v souvislosti se vzděláním a s uvedenými roky 

praxe.  Výsledky, v souvislosti se vzděláním, jsou uvedeny v tabulce č. 20 a grafu č. 11. 

Výsledky šetření v souvislosti s roky praxe jsou prezentovány v tabulce č. 21 a grafu č. 12.  

Cévní mozkovou příhodu a bolesti břicha, jež nikdy nejsou indikací k zavedení S-G 

katétru, správně, tedy bez rozdílu ve vzdělání či uvedených let praxe, neuvedl žádný 

respondent. Odpověď nevím také neuvedl žádný respondent. Lze tedy zkonstatovat, že 

všichni respondenti bez závislosti na vzdělání a roků praxe, jsou schopni uvést nevhodné 

indikace k zavedení S-G katétru. 

Z celkových 60 respondentů (100 %), 58 respondentů (97 %) jako nejčastější 

indikaci k zavedení Swan-Ganzova katétru uvedlo srdeční selhání. Další nejčastěji 

uváděnou indikací byla možnost transplantace srdce 47 (78 %), dále reoperace a 

kombinované výkony uvedlo 40 respondentů (67 %). Provádění intenzivní inotropní 

podpory srdce uvedlo 34 respondentů (57 %), šokové stavy 26 respondentů (43 %), akutní 

infarkt myokardu a jeho komplikace uvedlo 22 respondentů (37 %), indikaci při nejasném 

intravaskulárním objemu uvedlo 6 respondentů (10 %), PEEP vyšší než 12 cm vodního 

sloupce a akutní respirační selhání uvedli vždy 2 respondenti (2 %). 
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Tabulka 20 Nejčastější indikace k zavedení Swan-Ganzova katétru v souvislosti se 
vzděláním 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
Střední 
škola 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

VŠ 
Bc. VŠ Mgr. 

Z celkového 
množství 
respondentů 

Jaké jsou nejčastější indikace k 
zavedení Swan – Ganzova 
katétru 

ni 
 

fi 
(%) 

ni 
 

fi 
(%) 

ni 
 

fi 
(%) 

ni 
 

fi 
(%) N=60 fi (%) 

transplantace srdce 16 76 7 70 16 80 7 89 47 78 
reoperace a kombinované 
výkony 16 76 6 60 16 60 6 67 40 67 
šokové stavy 6 29 7 70 6 50 7 67 26 43 
cévní mozková příhoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
akutní infarkt myokardu a jeho 
komplikace 5 24 2 20 8 40 7 78 22 37 
srdeční selháni 19 90 10 100 20 100 9 100 58 97 
bolesti břicha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
provádění intenzivní inotropní 
podpory srdce 9 43 7 70 13 65 5 56 34 57 
při nejasném intravaskulárním 
objemu 1 5 2 20 2 10 1 11 6 10 
akutní respirační selhání 1  0  1  0  2 3 
PEEP vyšší než 12 cm vodního 
sloupce 0 0 2 20 0 0 0 0 2 3 

nevím 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 21 100 10 100 20 100 9 100 60 100 
 

Graf 11 Nejčastější indikace k zavedení Swan-Ganzova katétru v souvislosti se vzděláním 
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Tabulka 21 Nejčastější indikace k zavedení Swan-Ganzova katétru v souvislosti s roky 
praxe 

Roky praxe 
0 – 2 roky 

praxy 
3 – 10 let 

praxe 
11 a více let 

praxe 

Z celkového 
množství 

respondentů 

Jaké jsou nejčastější indikace k 
zavedení Swan – Ganzova katétru 

ni fi  (%) ni fi  (%) ni fi  (%) N = 
60 

fi  (%) 

transplantace srdce 15 83 18 75 14 82 47 78 
reoperace  12 67 14 58 14 82 40 67 
šokové stavy 8 44 7 29 14 82 26 43 
cévní mozková příhoda 0 0 0 0 0 0 0 0 
akutní infarkt myokardu a jeho 
komplikace 5 28 2 8 7 41 22 37 
srdeční selháni 17 94 9 38 11 65 58 97 
bolesti břicha 0 0 0 0 0 0 0 0 
provádění intenzivní inotropní 
podpory srdce 8 44 11 46 15 88 34 57 
při nejasném intravaskulárním 
objemu 4 22 2 8 0 0 6 10 
akutní respirační selhání 0 0 2 8 0 0 2 3 
PEEP vyšší než 12 cm vodního 
sloupce 1 6 1 4 0 0 2 3 

nevím 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 18 100 24 100 18 100 60 100 
 

Graf 12 Nejčastější indikace k zavedení Swan-Ganzova katétru v souvislosti s roky praxe 
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Položka č. 17  

Jaké jsou kontraindikace k zavedení Swan – Ganzova katétru 

 

V položce č. 17 měli respondenti uvést, jaké jsou kontraindikace k zavedení Swan-

Ganz katétru. Správné možnosti odpovědí jsou v tabulkách uvedeny tučným písmem. 

Respondenti mohli uvést více odpovědí.  

Odpovědi respondentů jsou opět hodnoceny nejen z celkového množství 

respondentů, ale zejména v souvislosti se vzděláním a s uvedenými roky praxe.  Výsledky, 

v souvislosti se vzděláním, jsou uvedeny v tabulce č. 22 a grafu č. 13. Výsledky šetření 

v souvislosti s roky praxe jsou prezentovány v tabulce č. 23 a grafu č. 14 .  

Nesprávnou odpověď, že kontraindikace k zavedení S-G katétru neexistují, uvedlo 

pouze 5 respondentů (8 % z celku). Možnost nevím uvedli pouze 2 respondenti (5 % 

celku). Nejčastěji respondenti uváděli správnou kontraindikaci – závažnou koagulopatii – 

41 respondentů (68 % z celku). Procentuálně tuto možnost nejčastěji uváděli 

vysokoškolsky vzdělaní respondenti (VŠ magisterské v 89 % z VŠ Mgr., VŠ bakalářské 

v 75 % z Bc), dále respondenti s vyšším odborným vzděláním (70 % z VOŠ). 

Z respondentů se středním vzděláním tuto možnost správně uvedlo 52 % ze všech 

středoškolsky vzdělaných sester.  

Další kontraindikaci umělou chlopeň v pravém srdci správně uvedlo 26 respondentů 

(43 % z celku). Nejčastěji tuto správnou odpověď uvedli respondenti s VOŠ (50 % 

z VOŠ), vysokoškolsky vzdělání takřka z poloviny správně (Mgr. 44 %, Bc. 45 % z VŠ). 

Ze středoškolsky vzdělaných respondentů tuto možnost uvedlo pouze 38 % ze všech SŠ. 

Další možnou kontraindikaci trombolytickou terapii uvedlo celkem 20 respondentů 

(33 % z celku). Nejčastěji tuto odpověď uvedly sestry s VOŠ (50 % z VOŠ), takřka třetina 

sester s VŠ (Bc. 30 %, Mgr. 22 %). Z respondentů se středním vzděláním tuto možnost 

správně uvedlo 33 % ze všech středoškolsky vzdělaných sester.  

Neméně závažnou kontraindikaci zavedenou elektrostimulační elektrodu uvedlo 

pouze 13 respondentů (tedy pouze 22 % z celku). Nejčastěji ji uvedli respondenti s VŠ (30 

% ze všech VŠ).  

Z výše popsaných výsledků lze konstatovat, že na otázku týkající se kontraindikací 

k zavedení S-G katétru nejčastěji správně odpovídaly sestry s vysokoškolským a vyšším 

odborným vzděláním. 
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Tabulka 22 Kontraindikace k zavedení Swan – Ganzova katétru v souvislosti se vzděláním 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
Střední 
škola 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

VŠ 

VŠ Mgr. 

Z celkového 
množství 
respondentů Bc. 

Jaké jsou kontraindikace k 
zavedení S-G katétru 

ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
N = 
60 

fi  (%) 

kontraindikace k zavedení S-G 
katétru neexistují 3 14 1 10 1 5 0 0 5 8 

trombolytická terapie          7 33 5 50 6 30 2 22 20 33 

umělá chlopeň v pravém srdci 8 38 5 50 9 45 4 44 26 43 
zavedená elektrostimulační  
elektroda 3 14 1 10 6 30 3 33 13 22 

závažné koagulopatie  11 52 7 70 15 75 8 89 41 68 

nevím 2 10 0 0 1 5 0 0 3 5 

Celkem 21 100 10 100 20 100 9 100 60 100 

 

 

Graf 13 Kontraindikace k zavedení Swan – Ganzova katétru v souvislosti se vzděláním 

 

 
 
 

Kontraindikaci k zavedení S-G katétru jako nejčastěji správnou, v souvislosti 

s uvedenými roky praxe, uváděli respondenti závažnou koagulopatii – 41 respondentů (68 

% z celku). Procentuálně tuto možnost nejčastěji uváděli respondenti s délkou praxe 0 – 2 

let v 78 %, dále respondenti s délkou praxe v 3 – 10 let 67 % a 61 % respondentů s praxí 
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11 a více let. Další kontraindikaci umělou chlopeň v pravém srdci správně uvedlo 26 

respondentů 43 % z celku. Nejčastěji tuto správnou odpověď uvedli respondenti s délkou 

praxe 11 a více let 67 %. Další možnou kontraindikaci trombolytickou terapii uvedlo 

celkem 20 respondentů (33 % z celku). Nejčastěji tuto odpověď uvedli respondenti s praxí 

3 -10 let 46 %, takřka třetina 28 % s praxí 11 a více a 22 % respondentů s délkou praxe do 

dvou let praxe. Neméně závažnou kontraindikaci zavedenou elektrostimulační elektrodu 

uvedlo pouze 13 respondentů (tedy pouze 22 % z celku). Nejčastěji ji uvedli respondenti 

s délkou praxe 11 a více let, a pouze 17 % s praxí do dvou let, 13 % z kategorie 3 – 10 let 

praxe. Nesprávnou odpověď, že kontraindikace k zavedení S-G katétru neexistují, uvedlo 

pouze 5 respondentů (8 % z celku). Možnost nevím uvedli pouze 3 respondenti (5 % z 

celku). Lze tedy zkonstatovat, že procentuálně nejčastěji správně odpovídali respondenti 

s 11 a více lety praxe. 

 
 
 

Tabulka 23 Kontraindikace k zavedení Swan – Ganzova katétru v souvislosti s roky praxe 

Roky praxe 
0 – 2 roky 

praxy 
3 – 10 let 

praxe 
11 a více let 

praxe 

Z celkového 
množství 

respondentů 
Jaké jsou kontraindikace k 
zavedení S-G katétru 

ni fi  (%) ni fi  (%) ni fi  (%) N = 
60 

fi  (%) 

kontraindikace k zavedení Swan-

Ganzova katétru neexistují 1 6 2 8 2 11 5 8 

trombolytická terapie          4 22 11 46 5 28 20 33 

umělá chlopeň v pravém srdci 4 22 10 42 12 67 26 43 
zavedená elektrostimulační  
elektroda 3 17 3 13 7 39 13 21 

závažné koagulopatie  14 78 16 67 11 61 41 68 

nevím 2 11 0 0 1 6 3 5 

Celkem 18 100 24 100 18 100 60 100 
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Graf 14 Kontraindikace k zavedení Swan – Ganzova katétru v souvislosti s roky praxe 

 

 

Položka č. 18  

Plicnicový katétr (Swan-Ganzova) se zavádí se přes HDŽ a pravostranné srdeční 

oddíly do některé z větví plicní arterie. Používá se například 

V položce č. 18 měli respondenti uvést, k čemu se používá Swan-Ganz katétr. 

Respondenti mohli uvést více odpovědí. Správné možnosti odpovědí jsou v tabulkách 

uvedeny tučným písmem.  

Odpovědi respondentů jsou opět hodnoceny nejen z celkového množství 

respondentů, ale také zejména v souvislosti se vzděláním a s uvedenými roky praxe.  

Výsledky, v souvislosti se vzděláním, jsou uvedeny v tabulce č. 24 a grafu č. 15. Výsledky 

šetření v souvislosti s roky praxe jsou prezentovány v tabulce č. 25 a grafu č. 16. 

Bez rozdílu ve vzdělání či uvedených let praxe, žádný respondent neuvedl, že ani 

jedna z uvedených možností není možná. Možnost nevím také neuvedl žádný respondent. 

Lze konstatovat, že všichni respondenti bez závislosti na vzdělání a roků praxe, jsou 

schopní uvést, k čemu se Swan-Ganz katétr používá. 

Z celkových 60 respondentů (100 %), 57 respondentů (95 %) uvedlo, že se  Swan-

Ganz katétr používá ke kontinuálnímu měření CO. Další možnosti jeho použití ke 

kontinuálnímu měření MPAP  uvedlo 51 respondentů (85 %) a ke kontinuálnímu SVR 45 

respondentů (75 %). Shodný počet 44 respondentu (73 %) nastal u kontinuálního měření 

PVR a u možností intervalového měření tlaku v zaklínění PCWP. Možnost ke 

kontinuálnímu měření SV označilo 37 respondentů (62 %). 
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Tabulka 24 Použití plicnicového (Swan-Ganzova) katétru v souvislosti se vzděláním 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
Střední 
škola 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

VŠ 

VŠ Mgr. 

Z celkového 
množství 
respondentů Bc. 

Plicnicový katétr (Swan-
Ganz) se zavádí se přes HDŽ 
a pravostranné srdeční oddíly 
do některé z větví plicní 
arterie. Používá se například 

ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
N = 
60 

fi  (%) 

ke kontinuálnímu měření CO 21 100 9 90 19 95 8 89 57 95 

ke kontinuálnímu  měření SV         15 71 6 60 11 55 5 56 37 62 
ke kontinuálnímu měření 
SVR 19 90 7 70 14 70 5 56 45 75 
ke kontinuálnímu měření 
PVR 17 81 8 80 14 70 5 56 44 73 
ke kontinuálnímu měření 
MPAP 19 90 9 90 16 80 7 78 51 85 
především k intervalovému 
měření tlaku v zaklínění 
PCWP 12 57 8 80 16 80 8 89 44 73 
ani jedna z uvedených možností 
není možná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nevím 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 21 100 10 100 20 100 9 100 60 100 

 

Graf 15 Použití plicnicového (Swan-Ganzova) katétru v souvislosti se vzděláním 
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Tabulka 25 Použití plicnicového (Swan-Ganzova) katétru v souvislosti s roky praxe 

Roky praxe 
0 – 2 roky 

praxy 
3 – 10 let 

praxe 
11 a více let 

praxe 

Z celkového 
množství 

respondentů 
Plicnicový katétr (Swan-Ganz) se 
zavádí se přes HDŽ a 
pravostranné srdeční oddíly do 
některé z větví plicní arterie. 
Používá se například 

ni fi  (%) ni fi  (%) ni fi  (%) N = 
60 

fi  (%) 

ke kontinuálnímu měření CO 17 94 23 96 17 94 57 95 

ke kontinuálnímu měření SV          9 50 18 75 10 56 37 62 

ke kontinuálnímu měření SVR 11 61 19 79 15 83 45 75 
ke kontinuálnímu měření PVR 11 61 18 75 15 83 44 73 

ke kontinuálnímu měření MPAP 12 67 21 88 18 100 51 85 
především k intervalovému 
měření tlaku v zaklínění PCWP 13 72 15 63 16 89 44 73 
ani jedna z uvedených možností není 
možná 0 0 0 0 0 0 0 0 

nevím 0 0 0 0 0 0 0 0 
Celkem 18 100 24 100 18 100 60 100 

 

Graf 16 Použití plicnicového (Swan-Ganzova) katétru v souvislosti s roky praxe 
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Položka č. 19 

Souhlasíte s tvrzením, že tlak v zaklínění odpovídá koncovému diastolickému 

tlaku v levé komoře (EDLVP end-diastolic left ventricular pressure) a je 

ukazatelem funkce (stupně selhávání) levé komory? 

V položce č. 19 měli respondenti uvést, zda souhlasí s tvrzením, že tlak v zaklínění 

odpovídá koncovému diastolickému tlaku v levé komoře a zda je ukazovatelem funkce 

(stupně selhávání) levé komory. Správné možnosti odpovědí jsou v tabulkách uvedeny 

tučným písmem.  

Odpovědi respondentů jsou opět hodnoceny nejen z celkového množství 

respondentů, ale také v souvislosti se vzděláním a s uvedenými roky praxe.  Výsledky, 

v souvislosti se vzděláním, jsou uvedeny v tabulce č. 26 a grafu č. 17. Výsledky šetření 

v souvislosti s roky praxe jsou prezentovány v tabulce č. 27 a grafu č. 18. 

Bez rozdílu ve vzdělání či uvedených let praxe, žádný respondent neuvedl 

nesprávnou možnost ne, nebo spíše ne. Lze konstatovat, že všech 60 respondentů (100 %) 

bez závislosti na vzdělání a roků praxe souhlasí s uvedeným tvrzením a tedy odpověděli 

správně. Odpověď ano uvedlo 38 respondentů (63 %) a spíše ano 22 respondentů (37 %). 

Procentuálně nejjistější si byli a možnost ano nejčastěji uvedli vysokoškolsky 

vzdělaní respondenti (VŠ magisterské v 78 % z VŠ Mgr., VŠ bakalářské v 75 % z Bc.), 

dále respondenti s vyšším odborným vzděláním (60 % z VOŠ). U respondentů se středním 

vzděláním si bylo jistých a možnost ano uvedlo 48 % ze všech středoškolsky vzdělaných 

sester. 

V souvislosti s roky praxe možnost ano nejčastěji uvedly sestry s 11 a více lety 

praxe – 83 %. 

Z výše  popsaných výsledku lze konstatovat, že s odpovědí na tvrzení, že tlak 

v zaklínění odpovídá koncovému diastolickému tlaku v levé komoře a že je ukazovatelem 

funkce (stupně selhávání) levé komory si byly nejjistější sestry s vysokoškolským a vyšším 

odborným vzděláním a sestry s 11 a více lety praxe. 
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Tabulka 26 Souhlas s tvrzením o zaklínění v souvislosti se vzděláním 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
Střední 
škola 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

VŠ 

VŠ Mgr. 

Z celkového 
množství 
respondentů Bc. 

Souhlasíte s tvrzením, že tlak 
v zaklínění odpovídá 
koncovému diastolickému 
tlaku v levé komoře a je 
ukazatelem funkce (stupně 
selhávání) levé komory? 

ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
N = 
60 

fi  (%) 

ano 10 48 6 60 15 75 7 78 38 63 

spíše ano          11 52 4 40 5 25 2 22 22 37 

ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
spíše ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 21 100 10 100 20 100 9 100 60 100 

 

Graf 17 Souhlas s tvrzením o zaklínění v souvislosti se vzděláním 

 
 

 

Tabulka 27 Souhlas s tvrzením o zaklínění v souvislosti s roky praxe 

Roky praxe 
0 – 2 roky 

praxy 
3 – 10 let 

praxe 
11 a více let 

praxe 

Z celkového 
množství 

respondentů 
Souhlasíte s tvrzením, že tlak v 
zaklínění odpovídá koncovému 
diastolickému tlaku v levé komoře 
a je ukazatelem funkce (stupně 
selhávání) levé komory? 

ni fi  (%) ni fi  (%) ni fi  (%) N = 
60 

fi  (%) 

ano 10 56 13 54 15 83 38 63 

spíše ano          8 44 11 46 3 17 22 37 

ne 0 0 0 0 0 0 0 0 
spíše ne 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 18 100 24 100 18 100 60 100 
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Graf 18 Souhlas s tvrzením o zaklínění v souvislosti s roky praxe 

 

 

 
Položka č. 20  

Jsou pro vás srozumitelné běžně používané zkratky sledovaných parametrů 

v průběhu monitorace srdečního výdeje (např. CO, SV, SVR, PVR, MPAP, 

PCWP, DO2 a VO2)? 

V položce č. 20 měli respondenti uvést, zda jsou jim srozumitelné běžné používané 

zkratky parametrů sledovaných v průběhu monitorace srdečního výdeje.  

Výsledky, v souvislosti se vzděláním, jsou uvedeny v tabulce č. 28 a grafu č. 19. 

Výsledky šetření v souvislosti s roky praxe jsou prezentovány v tabulce č. 29 a grafu č. 20. 

Běžně používané zkratky jsou, dle vyjádření respondentů, nesrozumitelné pro 4 

respondenty (7 % z celku). Spíše nesrozumitelné, tedy možnost spíše ne uvedlo 8 

respondentů (13 % z celku). Spíše srozumitelné, tedy možnost spíše ano uvedlo 38 

respondentů (63 % z celku). Pouze pro 10 respondentů (17 % z celku) jsou používané 

zkratky zcela srozumitelné - uvedli možnost ano. 

Z výše popsaných výsledku lze konstatovat, že u respondentů bez závislosti na 

vzdělání a roků praxe jsou běžné používané zkratky sledovaných parametrů v průběhu 

monitorace srdečního výdeje spíše srozumitelné – v součtu ano a spíše ano 80 % 

z celkového množství respondentů.  
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Tabulka 28 Srozumitelnost používaných zkratek v souvislosti se vzděláním 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
Střední 
škola 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

VŠ 

VŠ Mgr. 

Z celkového 
množství 
respondentů Bc. 

Jsou pro vás srozumitelné 
běžně používané zkratky 
sledovaných parametrů v 
průběhu monitorace SV 

ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
N = 
60 

fi  (%) 

ano 3 14 2 20 2 10 3 33 10 17 
spíše ano          14 67 8 80 12 60 4 44 38 63 
ne 2 10 0 0 1 5 1 11 4 7 
spíše ne 2 10 0 0 5 25 1 11 8 13 

Celkem 21 100 10 100 20 100 9 100 60 100 

 

Graf 19 Srozumitelnost používaných zkratek v souvislosti se vzděláním 

 

Tabulka 29 Srozumitelnost používaných zkratek v souvislosti s roky praxe 

Roky praxe 
0 – 2 roky 

praxy 
3 – 10 let 

praxe 
11 a více let 

praxe 

Z celkového 
množství 

respondentů 
Jsou pro vás srozumitelné běžně 
používané zkratky SV 

ni fi  (%) ni fi  (%) ni fi  (%) N = 
60 

fi  (%) 

ano 1 6 3 13 6 33 10 17 

spíše ano          11 61 17 71 10 56 38 63 

ne 1 6 2 8 1 6 4 7 
spíše ne 5 28 2 8 1 6 8 13 

Celkem 18 100 24 100 18 100 60 100 
 

Graf 20 Srozumitelnost používaných zkratek v souvislosti s roky praxe 
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Položka č. 21.  

Monitorování hemodynamiky a zejména vyhodnocení sledovaných parametrů 

umožňuje… 

V položce č. 21 měli respondenti uvést, co umožňuje monitorování hemodynamiky 

a zejména vyhodnocení sledovaných parametrů. Respondenti mohli uvést více odpovědí. 

Správné možnosti odpovědí jsou v tabulkách uvedeny tučným písmem.  

Výsledky, v souvislosti se vzděláním, jsou uvedeny v tabulce č. 30 a grafu č. 21. 

Výsledky šetření v souvislosti s roky praxe jsou prezentovány v tabulce č. 31 a grafu č. 22. 

Bez rozdílu ve vzdělání či uvedených let praxe, žádný respondent neuvedl, že ani 

jedna z uvedených možnosti není možná. Odpověď nevím také neuvedl žádný respondent. 

Lze tedy konstatovat, že všichni respondenti bez závislosti na vzdělání a roků 

praxe, jsou schopní uvést, co monitorování hemodynamiky umožňuje a jaké je využití 

získaných hemodynamických parametrů.   

Z celkových 60 respondentů (100 %), 48 respondentů (80 %) uvedlo on-line 

dávkování vasopresorů, 44 respondentů (73 %) uvedlo dávkování kardiotonik (dle hodnot 

CO). Dále 41 respondentů (68 %) uvedlo dávkování tekutin (dle hodnot CVP a PVV) a 26 

respondentů (43 %) uvedlo umožňuje sledovat efektivitu oběhu (podle DO2 a VO2). 

 

Tabulka 30 Využití získaných parametrů hemodynamiky v souvislosti se vzděláním 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
Střední 
škola 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

VŠ 

VŠ Mgr. 

Z celkového 
množství 
respondentů Bc. 

Monitorování hemodynamiky a 
zejména vyhodnocení 
sledovaných parametrů 
umožňuje 

ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
N = 60 fi  

(%) 

on-line dávkování vasopresorů  19 90 9 90 14 70 6 67 48 80 
dávkování kardiotonik (dle 
hodnot CO) 13 62 9 90 15 75 7 78 44 73 
dávkování tekutin (dle hodnot 
CVP a PVV)  13 62 8 80 13 65 7 78 41 68 
umožňuje sledovat efektivitu 
oběhu (podle DO2 a VO2) 6 29 5 50 9 45 6 67 26 43 
 ani jedna z uvedených možností 

není možná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 nevím 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 21 100 10 100 20 100 9 100 60 100 
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Graf 21 Využití získaných parametrů hemodynamiky v souvislosti se vzděláním 

 

Tabulka 31 Využití získaných parametrů hemodynamiky v souvislosti s roky praxe 

Roky praxe 
0 – 2 roky 

praxy 
3 – 10 let 

praxe 
11 a více let 

praxe 

Z celkového 
množství 

respondentů 
Monitorování hemodynamiky a 
zejména vyhodnocení sledovaných 
parametrů umožňuje 

ni fi  (%) ni fi  (%) ni fi  (%) N = 
60 

fi  (%) 

on-line dávkování vasopresorů  15 83 18 75 15 83 48 80 
dávkování kardiotonik (dle 
hodnot CO) 13 72 15 63 16 89 44 73 
dávkování tekutin (dle hodnot 
CVP a PVV)  12 67 12 50 17 94 41 68 
umožňuje sledovat efektivitu 
oběhu (podle DO2 a VO2) 3 17 10 42 13 72 26 43 
 ani jedna z uvedených možností 
není možná 0 0 0 0 0 0 0 0 

 nevím 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem  18 100 24 100 18 100 60 100 
 

Graf 22 Využití získaných parametrů hemodynamiky v souvislosti s roky praxe 
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Položka č. 22.  

Co určuje správnou lokalizaci konce Swan - Ganzova katétru při jeho zavedení do 

plicnice 

V položce č. 22 měli respondenti uvést, co určuje správnou lokalizaci konce Swan-

Ganzova katétru při jeho zavedení do plicnice. Správné možnosti odpovědí jsou 

v tabulkách uvedeny tučným písmem.  

Výsledky, v souvislosti se vzděláním, jsou uvedeny v tabulce č. 32. Výsledky 

šetření v souvislosti s roky praxe jsou prezentovány v tabulce č. 33 a grafu č. 23. 

Odpověď k dané otázce v souvislosti se vzděláním byla jednoznačná. Všech 60 

respondentů (100 %), bez rozdílu úrovně vzdělání, uvedli správnou odpověď- lokalizaci 

konce Swan-Ganzova katétru při jeho zavedení do plicnice určuje tvar arteriální křivky a 

hodnoty plicnicových tlaků.  

Nesprávnou odpověď k dané otázce v souvislosti s roky praxe a tedy, že tvar 

arteriální křivky a změny na EKG určují správnou lokalizaci konce Swan-Ganzova katétru 

při jeho zavedení do plicnice uvedl pouze jeden respondent (2 % z celku) z  kategorie 0 – 2 

roky praxe.  

Z výše popsaných výsledků lze zkonstatovat, že takřka všichni respondenti bez 

závislosti na vzdělání a roků praxe, jsou schopní uvést, co určuje správnou lokalizaci 

konce Swan-Ganzova katétru při jeho zavedení do plicnice. 

 

Tabulka 32 Určení správné lokalizace konce katétru v souvislosti se vzděláním 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
Střední 
škola 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

VŠ 

VŠ Mgr. 

Z celkového 
množství 
respondentů Bc. 

Co určuje správnou lokalizaci 
konce Swan - Ganzova 
katétru při jeho zavedení do 
plicnice 

ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
N = 
60 

fi  (%) 

tvar arteriální křivky a 
hodnoty plicnicových tlaků 21 100 10 100 20 100 9 100 60 100 
tvar arteriální křivky a centrální 

žilní tlak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tvar arteriální křivky a změny 

na EKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nevím 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 21 100 10 100 20 100 9 100 60 100 
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Tabulka 33 Určení správné lokalizace konce katétru v souvislosti s roky praxe 

Roky praxe 
0 – 2 roky 

praxy 
3 – 10 let 

praxe 
11 a více let 

praxe 

Z celkového 
množství 

respondentů 
Co určuje správnou lokalizaci 
konce Swan - Ganzova katétru při 
jeho zavedení do plicnice 

ni fi  

(%) 
ni fi  (%) ni fi  (%) N = 

60 
fi  (%) 

tvar arteriální křivky a hodnoty 
plicnicových tlaků 17 94 24 100 18 100 59 98 
tvar arteriální křivky a centrální žilní 
tlak 0 0 0 0 0 0 0 0 

tvar arteriální křivky a změny na EKG 1 6 0 0 0 0 1 2 
nevím 0 0 0 0 0 0 0 0 
Celkem 18 100 24 100 18 100 60 100 

 

Graf 23 Určení správné lokalizace konce katétru v souvislosti s roky praxe 

 

 

Položka č. 23 

Co může být důsledkem permanentního zaklínění plicnice 

V položce č. 23 měli respondenti uvést, co může být důsledkem permanentního 

zaklínění plicnice. Správná možnost je v tabulce označena tučným písmem.  

Výsledky, v souvislosti se vzděláním, jsou uvedeny v tabulce č. 34 a grafu č. 24 

Výsledky šetření v souvislosti s roky praxe jsou prezentovány v tabulce č. 35. 

Nesprávnou odpověď, že důsledkem permanentního zaklínění je aneurysma 

plicnice označili 2 respondenti (3 % z celku), další nesprávnou odpověď plicní hypertenze 

označili 3 respondenti (5 % z celku). Možnost nevím uvedlo 8 respondentů (13 % z celku). 

Nejčastěji respondenti uváděli správnou odpověď – rupturu plicnice - 47 respondentů (78 

% z celku). Procentuálně tuto možnost nejčastěji uváděli respondenti s vysokoškolským 

vzděláním (VŠ bakalářské v 90 % z Bc., VŠ magisterské 78 % z VŠ Mgr.), dále 

respondenti s vyšším odborným vzděláním (80 % z VOŠ). Z respondentů se středním 

vzděláním tuto možnost správně uvedlo 67 % ze všech středoškolsky vzdělaných sester. 
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Z výše popsaných výsledku lze konstatovat, že na otázku, co může být důsledkem 

permanentního zaklínění plicnice, nejčastěji správně odpovídaly sestry s vysokoškolským 

a vyšším odborným vzděláním.  

V souvislosti s roky praxe správnou odpověď uvedlo takřka 78 % respondentů ve 

všech kategoriích. Ale vzhledem k tomu, že ruptura plicnice je pro nemocného život 

ohrožující stav, je varující, že 5 respondentů z kategorie 3 – 10 let praxe, tedy 21 % této 

kategorie, uvedlo možnost nevím.  

Tabulka 34 Důsledek permanentního zaklínění v souvislosti se vzděláním 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
Střední 
škola 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

VŠ 

VŠ Mgr. 

Z celkového 
množství 
respondentů Bc. 

Co může být důsledkem 
permanentního zaklínění 
plicnice: 

ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
N = 
60 

fi  (%) 

aneurysma plicnice 
1 5 0 0 0 0 1 11 2 3 

plicní hypertenze 1 5 0 0 2 10 0 0 3 5 
ruptura plicnice  14 67 8 80 18 90 7 78 47 78 
nevím 5 24 2 20 0 0 1 11 8 13 
Celkem 21 100 10 100 20 100 9 100 60 100 
 

Graf 24 Důsledek permanentního zaklínění v souvislosti se vzděláním 
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Tabulka 35 Důsledek permanentního zaklínění v souvislosti s roky praxe 

Roky praxe 
0 – 2 roky 

praxy 
3 – 10 let 

praxe 
11 a více let 

praxe 

Z celkového 
množství 

respondentů 
Co může být důsledkem 
permanentního zaklínění plicnice: 

ni fi  (%) ni fi  (%) ni fi  (%) N = 
60 

fi  (%) 

aneurysma plicnice 2 11 0 0 0 0 2 3 

plicní hypertenze 2 11 1 4 0 0 3 5 

ruptura plicnice  13 72 18 75 16 89 47 78 
nevím 1 6 5 21 2 11 8 13 

Celkem 18 100 24 100 18 100 60 100 

 

 

 

Položka č. 24  

Čím je ohrožen pacient při ruptuře balonku Swan-Ganzova katétru a jaké jsou 

možnosti řešení 

V položce č. 24 měli respondenti uvést, čím je nemocný ohrožen při ruptuře 

balónku Swan-Ganova katétru a jaké jsou možnosti řešení.  Správná možnost je uvedena 

v tabulce a je označena tučným písmem.  

  Výsledky, v souvislosti se vzděláním, jsou uvedeny v tabulce č. 36 a grafu č. 25. 

Výsledky šetření v souvislosti s roky praxe jsou prezentovány v tabulce č. 37 a grafu č. 26. 

Bez rozdílu ve vzdělání či uvedených let praxe, žádný respondent neuvedl 

nesprávnou možnost, že pacient při ruptuře balónku není ohrožen. Pouze 7 respondentů (12 

%) neví čím je pacient ohrožen a dalších 24 respondentů (40 %) uvedlo nesprávnou 

odpověď, že pacient je ohrožen vzduchovou embolií při insuflaci vzduchu a je nutné katétr 

ihned odstranit. Pouze 29 respondentů (48 % z celku) uvedlo správnou odpověď, že 

pacient při ruptuře balonku Swan-Ganz katétru je ohrožen vzduchovou embolií při insuflaci 

vzduchu, ale zavedený katétr je možné ponechat pro monitoraci tlaku v plicnici. 

Z výše popsaných výsledku lze konstatovat, že méně než půlka sester uvedla 

správnou odpověď. Procentuálně si odpovědi nejjistější byly sestry s vyšším odborným 

vzděláním (80 % z celku) a sestry s 11 a více lety praxe (56 % z celku).  
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Tabulka 36 Ohrožení nemocného při ruptuře balonku v souvislosti se vzděláním 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
Střední 
škola 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

VŠ 

VŠ Mgr. 

Z celkového 
množství 
respondentů Bc. 

Čím je ohrožen pacient při 
ruptuře balonku Swan-
Ganzova katétru a jaké jsou 
možnosti řešení 

ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
N = 
60 

fi  (%) 

vzduchovou embolií při 
insuflaci vzduchu – je nutné 
katetr ihned odstranit 8 38 2 20 10 50 4 44 24 40 
vzduchovou embolií při 
insuflaci vzduchu – zavedený 
katétr je ale možné ponechat 
pro monitoraci tlaku v 
plicnici 9 43 8 80 8 40 4 44 29 48 
není ohrožen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
nevím 4 19 0 0 2 10 1 11 7 12 
Celkem 21 100 10 100 20 100 9 100 60 100 
 
 

Graf 25 Ohrožení nemocného při ruptuře balonku v souvislosti se vzděláním 
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Tabulka 37 Ohrožení nemocného při ruptuře balonku v souvislosti s roky praxe 

Roky praxe 
0 – 2 roky 

praxy 
3 – 10 let 

praxe 
11 a více let 

praxe 

Z celkového 
množství 

respondentů 
Čím je ohrožen pacient při 
ruptuře balonku Swan-Ganzova 
katétru a jaké jsou možnosti 
řešení 

ni fi  (%) ni fi  (%) ni fi  (%) N = 
60 

fi  (%) 

vzduchovou embolií při insuflaci 
vzduchu – je nutné katetr ihned 
odstranit 9 50 9 38 6 33 24 40 
vzduchovou embolií při insuflaci 
vzduchu – zavedený katétr je ale 
možné ponechat pro monitoraci 
tlaku v plicnici 7 39 11 46 10 56 29 48 
není ohrožen 0 0 0 0 0 0 0 0 
nevím 2 11 4 17 1 6 7 12 
Celkem 18 100 24 100 18 100 60 100 

 
 

Graf 26 Ohrožení nemocného při ruptuře balonku v souvislosti s roky praxe 

 

 

Položka č. 25  

K dosažení přesných výsledků měření srdečního výdeje termodiluční technikou 

pomocí Swan–Ganzova katétru je nezbytné správné zadání tzv. komputační 

konstanty. 

V položce č. 25 měli respondenti uvést, zda k dosažení přesných výsledků měření 

srdečního výdeje termodiluční technikou pomocí Swan-Ganzova katétru je nezbytné 

správné zadání tzv. komputační konstanty. Správná možnost je uvedena v tabulce a je 

označena tučným písmem.  
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Výsledky, v souvislosti se vzděláním, jsou uvedeny v tabulce č. 38 a grafu č. 27. 

Výsledky šetření v souvislosti s roky praxe jsou prezentovány v tabulce č. 39 a grafu č. 28. 

Na danou otázku v souvislosti se vzděláním pouze jeden respondent (2 %) uvedl 

možnost nevím a čtyři respondenti (7 %) si myslí, že konstanta se pro jednotlivé typy 

použitých roztoku neliší. Správnou odpověď, že konstanta je definována výrobcem katétru 

a liší se pro jednotlivé typy, objemy a teploty injektátu uvedlo 55 respondentů (92 %).  

Na danou otázku v souvislosti s roky praxe pouze jeden respondent (1% z celku) 

uvedl možnost nevím, a to v kategorii 0 – 2 roky praxe, a čtyři respondenti (7 %) si myslí, 

že konstanta se pro jednotlivé typy použitých roztoku neliší. Správnou odpověď, že 

konstanta je definována výrobcem katétru a liší se pro jednotlivé typy, objemy a teploty 

injektátu uvedlo 55 respondentů (92 %). Stoprocentně správně odpovídali respondenti 

z kategorie 11 a více let praxe. 

Z výše popsaných výsledků lze zkonstatovat, že takřka všichni respondenti bez 

závislosti na vzdělání a roků praxe, vědí, že konstanta je definována výrobcem katétru a 

liší se pro jednotlivé typy, objemy a teploty injektáž. 

 

Tabulka 38 Komputační konstanta v souvislosti se vzděláním 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
Střední 
škola 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

VŠ 

VŠ Mgr. 

Z celkového 
množství 
respondentů Bc. 

K dosažení přesných výsledků 
měření srdečního výdeje 
termodiluční technikou 
pomocí Swan – Ganzova 
katétru je nezbytné správné 
zadání tzv. komputační 
konstanty. 

ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
N = 
60 

fi  (%) 

konstanta je definována 
výrobcem katétru a liší se pro 
jednotlivé typy, objemy a 
teploty injektátu 19 90 8 80 20 100 8 89 55 92 
konstanta se pro jednotlivé typy 

použitých roztoků neliší 2 10 1 10 0 0 1 11 4 7 

nevím 0 0 1 10 0 0 0 0 1 2 

Celkem 21 100 10 100 20 100 9 100 60 100 
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Graf 27 Komputační konstanta v souvislosti se vzděláním 

 

 

 

Tabulka 39 Komputační konstanta v souvislosti s roky praxe 

Roky praxe 
0 – 2 roky 

praxy 
3 – 10 let 

praxe 
11 a více let 

praxe 

Z celkového 
množství 

respondentů 
K dosažení přesných výsledků 
měření srdečního výdeje 
termodiluční technikou pomocí 
Swan – Ganzova katétru je 
nezbytné správné zadání tzv. 
komputační konstanty. 

ni fi  (%) ni fi  (%) ni fi  (%) N = 
60 

fi  (%) 

konstanta je definována výrobcem 
katétru a liší se pro jednotlivé 
typy, objemy a teploty injektátu 14 78 23 96 18 100 55 92 
konstanta se pro jednotlivé typy 
použitých roztoků neliší 3 17 1 4 0 0 4 7 
nevím 1 6 0 0 0 0 1 1 
Celkem 18 100 24 100 18 100 60 100 

 

Graf 28 Komputační konstanta v souvislosti s roky praxe 
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Položka č. 26 

Je podáváni ledového fyziologického roztoku při intermitentní monitoraci 

srdečního výdeje pomocí Swan – Ganzova katétru kontraindikováno? 

V položce č. 26 měli respondenti uvést, zda je podávaní ledového fyziologického 

roztoku při intermitentní monitoraci srdečního výdeje pomoci Swan-Ganz katétru 

kontraindikováno. Správná možnost je uvedená v tabulce a je označená tučným písmem.  

  Výsledky, v souvislosti se vzděláním, jsou uvedeny v tabulce č. 40 a grafu č. 29. 

Výsledky šetření v souvislosti s roky praxe jsou prezentovány v tabulce č. 41 a grafu č. 30. 

Nesprávnou odpověď, že podáváni ledového fyziologického roztoku není 

kontraindikováno uvedlo 26 respondentů (44 % z celku). Možnost nevím uvedlo 15 

respondentů (25 % z celku). Pouze 19 respondentů (32 % z celku) uvedlo správnou 

odpověď, že podáváni ledového fyziologického roztoku je kontraindikováno a to z důvodu 

vyvoláni srdečních arytmii. Z výše popsaných výsledku lze konstatovat, že správnou 

odpověď, v souvislosti se vzděláním i roky praxe, uvedla necelá třetina respondentů.  

Procentuálně, ve své kategorii, tuto možnost nejčastěji uváděli respondenti s vyšším 

odborným vzděláním (60 % z VOŠ). Zajímavé je, že v souvislosti s roky praxe nejčastěji 

správně odpověděli respondenti z věkové kategorie 11 a více let praxe – 7 (39 % v této 

kategorii), ale zároveň jich 50 % procent v této kategorii odpovědělo nesprávně - 9. 

Tabulka 40 Podávání ledového roztoku v souvislosti se vzděláním 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
Střední 
škola 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

VŠ 

VŠ Mgr. 

Z celkového 
množství 
respondentů Bc. 

Je podáváni ledového 
fyziologického roztoku při 
intermitentní monitoraci 
srdečního výdeje pomocí 
Swan – Ganzova katétru 
kontraindikováno? 

ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
N = 
60 

fi  (%) 

ano, z důvodu vyvolání 
srdečních arytmii    7 33 6 60 5 25 1 11 19 32 
ne, není kontraindikováno 10 48 3 30 8 40 5 56 26 44 

nevím 4 19 1 10 7 35 3 33 15 25 

Celkem 21 100 10 100 20 100 9 100 60 100 
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Graf 29 Podávání ledového roztoku v souvislosti se vzděláním 

 

 

Tabulka 41 Podávání ledového roztoku v souvislosti s roky praxe 

Roky praxe 
0 – 2 roky 

praxy 
3 – 10 let 

praxe 
11 a více let 

praxe 

Z celkového 
množství 

respondentů 
Je podáváni ledového 
fyziologického roztoku při 
intermitentní monitoraci 
srdečního výdeje pomocí Swan – 
Ganzova katétru 
kontraindikováno? 

ni fi  (%) ni fi  (%) ni fi  (%) N = 
60 

fi  (%) 

ano, z důvodu vyvolání srdečních 
arytmii    3 17 9 38 7 39 19 32 
ne, není kontraindikováno 9 50 8 33 9 50 26 43 
nevím 6 33 7 29 2 11 15 25 
Celkem 18 100 24 100 18 100 60 100 

 

Graf 30 Podávání ledového roztoku v souvislosti s roky praxe 
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Položka č. 27 

Podání infuzních roztoků (vazoaktivní látky, parenterální výživa apod.) do lumen 

Swan-Ganzova katétru je možné 

 

V položce č. 27 měli respondenti uvést, zda je možné podání infuzních roztoků do 

lumenu Swan-Ganzova katétru. Správná možnost je uvedena v tabulce a je označena 

tučným písmem.  

  Výsledky, v souvislosti se vzděláním, jsou uvedeny v tabulce č. 42 a grafu č. 31. 

Výsledky šetření v souvislosti s roky praxe jsou prezentovány v tabulce č. 43 a grafu č. 32. 

Pouze 1 respondent (2 % z celku) uvedl, že neví, jestli je možné podání infuzních 

roztoků do lumenu Swan-Ganzova katétru. Nesprávnou odpověď, že lze bez omezení využít 

jakýkoliv vstup, uvedli 2 respondenti (3 % z celku). Nejčastěji respondenti uváděli 

správnou odpověď – infuzní roztoky lze podávat pouze do specielního katétru s přídatným 

lumenem – 57 respondentů (95 % z celku). 

 Z výše popsaných výsledků lze zkonstatovat, že na otázku, zda je možné podání 

infuzních roztoků do lumenu Swan-Ganzova katétru, jsou takřka všechny sestry bez 

rozdílu vzdělání či uvedených let praxe schopné uvést správnou odpověď. 

Tabulka 42 Podání infuzních roztoků v souvislosti se vzděláním 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
Střední 
škola 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

VŠ 

VŠ Mgr. 

Z celkového 
množství 
respondentů Bc. 

Podání infuzních roztoků do 
lumen Swan-Ganzova katétru 
je možné: 

ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
ni fi  

(%) 
N = 
60 

fi  (%) 

pouze do speciálních katétru s 
přídatným lumen pro aplikaci 
infuzí 19 90 10 100 19 95 9 100 57 95 
bez omezení, lze využít jakýkoliv 

vstup 1 5 0 0 1 5 0 0 2 3 

nevím 1 5 0 0 0 0 0 0 1 2 

Celkem 21 100 10 100 20 100 9 100 60 100 
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Graf 31 Podání infuzních roztoků v souvislosti se vzděláním 

 

Tabulka 43 Podání infuzních roztoků v souvislosti s roky praxe 

Roky praxe 
0 – 2 roky 

praxy 
3 – 10 let 

praxe 
11 a více let 

praxe 

Z celkového 
množství 

respondentů 
Podání infuzních roztoků 
(vazoaktivní látky, parenterální 
výživa apod.) do lumen Swan-
Ganzova katétru je možné: 

ni fi  

(%) 
ni fi  (%) ni fi  (%) N = 

60 
fi  (%) 

pouze do speciálních katéru s 
přídatným lumen pro aplikaci infuzí 17 94 22 92 18 100 57 95 
bez omezení, lze využít jakýkoliv vstup 1 6 1 4 0 0 2 3 
nevím 0 0 1 4 0 0 1 2 
Celkem 18 100 24 100 18 100 60 100 

 

Graf 32 Podání infuzních roztoků v souvislosti s roky praxe 

 

Položka č. 28 

Prostor pro Vaše návrhy či připomínky 

 
Položka č. 28 byla vyhrazena pro návrhy a připomínky respondentů. Prostor pro 

vyjádření využili pouze tři respondenti, z nichž dva uvedli, že dotazník nebyl jednoduchý. 

Jeden respondent uvedl, že uvedené otázky byly podnětné pro jeho další samostudium. 
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9 Diskuse 
 

Tématem diplomové práce je problematika ošetřovatelské péče v průběhu 

monitorace srdečního výdeje v souvislosti s teoretickou a praktickou přípravou 

všeobecných sester, se zaměřením na jimi vyjádřenou spokojenost s jejich teoretickou a 

praktickou přípravou, týkající se především problematiky monitorace srdečního výdeje 

pomocí Swan-Ganzova katétru. Dalším cílem práce je zhodnocení úrovně vybraných 

základních znalostí všeobecných sester, na sledovaných pracovištích o nejčastěji využívané 

metodě monitorace, v souvislosti s dosaženým vzděláním a délkou praxe. Dotazníkové 

šetření bylo uskutečněno pomocí anonymní dotazníkové metody a zúčastnilo se jej 60 

sester z oddělení intenzivní péče kardiologie a pooperační kardiochirurgie Institutu 

klinické a experimentální medicíny v Praze. Výsledky průzkumného šetření byly podrobně 

popsány v předchozí kapitole. V rámci diskuse bude nejprve uvedena charakteristika 

respondentů a následně budou vybrané výsledky blíže analyzovány a doplněny 

komentářem na základě poznatků z dostupné odborné literatury a obdobného průzkumu 

zaměřeného na problematiku ošetřovatelské péče v průběhu monitorace srdečního výdeje. 

Nejpočetnější skupinu tvořili respondenti z oddělení pooperační kardiochirurgie - 

45 respondentů (75 %). Z oddělení kardiologie se průzkumu zúčastnilo 15 respondentů (25 

%), (viz tabulka 2). Středoškolského vzdělání dosáhlo 21 respondentů (35 %). Tato 

skupina byla nejpočetnější. Bakalářské vzdělání absolvovalo 20 respondentů (33 %), vyšší 

odborné vzdělání dosáhlo 10 respondentů (17 %) a magisterské vzdělání 9 respondentů (15 

%), (viz tabulka 3 a graf 1). Dále 39 respondentů (65 %) absolvovalo specializační 

vzdělání v oboru intenzivní péče, čtyři respondenti (7 %) ho aktuálně absolvují a 17 

respondentů (28 %) specializační vzdělávání aktuálně ani neabsolvují (viz tabulka 4 a graf 

2). Další významnou charakteristikou vzorku respondentů je jimi uvedená délka praxe na 

pracovišti, kde se setkávali s problematikou monitorace srdečního výdeje. Nejpočetnější 

skupinu zastupovali respondenti s uvedenou délkou praxe do dvou let - 18 respondentů (30 

%). Devět respondentů (15 %) uvedlo délku praxe do 5 let. Délku praxe do deseti let 

uvedlo 15 respondentů (25 %). Kategorii do 15 let praxe uvedlo 11 respondentů (18 %). 

Délku praxe mezi 16 až 20 roky uvedlo 5 respondentů (8 %). Pouze dva respondenti (3 %) 

uvedli délku praxe mezi 21 až 30 roky (viz tabulka 5 a graf 3). 

Cílem práce č. 1 bylo zjistit, jaké metody monitorace srdečního výdeje se na 

sledovaných odděleních, dle vyjádření respondentů, nejčastěji používají. Tímto cílem se 

zabývaly položky z dotazníku číslo 1 a 2. Nejčastěji uváděnou metodou pro měření 
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srdečního výdeje na sledovaných odděleních byla termodiluční metoda pomocí Swan-

Ganzova katétru (uvedena 60 respondenty, tedy 100 %), dále byla uváděna metoda 

monitorace Vigilance II (modifikovaný Swan-Ganzův katétr), kterou uvedlo 59 

respondentů (98 %) a třetí nejčastěji uváděnou metodou byla metoda LiDCO Rapid - 44 

respondentů (73 %). K méně často používaným metodám, dle respondentů, patří metoda 

transesophageální echokardiografie uvedena 29 respondenty (48 %), Vigileo bylo uvedeno 

27 respondenty (45 %) a pouze 3 respondenti (5 %) uvedli metodu transesophageální 

Dopplerovská sonografie (viz tabulka 6 a graf 4). Tyto výsledky jednoznačně potvrzují 

správnost zaměření teoretické i empirické části diplomové práce na problematiku 

termodiluční metody měření srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru. Jašková ve 

své diplomové práci, s názvem Znalosti všeobecných sester o metodách monitorace 

srdečního výdeje, v které se zaměřila pouze na hodnocení znalostí sester, použila metodu 

dotazníkového šetření a dotazníky distribuovala ve zdravotnických zařízeních v Brně a ve 

Výškově na kliniky kardiologie, kardiochirurgie a anesteziologicko- resuscitační. Zaměřila 

se na všeobecné sestry pracující na odděleních, kde jsou využívány metody monitorace 

srdečního výdeje. Pro statistické zpracování použila 162 dotazníku. Jašková udává jako 

nejčastější metodu pro měření srdečního výdeje metodu PiCCO (21%), jako druhou 

termodiluční metodu pomocí Swan-Ganz katétru (20 %) a třetí nejčastěji používanou 

metodou transesophageální echokardiografii (17%). Nicméně ve statistické závislosti na 

odbornosti sledovaných klinik také prokázala, že při nezbytnosti u nemocného monitorovat 

srdeční výdej je nejčastěji využívaná metoda pomocí Swan-Ganzova katétru na klinikách 

kardiochirurgie a to ve 100 % a na kardiologii v 85 %. 

Cílem práce č. 2 A bylo zhodnotit oslovenými všeobecnými sestrami uváděný 

průběh teoretické a praktické přípravy týkající se problematiky monitorace srdečního 

výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru. K tomuto cíli se vztahují položky z dotazníku č. 3 

až č. 8.  

Nejčastěji sestry uvedly, že své teoretické a praktické vědomosti získaly v průběhu 

nástupní praxe na oddělení intenzivní péče -  39 respondentů (65 %), dále 38 respondentů 

(63 %) v průběhu vlastní praxe na oddělení intenzivní péči a 34 respondentů (57 %) uvedlo 

samostudium. Je zarážející, že pouze 24 respondentů z  39 s ukončeným specializačním 

vzděláním uvedlo, že své teoretické a praktické vědomosti o zmiňované problematice 

získalo v průběhu specializačního vzdělávání. Pouze čtyři respondenti (7 %) vědomosti 

získaly v průběhu bakalářského studia, tři (5 %) v průběhu magisterského a dva 

respondenti (3 %) již v průběhu středoškolského studia (viz tabulka 7 a graf 5). 
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S přístrojovým vybavením využívaným k monitoraci srdečního výdeje bylo 59 

respondentů (98 %) seznámeno služebně starší sestrou, 5 respondentů (8 %) i lékařem, 

pouze tři respondenti (5 %) odborným technikem a jeden respondent (2 %) dokonce uvedl, 

že nebyl nikým s přístrojovou technikou seznámen (viz tabulka 8). Podobně, se samotným 

postupem monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru, bylo služebně 

starší sestrou seznámeno všech 60 sester (100 %) a pouze čtyři (7 %) uvedly i lékaře 

z oddělení intenzivní péče (viz tabulka 9). Na dotaz, zda na sledovaných pracovištích 

probíhají pravidelná školení týkající se monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-

Ganzova katétru, uvedlo 50 respondentů (83 %), tedy významná většina, že nikoli. Pouze 

čtyři respondenti (7 %) uvedli ano a šest respondentů (10 %), že neví (viz tabulka 10). 

Přestože na dotaz odpověděli čtyři respondenti (7 %) kladně, nikdo z nich neuvedl, jak 

často tato školení probíhají. Na dotaz, zda respondenti v posledních dvou letech 

absolvovali nějakou vzdělávací akci zaměřenou na problematiku monitorace srdečního 

výdeje, kladně odpověděli pouze tři respondenti (5 %). Naprostá většina, 54 respondentů 

(90 %), uvedla, že žádnou vzdělávací akci v průběhu posledních dvou let neabsolvovala 

(viz tabulka 11).  

Z výzkumného šetření jednoznačně vyplývá, že sestry své teoretické a praktické 

dovednosti související s problematikou monitorace srdečního výdeje pomoci Swan-

Ganzova katétru získávají převážně pouze v  průběhu nástupní a vlastní praxe. Nejen 

s teoretickou problematikou, ale i přístrojovým vybavením, jsou seznamovány pouze 

služebně starší sestrou, která zřejmě prošla podobnou praxí. Vzhledem k tomu, že 

monitorace srdečního výdeje pomocí Swa-Ganzova katétru, jak vyplývá i z výsledků 

prvního cíle práce, je nejčastěji využívanou metodou na oslovených pracovištích, je na 

místě položit si otázku, zda je takový to postup dostatečný pro zachování bezpečné péče o 

nemocné.  

Cílem práce 2 B bylo hodnotit spokojenost oslovených všeobecných sester s jejich 

teoretickou a praktickou přípravou týkající se problematiky monitorace srdečního výdeje 

pomocí Swan-Ganzova katétru. K tomuto cíli se vztahují položky v dotazníku číslo 9 až 

15. Za spíše dostatečné své teoretické a praktické vědomostí uvedlo 28 respondentů (47 %) 

a za dostatečné 5 respondentů (8 %). Za alarmující lze považovat, že takřka půlka 

respondentů své praktické a teoretické vědomosti hodnotila jako nedostatečné - 27 

respondentů (46 %), (viz tabulka 12 a graf 6). Celkem 47 respondentů (78 %) si myslí, že 

jsou schopni, v průběhu monitorace srdečního výdeje pomocí S-G katétru, samostatně 

vyhodnotit získané parametry. Ale takřka čtvrtina respondentů uvedla, že nejsou schopni 
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získané parametry samostatně vyhodnotit - 13 (22 %), (viz tabulka 13 a graf 7). Za 

pozitivní lze považovat, že 56 respondentů (94 %) si myslí, že je stejně důležité bezpečné a 

správné monitoraci provést i umět získané parametry vyhodnotit (viz tabulka 14 a graf 8). 

Na dotaz, zda jsou na sledovaných pracovištích k dispozici odborná doporučení, pouze 20 

respondentů (33 %) uvedlo, že na pracovišti mají k dispozici taková to odborná 

doporučení, polovina respondentů, tedy 29 respondentů (48 %) uvedlo, že nikoli a 11 

respondentů uvedlo, že vůbec (18 %) neví (viz tabulka 15). Opět lze za pozitivní 

považovat, že 56 respondentů (93 %) by chtěla mít na svém pracovišti odborná 

doporučení, která by se týkala péče o Swan-Ganzův katétr (viz tabulka 16) a také až 55 

respondentů (91 %) by souhlasilo s pravidelnou formou proškolování o termodiluční 

metodě monitorace srdečního výdeje (viz tabulka 17 a graf 9).   K absolvování praktické a 

teoretické formy proškolování se přiklání až 46 respondentů (76 %). Osm respondentům 

(13 %) by uvítalo mít k dispozici přehledný postup péče (viz tabulka 18 a graf 10). 

Z výsledků šetření lze zkonstatovat, že sestry nejsou spokojeny se svou teoretickou a 

praktickou přípravou týkající se problematiky monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-

Ganzova katétru a jsou ochotny absolvovat odborná školení a připraveny přijmout 

teoretické podklady. Tato zjištění jsou významnou oporou pro vznik metodického plánu 

péče o nemocného se zavedeným Swan-Ganzovým katétrem nejen pro naplnění třetího cíle 

diplomové práce. 

Cílem práce 2 C bylo analyzovat úroveň vybraných základních znalostí 

všeobecných sester o metodě monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru 

na sledovaných odděleních v souvislosti s dosaženým vzděláním. Cévní mozkovou příhodu 

a bolesti břicha, jež nikdy nejsou indikací k zavedení SG katétru, správně bez rozdílu ve 

vzdělání, neuvedl žádný respondent. Odpověď nevím také neuvedl žádný respondent. Lze 

tedy zkonstatovat, že všichni respondenti bez závislosti na dosaženém vzdělání byli 

schopni uvést správné indikace k zavedení SG katétru (viz tabulka 20 a graf 11). 

Kontraindikaci k zavedení S-G katétru nejčastěji správně uváděli respondenti 

s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním. Nesprávnou odpověď, že 

kontraindikace k zavedení SG katétru neexistují, uvedlo pouze 5 respondentů (8 % z 

celku). Možnost nevím uvedli pouze 3 respondenti (5 % celku). Nejčastěji respondenti 

uváděli správnou kontraindikaci – závažnou koagulopatii – 41 respondentů (68 % z celku). 

Procentuálně tuto možnost nejčastěji uváděli vysokoškolsky vzdělaní respondenti (VŠ 

magisterské v 89 % z VŠ Mgr., VŠ bakalářské v 75 % z Bc), dále respondenti s vyšším 

odborným vzděláním (70 % z VOŠ). Z respondentů se středním vzděláním tuto možnost 
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správně uvedlo 52 % ze všech středoškolsky vzdělaných sester. Další kontraindikaci 

umělou chlopeň v pravém srdci správně uvedlo 26 respondentů (43 % z celku). Nejčastěji 

tuto správnou odpověď uvedli respondenti s VOŠ (50 % z VOŠ), vysokoškolsky vzdělání 

takřka z poloviny správně (Mgr. 44 %, Bc. 45 % z VŠ). Ze středoškolsky vzdělaných 

respondentů tuto možnost uvedlo pouze 38 % ze všech SŠ. Další možnou kontraindikaci 

trombolytickou terapii uvedlo celkem 20 respondentů (33 % z celku). Nejčastěji tuto 

odpověď uvedly sestry s VOŠ (50 % z VOŠ), takřka třetina sester s VŠ (Bc. 30 %, Mgr. 22 

%). Z respondentů se středním vzděláním tuto možnost správně uvedlo 33 % ze všech 

středoškolsky vzdělaných sester. Neméně závažnou kontraindikaci zavedenou 

elektrostimulační elektrodu uvedlo pouze 13 respondentů (tedy pouze 22 % z celku). 

Nejčastěji ji uvedli respondenti s VŠ (30 % ze všech VŠ), (viz tabulka 22 a graf 13). K 

čemu se Swan-Ganz katétr používá, bez rozdílu v úrovni vzdělání, byli schopni správně 

uvést takřka všichni respondenti (viz tabulka 24 a graf 15). S nabízeným tvrzením, že tlak 

v zaklínění odpovídá koncovému diastolickému tlaku v levé komoře a je ukazovatelem 

funkce (stupně selhávání) levé komory, správně souhlasili, opět bez rozdílu v dosaženém 

vzdělání, všichni respondenti (viz tabulka 26 a graf 17). Procentuálně nejjistější si byli a 

možnost ano nejčastěji uvedli vysokoškolsky vzdělaní respondenti (VŠ magisterské v 78 

% z VŠ Mgr., VŠ bakalářské v 75 % z Bc.). Subjektivně vnímanou srozumitelnost běžně 

používaných zkratek parametrů sledovaných v průběhu monitorace srdečního výdeje, bez 

rozdílu v dosaženém vzdělání, uvedlo v součtu ano a spíše ano 80 % z celkového množství 

respondentů (viz tabulka 28 a graf 19). Co umožňuje monitorování hemodynamiky a 

zejména vyhodnocení sledovaných parametrů, také správně a bez rozdílu ve vzdělání, 

uvedla naprostá většina respondentů (viz tabulka 30 a graf 21). Pouze nejméně četněji 

uvedenou možnost, možnost sledovat efektivitu oběhu (podle DO2 a VO2), významně 

častěji uvedli respondenti s VŠ Mgr. a to 67 % z dosaženým VŠ Mgr. Co určuje správnou 

lokalizaci konce Swan-Ganzova katétru při jeho zavedení do plicnice jednoznačně správně 

uvedlo všech 60 respondentů (100 %) bez rozdílu úrovně vzdělání (viz tabulka 32). V práci 

Jaškové správnou odpověď, že lokalizaci konce Swan-Ganzova  katétru určuje tvar 

arteriální křivky a hodnoty plicnicových tlaků, také uvedlo až 91 % respondentů. Co může 

být důsledkem permanentního zaklínění plicnice, tedy ruptura plicnice, správně uvedlo 47 

respondentů (78 %). Procentuálně tuto možnost nejčastěji uváděli respondenti 

s vysokoškolským vzděláním (VŠ bakalářské v 90 % z Bc., VŠ magisterské 78 % z VŠ 

Mgr.), dále respondenti s vyšším odborným vzděláním (80 % z VOŠ). Z respondentů se 

středním vzděláním tuto možnost správně uvedlo 67 % ze všech středoškolsky vzdělaných 
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sester. Nejčastěji správně tedy odpovídaly sestry s vysokoškolským a vyšším odborným 

vzděláním (viz tabulka 34 a graf 24). Výsledky jsou téměř srovnatelné s výsledkem práce 

Jaškové, kde správnou odpověď také uvedlo (62 %) respondentů. Na otázku, čím je 

nemocný ohrožen při ruptuře balónku Swan-Ganova katétru a jaké jsou možnosti řešení, 

pouze 29 respondentů (48 % z celku) uvedlo správnou odpověď, že pacient při ruptuře 

balónku Swan-Ganz katétru je ohrožen vzduchovou embolií při insuflaci vzduchu, ale 

zavedený katétr je možné ponechat pro monitoraci tlaku v plicnici. Za pozitivní lze 

považovat, že bez rozdílu ve vzdělání, žádný respondent neuvedl nesprávnou možnost, že 

pacient při ruptuře balónku není ohrožen (viz tabulka 36 a graf 25). Pouze 7 respondentů 

(12 %) neví čím je pacient ohrožen a dalších 24 respondentů (40 %) uvedlo nesprávnou 

odpověď, že pacient je ohrožen vzduchovou embolií při insuflaci vzduchu a je nutné katétr 

ihned odstranit. Procentuálně si odpovědí nejjistější byly sestry s vyšším odborným 

vzděláním (80 % z celku). Zda k dosažení přesných výsledků měření srdečního výdeje 

termodiluční technikou pomocí Swan-Ganzova katétru je nezbytné správné zadání tzv. 

komputační konstanty správně uvedlo 55 respondentů (92 %), tedy bez rozdílu 

v dosaženém vzdělání (viz tabulka 38 a graf 27). V porovnání s výsledky Jaškové, kdy 

správnou odpověď uvedlo (63 %) respondentů, lze tvrdit, že respondenti s IKEM 

vykazovali lepší výsledky (92 %). Zda je podávaní ledového fyziologického roztoku při 

intermitentní monitoraci srdečního výdeje pomoci Swan-Ganz katétru kontraindikováno 

správně uvedla necelá třetina respondentů – 19 (32 %). Procentuálně, ve své kategorii, tuto 

možnost nejčastěji uváděli respondenti s vyšším odborným vzděláním (60 % z VOŠ). Z 

respondentů s dosaženým VŠ Mgr. vzděláním, uvedl správnou možnost nejméně pouze 1 

respondent (viz tabulka 40 a graf 29). Zda je možné podání infuzních roztoků do lumenu 

Swan-Ganzova katétru správně uvedlo 57 respondentů (95 % z celku), tedy opět bez 

rozdílu v dosaženém vzdělání (viz tabulka 42 a graf 31). Z  výše popsaných výsledků lze 

zkonstatovat, že deklarovaná úroveň znalostí sledovaných sester dosahuje stejných 

výsledků bez rozdílu v dosaženém vzdělání, pouze u některých dotazů nejčastěji správně 

odpovídaly sestry s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním. 

Cílem práce 2 D bylo analyzovat úroveň vybraných základních znalostí 

všeobecných sester o metodě monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru 

na sledovaných odděleních v souvislosti s uvedenými roky praxe.  Cévní mozkovou 

příhodu a bolesti břicha, jež nikdy nejsou indikací k zavedení SG katétru, správně bez 

souvislosti s uvedenými roky praxe, neuvedl žádný respondent. Odpověď nevím také 

neuvedl žádný respondent. Lze tedy zkonstatovat, že všichni respondenti bez souvislosti 
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s uvedenými roky praxe, byli schopni uvést správné indikace k zavedení SG katétru (viz 

tabulka 21 a graf 12). Kontraindikaci k zavedení S-G katétru jako nejčastěji správně, 

v souvislosti s uvedenými roky praxe, uváděli respondenti závažnou koagulopatii – 41 

respondentů (68 % z celku). Procentuálně tuto možnost nejčastěji uváděli respondenti 

s délkou praxe 0 – 2 let 78 %, dále respondenti s délkou praxe 3 – 10 let 67 % a 61 % 

respondentů s praxí 11 a více let. Další kontraindikaci umělou chlopeň v pravém srdci 

správně uvedlo 26 respondentů 43 % z celku. Nejčastěji tuto správnou odpověď uvedli 

respondenti s délkou praxe 11 a více let 67 %. Další možnou kontraindikaci trombolytickou 

terapii uvedlo celkem 20 respondentů (33 % z celku). Nejčastěji tuto odpověď uvedli 

respondenti s praxí 3 -10 let 46 %, takřka třetina 28 % s praxí 11 a více a 22 % 

respondentů s délkou praxe do dvou let praxe. Neméně závažnou kontraindikaci zavedenou 

elektrostimulační elektrodu uvedlo pouze 13 respondentů (tedy pouze 22 % z celku). 

Nejčastěji ji uvedli respondenti s délkou praxe 11 a více let, a pouze 17 % s praxí do dvou 

let, 13 % z kategorie 3 – 10 let praxe. Nesprávnou odpověď, že kontraindikace k zavedení 

SG katétru neexistují, uvedlo pouze 5 respondentů (8 % z celku). Možnost nevím uvedli 

pouze 3 respondenti (5 % z celku). Lze tedy zkonstatovat, že procentuálně nejčastěji 

správné kontraindikace, uváděli respondenti s 11 a více lety praxe. (tabulka 23 a graf 14). 

K čemu se Swan-Ganz katétr používá, bez souvislosti s roky praxe, byli schopni správně 

uvést takřka všichni respondenti (viz tabulka 25 a graf 16). S nabízeným tvrzením, že tlak 

v zaklínění odpovídá koncovému diastolickému tlaku v levé komoře a je ukazovatelem 

funkce (stupně selhávání) levé komory, správně souhlasili, opět bez souvislosti s roky 

praxe všichni respondenti. Možnost ano nejčastěji uvedly sestry s 11 a více lety praxe – 83 

% (viz tabulka 27 a graf 18). Subjektivně vnímanou srozumitelnost běžně používaných 

zkratek parametrů sledovaných v průběhu monitorace srdečního výdeje, bez souvislosti 

s roky praxe, uvedlo v součtu ano a spíše ano 80 % z celkového množství respondentů (viz 

tabulka 29 a graf 20). Co umožňuje monitorování hemodynamiky a zejména vyhodnocení 

sledovaných parametrů, také správně a bez souvislosti s roky praxe, uvedla naprostá 

většina respondentů (viz tabulka 31 a graf 22). Co určuje správnou lokalizaci konce Swan-

Ganzova katétru při jeho zavedení do plicnice jednoznačně správně uvedlo všech 60 

respondentů (100 %) bez souvislosti s roky praxe (viz tabulka 33 a graf 23). Co může být 

důsledkem permanentního zaklínění plicnice, tedy ruptura plicnice, v souvislosti s roky 

praxe správně uvedlo takřka 78 % respondentů ve všech kategoriích. Ale vzhledem 

k tomu, že ruptura plicnice je pro nemocného život ohrožující stav, je varující, že 5 

respondentů z kategorie 3 – 10 let praxe, tedy 21 % této kategorie, uvedlo možnost nevím 
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(viz tabulka 35). Na otázku čím je nemocný ohrožen při ruptuře balónku Swan-Ganova 

katétru a jaké jsou možnosti řešení pouze 29 respondentů (48 % z celku) uvedlo správnou 

odpověď, že pacient při ruptuře balónku Swan-Ganz katétru je ohrožen vzduchovou 

embolií při insuflaci vzduchu, ale zavedený katétr je možné ponechat pro monitoraci tlaku 

v plicnici. Za pozitivní lze považovat, že bez souvislosti s uvedenými roky praxe, žádný 

respondent neuvedl nesprávnou možnost, že pacient při ruptuře balónku není ohrožen (viz 

tabulka 37 a graf 26). Pouze 7 respondentů (12 %) neví čím je pacient ohrožen a dalších 24 

respondentů (40 %) uvedlo nesprávnou odpověď, že pacient je ohrožen vzduchovou 

embolií při insuflaci vzduchu a je  nutné katétr ihned odstranit. Procentuálně si odpovědi 

nejjistější byly sestry s 11 a více lety praxe (56 % z celku). Zda k dosažení přesných 

výsledků měření srdečního výdeje termodiluční technikou pomocí Swan-Ganzova katétru 

je nezbytné správné zadání tzv. komputační konstanty správně uvedlo 55 respondentů (92 

%), tedy bez souvislosti s dosaženým vzděláním (viz tabulka 39 a graf 28). Zda je 

podávaní ledového fyziologického roztoku při intermitentní monitoraci srdečního výdeje 

pomoci Swan-Ganz katétru kontraindikováno správně uvedla necelá třetina respondentů – 

19 (32 %). Zajímavé je, že v souvislosti s roky praxe nejčastěji správně odpověděli 

respondenti z věkové kategorie 11 a více let praxe – 7 (39 % v této kategorii), ale zároveň 

50 % procent v této kategorii odpovědělo nesprávně – 9 (viz tabulka 41 a graf 30). 

Respondenti Jaškové z Brna a Výškova uváděli v 75 % správnou odpověď, že podavání 

ledového fyziologického roztoku je z důvodu vzniku arytmii kontraindikováno. Zda je 

možné podání infuzních roztoků do lumenu Swan-Ganzova katétru správně uvedlo 57 

respondentů (95 % z celku), tedy opět bez souvislosti s uvedenými roky praxe (viz tabulka 

43 a graf 32). Z výše popsaných výsledků lze zkonstatovat, že deklarovaná úroveň znalostí 

sledovaných sester dosahuje stejných výsledků bez rozdílu uvedených roků praxe, pouze u 

některých dotazů nejčastěji správně odpovídaly sestry s 11 a více lety praxe.  

Přestože z tohoto výzkumného šetření jednoznačně vyplývá, že sestry své 

teoretické a praktické dovednosti související s problematikou monitorace srdečního výdeje 

pomoci Swan-Ganzova katétru získávají převážně pouze v  průběhu nástupní a vlastní 

praxe a nejen s teoretickou problematikou, ale i přístrojovým vybavením, jsou 

seznamovány pouze služebně starší sestrou, lze zhodnotit, že vybrané základní znalosti 

jsou si sestry schopny srozumitelně v praxi předávat. Uvedenou diskuzi lze ukončit 

konstatováním, že stanovené cíle práce byly splněny.  Třetí cíl práce, vypracované 

metodické doporučení zaměřené na péči o Swan-Ganzův katétr, bude prezentován 

v následující kapitole Doporučení pro praxi. 
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10 Doporučení pro praxi 
 
 

K výzkumnému šetření byly cíleně osloveny všeobecné sestry z oddělení intenzivní 

péče kardiologie a pooperační kardiochirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny 

v Praze.  

Z výsledků vyplývající doporučení jsou tak především zaměřená na sledovaná pracoviště. 

Z obecných doporučení pro praxi lze vedoucím pracovníkům nejen zmiňovaných pracovišť 

navrhnout zaměřit pozornost na proškolování a vzdělávání sester v problematice měření 

srdečního výdeje, na nichž by měli participovat i plátci zdravotní péče a dodavatelé 

technického vybavení souvisejícího z výše zmiňovanou problematikou. Dále je nezbytné, 

zejména v nynějším čase, kdy se opět legislativně upravuje vzdělávání sester, podporovat 

účast sester v navazujících studiích a ve zvyšování kvalifikace. Pouze péče podložená 

dostatečnými teoretickými znalostmi může být nejen efektivní, ale především bezpečná. 

Nejvýznamnější pomůckou již uvedenou do  praxe, je na podkladě teoretické části 

práce a vyjádřených požadavků ošetřovatelského personálu, námi vytvořené přehledné a 

praktické metodické doporučení  péče o Swan-Ganz katétr ( viz příloha č. 5).  

Další významnou oporou pro sestry je námi navržená příloha Specifika péče o 

plicnicový Swan-Ganzův katétr v průběhu monitorace srdečního výdeje (CO) termodiluční 

technikou (pravostranná srdeční katetrizace) ke stávajícímu ošetřovatelskému standardu 

péče IKEM Kanylace centrální žíly (viz příloha č. 6).  

Dále je vedoucím oddělení navrženo umístění námi zpracované prezentace Swan-

Ganzův katétr a jeho specifika na intranetových stránkách oddělení kardiologie a 

kardiochirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (viz příloha č. 7) Tato 

prezentace bude přednesena v rámci odborného semináře oddělení kardiologie a 

kardiochirurgie IKEM na pravidelné provozní poradě v květnu 2016. 
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11 Závěr 
 

Diplomová práce se zabývala problematikou ošetřovatelské péče o nemocné 

v průběhu monitorace srdečního výdeje termodiluční technikou pomocí Swan–Ganzova 

katétru na odděleních, kde je tato metoda běžně využívána. Strukturálně je rozdělena na 

teoretickou a empirickou část. Teoretická část byla věnována hemodynamickému 

monitoringu, srdečnímu výdeji a především technice měření srdečního výdeje pomocí 

Swan–Ganzova katétru a sesterských činností s tím souvisejících. Empirická část byla 

zaměřena na zjištění, jaké metody monitorace srdečního výdeje jsou na sledovaných 

pracovištích využívány. Dále byla zjišťována spokojenost oslovených všeobecných sester s 

jejich teoretickou a praktickou přípravou týkající se především problematiky monitorace 

srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru a analyzována úroveň vybraných 

základních znalostí sester o zmiňované metodě, v souvislosti s dosaženým vzděláním a 

délkou praxe. Pro sběr dat byla zvolena metoda anonymního dotazníkového šetření. 

Respondenty byly všeobecné sestry z oddělení intenzivní péče kardiologie a 

kardiochirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. 

V rámci praktické části práce byly naplněny stanovené cíle. Prvním cílem bylo 

zjistit, jaké metody monitorace srdečního výdeje se na sledovaných odděleních, dle 

vyjádření respondentů, nejčastěji využívají. Jako nejčastěji uváděnou metodou pro měření 

srdečního výdeje byla termodiluční metoda pomocí Swan-Ganzova katétru, druhou 

nejčastěji uváděnou byla metoda Vigilance II (modifikovaný Swan-Ganzův katétr) a třetí 

uváděnou metodou byla metoda LiDCO Rapid. Toto zjištění jednoznačně potvrdilo 

vhodnost zaměření teoretické i empirické části práce na problematiku péče o nemocné se 

zavedeným Swan-Ganzovým katétrem. 

Druhým cílem byla analýza úrovně vybraných základních znalostí všeobecných 

sester o metodě monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru na 

sledovaných odděleních v souvislosti s dosaženým vzděláním a lety praxe. Dál byl 

zhodnocen oslovenými sestrami uváděný průběh teoretické a praktické přípravy týkající se 

zmiňované problematiky a zejména spokojenost oslovených sester s jejich teoretickou a 

praktickou přípravou. Z průzkumného šetření vyplynulo, že sestry své teoretické a 

praktické dovednosti související s problematikou monitorace srdečního výdeje pomoc 

Swan-Ganzova katétru získávají převážně pouze v  průběhu nástupní a vlastní praxe a 

nejen s teoretickou problematikou, ale i přístrojovým vybavením, jsou seznamovány pouze 

služebně starší sestrou. Dále bylo zjištěno, že deklarovaná úroveň znalostí sledovaných 
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sester dosahuje stejných výsledků bez rozdílu uvedených roků praxe, pouze u některých 

dotazů nejčastěji správně odpovídaly sestry s 11 a více lety praxe a pouze u některých 

dotazů nejčastěji správně odpovídaly sestry s vysokoškolským a vyšším odborným 

vzděláním. V rámci druhého cíle bylo také zjištěno, že sestry nejsou spokojeny se svou 

teoretickou a praktickou přípravou týkající se problematiky monitorace srdečního výdeje 

pomocí Swan-Ganzova katétru a jsou ochotny absolvovat odborná školení a připraveny 

přijmout teoretické podklady. Tato zjištění byla významnou oporou pro vznik metodického 

doporučení péče o Swan-Ganz katétr nejen pro naplnění třetího cíle diplomové práce. 

Metodické doporučení bylo doplněno návrhem přílohy Specifika péče o plicnicový Swan-

Ganzův katétr v průběhu monitorace srdečního výdeje (CO) termodiluční technikou 

(pravostranná srdeční katetrizace) ke stávajícímu ošetřovatelskému standardu péče IKEM 

Kanylace centrální žíly a prezentací Swan-Ganzův katétr a jeho specifika. 

Osobním cílem mé práce bylo upozornit, jak vysoké nároky jsou kladeny zejména 

na sestry vykonávající ošetřovatelskou péči v intenzivní medicíně.  Ráda bych poukázala 

na skutečnost, že i v 21. století jsou zdravotní sestry především velmi vnímavé a milosrdné 

bytosti, ale zároveň jsou schopny obsluhovat techniku, které donedávna rozuměli pouze 

biomedicínští inženýři.   
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Příloha 1: Dotazník 
 
DOTAZNÍK 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
Dovoluji si Vás touto cestou požádat o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který je 
součástí diplomové práce věnující se problematice monitorace srdečního výdeje 
pomocí Swan – Ganzova katétru. Dotazník je zcela anonymní, výsledná data budou 
použita výhradně pro potřeby zpracování průzkumu v empirické části diplomové 
práce a mohou se stát východiskem pro metodické doporučení zaměřené na péči o 
Swan-Ganzův katétr. Dotazník je určen pouze pro VŠEOBECNÉ SESTRY 
pracující na oddělení intenzivní péče kardiologie a pooperační kardiochirurgie 
Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze.  
Předem děkuji za Váš čas a co nejupřímnější odpovědi. 
 
Helena Kuchtová 
Studentka 1.lékařské fakulty UK navazujícího magisterského studia, oboru 
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 
Emailový kontakt pro případné dotazy či připomínky: Jozefcikova@seznam.cz 

 
Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 
 a) středoškolské 
 b) vyšší odborné vzdělání 
 c) vysokoškolské – bakalářské 
 d) vysokoškolské - magisterské 
 
Uveďte prosím, zda máte ukončené specializační vzdělávání v oboru intenzivní 
péče: 
a) ano 
b) ne 
c) specializační vzdělávání v oboru intenzivní péče nyní absolvuji 
 
Uveďte prosím, na jakém oddělení nyní pracujete: 
 
Uveďte prosím délku praxe v letech na pracovišti, kde se setkáváte 
s problematikou monitorace srdečního výdeje: 
 
 
1. Jaké metody monitorace srdečního výdeje používáte na vašem pracovišti (lze 
označit více odpovědí):  
a) termodiluční metoda pomocí Swan – Ganzova katétru  
b) Vigilance II (modifikovaný Swan – Ganzův katétr)  
c) LiDCO Rapid  
d) PiCCO  
e) NiCO  
f) Vigileo  



 
 

g) TEE (transesophageální echokardiografie)  
h) transesophageální Dopplerovská sonografie  
i) jiné (prosím 
uveďte)……………………………………………………………………… 
 
2. Jaké tři metody monitorace srdečního výdeje na Vašem pracovišti nejčastěji 
používáte (seřaďte od nejčastěji po méně časté):  
a) 

…................................................................................................................................... 

b) 

…................................................................................................................................... 

c) 

…................................................................................................................................... 

 

3. Kde jste získal/a teoretické a praktické vědomosti týkající se problematiky 
monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru: (lze označit více 
odpovědí)  
a) v průběhu středoškolského studia 
b) v průběhu bakalářského studia 
c) v průběhu magisterského studia 
d) v průběhu specializačního vzdělávání v oboru intenzivní péče 
e) v průběhu nástupní praxe na oddělení intenzivní péče 
f) samostudiem  
g) v průběhu vlastní praxe na oddělení intenzivní péče 
 
 
 
4. Kým jste byl/a seznámena s přístrojovým vybavením využívaným k 
monitoraci srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru (lze označit více 
odpovědí)   
a) služebně starší všeobecnou sestrou 
b) lékařem z oddělení intenzivní péče 
c) byl/a jsem proškolen/a odborným technikem 
d) nikým 
e) nepamatuji se 
 
 
 



 
 

5. Kým jste byl/a seznámena se samotným postupem monitorace srdečního 
výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru (lze označit více odpovědí):  
a) služebně starší všeobecnou sestrou 
b) lékařem z oddělení intenzivní péče 
c) byl/a jsem proškolen/a odborným technikem 
d) nikým 
e) nepamatuji se 
 
6. Probíhají u vás na pracovišti pravidelná školení týkající se monitorace 
srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru?  
a) ano    b) ne   c) nevím 
 
7. Pokud u vás na pracovišti pravidelná školení týkající se monitorace 
srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru probíhají, uveďte prosím jak 
často:  
 
……………………………………………………………………………………… 
 
8. Absolvoval/a jste v posledních dvou letech nějakou vzdělávací akci 
zaměřenou na problematiku monitorace srdečního výdeje? (lze označit více 
odpovědí)   
a) ano, motivem absolvování pro mne bylo získání kreditů v rámci nutnosti 
celoživotního vzdělávání 
b) ano, motivem pro mne byla potřeba získat vědomosti o problematice monitorace 
srdečního výdeje 
c) ne 
d) nepamatuji se 
 
9. Hodnotíte své teoretické a praktické vědomosti týkající se problematiky 
monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru za dostatečné?  
a) ano   b) spíše ano    c) ne   d) spíše ne 
 
 
10. Myslíte si, že jste schopna v průběhu monitorace srdečního výdeje pomocí 
Swan-Ganzova katétru samostatně vyhodnotit získané parametry?  
a) ano   b) spíše ano   c) ne   d) spíše ne 
 
 
11. Myslíte si, že je pro všeobecnou sestru v oboru intenzivné péče dostačující 
monitoraci srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru pouze bezpečně a 
správně provést nebo považujete za důležité i získané parametry umět 
vyhodnotit?  
a) za dostačující považuji bezpečně a správně monitoraci pouze provést 
b) myslím si, že je stejně důležité bezpečně a správně monitoraci provést i umět 
parametry vyhodnotit 
c) nevím 



 
 

12. Máte na Vašem pracovišti k dispozici odborná doporučení týkající se péče 
o Swan-Ganzův katétr? (zaměstnavatelem určený pracovní postup, standard 
péče či směrnici)  
a) ano    b) ne   c) nevím 
 
13. Chtěl/a byste mít taková doporučení na Vašem pracovišti k dispozici?  
a) ano    b) ne   c) nevím 
 
 
14. Souhlasil/a byste s nějakou formou pravidelného proškolování o metodě 
monitorace srdečního výdeje?  
a) ano   b) spíše ano   c) ne   d) spíše ne 
 
 
 
 
15. Pokud byste s pravidelným proškolováním o metodě monitorace srdečního 
výdeje souhlasil/a, jaká forma by Vám vyhovovala:  
a) teoretická - formou přednášky 
b) praktická prezentace 
c) obě předchozí varianty 
d) mít k dispozici přehledný stručný postup péče 
e) jiné, prosím 
uveďte………...................................................................................................... 
 
16.  Jaké jsou na vašem pracovišti nejčastější indikace k zavedení Swan – 
Ganzova katétru 
(lze označit více správných odpovědí)   
a) transplantace srdce 
b) reoperace a kombinované výkony          
c) šokové stavy 
d) cévní mozková příhoda  
e) akutní infarkt myokardu a jeho komplikace 
f) srdeční selháni 
g) bolesti břicha  
h) provádění intenzivní inotropní podpory srdce 
ch) při nejasném intravaskulárním objemu 
i) akutní respirační selhání 
j) PEEP vyšší než 12 cm vodního sloupce 
k) nevím  
  
 
 
 
 
 



 
 

17. Jaké jsou kontraindikace k zavedení Swan – Ganzova katétru 
(lze označit více správných odpovědí)   
a) kontraindikace k zavedení Swan-Ganzova katétru neexistují 
b) trombolytická terapie 
c) umělá chlopeň v pravém srdci 
d) zavedená elektrostimulační  elektroda 
e) závažné koagulopatie  
f) nevím 
 
18. Plicnicový katétr (Swan-Ganz) se zavádí se přes HDŽ a pravostranné 
srdeční oddíly do některé z větví plicní arterie. Používá se například (lze 
označit více odpovědí): 
 
a)  ke kontinuálnímu měření CO (cardiac output neboli srdeční výdej) – objem 

krve vypuzený levou komorou za l minu 
b)  ke kontinuálnímu měření SV (stroke volume neboli systolický objem) – 

objem krve vypuzený z levé komory při jednom stahu 
c)  ke kontinuálnímu měření SVR (systemic vascular resistence neboli 

systémová cévní periferní rezistence) – odpor systémového krevního řečiště 
(dotížení levé komory, levostranný afterload). 

d)  ke kontinuálnímu měření PVR (pulmonary vascular resistence neboli plicní 
vaskulární rezistence) – odpor plicního cévního řečiště (dotížení pravé 
komory, pravostranný afterload) 

e)  ke kontinuálnímu měření MPAP (mean pulmonary artery pressure neboli 
středního pulmonálního arteriálního tlaku) 

f)  především k intervalovému měření tlaku v zaklínění PCWP (pulmonary 
central wedge pressure) - informuje o plnění levého srdce (tedy městnání v 
plicních žilách). 

g)  ani jedna z uvedených možností není možná 
h)  nevím 
 
19. Souhlasíte s tvrzením, že tlak v zaklínění odpovídá koncovému 
diastolickému tlaku v levé komoře (EDLVP end-diastolic left ventricular 
pressure) a je ukazatelem funkce (stupně selhávání) levé komory? 
a) ano   b) spíše ano   c) ne   d) spíše ne 
 
 
20. Jsou pro vás srozumitelné běžně používané zkratky sledovaných parametrů 
v průběhu monitorace srdečního výdeje (např. CO, SV, SVR, PVR, MPAP, 
PCWP, DO2 a VO2) 
a) ano   b) spíše ano   c) ne   d) spíše ne 
 
 
 
 



 
 

21. Monitorování hemodynamiky a zejména vyhodnocení sledovaných 
parametrů umožňuje (lze označit více odpovědí): 
a) on-line dávkování vasopresorů – farmakologické podpory oběhu (dle hodnot 
SVR) 
b) dávkování kardiotonik (dle hodnot CO) 
c) dávkování tekutin (dle hodnot CVP a PVV)  
d) umožňuje sledovat efektivitu oběhu (podle DO2 a VO2) 
e) ani jedna z uvedených možností není možná 
f) nevím 
 
22. Co určuje správnou lokalizaci konce Swan - Ganzova katétru při jeho 
zavedení do plicnice 
a) tvar arteriální křivky a hodnoty plicnicových tlaků 
b) tvar arteriální křivky a centrální žilní tlak  
c) tvar arteriální křivky a změny na EKG 
d) nevím  
 
  
23. Co může být důsledkem permanentního zaklínění plicnice: 
a) aneurysma plicnice 
b) plicní hypertenze 
c) ruptura plicnice - nejzávažnější komplikace pravostranné katetrizace, která může 
probíhat až pod obrazem život ohrožujícího krvácení 
d) nevím 
 
24. Čím je ohrožen pacient při ruptuře balonku Swan-Ganzova katétru a jaké 
jsou možnosti řešení 
a) vzduchovou embolií při insuflaci vzduchu – je nutné katétr ihned odstranit 
b)vzduchovou embolií při insuflaci vzduchu – zavedený katétr je ale možné 
ponechat pro monitoraci tlaku v plicnici 
c) není ohrožen 
d) nevím 
 
25. K dosažení přesných výsledků měření srdečního výdeje termodiluční 
technikou pomocí Swan – Ganzova katétru je nezbytné správné zadání tzv. 
komputační konstanty. 
a) konstanta je definována výrobcem katetru a liší se pro jednotlivé typy, objemy a 
teploty injektátu 
b) konstanta se pro jednotlivé typy použitých roztoků neliší  
c) nevím 
 
26. Je podáváni ledového fyziologického roztoku při intermitentní monitoraci 
srdečního výdeje pomocí Swan – Ganzova katétru kontraindikováno? 
 a) ano, z důvodu vyvolání srdečních arytmii    
 b) ne, není kontraindikováno 
 c) nevím 



 
 

27. Podání infuzních roztoků (vazoaktivní látky, parenterální výživa apod.) do 
lumen Swan-Ganzova katétru je možné: 
a) pouze do speciálních katétrů s přídatným lumen pro aplikaci infuzí 
b) bez omezení, lze využít jakýkoliv vstup 
c) nevím 
 
28. Prostor pro Vaše návrhy či připomínky: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha 2: Základní hemodynamické parametry s jejich normohodnotama. 
 
 

  Zkratka: Rozměr: Norma: 

Aretriální krevní tlak (ABP) - systolický TKS, SAP mmHg 100-140 

    - diastolický TKd, DAP mmHg 60-90 

    - střední MAP mmHg 70-105 

Srdeční frekvence TF, HR 1/min 60-90 

Tepový (systolický) objem (CO/HR) TO, SV ml 50-100 (>70) 

Tepový index (SV/BSA) TI, SVI ml/m2 35-50 (>35) 

Centrální žilní tlak CŽT, CVP mmHg 2-8 

Střední tlak v pravé síni RAP mmHg 2-8 

Tlak v pravé komoře RVP mmH 20-25/2-8 

Tlak v a. pulmonalis (systolický a diastolický) PAP mmHg 20-30/8-12 

Tlak v a. pulmonalis (střední) MPAP mmHg 6-12(20) 

Střední plicnicový kapilární tlak v zaklínění PAOP, PCWP mmHg 6-17 

Minutový srdeční výdej MV, CO l/min (3,5)4-8(7,5) 

Srdeční index SI, CI l/min/m2 2,5-4,2 

Systémová vaskulární rezistence = 80 x 
(MAP-CVP)/CO 

SCR, SVR dyn*s*cm-5 
900-1400 
(1600) 

SVR indexovaná na tělesný povrch SVRI 
dyn*s*cm-

5/m2 
1400-1800 

Plicní vaskulárnírezistance = 80 x (MPAP-
PCWP)/CO 

PCR, PVR dyn*s*cm-5 (80)150-250 

PVR indexovaná na tělesný povrch PVRI 
dyn*s*cm-

5/m2 
45-290 

Index tepové práce levé komory = SVI x 
(MAP-CVP) x 0,0136 

LVSWI g*m-1m-2 40-75 

Index tepové práce pravé komory = SVI x 
(MPAP-PCWP) x 0,0136 

RVSWI g*m-1m-2 
4-9 
(nebo>10) 

Saturace smíšené žilní krve kyslíkem SvO2 % 
(60)70-
75(80) 

Dodávka O2: DO2[ml/min] = CO[l/min] x 
CaO2[ml/l] 

DO2 ml/min 640-1400 

Dodávka kyslíku indexovaná na BSA DO2I ml/m2/min 520-720 

Spotřeba kyslíku: VO2[ml/min] = CO[l/min] x 
(CaO2 - CvO2)[ml/l] 

VO2 ml/min 180-280 

Spotřeba kyslíku indexovaná na BSA VO2I ml/m2/min 110-180 

Plicní zkrat - část CO, která obchází plicní 
kapilární řečiště 

Qs/Qt %CO 3-5 

(Lejsek, 2012) 



 
 

Příloha 3: Swan-Ganz katétr 
 
 

 
SlideShare. (n. d.). Retrieved March 28, 2016 from 
http://www.slideshare.net/velianton/swanganz-pulmonary-artery- 
catheter?next_slideshow=2 
 
 

 

Příloha 4: Průběh tlakové křivky v průběhu zavádění Swan-Ganz kattru 

 
(Lejsek, 2012) 
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SWAN-GANZ 
KATÉTR  

DEFINICE:

Swan–Ganzův katétr je několikacestný, flexibilní katétr 
určený k termodilučnímu meření srdečního výdeje, který je 

dodáván ve sterilním setu. Je konstruován jako plovoucí 
balonková cévka, která je na distálním konci opatřená 
balónkem a teplotním snímačem. Rozměr katétru je 

vyjadřován v jednotkách French (F). 

INDIKACE: 

transplantace srdce, reoperace, šokové stavy, 
srdeční selháni, akutní infarkt myokardu a 
jeho komplikace, akutní respirační selhání, 

plicní embolie, intenzivní inotropní podpora 
srdce, zhodnocení stavu cirkulujícího objemu, 

významná  plicní hypertenze  

KONTRAINDIKACE:

závažná koagulopatie, trombolytická terapie, 
náhrada trikuspidální nebo pulmonální 

chlopně, implantovaný kardiostimulátor, 
trombus nebo nádor v pravém srdci, 

endokarditida trikuspidální nebo pulmonální 
chlopně

PUNKČNÍ PŘÍSTUP: 

- v. jugularis interna

- v. subclavia (supra a               
intraklavikulárně)

- v. femoralis (pomocí 
specialního S - typ katétru),

- periferní přístup pouze při 
vysokém riziku kanylace CŽ 

(v. axilaris, v. mediana 
cubiti, v. jugularis externa)

POMŮCKY: 

Swan-Ganzův katétr, ochranný rukávec, sheat 
(zavaděč), instrumentárium (skalpel, jehelec, 
peán, nůžky), chirurgické šití, sterilní čtverce, 

tampony, dezinfekční roztok (s obsahem 
chlorhexidinu nebo jodu), perforovaná sterilní 

roušku nebo (sterilní balíček k závadění kanyl), 
injekční stříkačky, jehly, sterilní fyziologický 
roztok do misky a lokální anestetikum (1% 

Mezocain). 

Pro lékaře: ústenka, čepice, sterilní empír a 
sterilní rukavice. 

Pro asistenci: ústenka, rukavice. 

KOMPLIKACE PŘI ZAVÁDĚNÍ A V 
PRŮBĚHU MONITORACE:

ruptura a. pulmonalis, vzduchová embolie, 
arytmie, ischemie myokardu, plicní infarkt, 

zauzlení katétru, ruptura balonku, nemožnost 
zavedení Swan-Ganzova katétru, infekční 

komplikace, abnormální křivka a. pulmonalis, 
neobjevuje se žádna tlaková křivka, přetrvává 

křivka tlaku v zaklínění 

PŘÍPRAVA LÉKAŘE: 

-zajistí podpis informovaného souhlasu (pokud 
je pacient při vědomí) 

- lékař stanoví indikaci zavedení

- předem se informuje o krevní srážlivosti (INR, 
Quick), alergiích a o aktuálním RTG výledku.    

- určí místo vpichu a postup 

- zvolí přistup k pacientovi 

- naordinuje premedikaci   

PŘÍPRAVA SESTRY NA 
VÝKON: 

- edukuj pacienta

- hlavu pacienta otoč k opačné straně 

- v případě punkce v. subclavia  
vypodlož mezi lopatkama 

- v případě punkce v. jugularis 
interna - mírna Trendelenburgová 

poloha 

- dle potřeby ohol místo vpichu

- monitoruj EKG, TK, SaO2

NEZAPOMEŇ: do monitoru zadej -
výšku, váhu, objem injektátu a 
komputační konstantu (je def. 

výrobcem S-G katétru)

Dále asepticky přichystáme soupravu s 
tlakovými kapslemi, držák na kapsle, 
infuzní stojan, set se stříkačkou pro 

aplikací injektátu, 500 ml fyziologického 
roztoku, monitor, spojovací kabely, 
přetlakovou infuzi s proplachovacím 

roztokem (500 ml fyziologického roztoku 
s přídavkem 5 tis. IU Heparinu, nebo 1000 
ml fyziologického roztoku s přídavkem 10 
tis. IU Heparinu). Přetlak proplachovacího 

systému  zajištíme manžetou - tlak 
udržovat v rozmezí 280-300 mmHg.

ZÁKLADNÍ SLEDOVANÉ PARAMETRY
CO - minutový srdeční výdej: 4-8 l/min
CI - srdeční index: 2,5 - 4,2 l/min/m2
PCWP - tlak v zaklínění: 6 - 17 mm Hg
PAP - tlak v plicnici: 20 - 30 mm Hg
MPAP - střední tlak v plicnici 6 - 12 mm Hg
SVRI - systemová vaskulární rezistence indexovaná 
na tělesný povrch: 1600 - 2400 dyn - s/m2/cm5

PVRI - plicní vaskulární rezistence indexovaná na 
tělesný povrch: 45 - 290 dyn - s/m2/cm5

SvO2 - saturace venózní krve: 60 - 80 %



 
  

PÉČE O SWAN-
GANZ KATÉTR

Po zavedení S-G katétru místo 
vpichu ošetřit dle standardu 

odd. (napr. dezinf. s obsahem 
chlorhexidinu) a překrýt 

sterilním krytím (napr. 
Tegaderm CHG nebo 
Bactigras+Curapor).

S-G katétr vytahovat za 
aseptických podmínek, 

proximálním směrem za 
kontroly EKG  a tlakové 

křivky na monitoru. 

SESTRO POZOR: v 
případě odporu v 

průběhu extrakce nikdy 
nevytahuj S-G katétr 

násilně - informuj lékaře
(je  doporučeno provést 

RTG snímek).

Pravidelná kontrola a 
nulování snímače. 

(1 x za 12 h)

Tlak v přetlakové manžetě s 
proplachovacím roztokem  

280-300 mm Hg

SESTRO POZOR: při ruptuře 
balonku S-G katétru, která se 

projevuje ztrátou pocitu odporu 
při inflaci (nafouknutí) a 

nemožnosti dosáhnout zaklíněni
informuj lékaře. Je vhodné, 

nikoli nezbytné katétr odstránit 
(riziko infekce, vzduchové 
embolie). Katétr je možné 

ponechat pro monitoraci tlaku 
v plicnici.

Proplachovací roztok:

500 ml Fyziologického roztoku s 
přídavkem 5 tis. IU Heparinu, 
nebo 1000 ml Fyziologického 
roztoku s přídavkem 10 tis. IU 

Heparinu 

Sterilní manipulace s S-G 
katétrem a pravidelná 

kontrola místa vpichu -
barva kůže, otok, krvácení, 

infiltrace, podkožní 
emfyzém...

SESTRO POZOR: o 
případných změnách

informuj lékaře.

Výměna S-G setů, 
tlakového snímače a 

proplachovacího roztoku 1 
x za 72 h.

!!! Minimalizovat počet 
spojovacích článku a 

nepoužívat proplachovací 
roztok s obsahem glukózy 
(zvýšené riziko infekce).

Vizuální kontrola tvaru plicnicové křivky 
na  monitoru. 

SESTRO POZOR: v případě změn 
plicnicové křivky pravděpodobně došlo k  
repozici S-G katétru - informuj lékaře.

!!! Nepoužívat 
standardní S-G katétr 
bez special. lumenu k 
aplikaci vasoaktivních 

látek nebo TPV.

Dbát na uložení S-G katétru 
v ochranném rukávci.

POZOR: pokud není S-G 
katétr uložen v ochranném 
rukávu nelze jej zasouvat 

distálně s cílem jeho 
repozice.

!!! Krytí s obsahem 
chlorhexidinu snižuje 

riziko katetrových 
infekcí až o 60 %.

SESTRO POZOR:
před extrakcí S-G 

katétra je důležité se 
ujistit o deflaci 

(vyfouknutí) balonku.

Doporučená doba 
ponechání  S-G katétru 

in situ max 72 h.    

Po vytažení S-G 
katétru a zavaděče 

místo vpichu 
kompresovat a 

následně  ošetřit a 
sterilně překrýt. 

Pravidelně kontrolovat 
místo vpichu jestli 

nekrvácí.



 

 

Příloha 6: Návrh přílohy k ošetřovatelskému standardu Kanylace centrální žíly 

Specifika péče o plicnicový Swan-Ganzův katétr v průběhu monitorace 

srdečního výdeje (CO) termodiluční technikou (pravostranná srdeční 

katetrizace). 
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Místo použití 

Klinická lůžková oddělení Institutu klinické a experimentální medicíny. 

 

Definice 

Provádí se u pacientů v resuscitační a intenzivní péči, v náročné operativě, u vybraných skupin 
chronických pacientů v závažném stavu. Zavedení centrálního žilního katétru musí být dokonale 
provedeno, zkontrolováno a zdokumentováno. Je společným úkolem lékaře a sestry. 

 

Indikace 

� dlouhodobá resuscitační a intenzivní péče  

� nitrožilní bolusové nebo kontinuální infuzní podávání  

� velké a náhlé ztráty a rychlé objemové náhrady  

� mimotělní eliminační metody  

� totální parenterální výživa  

� podávání vysokoprocentních roztoků  

� měření centrálního žilního tlaku  

� diagnostické účely  



 

 

 

� záchranné terapie (aspirace vzduchu z pravé komory při vzduchové embolii, podání 
trombolytik při tromboembolii…)  

� specifické alternativní indikace (plicnicový katétr, odběry vzorků smíšené žilní krve, port-
katétr systém…)  

Punkční přístupy 

� vena subclavia (supra a infraklavikulárně)  

� vena jugularis interna  

� vena jugularis externa (užití vzácně - především v tísni)  

� z povodí periferních žil cestou: vena basilica, vena saphena magna 

� vena femoralis communis  

Preparační chirurgické přístupy - venesekce, fleboklýza 

� vena basilica  

� vena mediana cubiti  

� vena saphena magna  

 

Výběr katétru a techniky 

Lékař nejčastěji volí punkční techniku cílenými a účelnými jednorázovými soupravami. Výběr 
katétru závisí na lékaři. Soupravy pro zavedení katétru využívají nejčastěji Seldingerovy techniky:  

� punkční jehlou do lumen cévy flexibilní vodič jako mandrén 

� přes něj lze vytvořit v kůži a podkoží rozšiřující tunel dilatátorem 

� pak zavádíme vlastní katétr  

� po dilataci lze zavést sheath -chránič (pouzdro), který kryje povrch katétru, prostupuje kůži 
a podkoží až do lumen centrální žíly. Lze jím vyměňovat katétry, zavádět stimulační 
elektrody, termodiluční katétr.  

Znalost souprav s centrálními žilními katétry, jejich komponent a možností využití musí předcházet 
jejich použití.  

 

Příprava lékaře 

� podpis informovaného souhlasu (F156 IKEM Souhlas s punkcí a kanylací CŽK) 

� lékař stanoví indikaci zavedení, určí místo a postup  

� zvolí přístup k pacientovi a naordinuje premedikaci  

� pacient při vědomí nebo v lehké sedaci: místní anestézie (1% Mezokain) 

� nutné znát stav krevní srážlivosti (INR, Quick)  

� znát aktuální RTG hrudníku  

� vědět o alergiích - desinfekce,anestetika  

 

 

 



 

 

 

Příprava sestry na výkon 

Poloha pacienta 

� hlavu otočit k opačné straně 

� v případě punkce v.subclavia vypodložit mezi lopatkami 

� v případě punkce v.jugularis interna -mírná Trendelenburgova poloha 

� dle potřeby oholit (ostříhat) místo vpichu  

� monitorace EKG, SaO2  

 

Cíl (V - výsledek) 

1. zajištění spolehlivého a bezpečného žilního vstupu 

 

Pomůcky (S - struktura) 

Příprava sterilního stolku 

1. punkční souprava  

2. rukavice  

3. jehelec, pinzeta, peán, nůžky  

4. perforovaná rouška  

5. lokální anestetikum (1% Mezokain)   

6. NaCl 0,9% do misky  

7. desinfekce dle zvyklosti oddělení   

8. čtverce, tampony  

9. stříkačky 5, 10ml, s. c., i. v. jehly  

10. šicí materiál, jehly kožní  

11. krycí materiál (transparentní krytí – např. Tegaderm)  

12. pro lékaře: ústenka, čepice, sterilní empír  

13. pro asistenci: ústenka  

       14. popřípadě set pro žilní katetrizaci (roušky, misky, čtverce, tampony, nůžky, peán, stříkačka, 
jehla) 

 

Provedení (P - proces) 

Obecné zásady výkonu 

1. aseptický ráz  

2. při převazu a výměně krytí užíváme ochranný oděv  

3. výměna transparentního krytí (např.: Tegaderm) -  dle potřeby, jinak za 3 dni 

4. výměna transparentního krytí s antiseptikem (např.: Tegaderm CHG) – dle potřeby, jinak 
za 7 dní 

5. výměna netransparentního krytí (např.: Cosmpor) -  dle potřeby, jinak každých 24 hodin 

6. výměna netransparentního krytí s antiseptikem (např.: Bactigras) – dle potřeby, jinak za 3 
dni 



 

 

 

7. hodnotíme místo vpichu - barva kůže, otok, krvácení, infiltrace, podkožní emfyzém…  

8. desinfikujeme místo vpichu dle zvyklosti oddělení (př. Chlorhexidin, Skinsept F) 

9. je-li nutné přechodně katétr uzavřít, použijeme heparinovou zátku. Uzávěr musí být co 
nejkratší.  

10. provádíme výměnu i. v. souprav, prodlužovacích hadiček, měřících setů po 72 hodinách 

11. používáme Luer-lock spoje a uzávěry k jednomu použití 

12. zbytečně systém nerozpojujeme  

13. kanylu zajistíme proti tahu správnou fixací a vytvořením smyčky na prodlužovacím setu 
(posouváním katétru hrozí podráždění v místě vpichu, dekanylace a zavlečení infekce)  

14. vedeme zdravotnickou dokumentaci 

15. místní komplikace i celkové varovné příznaky ihned hlásíme lékaři 

 

Vlastní výkon 

16. dodržujeme aseptický postup  

17. asistujeme při oblečení sterilního empíru lékaři  

18. vyjmeme zvolené soupravy na sterilní stolek  

19. asistujeme při místní anestézii  

20. sledujeme pacientovu křivku EKG při zavádění katétru do duté žíly  

21. napojíme měřící a infuzní sety 

22. fixujeme a sterilně kryjeme místo vpichu 

Péče po výkonu  

23. dle lékaře RTG kontrola  

24. infúzní pumpy a perfuzory nehlásí zvýšené tlaky svědčící pro opření katétru o žilní stěnu  

25. kontrolujeme dysrytmie při pohybu pacienta  

26. zahájíme podávání infuzních roztoků a léků dle ordinace  

27. měříme centrální žilní tlak dle ordinace lékaře 

Dokumentace  

28. datum, čas zavedení 

29. stav okolí místa vpichu 

30. datum, čas odstranění 

31. převaz CŽK 

Indikace pro výměnu kanyly 

� ukončení terapie 

� kontaminace 

� zarudnutí, sekrece 

� teploty, známky sepse 

� nefunkčnost 



 

 

 

 

Návrh přílohy k ošetřovatelskému standardu Kanylace centrální žíly 

Specifika péče o plicnicový Swan-Ganzův katétr v průběhu monitorace 
srdečního výdeje (CO) termodiluční technikou (pravostranná srdeční 
katetrizace). 

Definice 

Swan-Ganzův katétr je několikacestný, flexibilní katétr, který je na distálním konci opatřen 
balónkem a teplotním snímačem. Je určený k termodilučnímu měření srdečního výdeje. Používá 
se v intenzivní péči za účelem monitorace tlaků v arteria pulmonalis (pravostranná srdeční 
katetrizace). Jeho zavedením jsou získána cenná hemodynamická data, ktere nelze získat jiným 
způsobem. Zavádí se přes HDŽ a pravostranné srdeční oddíly do některé z větví plicní arterie. 
Termodiluční technika měření CO je invazivní vyšetřovací metoda, jejímž cílem je posuzovat 
významnost některých srdečních vad, činnost obou srdečních komor či monitorovat základní 
oběhové parametry u nemocných v kritickém stavu. Používá se také k hodnocení tlakových a 
průtokových parametrů v malém srdečním oběhu. 

 

Indikace 

SG katétr je zaváděn za účelem diagnostickým a léčebným: 

� transplantace srdce 

� reoperace 

� šokové stavy 

� akutní infarkt myokardu a jeho komplikace 

� srdeční selhání 

� plicní embolie 

� provádění intenzivní inotropní podpory srdce 

� při nejasném intravaskulárním objemu 

� akutní respirační selhání 

� významná plicní hypertenze 

Kontraindikace 

� trombolytická terapie 

� náhrada trikuspidální nebo pulmonální chlopně 

� implantovaný kardiostimulátor  

� závažné koagulopatie 

� trombus nebo nádor v pravém srdci 

� endokarditida trikuspidální nebo pulmonální chlopně 

Použití  

� Swan-Ganz katétr se používá k měření tlaku v a. pulmonalis PAP (pulmonary artery 
pressure, normálni hodnota PAP: 20-30 mm Hg) 



 

 

 

� tlak v a. pulmonalis odpovídá tlaku pravé komory v době otevření plicní chlopně a je 
funkcí průtoku tvořeného pravokomorovou kontrakcí, rezistence plicního cévního řečiště a 
plicního venózního tlaku. 
 

� PAP je měřen kontinuálně z distálního portu plicnicového katétru, kdy konec katétru leží 
volně v a. pulmonalis.   
  

� k intervalovému měření tlaku v zaklínění PCWP (pulmonary capillary wedge pressure, 
normální hodnota PCWP: 6 – 17 mm Hg). Hodnoty tlaku v zaklínění jsou využívány pro 
zhodnocení adekvátnosti plnění levého srdce (preloadu) a k posouzení hydrostatického 
tlaku v plicních kapilárách (faktor určující transvaskulární přesun tekutin). 
 

� srdeční výdej CO (cardiac output, normální hodnota CO: 4 – 8,0 l/min), množství krve 
přečerpané srdcem za 1 minutu.    
 

� srdeční index CI (cardiac index, Cl, l/min/m2), je velikost srdečního výdeje vztažená na 
jednotku tělesného povrchu. Jeho hodnota v klidu se pohybuje kolem 2,5 – 4,2 l/min/m2.  
 

� tepový objem SV (stroke volume, normální hodnota SV: 60 - 130 ml) – objem krve 
vypuzené ze srdce během jedné systoly.  
 

� systémová vaskulární rezistence SVR (systemic vascular resistance, normální hodnota 
SVR: 900 – 1400 dyn - s/cm5) – odpor systémového cévního řečiště krevnímu proudu, je 
proporcionální tlakovému gradientu mezi aortou a pravou síní. Pro jeho výpočet je nutné 
zadáni centrálního žilního tlaku. 
 

� plicní vaskulární rezistence  PVR (pulmonary vascular resistance, normální hodnota 
PVR: 150 – 250 dyn x s/cm5) – odpor plicního cévního řečiště, je proporcionální tlakovému 
gradientu mezi arterií pulmonalis a tlakem v levé síni. 
 

� dodávka kyslíku DO2 (oxygen delivery normální hodnota DO2: 640 – 1400 ml/min.) – 
množství kyslíku dodané arteriální krví do tkání za minutu. 
 

� spotřeba kyslíku VO2 (oxygen consumption, normální hodnota VO2: 180 – 280 ml/min.) – 
množství kyslíku využité tkáněmi za minutu. 
 

 

Monitorování hemodynamiky a vyhodnocení sledovaných parametrů 
umožňuje 
 
� on-line dávkování vasopresorů 

� dávkování kardiotonik (dle hodnot CO) 

� dávkování tekutin (dle hodnot CVP a PVV) 

� umožňuje sledovat efektivitu oběhu (podle DO2 a VO2) 

Punkční přístupy 
 
� vena subclavia (supra a infraklavikulárně)  

 
� vena jugularis interna  

� v. femoralis pomocí specialního S – typ katétru 

� periferní přístup (v. axillaris, v. mediana cubiti, v. jugularis externa) pouze při vysokém 
riziku kanylace CŽ 

 
 



 

 

 

Výběr katétru a techniky 

 
� viz kanylace CŽ + níže vypsaná specifika 

� Swan–Ganzův katétr se zavádí Seldingerovou technikou přes speciální zavaděč (sheat), 
který má jeden boční vstup pro aplikaci léků, tekutin a je zakončen těsnící chlopní. 
Speciální zavaděč musí být o 0,5 až 1,0 F větší než Swan–Ganz katétr 

� lékař před zavedením Swan-Ganzova katétru provede kontrolu balónku (inflace 
stanoveným množstvím vzduchu, kontrola těsnosti a pasivní deflace) 

� asistující sestra připraví a zkontroluje Swan–Ganzův katétr a systém pro snímání tlaků, 
provede kontrolu proplachu všech linek katétru a celého proplachového systému 
fyziologickým roztokem s heparinem, dále z proplachového systému vytlačí vzduchové 
bubliny, napojí distální linky na tlakovou linku, kalibruje systém a test snímání tlaku 
katétrem ještě před jeho zavedením a pak po zavedení 

� lékař katétr zavede v ochranném rukávci luminem zavaděče do vzdálenosti cca 15 – 20 cm 
(většinou tato vzdálenost odpovídá vzdálenosti před vstupem do pravé komory), nafoukne 
balonek doporučeným množstvím vzduchu (nejčastěji 1,5 ml) a postupně zavádí katétr za 
stálého sledováni tlakových křivek na monitoru až do dosažení polohy zaklínění. 
Inflatovaný balonek usnadňuje plování katétru krevním řečištěm a snižuje riziko vzniku 
arytmií při vstupu špičky katétru do komory a dráždění její stěny  

� po dosažení polohy zaklínění provede lékař pasivní deflaci a sleduje, jestli se objeví křivka 
a. pulmonalis. Znovu pomalu nafoukne balonek a sleduje, při jaké náplni se objeví křivka 
zaklínění 

� pokud je nutné, provede lékař repozici polohy katétru tak, aby zaklínění bylo dosaženo při 
náplni předepsané výrobcem. Při zpětném posunu katétru, z důvodu možnosti ruptury 
větve a. pulmonalis, poškození endokardu a chlopní nafouknutým balonkem při 
pohybu zpět, vždy vypustí balonek 

� správnou lokalizaci konce Swan-Ganzova katétru při jeho zavedení do plicnice určuje tvar 
arteriální křivky a hodnoty plicnicových tlaků  

� po zavedení Swan–Ganzova katétru je vždy provedena RTG kontrola, pro ujištění se o 
správné poloze katétru 

� roztokem pro termodiluční měření srdečního výdeje je fyziologický roztok, nebo 
 5 % roztok glukózy a to v případě přetížení pacienta tekutinami a sodíkem. Standardní 
objem injektátu je při použití roztoku o pokojové teplotě 10 ml (aplikaci ledového 
roztoku nedoporučena z důvodu vzniku arytmií) 

� k měření je používán uzavřený systém injektátu, ze kterého je přes jednocestnou chlopeň 
nataženo požadované množství roztoku do stříkačky a poté je aplikováno do proximálního 
portu. Aby byly zajištěny co nejpřesnější výsledky, je nutné, aby podání injektátu bylo 
provedeno plynule a rychle po dobu 2 – 4 sekund. Srdeční výdej se během dechového 
cyklu mění a to dost významně, proto se doporučuje aplikovat injektát na konci exspiria 

 

Interpretace tlaku v zaklínění  

� mezi hlavní kritéria správného zaklínění patří typický průběh a změna tlakové křivky po 
inflaci a deflaci balonku 

 
� tlak v zaklínění by měl být vždy nižší než diastolická hodnota tlaku v a. pulmonalis 



 

 

 

� hodnota PO2  by měla být u krve nabrané ze zaklíněného katétru vyšší než v arteriální krvi 
 

� rozdíl pH (hodnota z krve ze zaklínění mínus arteriální krev) je vyšší než 0,008 a rozdíl 
PCO2 (hodnota z krve ze zaklínění mínus arteriální krev) je vyšší než 11 mm Hg 

 
� hodnoty tlaku v zaklínění jsou v klinické praxi využívány pro zhodnocení adekvátnosti 

plnění levého srdce (preload) a k posouzení hydrostatického tlaku v plicních kapilárách 
(faktor určující transvaskulární přesun tekutin) 

 
� střední hodnota tlaku v zaklínění většinou dobře koreluje s tlakem v levé komoře na konci 

diastoly a hodnota tlaku v zaklínění tak může zpřesnit léčebné cíle v řadě situací například 
podávání tekutin, nebo při diuretické terapie  

 
� normální hodnota tlaku v zaklínění je 6-17 mm Hg 

 
� tlak > 18 mm Hg se považuje za hemodynamickou známku levostranného srdečního 

selhávání, při této hodnotě tlaku mohou být přítomny i klinické nebo rtg známky plicního 
městnáni 

 
� snížená úroveň tlaku v zaklínění pod 6 mm Hg bývá při hypovolémii a také pří poškození 

pravé komory infarktem  
 
� po vypuštění balonku se zobrazí střední tlak v plicnici. Normální systolický tlak je 20-30 

mm Hg a diastolický 8-12 mm Hg. Po nafouknutí balonku se správně tlaky zablokují 
působením nafouknutého balonku a nepřímo naměřený tlak v zaklínění plicnice je tak 
odrazem tlaku v levé komoře na konci diastoly a počátečního napětí v levé komoře. Z toho 
důvodu je při zjišťování cirkulujícího objemu mnohem spolehlivější měření tlaku v zaklínění 
než měření centrálního žilního tlaku 
 

 

Příprava lékaře 

� viz kanylace CŽ 

 

Příprava sestry na výkon 

 

Poloha pacienta 

� viz kanylace CŽ  

 

Pomůcky (S - struktura) 

 

Příprava sterilního stolku 

� viz kanylace CŽ + níže popsaná specifika 
 

� Swan-Ganzův katétr, ochraný rukávec 
 

� sestra asepticky přichystá soupravu s tlakovými kapslemi, infuzní stojan, monitor, 
spojovací kabel, přetlakovou infuzi s proplachovacím roztokem (500 ml fyziologického 
roztoku s přídavkem 5 tis. IU Heparinu, nebo 1000 ml fyziologického roztoku s přídavkem 
10 tis. IU Heparinu). Přetlak proplachovacího systému je zajištěn manžetou. Tlak 
v přetlakové manžetě s kontinuálním proplachovacím roztokem je doporučováno udržovat 
rozmezí 280-300 mmHg. 



 

 

 

� 500 ml fyziologického roztoku, set se stříkačkou pro aplikaci injektátu 
 

� zajistit nastavení monitoru zadáním potřebných hodnot k vlastnímu měření (výška, váha 
klienta, objem injektátu a další parametry) 
 

� synchronizovat umístění komůrky se střední axilární čárou 
 

� před zahájením měření srdečního výdeje zadáme do monitoru správnou komputační 
konstantu. Ta je definována výrobcem Swan-Ganzova katétru a souvisí s velikostí katétru, 
teplotou vstřikovaného injektátu a objemem vstřikovaného bolusu. Správné zadání 
komputační konstanty je nezbytné k dosažení odpovídajících výsledků 

 

 

Provedení (P - proces) 

Obecné zásady výkonu 
� viz kanylace CŽ  

 

Vlastní výkon 
� viz kanylace CŽ  

 

Péče po výkonu  

� viz kanylace CŽ + níže popsaná specifika 
 

� podávání infuzních roztoků do S-G katétru lze pouze do speciálních katétrů s 
přídatným lumen pro aplikaci infuzí 

Komplikace při zavádění a v průběhu monitorace 

� závažné komplikace - ischemie myokardu, arytmie při jeho uložení in situ a rovněž při 
jeho extrakci (supraventrikulární nebo komorové extrasystoly) 
 

� zauzlení katétru - je sice méně časté, ale někdy vyžaduje chirurgické odstranění katétru 
 

� plicní infarkt se vyskytuje až v 7 % a je výsledkem distální migrace katétru  
 

� u 8-20 % nemocných je popisován problém nemožnost zavedení Swan–Ganzova 
katétru a to převážně z důvodu těžké plicní hypertenze, dilatované pravé komory, 
trikuspidální regurgitace či bradykardie 
 

� ruptura balonku je obvykle provázena ztrátou pocitu odporu při inflaci a nemožnosti 
dosáhnou zaklínění, nemocný je ohrožen vzduchovou embolií při insuflaci vzduchu – 
zavedený katétr je ale možné ponechat pro monitoraci tlaku v plicnici 
 

� vzduchová embolie je možná komplikace jako u všech kanylací centrálního žilního 
systému. Její riziko při pravostranné katetrizaci je vzhledem k průměru zavaděče (7,5-8F) 
mnohem vyšší a stoupá převážně u nemocných se spontánní ventilací. Zavaděč s chlopní 
přispívá dost významně ke snížení této komplikace, řešení: okamžitě odsát vzduch z 
kanyly 
 

�  infekční komplikace, např. infekci v místě vpichu, tromboflebitida, katétrová sepse a 
endokarditida. Riziko infekcí spojených s katétrem stoupá po 72 – 96 hodin ponechání 
katétru in situ. Kolonizace se vyskytuje u 20 % pacientů. Swan–Ganz katétr je také 
zdrojem trombózy a k formaci trombu může dojít kdekoliv po celé délce katétru 
  



 

 

 

� nejzávažnejší komplikace pravostranné katetrizace je ruptura a. pulmonalis, jenž 
může probíhat až pod obrazem život ohrožujícího krvácení. Příčiny ruptury jsou 
dlouhodobá dislokace katétru distálním směrem, inflace balonku nadměrným množstvím 
vzduchu, nepřiměřený tlak a objem proplachovacího roztoku do distálního konce katétru a 
chronická plicní hypertenze 
 
 

� abnormální křivka a. pulmonalis - objevuje se při chlopňové vadě, dislokaci katétru v 
pravé komoře a řešením je repozice katétru 
 

� v případě, že se neobjevuje žádna tlaková křivka je příčinou chybná poloha trojcestného 
kohoutu, uzávěr katétru krví nebo chybné sestavení tlakového systému či závada monitoru 
 
� v případě kdy přetrvává křivka tlaku v zaklínění (konec katétru zaveden příliš daleko do 

a. pulmonalis a kde dochází k overwedgingu) je nutno polohu katétru upravit 
 
� v případě kdy se neobjevuje křivka pravé síně je příčinou dislokace katétru v oblasti 

horné duté žíly, nebo se katétr stáčí do jiné žíly     
 
� neobjevuje se křivka pravé komory – důvodem je ohýbání či dislokace katétru v oblasti 

pravé síně (napr. při chlopňové vadě nebo stavech s nízkým srdečním výdejem) 
 
� problém s průchodnosti katétru z pravé komory do a. pulmonalis – vzniká při ohýbání 

katétru v pravé komoře (dilatační kardiomyopatie, chlopňové vady, stavy s nízkým 
srdečním výdejem) 
� přetrvávající křivka a. pulmonalis i při maximální povolené inflaci balónku –  býva při 

dislokaci katétrů proximálním směrem, tj. katétr není dostatečně zasunut do a. pulmonalis 
nebo ruptura balonku 
 

 

Indikace pro výměnu či odstranění kanyly 

� viz kanylace CŽ 
 
� doporučená doba ponechání  S-G katetru in situ max 72 h (riziko infekcí spojených s 

katétrem stoupá po 72 – 96 hodin ponechání katétru in situ) 
 
� před extrakcí S-G katétru je důležité se ujistit o deflaci (vyfouknutí) balonk 

 
� S-G katétr vytahovat za aseptických podmínek, proximálním směrem za kontroly EKG a 

tlakové křivky na monitoru 
 
� v případě odporu v průběhu extrakce nikdy nevytahovat S-G katétr násilně 

 
 
 

Dokumentace  

� viz kanylace CŽ 
 
 
 
 

 



 

 

 

  

 

Příloha 7: Prezentace: Swan-Ganz katétr a jeho specifika 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 8: Žádost o provedení výzkumného šetření    



 

 

Příloha 9: Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce 
 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

 

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

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

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora. 

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

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

pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

 

Příjmení, jméno  

(hůlkovým písmem) 

číslo dokladu totožnosti 

vypůjčitele  

(např. OP, cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné práce Datum Podpis 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


