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Úvod 

   Základem mé bakalářské práce je případová studie (kazuistika) pana V. K., 

kterého jsem poznala během své prázdninové praxi na jednotce intenzivní péče 

cévní chirurgie. 

S pacientem jsem se seznámila již během jeho příjmu na standardní oddělení 

cévní chirurgie dne 16. 7. 2014. Důvodem přijetí byl plánovaný operační výkon 

na doporučení neurologa. Pacientovi byla zjištěna stenóza arteria carotis interna 

ze 70% a opakovaně prodělal tranzitorní ischemickou ataku. 

Operace proběhla dne 17. 7. 2014 v celkové anestezii, poté byl pacient převezen 

na JIP cévní chirurgie, následující den 18. 7. 2014 byl přemístěn na intermediální 

oddělení cévní chirurgie a 21. 7. 2014 byl propuštěn domů. 

 

   V první části práce - Teoretická východiska se zabývám obecně tepenným 

systémem, charakteristikou onemocnění, příznaky, vyšetřovacími metodami, 

konzervativní léčbou, angioplastikou, chirurgickou léčbou, komplikacemi a 

prognózou.  

Ve druhé části práce - Kazuistika se zabývám pacientem samotným. Jeho 

lékařskou anamnézou, ošetřovatelskou anamnézou, popisuji zde každý den 

hospitalizace od jeho přijetí až po propuštění. K jednotlivým hospitalizačním 

dnům jsem vytvořila tabulky fyziologických funkcí a tabulky znázorňující podaná 

léčiva. Poté následuje část farmakoterapie, kde jsou uvedené stručné popisky 

podaných léčiv. Dále je ošetřovatelská část, kde se zabývám 12ti funkčními vzorci 

zdraví podle modelu Marjory Gordonové a ošetřovatelskými problémy pana V. K. 

během hospitalizace.  

Ve třetí části práce - Diskuze se zabývám specifickou péčí o periferní žilní katétr a 

porovnávám standardy péče v různých nemocnicích. 
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A poslední, čtvrtá část práce je věnovaná závěru, slovníku a seznamům zkratek, 

použité literatury, grafů a tabulek. 

Cílem mé práce je představení vážného cévního onemocnění - stenóza arteria 

carotis a to na případové studii 79 ti letého pacienta, který z důvodu tohoto 

onemocnění podstoupil endarterektomii. Velká část práce je věnována 

ošetřovatelským problémům vzniklým při operačním výkonu. A těmi jsou 

pooperační bolest, péče o invazivní vstupy, péče o operační ránu a pooperační 

poruchy spánku. 

Veškeré informace o pacientovi byly získány s jeho souhlasem, se souhlasem 

hlavní sestry nemocnice, primáře cévní kliniky a staniční sestry oddělení JIP. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1. 1. Anatomie a fyziologie krevního oběhu 

 

Krevní oběh je uzavřenou soustavou trubic, která zahrnuje srdce a krevní cévy. 

Jeho hlavní funkce jsou distribuce O₂ a živin ke tkáním, přenos metabolitů a CO₂ 

k vylučovacím orgánům a plicím, transport hormonů a složek imunitního 

systému. Je také důležitý pro termoregulaci. 

Krevní oběh je poháněn velmi výkonnou svalovou pumpou - srdcem. To svými 

pravidelnými stahy vypuzuje krev do velkých tepen. Krev dále pokračuje do 

menších tepen a do tepének. Poté do systému tenkostěnných kapilár, zde dochází 

k výměně plynů a tekutin mezi krví a okolní tkání. Kapiláry se spojují ve vény, 

které ústí do srdce. 

Propojením srdce s cévami vznikají dva okruhy - malý, plicní okruh a velký, tělní 

okruh. Oba okruhy jsou vzájemně propojeny. Odkysličená krev je z celého těla 

přiváděna vena cava inferior a superior (horní a dolní dutou žilou) do pravé síně. 

Smrštěním pravé síně je krev vypuzena přes trojcípou chlopeň do pravé komory a 

po jejím smrštění jde krev před poloměsíčitou chlopeň do plicní tepny. Zde začíná 

malý, plicní oběh - odkysličená krev je přiváděna do plic přes arteria pulmonalis 

dextra a sinistra (pravá a levá plicní tepna), které do plic vstupují plicními hily, 

větví se podél bronchů a postupně se rozpadají na sítě kapilár. Okysličenou krev z 

plic odvádí dvě venae pulmonales sinister a dvě v. pulmonales dexter (čtyři plicní 

žíly). Krev dále proudí do levé srdeční síně, odkud je přes dvojcípou chlopeň 

přečerpána do levé komory. Z levé komory je krev mohutným stahem přes 

poloměsíčitou chlopeň vypuzena do aorty, která se postupně dělí na menší tepny, 

které vyživují orgány a tkáně celého těla. 

(2, 3, 4) 
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1.2. Tepenný systém 

1.2.1. Anatomie tepny  

 

“Tepny jsou trubice složené ze tří vrstev. Jsou to: vnitřní vrstva, tunica intima, 

střední vrstva, tunica media (svalová vrstva) a zevní vrstva, tunica adventitia, též 

tunica externa. Výstelku tunica intima tvoří jedna vrstva plochých endotelových 

buněk, pod nimiž jsou uložena elastická a kolagenní vlákna. Elastická vlákna 

vytvářejí ve stěně tepny mezi intimou a medií blanku, membrana elastica interna, 

a mezi tunica media a adventicií membrana elastica externa. Jednou z hlavních 

funkcí endotelu je zábrana srážení krve na jeho povrchu. Střední vrstva, tunica 

media, je nejsilnější vrstvou stěny tepny a je složena z cirkulárně a spirálně 

uložených hladkých svalových buněk. Druhou složkou této vrstvy jsou kolagenní a 

elastická vlákna. Zevní vrstva je tvořena elastickými a kolagenními vlákny, která 

jsou zakotvena do okolního řídkého vaziva. Vlákna se navzájem kříží a probíhají 

převážně longitudiálně. Charakter připojení dovoluje pohyb cévy ve vazivu, 

zároveň ale cévu k okolí tkání fixuje.” 

(Ondřej Naňka, Miloslava Elišková, 2009, s. 85)  

 

Obr. č. 1: Stavba tepny 

(Zdroj: https://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=endotel&lang=6) 
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1.2.2. Anatomie tepenného systému 

 

“Z levé komory srdeční vystupuje největší tepna našeho těla - srdečnice, aorta. 

Prochází břišní a hrudní dutinou. Podle průběhu rozlišujeme na aortě úseky: 

aorta ascendens, cca 5-6 cm dlouhá, vystupuje z levé komory srdeční a její 

začátek je rozšířený, bulbus aortae. Jde kraniálně a ve výši připojení druhého 

žebra vpravo ke sternu přechází v oblouk aorty, arcus aortae. Z bulbu odstupují 

pravá a levá koronární tepna, které převádějí krev do srdeční stěny. Šest až sedm 

cm dlouhý oblouk aorty kříží napříč průdušnici a velké plicní cévy. Ve výši 

čtvrtého hrudního obratle plynule přechází v hrudní aortu, aorta thoracica. Z 

aortálního oblouku vystupují v pořadí zprava do leva tyto silné tepny: truncus 

brachiocephalicus, a. carotis communis sinistra a a. subclavia sinistra. Hrudní 

aorta je nejprve uložena v zadním mediastinu po levém boku hrudní páteře. 

Kaudálně se přetáčí na přední stranu hrudních dolních obratlů a otvorem přes 

bránici, hiatus aorticus, se dostává do břišní dutiny jako břišní aorta, aorta 

abdominalis. Břišní aorta jde kaudálně po tělech bederních obratlů a ve výši 

čtvrtého lumbálního obratle se větví, aortální bifurkace, na pravou a levou a. 

iliaca communis.”  

(Ondřej Naňka, Miloslava Elišková, 2009, s. 105) 

 

1.2.3. Arteria carotis communis 

Arteria carotis communis (společná krkavice) je největší krční tepnou. Zásobuje 

krví horní polovinu krku, hlavu, mozek a oko. Levé arteria carotis communis je 

přímou větví z oblouku aorty. Pravá arteria carotis communis vyúsťuje z truncus 

brachiocephalicus (hlavopažní kmen). Levá i pravá krkavice probíhají podél 

průdušnice, jícnu a za štítnou žlázou. Kryje je sval - musculus 

sternocleidomastoideus (kývač). 
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V oblasti horního okraje štítné chrupavky se dělí na arteria carotis externa 

(zevní krkavice) a arteria carotis interna (vnitřní krkavice). Arteria carotis 

externa zásobuje krví hlavně horní polovinu krku  a hlavu, kromě mozku a oka. A 

arteria carotis interna vstupuje do lebeční dutiny a naopak zásobuje krví velkou 

část mozku a také oko. 

(1, 2) 

 

Obr. č. 2: Zobrazení krkavice 

(Zdroj: http://www.brusselsheartcenter.org/media/images/hoofdenhals.jpg) 

 

1.3. Charakteristika onemocnění 

 

1.3.1. Stenóza arterie carotis 

Stenóza (zúžení) nejčastěji probíhá ve větvení tepen. Tepna se nejprve zužuje a 

někdy postupně dochází až k uzávěru tepny. Nejčastější příčinou stenózy arterie 

carotis (krkavice) je ateroskleróza, kdy tepnu zužuje aterosklerotický plát, který se 

usazuje po obvodu tepny a tím tak zužuje její průsvit. Aterosklerotický plát je 

většinou lipidové (tukové povahy) a to především z cholesterolu, někdy je 

kalcifikovaný. 
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Aterosklerotický plát může prasknout a začít krvácet, to zúžení karotidy ještě 

zhorší a může dojít až k uzávěru. Také může vzniknout trombóza, která může 

způsobit akutní uzávěr. 

Plát může být měkký nebo tvrdý. Měkký je nestabilní, velice rizikový, s 

embolizací. Tvrdý je naopak stabilní, méně rizikový a je kalcifikovaný. 

1.3.2. Ateroskleróza 

Ateroskleróza je tepenné onemocnění. Toto onemocnění postihuje především 

velké tepny. Například tepny věnčité, aortu, krkavici, tepny dolních končetin a 

tepny kyčelní. Při ateroskleróze narůstá sklerotický plát (nejčastěji je tvořen lipidy 

- cholesterolem), který zužuje průsvit tepny (vzniká stenóza tepny), porušuje 

výstelku tepny a mění laminární proudění krve v proudění turbulentní. Tímto 

vznikají vhodné podmínky k usazování trombů a následně vzniká riziko vzniku 

zúžení průsvitu tepny či úplný uzávěr tepny a tím vzniká nedokrevnost (ischemie) 

mozku. Při ruptuře aterosklerotického plátu dojde ke krvácení, které podpoří 

zúžení tepny nebo vznikne trombóza, která může způsobit až akutní uzávěr tepny. 

Při úplném uzávěru tepny hrozí vznik cévní mozkové příhody (CMP), avšak to 

záleží na tom, jaká tepna a v jakém místě je postižena. A také na dostatečnosti 

zásobení krví zbývajícími tepnami. „Většina ischemických mozkových příhod (60 

%) je však způsobena embolizací nástěnných trombů nebo exulcerovaných 

sklerotických hmot do intrakraniálního řečiště.” 

 (Bohuslav Čertík, 2005, s. 14 - 15)  

 

Při velkém zúžení tepny hrozí vznik přechodné ischemické příhody - “Tranzitorní 

ischemická ataka (TIA) je způsobena dočasnou redukcí perfuze určité oblasti 

mozku. Manifestuje se krátce trvajícím neurologickým deficitem v závislosti na 

lokalizaci ischemie v mozku. Dočasný neurologický deficit trvá obvykle 2-15 

minut, event. i dél, vždy však vymizí do 24 hodin. TIA je označována jako malý 

iktus, neboť je časným varovným znamením hrozícího ischemického iktu. Až 35 % 
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nemocných s projevy TIA prodělají do 5 let ischemický iktus, přičemž polovina 

iktů proběhne do 1 roku od TIA.”  

(Bohuslav Čertík, 2005, s. 39) 

Aterosklerotické změny postihují především větvení karotid a počáteční úsek 

vnitřních karotid. 

K rizikovým faktorům vzniku aterosklerózy patří hlavně vyšší věk, pohlaví 

(častěji u mužů) a hyperlipidémie. Faktory zvyšující vznik aterosklerózy jsou 

hypertenze, hypercholesterolémie, obezita, diabetes mellitus, kouření a užívání 

hormonální antikoncepce. 

(5, 6) 

1.3.3. Příznaky  

Hlavními příznaky ischemie (nedokrevnosti) mozku jsou porucha citu, hybnosti a 

ztráta svalové síly v horních nebo dolních končetinách. Dále porucha vidění na 

jedno oko, porucha mimiky na polovině tváře. Také často vzniká porucha řeči, 

neschopnost správné výslovnosti, neschopnost porozumění psané či mluvené řeči.  

Jak již bylo uvedeno výše, tak se nedokrevnost mozku dělí na dočasnou 

(transitorní ischemická ataka - TIA) kdy tyto příznaky během pár minut 

(nejpozději však do 24 hodin) vymizí a na nedokrevnost mozku trvalou (cévní 

mozková příhoda - CMP), jejíž následky už nevymizí, maximálně se mohou 

zmírnit. Míra postižení závisí na rozsahu ischemie mozkových center. 

Také je bezpříznaková ischemie mozku. Kdy zúžení není provázeno žádnými 

neurologickými obtížemi a tak je těžké včasné odhalení a proto je velké riziko 

vzniku cévní mozkové mrtvice. Tento typ ischemie se dá poznat pouze poslechem 

krkavice. Nad stenózou je slyšitelný šelest. 
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1.4. Diagnostika zúžení karotidy 

1.4.1. Vyšetřovací metody 

Anamnéza:  

Rodinná: Lékař se pacienta ptá na výskyt cévní mozkové příhody, stenózy, 

cukrovky v rodině. 

Osobní: Zde lékař zjišťuje, zda jsou u pacienta přítomny rizikové faktory pro 

vznik aterosklerózy a přidružená onemocnění - hypertenze, hypercholesterolémie, 

obezita, diabetes mellitus. A zda pacient kouří. 

Nynější onemocnění: Lékař se ptá na nynější obtíže - bolesti, poruchy řeči, 

poruchy hybnosti končetin a poruchy zraku. 

Fyzikální vyšetření: 

Pohled: Lékař pozoruje celkový stav pacienta. Na krku může pozorovat naplnění 

centrálních žil a jejich změnu při změně polohy. Či pulzaci krkavic. 

Pohmat: U stenózy arterie carotis se fyzikální vyšetření pohmatem nedoporučuje.  

“U karotid je zapotřebí varovat před vyšetřením pohmatem, které nepřinese 

validní informaci: pulzující krkavice neříká nic o průchodnosti větví za bifurkací, 

které již nejsou palpaci přístupné. Stlačení krkavice v místě nestabilního 

sklerotického plátu naopak zvyšuje riziko možné embolizace.”  

(Krajíček Milan, 2007, s. 226.) 

Poslech: Toto je velmi cenným vyšetřením. Lékař přes fonendoskop uslyší šelesty 

za stenózou. Šelest může mít různou intenzitu, dle stupně zúžení. 

Neurologické vyšetření:“D ůležité je klinické neurologické vyšetření, optimálně 

neurologem orientovaným na cerebrovaskulární problematiku.” 

 (Krajíček Milan, 2007, s. 226.) 
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Zobrazovací metody: 

Neinvazivní:  

Ultrazvukové vyšetření: Neboli sonografie, je diagnostická zobrazovací technika, 

která funguje na principu ultrazvuku odraženého od tkání.  V cévní chirurgii se 

využívá na vyšetření tepen. Využívá se jak k diagnostice, tak také k pooperační 

kontrole. 

“Suverénní metodou ověření a upřesnění nálezu zejména na karotické bifurkaci je 

duplexní sonografie (DS). Pracuje na principu kvantitativního hodnocení 

průtokových charakteristik a umožňuje i dvojrozměrné zobrazení s barevným 

rozlišením. Vyšetření je ambulantní, rychlé a naprosto neinvazivní. Jeho hlavní 

výhoda spočívá ve vysoké senzitivitě i specifitě a určitá nevýhoda v subjektivním 

hodnocení daném osobou vyšetřujícího. Ve zkušených rukou je stanovení stupně a 

lokalizace stenózy či uzávěru nicméně spolehlivou a jedinečnou metodou.” 

“Nenáročnost vyšetření (pomineme-li finanční nároky na přístrojové vybavení) z 

něj činí ideální nástroj pro potřeby screeningu, jak pro případy s 

asymptomatickými nálezy krčních šelestů, tak pro nemocné s pokročilými formami 

aterosklerotického onemocnění podstupující jiné kardiovaskulární operace.”   

(Krajíček Milan, 2007, s. 226.) 

Invazivní: 

Angiografie: Je radiologické vyšetření cév, při kterém se používá kontrastní látka. 

Touto metodou se dá dokonale zobrazit oblouk aorty a jeho větve. Lékaře 

informuje o lokalizaci patologického nálezu a také o celém vyšetřovaném povodí. 

Ovšem toto vyšetření má jisté nevýhody - je invazivní a radiologické. Hrozí zde 

tedy iatrogenní poškození přístupové tepny a toxoalergická reakce na kontrastní 

látku. Angiografie se dnes již moc neprovádí. Většinou jen pokud se uvažuje i o 

perkutánní transluminární angioplastice. A nebo při opakující se stenóze. 

CT-angiografie: Toto vyšetření je výborná kombinace klasické angiografie 

společně s počítačovou trojrozměrnou rekonstrukcí. Dokáže zobrazení vztahu 
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tepen k okolním strukturám. Využívá se pro zobrazení uzávěrů, stenóz, 

aneuryzmat, bypassů, arteriovenózní malformace a zkraty. 

NMR-angiografie: (nukleární magnetická rezonance) Současně nejšetrnější 

zobrazovací metoda. Jedinou nevýhodou oproti CT-angiografii je, že toto 

vyšetření trvá déle a i zpracování výsledků je časově náročnější. Ale může přinést 

konečnou informaci u některých nádorů či stavů výše uvedenými metodami 

neobjasněnými. 

(7)
 

1.5. Léčba zúžení karotidy 

1.5.1. Konzervativní léčba 

A) Zdraví životní styl: Vyloučení kouření a omezení alkoholu (pít spíše víno než 

pivo a destiláty). 

B) Dietní režim: - Diabetes mellitus: Dodržování diabetické diety, popřípadě 

podávání antidiabetik či inzulinu 

                               - Hyperlipidémie, hypercholesterolémie: Pacient by měl 

dodržovat zásady správné výživy. Sacharidy mají tvořit 50-55 % denního 

energetického příjmu, proteiny 20-25 % a tiky maximálně 30 %. Strava by měla 

být bohatá na vlákninu a vitamíny a měl by být dodržován správný pitný režim (2-

3 litry tekutin denně). Dále se pacientovi mohou podávat hypolipidemika - statiny. 

Cílem léčby je udržení celkového cholesterolu pod 4,5 mmol/l. 

C) Arteriální hypertenze: Pomocí antihypertenziv se snažíme pacientův tlak 

udržet na fyziologické hodnotě (do 130/80). 

D) Ředění krve: Pomocí léků (např. Anopyrin, Godasal…) ředíme pacientovi 

krev, tím bráníme zachycování krevních destiček na stěně tepny. 

1.5.2. Intervenční léčebné metody - PTA karotidy 

Perkutánní transluminální angioplastika je invazivní léčebný postup, kterým lze v 

některých případech odstranit zúžení či uzávěr tepny. Spočívá v roztažení či 
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zprůchodnění postiženého místa balónkovým katétrem. V současnosti je výkon 

téměř vždy provázen implantací stentu - vnitřní kokové výztuže tepny.  

Průběh výkonu: Nejprve se místně umrtví místo vpichu (nejčastěji se katétr zavádí 

přes stehenní tepnu). Po tenkém drátu se zavede balónkový katétr do místa zúžení. 

Poté se balónek nafoukne, tím se roztáhne postižené místo. Skoro vždy se zavede 

také stent, který v tepně zůstává a který udržuje tepnu roztaženou. Balónek se 

sfoukne a katétr se vytáhne. 

Po celou dobu se katétrem také vpravuje do tepny kontrastní látka a pod 

rentgenovým zářením lékař vidí postižené místo a také zda je balónek (popřípadě 

stent) správně umístěn. 

(12) 

1.5.3. Chirurgická léčba 

Indikace k operaci 

Asymptomatická forma: 
 

- významnou až kritickou stenózu a. carotis interna od 70% 

- stenózu 60 % při druhostranném uzávěru a. carotis interna 

- stenózu 60 % při plánované velké cévní či kardiovaskulární operaci 

- tepenné aneuryzma 

Symptomatická forma:
 

-významnou až kritickou stenózu a. carotis interna od 60% s typickou 

symptomatologií (TIA) 

- stenózu 60 % po ukončené cévní mozkové příhodě 

- významnou stenózu a. carotis externa při oboustranném uzávěru a. carotis 

interna 

- symptomatický exulcerovaný plát i při mírném stupni zúžení 
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- tepenné aneuryzma 

 

(6) 

Kontraindikace operace 

 

Absolutní kontraindikací k operaci karotidy je graficky prokázaný kompletní 

uzávěr vnitřní karotidy.  

Relativní kontraindikací je čerstvé malatické ložisko na CT mozku. Výkon na 

příslušné karotidě je potřeba odložit alespoň o tři týdny, abychom snížili riziko 

pooperačního krvácení do malatického ložiska. 

“Indikace operace karotid nejsou limitovány ani věkem, ani pohlavím, důležité je 

stáří biologické a zhodnocení benefitu výkonu pro nemocného.” 

 (Bohuslav Čertík, 2005, s. 68) 

Samotná operace 

Endarterektomií je chirurgický výkon užívaný k obnovení průchodnosti tepny. 

Jsou dva způsoby operace ve dvou různých typech anestezie. 

První způsob je everzní endarterektomie, která lze provést pouze ve svodné 

anestezii a to při plném vědomí pacienta. Podmínkou zde je, že pacient musí plně 

spolupracovat a mačká gumovou hračku. 

Druhým typem endarterektomie je operace konveční, je to klasický způsob 

operace v celkové anestezii.
 

Pooperační péče 

Pacient zůstává nejméně do druhého dne na pooperačním pokoji (JIP). Pravidelně 

se kontroluje krevní tlak, který by se měl udržovat v rozmezí do 140/85 mm Hg. 

Důležitá je také péče o ventilaci, nesmí dojít k jakékoli hypoxii. Krevní ztráty v 
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drénu by měly být minimální a drén se obvykle za 24 hodin odstraňuje. A také se 

musí pravidelně kontrolovat vědomí a hybnost končetin. Ihned po operaci na JIP 

je pacient kontrolován neurologem.
 

Pooperační komplikace 

Při protnutí nervus facialis vzniká trvalá paréza mimických svalů a poklesnutí 

ústního koutku. Může dojít k poranění v. facialis nebo v. jugularis, které může 

vést k velkému krvácení. Při preparaci a. carotis se může porušit n. vagus s 

vlákny pro n. recurrens a následuje poté paréza hlasivky. Zhmoždění nebo 

protnutí n. hypoglossum vede k přechodné či trvalé paréze svalů jazyka(pacient 

plazí jazyk na postiženou stranu). Edém laryngu při narůstajícím hematomu v 

ráně (indikace k okamžité revizi!). Při peroperační a pooperační embolizaci či 

uzávěru tepny vzniká nejzávažnější komplikace - ischemická mozková příhoda.  

(8)
 

Prognóza 

Endarterektomie je výrazně prospěšnou operací, hlavně pro pacienty s významnou 

symptomatickou stenózou (70-99 %), protože výrazně snižuje riziko vzniku 

ischemického iktu, které je v tomto případě 20-25 %. U asymptomatické stenózy 

se k operaci přichází hlavně z preventivních důvodů a to již při stenóze 60-99 %, 

kde je ale riziko vzniku ischemického iktu výrazně nižší, pohybuje se okolo 3-5 

%.
 

Mortalita/morbidita je nižší než 3 % u asymptomatických nálezů a pod 6 % u 

nálezů symptomatických, za předpokladu životní prognózy přesahující 5 let.  

(7)
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2. KAZUISTIKA 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala pacienta V. K., který byl v době od 16. 

7. 2014 do 21. 7. 2014 hospitalizován na oddělení cévní JIP a intermediální 

oddělení cévní chirurgie. 

2.1. Anamnéza 

Anamnéza (předchorobí) je z řeckého slova anamnésis, což znamená 

rozpomínání. Jedná se o souhrn veškerých informací o údajích zdravotního stavu 

pacienta od narození až po současnost.  

Rozlišujeme lékařskou a ošetřovatelkou anamnézu.  

(9, 11) 

Základní údaje: 

Iniciály: V. K. 

Pohlaví: muž 

Rok narození: 1936 

Národnost: česká 

Zaměstnání: v důchodu 

Stav: ženatý 

Datum přijetí: 16. 7. 2014 

Datum operace: 17. 7. 2014 

Datum propuštění: 21. 7. 2014 

2.1.1. Lékařská anamnéza  

Lékařskou odebírá lékař, měl by bát velmi trpělivý a neměl by na pacienta 

spěchat, měl by si vše řádně vyslechnout a zapsat doslovně. Lékařská anamnéza 

má několik částí, lékař se v nich ptá na onemocnění v rodině; na pacientovi obtíže, 
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úrazy a operace; na pracovní a sociální poměry; pátrá po rizikových faktorech - 

závislosti, rizikové pracoviště apod. a na nynější onemocnění. Informace lékař 

získává buď přímo od pacienta, pak se jedná o anamnézu přímou, nebo od jeho 

příbuzných, pak jde o anamnézu nepřímou. 

Tato lékařská anamnéza byla odebrána při příjmu pacienta dne 16. 7. 2014 na 

příjmové ambulanci, byla odebrána jeho ošetřující lékařkou. 

(9, 11) 

Rodinná anamnéza 

Otec zemřel v 83 letech, trpěl anémií. 

Matka v 76 letech iatrogenně. 

Bratrovi je 81 let a trpí anémií. 

Osobní anamnéza 

Pacient v dětství prodělal běžné dětské choroby, nikdy neměl žloutenku ani 

problémy s imunitou. 

Pacient trpí nedoslýchavostí, arteriální hypertenzí, opakovaně prodělal TIA 

(tranzitorní ischemická ataka), má poruchu glukózové tolerance, hyperurikemie, 

ICHS – NYHA II. – III. stupně, obezitou s kombinovanou hyperlipoproteinemií a 

mírnou mikrocytární anémií.  

Úrazy 

- v dětství špona v oku 

- 1954 zlomené zápěstí LHK 

- 1956 úraz kolene 

- 1960 problémy s očima (dříve pracoval v chemičce) – 3 měsíce v nemocnici 

Prodělané operace 

- 1991, 1994 operace hemeroidů 
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- 2003 cholecystektomie (laparoskopicky) 

- 2004 umbilikální hernie 

- 1996, 1999, 2007 PTCA pro nestabilní anginu pectoris, zavedení stentu 

- 2007 PCI + stent 

- 2009 CABG (aortokoronární bypass) 

Farmakologická anamnéza 

- Aktiferrin tbl 1-0-0 p.o. 

- Amprilan H 2,5/12,5 mg tbl 1-0-0 p.o. 

- Anopyrin 100 mg tbl 0-1-0 p.o. – vysazen na týden před operací 

- Atoris 20 mg tbl 0-0-1 p.o. 

- Milurit 100 mg tbl 1-0-0 p.o. 

- Omnic 0,4 mg tbl 0-0-1 p.o. 

Pracovní anamnéza 

Na vojně pracoval v šachtě a vykládal uhlí z vagónů, poté pracoval v lomu. Když 

si dodělal večerně maturitu, tak až do důchodu dělal stavební dozor. 

Sociální anamnéza 

Pan V. K. žije s manželkou v Praze v rodinném domě. Mají spolu 53 letou dceru, 

která dříve dělala účetní, ale dnes je bez práce. 

Mají vnuka, kterému je 28 let, je to inženýr a pracuje v bance. 

Alergická anamnéza 

Neguje 

Zlozvyky, závislosti 

Alkohol: dříve minimálně, dnes abstinent. 
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Cigarety: nekuřák 

Nynější onemocnění: 

Pacient přichází k EACI l. sin. Pro stenosu 70%, opakovaně TIA dle neurologa 

doporučeno EACI. 

Objektivn ě při příjmu: 

TP: 79/min. 

TK: 148/72 mm Hg 

DF: 16/min. 

TT: 36,5 ˚C 

Eupnoe, orientován, spolupracuje, plně mobilní, bez známek ikteru, cyanosy či 

anemie, afebrilní, hydratace i kožní turgor přiměřené. Páteř bez deformit, na 

poklep nebolestivá. Bez zjevných známek vnějšího traumatu. 

Hlava: nebolestivá, uši a nos bez výtoku, orientačně neurologicky v normě, 

spojivky růžové, skléry anikterické. Jazyk vlhký, plazí ve střední čáře, hrdlo 

klidné. 

Krk: Štítná žláza nezvětšena, krční žíly přiměřeně naplněné, karotidy tepou 

symetricky bez šelestů. 

Hrudník: Klidně zhojená sternotomie, bez deformit. Poklep nad plícemi plný, 

dýchání čisté sklípkové, bez vedlejších fenoménů. Srdce poklepově nezvětšeno, 

úder hrotu nezvedavý, akce klidná pravidelná, dvě ozvy ohraničené. Krevní tlak 

bez nutnosti intervence. 

Břicho: Obésní, klidné, nebolestivé, bez rezistence, velikost jater a sleziny 

nepřesahuje poklepově oblouk žeberní, tapotement bilat. negativní. 

Končetiny: Horní končetiny bez známek zánětu, a. radialis bilat. hmatné, dolní 

končetiny bez známek zánětu, trombozy, bez edémů. Pulsace aa. femorales + / + 

bez šelestů, aa. poplitea + / +, aa. tib. arterior - / -, aa. tib. posterior + / +. Klouby 
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ušlechtilého tvaru, normální hybnost. Varikozy PDK, zejména na femuru, na 

LDK VSM kompletně odebrána pro CABG. 

Bolest a její léčba: Bolesti nemá. 

Lékařské Dg: 

Sten. a. car. int. l. utr. 

Esenciální (primární) hypertenze 

Dyslipoproteinemie 

Porucha glukózové tolerance, dieta 

Stp. PCI bifurkace ACD-RIVP-RPLD 9/07 

Stp. PCI RMS + stent 10/07 

Stp. PCI RMS II 10/09 

Paroxysmální fibrilace síní dle ekg holtera jen antiagregace  

Stp. PCI RIA + stent 12/96 

Nefrolithiasa vlevo, cysta levé ledviny (dle sono) 

Stp. CHCE, stp. umbilikální herniotomii, stp. OP hemoroidů /1991, 1994/ 

Hypertrofie prostaty 

Obezita 

ICHS II. - III. st., stp. CABG triplex ad RIA et RMS et RIVP, revisio RPLD – 

2/09 

Dna 

Anemie (mírná mikrocytární) 
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Současný stav: 

Subj.: zadýchávání (již do mírného kopečku), při vstávání „mžitky před očima“, 

projetí křižovatky na červenou – CMP? 

Obj.: Pacient přichází k EACI a. carotis sinistra pro stenosu 70%, opakovaně TIA 

– dle neurologa doporučen k operaci. 

 

2.2. Průběh hospitalizace  

2.2.1. První den hospitalizace, 16. 7. 2014 

Pan V. K. byl přijat na standardní oddělení cévní chirurgie 16. 7. 2014 

v odpoledních hodinách k plánovanému operačnímu zákroku. Indikován byl na 

základě vyšetření neurologa pro stenózu arteria carotis int. l. sin. 70% a 

opakované TIA z jejího původu. 

Při příchodu byla pacientovi odebrána lékařská anamnéza, bylo provedeno 

fyzikální vyšetření a změřeny fyziologické funkce. Také mu byla odebrána 

ošetřovatelská anamnéza a bylo zkontrolováno, zda má pacient všechna 

předoperační vyšetření (krevní skupina, kompletní laboratorní vyšetření, 

sérologie, EKG, RTG srdce a plic, interní závěr). Poté následoval rozhovor 

s anesteziologem, se kterým se domluvili na operaci v celkové anestezii.  

Nakonec byl pak V. K. poučen, že od půlnoci nesmí jíst, pít a kouřit. Navečer mu 

byly podány dva glycerinové čípky na vyprázdnění. Pacient se vyprázdnil s 

efektem. 

 

 

 

 

 



 

21 

 

Medikační list: 

Název 

léku 

Způsob 

podání Gramáž 

Čas 

podání Indika ční skupina Poznámka 

Aktiferrin p. o. tob 8:00 železo   

Amprilan 

H p. o. 

2,5/12, 5 

mg 8:00 diuretikum   

Anopyrin p. o. 100 mg 8:00 antitrombotikum   

Atoris p. o. 20 mg 19:00 statin   

Milurit  p. o. 100 mg 8:00 antiuratikum   

Tamipro p. o. 0,4 mg 8:00 

blokátor alfa1-

receptorů   

Supp. 

Glycerini p. r.   

13:00, 

18:00 laxativum   

Cynt p. o. 0,3 mg 11:15 antihypertenzivum 

při TK ≥ 140/90 nebo na 

výzvu 

 

 

Tab. č. 1: Medikační list ze dne 16. 7. 2014 (platný do 17. 7. 2014 11:00) 

Infuzní list: 

F 1/1 1000 ml, rychlost infúze 0 – 200 ml/hod. dle diurézy a stavu hydratace, i.v., 

9:00  

Dietní režim: Dieta číslo 3 (racionální dieta) 

2.2.2. Druhý den hospitalizace (operační den), 17. 7. 2014 

Pan V. K. tento den podstoupil operaci EACI (endarterectomia arteria carotis 

interna).  

Ráno mu zdravotní sestra zavedla periferní žilní katétr do v. cubitas dx. A půl 

hodiny před operací mu byla podána premedikace – Dormicum, tbl. 7,5mg p.o. 
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Fyziologické funkce před odjezdem na sál: 

Čas TK  P TT  

6:00 120/60 71  ̀ 36,6⁰C 

11:15 175/75 64  ̀   

Tab. č. 2: Fyziologické funkce ze dne 17. 7. 2014 (před operací) 

Na operačním sále je nejprve pacient v předsálí zkontrolován - tzv. Bezpečnostní 

proces (kontrola jména, rodného čísla, stranový protokol, poté se anesteziologická 

sestra ptá, na jaké anestezii se s lékařem domluvili). Poté je pacient umístěn na 

operační lůžko, anesteziologický lékař mu zavádí katétr do a. radialis dexter (z 

důvodu měření invazivního tlaku a kvůli možnostem k pozdějšímu odběru krve na 

kontrolu krevních plynů) a dále je pacient uspán a zaintubován. Poté sanitář 

upraví polohu pacienta pod dohledem operatéra a zajistí ho popruhy. 

Operace proběhla v celkové anestezii a ještě na sále je pak V. K. extubován a 

následně je převezen na oddělení cévní JIP, kde je provedena orientační 

neurologická kontrola - pohyb všemi končetinami, plazení jazyku středem a 

kontrola mluvy. 

Operační protokol: 

V klidné inhalační anestézii šikmým řezem na krku po odklopení m.SCM 

pronikáme do trigonum caroticum. Ligatura a přerušení v. facialis. Bifurkace 

v obvyklé lokalizaci. Preparace a.car.int. Obě tepny široké, zejm. ACI, která je 

mohutná. Celkově Heparin. Naloženy svorky na ACI (2 min. 13 s.), ACE, ACC. 

Podélná arteriotomie, zaveden shunt No.XIV, kolem kterého poměrně velké 

zpětné krvácení. Jsme nuceni shunt dotáhnout pomocí silonové smyčky přes ACI. 

V odstupu ACI těsná stenóza, kterou způsobuje prokrvácený plát staršího data. 

Provedena endateterectomia v ACC plát ostře přestřižen, z ACE odstraněn 

eversně, z ACI se daří roztracena. Opakovaný oplach a kontrola spodiny. Sutura 

tepny z periferního konce Prolenem 6/0 8 mm, z centrálního konce Prolenem 6/0 

13 mm. 
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Svorka na ACC, odstraněn shunt, odvzdušnění tepny, dotažení stehu. Buldok na 

ACI l (1 min. 40 s.). Odstraněny svorky z ACC, ACE a nakonec ACI. Celkově 

Protamin. 

Kontrola hemostázy. Zaveden Redonův drén.  

Invazivní vstupy po návratu ze sálu: 

- Periferní žilní katétr 

Místo zavedení: vena cubitalis dx, vena cubitalis sin. 

Datum zavedení: 17. 7. 2014 

Důvod zavedení: 

- zajištění potenciálně rizikových pacientů 

- infuzní terapie 

- parenterální aplikace léků 

 

- Arteriální katétr  

Místo zavedení: arteria radialis dx. 

Datum zavedení: 17. 7. 2014 

Důvod zavedení:  

- nepřetržité invazivní měření krevního tlaku  

- opakované odběry arteriální krve na vyšetření (např. krevní plyny) 

 

- Redonův drén 

Datum zavedení: 17. 7. 2014 

Místo zavedení:podkoží v oblasti operační rány  

Důvod zavedení: - odstranění patologického obsahu v operační ráně 

 

- Permanentní močový katétr: 

Datum zavedení: 17. 7. 2014 

Důvod zavedení: 
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- zhoršené vyprazdňování močového měchýře z důvodu imobilizačního syndromu
 

- kontrola bilance tekutin, měření hodinové diurézy 

- kontrola moče (barva, zápach, konzistence, příměsy) 

 

Fyziologické funkce po příjezdu na JIP: 

Čas 

TK (střední 

arter.) P TT  Sat O₂₂₂₂ D 

14:40 73 74` 35,7 ⁰C 99% 14 

15:00 79 58`   100% 22 

15:20 92 56`   99% 20 

15:40 89 56`   100% 15 

16:00 85 55`   96% 18 

16:20 74 54` 36,2 ⁰C 94% 18 

16:40 73 59`   97% 19 

18:00 65 54` 36,3 ⁰C 96% 20 

24:00 67 51` 36,3 ⁰C 98% 18 

Tab. č. 3: Fyziologické funkce po příjezdu ze sálu ze dne 17. 7. 2014 
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Bolest po operačním výkonu: 

Čas 

VAS v klidu/ při 

aktivit ě Medikace Účinek 

15:00 - 15:20 3/4 Novalgin 1amp, i. v. s účinkem, pacient bez bolesti 

16:00 - 16:20 6/7 Perfalgan 1g, i. v. s účinkem, pacient bez bolesti 

20:00 2/3 Novalgin 1amp, i. v. s účinkem, pacient bez bolesti 

2:00 3/4 Morphin 1% 5mg, s. c. s účinkem, pacient bez bolesti 

 

Tab. č. 4: Bolest po operačním výkonu ze dne 17. 7. 2014 

Ihned po příjezdu na oddělení cévní JIP se pacientovi nalepí alespoň třísvodové 

EKG, nasadí se pulzní oxymetr a do podpaží se dá teplotní čidlo. Přiloží se 

kyslíkový maska (později kyslíkové brýle). Zkontroluje se prosak operační rány a 

odpady z drénu. 

Proběhne pooperační kontrola chirurgem a neurologické konzilium. 

Po dobu dvou hodin od příjezdu ze sálu se každých dvacet minut kontroluje a 

zapisuje arteriální tlak, saturace kyslíkem, dechová frekvence, tepová frekvence, 

bolest, teplota těla, prosak operační rány, odpady z drénu. Po dvou hodinách se 

interval kontroly prodlužuje na jednu hodinu. 
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Medikační list: 

Název 

léku 

Způsob 

podání Gramáž Čas podání Indika ční skupina Poznámka 

Novalgin i. v.  amp 

15: 00, 20: 

00 analgetikum 

při VAS > 1 do max. dávky 

4g/den 

Perfalgan i. v.  1 g 16:00 analgetikum 

při VAS ≥ 1 do max. dávky 

4g/den 

Morphin 

1% 
s. c. 5 mg 2:00 analgetikum při VAS ≥ 5, opakovat á 30 min.  

          do VAS ≤ 3 

Aktiferrin p. o. tob 8:00 železo   

Amprilan 

H p. o. 

2,5/12, 5 

mg 8:00 diuretikum   

Anopyrin p. o. 100 mg 8:00 antitrombotikum   

Atoris p. o. 20 mg 19:00 statin   

Milurit  p. o. 100 mg 8:00 antiuratikum   

Tamipro p. o. 0,4 mg 8:00 

blokátor alfa1-

receptorů   

Ebrantil i. v.  10 mg 

15:00, 

16:00 antihypertenzivum při TK D 170 

Catapresan i. v.  1/2 amp 15:00 antihypertenzivum   

Diazepam p. o. 10 mg 22:00 sedativum   

Tab. č. 5: Medikační list ze dne 17. 7. 2014 (platný do 18. 7. 2014 11:00) 

Infuzní list: 

Plasmalyte 1000 ml + 7,5% KCl dle NOVA, 0 – 300 ml/hod., i.v. 

Bilance tekutin: + 1262 ml 

Redonův drén: Odvedl 10 ml sangvinolentní tekutiny 
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Dietní režim: Až do večeře nic per os. Poté dieta číslo 3 (racionální dieta). 

2.2.3. Třetí den hospitalizace (1. pooperační den), 18. 7. 2014 

Pacient se cítil dobře, po léku na spaní se dobře vyspal a byl odpočatý. Bolesti 

neudával. 

V dopoledních hodinách byl vytáhnut arteriální katétr i Redonův drén a byla 

převázána operační rána,operační rána byla zcela klidná. Nejprve se rána pomocí 

pinzety a sterilních tampónků namočených v dezinfekčním roztoku Betadine 

odezinfikovala a poté se sterilně překryla (pomocí sterilních čtverců a lepení 

Metfix). 

Vzhledem k normálnímu pooperačnímu průběhu byl pacient přeložen na 

intermediální oddělení JIMP. 

Na intermediálním oddělení byl vytažen permanentní močový katétr. Pacient poté 

močil spontánně bez obtíží.  

Fyziologické funkce: 

Čas TK  P TT  

12:00 126/57 58  ̀ 37,4⁰C 

18:00 133/53 55  ̀ 37,6⁰C 

24:00 150/60 45  ̀ 36,9⁰C 

6:00 155/65 56  ̀ 36,6⁰C 

Tab. č. 6: Fyziologické funkce ze dne 18. 7. 2014 
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Invazivní vstupy: 

Periferní katétr 

Místo zavedení: vena cubitalis sin. 

Datum zavedení: 17. 7. 2014 

 

Fyzioterapie: 

Dechová gymnastika – statické a dynamické dechové cvičení, vertikalizme – sed, 

stoj, aktivní cvičení HK, chůze kolem lůžka. 

Medikační list: 

Název 

léku 

Způsob 

podání Gramáž 

Čas 

podání Indika ční skupina Poznámka 

Aktiferrin p. o. tob 8:00 železo   

Amprilan 

H p. o. 

2,5/12, 5 

mg 8:00 diuretikum   

Anopyrin p. o. 100 mg 8:00 antitrombotikum   

Atoris p. o. 20 mg 19:00 statin   

Milurit  p. o. 100 mg 8:00 antiuratikum   

Tamipro p. o. 0,4 mg 8:00 

blokátor alfa1-

receptorů   

Dithiaden p. o. 2 mg 22:00 antihistaminikum   

Tab. č. 7:Medikační list ze dne 18. 7. 2014 (platný do 19. 7. 2014 11:00) 

Infuzní list: 

Plasmalyte 1000 ml + 7,5% KCl dle NOVA, 0 – 100 ml/hod., i.v., preferovat per 

os příjem 

Příjem tekutin per os: 2600 ml 

Redonův drén: Odvedl stopu sekretu, dnes EX 
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Dietní režim: Dieta číslo 9 (diabetická dieta) 

2.2.4. Čtvrtý den hospitalizace (2. pooperační den), 19. 7. 2014 

V popoledních hodinách byla převázána operační rána. Krytí bylo lehce prosáklé 

krví.  

Operační rána se nejprve pomocí pinzety a sterilních tampónků namočených v 

dezinfekčním roztoku Betadine odezinfikovala a poté se sterilně překryla (pomocí 

sterilních čtverců a lepení Metfix).  

Fyziologické funkce: 

Čas TK  P TT  

12:00 156/67 44  ̀ 36,6⁰C 

18:00 130/70 57  ̀ 37,0⁰C 

24:00 179/83 52  ̀ 36,8⁰C 

6:00 145/79 62  ̀ 36,8⁰C 

Tab. č. 8: Fyziologické funkce ze dne 19. 7. 2014 

Invazivní vstupy: 

Periferní katétr 

Místo zavedení: vena cubitalis sin. 

Datum zavedení: 17. 7. 2014 
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Medikační list: 

Název 

léku 

Způsob 

podání Gramáž 

Čas 

podání Indika ční skupina Poznámka 

Aktiferrin p. o. tob 8:00 železo   

Amprilan 

H p. o. 

2,5/12, 5 

mg 8:00 diuretikum   

Anopyrin p. o. 100 mg 8:00 antitrombotikum   

Atoris p. o. 20 mg 19:00 statin   

Milurit  p. o. 100 mg 8:00 antiuratikum   

Tamipro p. o. 0,4 mg 8:00 

blokátor alfa1-

receptorů   

Dithiaden p. o. 2 mg 22:00 antihistaminikum   

Novalgin p. o. tbl   analgetikum 

při VAS > 1 do max. dávky 

4g/den 

Paralen p. o. 1 g   analgetikum 

při VAS > 1 do max. dávky 

4g/den 

Tab. č. 9: Medikační list ze dne 19. 7. 2014 (platný do 20. 7. 2014 11:00) 

Tekutiny příjem per os: 2100 ml 

2.2.5. Pátý den hospitalizace (3. pooperační den), 20. 7. 2014 

V popoledních hodinách byla převázána operační rána. Krytí bylo už pouze 

minimálně prosáklé krví.  

Operační rána se nejprve pomocí pinzety a sterilních tampónků namočených v 

dezinfekčním roztoku Betadine odezinfikovala a poté se sterilně překryla (pomocí 

sterilní náplasti Curapor). 

Dále byl vytažen periferní žilní katétr. Okolí katétru ani místo vpichu katétru 

nebylo začervenalé a nejevilo známky zánětu. 
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Fyziologické funkce: 

Čas TK  P TT  

12:00 112/50 67  ̀ 36,5⁰C 

18:00 111/60 62  ̀ 37,0⁰C 

24:00 150/70 50  ̀ 36,9⁰C 

6:00 148/68 53  ̀ 36,8⁰C 

Tab. č. 10: Fyziologické funkce ze dne 20. 7. 2014 

Příjem per os: 2000 ml 

Medikační list – platný i po propuštění 

Název 

léku 

Způsob 

podání Gramáž 

Čas 

podání Indika ční skupina Poznámka 

Aktiferrin p. o. tob 8:00 železo   

Amprilan 

H p. o. 

2,5/12, 5 

mg 8:00 diuretikum   

Anopyrin p. o. 100 mg 8:00 antitrombotikum   

Atoris p. o. 20 mg 19:00 statin   

Milurit  p. o. 100 mg 8:00 antiuratikum   

Tamipro p. o. 0,4 mg 8:00 

blokátor alfa1-

receptorů   

Novalgin p. o. tbl   analgetikum   

Paralen p. o. 1 g   analgetikum   

Tab. č. 11: Medikační list ze dne 20. 7. 2014 (platný do 21. 7. 2014 11:00) 

2.2.6. Šestý den hospitalizace (4. pooperační den), 21. 7. 2014  

Tento den v dopoledních hodinách byl pan V. K. propuštěn z nemocnice, domů 

byl převezen sanitním vozem. 
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Byl již bez vstupů. Operační rána byla klidná, bez sekretu. Před odchodem byla 

rána odezinfikována, přestříkána tekutým obvazem (Obside) a na cestu přelepena 

sterilním krytím (Metfix).  

Pacient bylo doporučeno doma náplast sejmout a ránu pouze osprchovat vodou 

bez použití mýdla, na ránu netlačit a nedrhnout ji. Zvláštní pozornost je třeba 

věnovat při holení, zhoršené kožní čití v okolí rány - riziko pořezání.  

Pacient je předán do péče praktického lékaře a 3. 9. 2014 objednán ke kontrole do 

nemocnice (kontrolní SONO). Poté bude vždy po šesti měsících objednán na další 

kontrolu. Při dodržení opatření dané ošetřujícím lékařem a dodržení pravidelných 

kontrol má pacient velmi dobrou prognózu. Je hlídán, farmakologicky léčen, 

odoperován - má lepší prognózu oproti běžné populaci. 

2.2.7. Farmakoterapie 

Aktiferin, p.o., tbl 

Léčivými látkami v měkkých tobolkách jsou ferrosi sulfas hydricus (odpovídá 

34,5 mg Fe2+) a serinum racemicum 129,0 mg v jedné tobolce.Komplex tvořený 

síranem železnatým a aminokyselinou serin se vyznačuje vysokou vstřebatelností 

železa, což vede k rychlému obnovení jeho normální hladiny v krvi i zásob 

v organismu. Přípravek Aktiferrin se užívá při nedostatku železa a při anemii. 

Amprilan H, p.o., 2,5/12,5 mg 

Amprilan H je kombinací dvou léčivých látek, ramiprilu a hydrochlorothiazidu. 

Ramipril patří do skupiny léků zvaných „inhibitory ACE“ (Inhibitory enzymu 

přeměňujícího angiotensin). Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků zvaných 

„thiazidová diuretika“ 

Obě léčivé látky snižují krevní tlak. Používají se společně v případech, kdy léčba 

jednotlivými látkami nebyla účinná. 
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Anopyrin, p.o., 100 mg 

Léčivá látka je acidum acetylsalicylicum (100 mg ve 100 mg tabletě). Anopyrin 

patří mezi antitrombotika ze skupiny inhibitorů agregace trombocytů, tlumí 

shlukování trombocytů a tím předcházejí vzniku trombů. 

Atoris, p.o., 20 mg 

Přípravek Atoris patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky, které 

upravují hladinu lipidů v těle. 

Přípravek Atoris se užívá ke snížení hladiny krevních tuků - cholesterolu a 

triglyceridů v případě, že jiná opatření (změna dietního režimu a způsobu života) 

nebyla dostatečně účinná. 

Milurit, p.o., 100 mg 

Milurit je blokátorem tvorby kyseliny močové používaným k léčbě dny.  

Tamipro, p.o., 0,4 mg 

Přípravek Tamipro se používá k léčbě funkčních příznaků benigní hyperplazie 

prostaty, jako jsou obtíže při močení. 

Léčivou látkou přípravku Tamipro je tamsulosin. Tamsulosin je blokátor alfa1-

receptorů, který snižuje napětí ve svalech prostaty a močové trubice. Tím 

umožňuje snazší průtok moči močovou trubicí a usnadňuje močení. 

Novalgin, p.o., tbl 

Novalgin je nenávykový lék zmírňující bolest (analgetikum), patří do skupiny tzv. 

pyrazolonů. Ke svému analgetickému účinku má Novalgin navíc účinek 

spazmolytický a antipyretický. Účinek Novalginu nastupuje během 30 až 60 

minut a přetrvává přibližně 4 hodiny. Přípravek se používá k léčbě silné náhlé 

nebo přetrvávající bolesti a horečky nereagující na jinou léčbu. Přípravek je určen 

pro dospělé a mladistvé od 15 let. 
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Paralen, p.o., 1g 

Léčivá látka je paracetamol, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou 

teplotu.Paralen je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let věku. 

 

Dithiaden, p.o., 2 mg 

Léčivá látka Dithiadenu je Bisulepini hydrochloridum 2,25 mg, je to 

antihistaminikum. 

Blokuje působení histaminu, jednoho z působků, který se v organizmu uvolňuje 

při reakci z přecitlivělosti (alergie). 

Dithiaden se používá ke zmírnění obtíží při projevech přecitlivělosti, při alergické 

rýmě a zánětu spojivek, při senné rýmě, při akutních alergických stavech a 

alergických reakcích (po bodnutí hmyzem, po podání léků, po potravinách apod.), 

dále při kožních alergických onemocněních (kopřivka a vyrážky). 

Plasmalyte roztok, i.v., 1000 ml 

Plasmalyte patří do skupiny roztoků zvaných krystaloidy, což jsou roztoky, které 

snadno přestupují z cévního řečiště do tkání. Plasmalyte je izotonický infuzní 

roztok určený k intravenózní aplikaci. Plasmalyte roztok je možno použít 

k náhradě objemu ztracené tekutiny, v případě hemoragického šoku a všech 

klinických stavů, které vyžadují rychlou krevní transfuzi, k léčbě lehké acidózy 

krve. 

Ebrantil, i.v., 10 mg  

Ebrantil  snižuje krevní tlak prostřednictvím rozšíření cév a používá se tak k léčbě 

vysokého krevního tlaku - antihypertenzivum. 

Perfalgan, i.v., 1 g 

Léčivou látkou je zde paracetamolum. 
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Přípravek slouží jako analgetikum (zmírňuje bolest) a antipyretikum (snižuje 

horečku). Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě středně těžkých bolestí, zejména 

po chirurgických zákrocích a ke krátkodobé léčbě horečnatých stavů. 

 

Morphin, i.v., 1% 5 mg 

Jedna 1 ml ampule obsahuje Morphini hydrochloridum trihydricum 10 mg. 

Léčivo patří mezi opiáty. Morphin je analgetikum s mohutným centrálně 

podmíněným účinkem. Výrazně tlumí dechové centrum, snižuje dechovou 

frekvenci a dechový objem. Cesta podání může být intra muskulární, subkutánní 

nebo intravenózní. Po podkožním podání dosahuje vrchol účinku za 50-90 minut, 

po nitrosvalovém podání za 30-60 minut. Hlavní indikací jsou bolesti při 

zhoubných nádorech, po těžkých úrazech, popáleninách, po operacích, při akutní 

bolesti při infarktu myokardu, a k premedikaci před anestezií. V souvislosti 

s podáváním morfinu vzniká riziko lékové závislosti. 

 

F 1/1, i.v., 1000 ml 

Náhrada plazmy a perfúzní roztoky. 

Základní infuzní roztok určený k dodání 

vody a iontů do organismu, také je součást parenterální výživy. 

Suppositoria Glycerini, p.r. 

Léčivá látka - glycerolum, obsažený v čípku, na sebe váže vodu, změkčuje stolici 

a zvětšuje její objem v dolní části tlustého střeva a usnadňuje tak její odchod při 

zácpě. Účinek se dostaví za 10 - 20 minut po použití. 

Čípky Suppositoria glycerini používají dospělí a děti starší než 10 let při zácpě 

různého původu, např. při změně prostředí, životosprávy, při dlouhodobém 

upoutání na lůžku, po operaci, při zahuštěné a zatvrdlé stolici, v těhotenství, v 

šestinedělí a při kojení, při dlouhodobé zácpě k nácviku pravidelného odchodu 

stolice. 
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Cynt, p.o., 0,3 mg 

Přípravek Cynt obsahuje léčivou látku zvanou moxonidin. Cynt patří do skupiny 

léků zvaných „antihypertenziva“. Přípravek Cynt se užívá k léčbě vysokého 

krevního tlaku (hypertenze). Působí tak, že uvolňuje a rozšiřuje krevní cévy.  

(15, 16) 

 

 

2.3. Ošetřovatelská část 

2.3.1. Ošetřovatelská anamnéza 

Ošetřovatelská anamnéza doplňuje anamnézu lékařskou. Je odebírána zdravotní 

sestrou prostřednictvím rozhovoru již při příjmu pacienta na oddělení. Jejím cílem 

je získat co nejvíce informací, které jsou potřebné pro stanovení ošetřovatelské 

diagnózy a pro sestavení individuálního plánu ošetřovatelské péče. Často se jedná 

o první bližší kontakt mezi sestrou a pacientem, který nám dává možnost zjistit o 

pacientovi vše potřebné pro další péči. Jedná se o strukturovaný rozhovor, ale 

hraje zde významnou roli i pozorování pacienta. Sestra již při příchodu sleduje 

pohyby a chůzi pacienta, při rozhovoru sleduje zda je pacient klidný či rozrušený. 

Dále zda není dezorientovaný, zmatený, zda nemá problémy se zrakem či 

sluchem. Ale mimo jiné ošetřovatelská anamnéza dává možnost seznámení se s 

pacientem a navázání určitého vztahu pacient - sestra. 

(12, 14) 

Ošetřovatelská anamnéza byla od pana V. K. získaná při jeho přijetí na standardní 

lůžkové chirurgické oddělené dne 16. 7. 2014. 

V příloze č. 1 a 2 je zahrnuta vyplněná ošetřovatelská anamnéza používané v dané 

nemocnici. 

Pro odebrání ošetřovatelské anamnézy u pana V. K. jsem si vybrala model 

Marjory Gordon - Model funkčních vzorců zdraví. Podle jejich dvanácti 

funkčních vzorců zdraví jsem zhodnotila stav pacienta první pooperační den (18. 

7. 2014), anamnézu jsem odebírala v dopoledních hodinách  na jednotce 

intenzivní péče a to s přihlédnutím k pánovu běžnému životu mimo nemocnici. 
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Tento model se mi nejucelenější a nejvhodnější pro pacienta v mé bakalářské 

práci. Myslím si, že je vhodný jak na jednotku intenzívní péče, tak na 

intermediální oddělení.  

Informace jsem získávala hlavně rozhovorem s panem V. K., dále z jeho 

nemocniční dokumentace, rozhovorem s ošetřujícím personálem a vlastním 

pozorováním na JIP, dále rozhovorem s ošetřujícím personálem na 

intermediálním oddělení, kde jsem již nebyla přítomna. 

2.3.2. Marjory Gordonová - Model dvanácti funkčních vzorců zdraví 

Marjory Gordonová 

Autorka Modelu funkčních vzorců zdraví, který vznikla na základě grantu od 

federální vlády USA v 80. letech minulého století. 

Základní ošetřovatelské vzdělání získala na Mount Sinai Hospital School of 

Nursing v New Yorku, bakalářské a magisterské studium ukončila na Unter 

College of the City University v New Yorku a doktorandskou práci z pedagogické 

psychologie na téma diagnostické hodnocení obhájila na Boston College. 

V roce 1974 identifikovala 11 okruhů vzorců chování a v roce 1987 publikovala 

Model funkčních vzorců zdraví. 

Je profesorkou a koordinátorkou ošetřovatelství dospělých na Boston College, 

Chesnut Hill. Do roku 2004 byla prezidentkou NANDA (North American Nursing 

Diagnostic Association). 

Obsah a koncepce modelu 

Model je odvozený z interakcí osoba - prostředí. Zdravotní stav jedince je 

vyjádřením bio-psycho-sociální interakce. Při kontaktu s pacientem/klientem 

sestra identifikuje funkční nebo dysfunkční vzorec zdraví. 

Vzorce 

Vzorce jsou úseky chování jedince v určitém čase a reprezentují základní 

ošetřovatelské údaje v subjektivní a objektivní podobě. Základní strukturu modelu 
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tvoří dvanáct funkčních vzorců zdraví. Každý vzorec představuje určitou část 

zdraví, která může být buď funkční, nebo dysfunkční. 

(10) 

2.3.3. Dvanáct funkčních vzorců zdraví 

1) Vnímání zdraví 

Před hospitalizací: Pan V. K. o své zdraví pečuje částečně. Nekouří, nepije 

alkohol ani kávu. Má rád ovoce a zeleninu a snaží se to do svého jídelníčku 

zařazovat. Denně vypije 2 litry tekutiny, nejčastěji ovocné šťávy a ovocné čaje. 

Také se snaží dodržovat cholesterolovou dietu (dyslipoproteinémie, dna).  

Ale na druhou stranu má rád sladké pečivo, třené pečivo a sladká jídla. Takže 

diabetickou dietu téměř nedodržuje. I když říká, že se snaží tato jídla omezovat.  

Ale i přes svůj věk je velmi aktivní. Většinu volného času tráví na své chalupě 

kousek od Berouna. Chová včely, pěstuje zeleninu a ovoce (několik druhů jablek). 

A o vše se stará sám s manželkou (pouze občas jim pomáhá vnuk). Ale sám říká, 

že už nemá tolik sil. Že už se některé činnosti na zahradě bojí dělat, kvůli jeho 

zdravotnímu stavu (“mžitky před očima“, slabost v nohou). 

Pacient se cítí dobře. Říká, že strach nemá, ví že operaci potřebuje, ale těší se až 

zase bude doma. 

První pooperační den: Pan V. K. se cítí vcelku dobře. Říká, že se cítí trochu 

unavený, protože v noci nemohl usnout z důvodu rozhozeného biorytmu, 

pomohly mu až podané léky na spaní.  

Další dny se spánkem již problémy neměl. 

 

2) Výživa a metabolismus 

Před hospitalizací:Pan V. K. váží 115 kg, měří 187 cm a jeho BMI činí 32,9 – 

tedy obezita. Měl by dodržovat cholesterolovou a diabetickou dietu, diabetickou 
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však dodržuje jen částečně. V nemocnici má dietu číslo 9 (diabetická dieta), 

protože má poruchu glukózové tolerance. Nemá žádné potravinové alergie. A jeho 

pitný režim je dostatečný, vypije minimálně 2 litry tekutin denně. Nejraději má 

ovocné šťávy a čaje. Alkohol ani kávu nepije. Kožní turgor je v pořádku. U 

pacienta není riziko vzniku dekubitů, ve stupnici dle Nortonové pacientovi vyšlo 

31 bodů (riziko je od 25 bodů) viz příloha číslo 2.  

Za poslední tři měsíce nezhubnul, netrpí nechutenství a nemá žádné zažívací 

problémy. Chrup má vlastní a v dutině ústní nemá žádné obtíže. 

První pooperační den: Dnes již pacient může jíst, má naordinovanou diabetickou 

dietu. Ještě dostává intravenózní infúzi, ale je často pobízen k přísunu tekutin per 

os. 

Krytí na operační ráně není prosáklé a v Redonově drénu nepřibyl žádný odpad. 

Dle zvyklostí oddělení se Redonův drén za 24 hodin od operace vytahuje, zároveň 

je převázána operační rána. Rána byla klidná, bez známek infekce. Podrobnější 

informace uvádím v kapitole 2.4.3. Péče o operační ránu. 

 

3) Vylučování 

Před hospitalizací: Pacient nemá problémy s močením. Pacient se vyprazdňuje 

pravidelně, nemá zácpu ani průjem. Na stolici byl naposledy 16. 7. 2014 ve 

večerních hodinách, byly mu podány dva glycerinové čípky na vyprázdnění. 

První pooperační den: Na operačním sále byl pacientovi zaveden permanentní 

močový katétr, ale z důvodu normálního pooperačního stavu byl katétr tento den 

vytažen.  Pacient dále močil bez obtíží. 

 

4) Aktivita a cvičení 

Před hospitalizací:Pan V. K je poměrně aktivní pán. Většinu svého volného času 

tráví s manželkou na jejich chalupě kousek od Berouna. Stará se o chalupu (se 
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kterou mu někdy pomáhá vnuk) a spolu s manželkou se starají o zahradu. Pěstují 

ovoce, zeleninu a pan V. K. chová včely a sám i stáčí med. 

Je opatrný při vstávání, vstává pomalu, tak aby se mu nezamotala hlava. Chodí 

opatrně, zpočátku pomaleji, ale později se rozejde. 

U pacienta je nízké riziko pádu, ve stupnice dle Conleyové pacientovi vyšly 3 

body (riziko je od 2 bodů) viz příloha číslo 2. 

První poperační den: Již v dopoledních hodinách pacient cvičí, vstává a chodí  s 

pomocí fyzioterapeutky. Později i ze zdravotní sestrou. 

 

5) Spánek a odpočinek 

Před operací: Pacient nemá žádné problémy se spánkem. Doma je zvyklí chodit 

spát kolem 19. – 20. hodiny a poté vstává kolem 5. hodiny ranní. Nikdy nemusel 

užívat léky na spaní. Obvykle spí 8 – 9 hodin denně.  

První pooperační den: Pan V. K. se cítí trochu unavený. Předchozí den po 

operačním zákroku přijel na JIP v odpoledních hodinách a několik následujících 

hodin dospával celkovou anestezii. V noci nemohl spát, narušil se mu biorytmus. 

Bylo mu podáno hypnotikum, po kterém už bez problémů spal až do rána. 

 

6) Vnímání a poznávání 

Pan V. K. je plně orientován místem, osobou i časem. Jeho kognitivní funkce jsou 

v pořádku. 

Nemá problémy s řečí ani se slovním vyjádřením, má velice dobrou paměť a rád 

vypraví. 

Má však špatný sluch, na pravé ucho je nahluchlý. Ale pokud se při komunikaci 

s ním správně artikuluje, mluví se přímo k němu a trochu hlasitěji, tak poté není 
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žádný problém v komunikaci. Měl by používat naslouchátko, které však i během 

hospitalizace nechal doma a které nosí minimálně.  

Prodělal operaci zeleného zákalu a denně si aplikuje oční kapky. Má brýle na 

blízko (2 dioptrie), nosí je hlavně na čtení. 

 

7) Sebepojetí a sebeúcta 

Pan V. K. je vždy pozitivně naladěn, je velmi milí, přátelský, společenský a 

upovídaný. Sám o sobě tvrdí, že je optimista. Ale také, že se dokáže rozčílit a pak 

velmi nadává.  

Během hospitalizace má vždy dobrou náladu, nemá žádné starosti, dokonce ani v 

předoperační den. Vše bere tak jak je a s ničím se nenervuje. Operace se nebojí a 

jizvu na krku také neřeší. 

 

8) Role a mezilidské vztahy 

Pacient je ženatý, se svou manželkou má velmi hezký vztah. Mají spolu jednu 

dceru (1961), pracovala jako ekonomka, ale nyní je bez práce. Dále mají jednoho 

vnuka (1986), který právě dostudoval Vysokou školu ekonomickou. Pracuje 

v bance, ale prý chce začít cestovat. 

Podle mě má pan V. K. se svou rodinou pěkný vztah, hezky o nich mluví. Je 

vidět, že je má všechny rád a na vnuka je velmi pyšný.  

Manželka i dcera mu pravidelně telefonovaly. A manželka pana V. K. přišla o 

víkendu na návštěvu.  

S pacienty na pokoji vycházel velmi dobře, má příjemné vystupování a rád si 

povídá. 

S personálem a dodržení nemocničního režimu také neměl sebemenší problém. 
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9) Reprodukce, sexualita 

S manželkou mají jednu dospělou dceru. Svou ženu má velmi rád, říká, že mají 

hezké manželství. 

Pacient neprodělal žádné urologické operace. Má hypertrofii prostaty, ale dle jeho 

slov mu to nezpůsobuje nijak závažné obtíže.  

Sexuálním životem žije přiměřeně dle svého věku. 

 

10) Stres a zátěžové situace 

Pan V. K. je velice optimistický člověk. Je spíše flegmatik, ale dokáže se rozčílit. 

Drobný stres lehce zažene na své chalupě. 

Během hospitalizace je klidný a zcela bez stresu. 

 

11) Víra a životní hodnoty 

Pak V. K. je ateista. Nemá zájem o kaplana ani jiného duchovního, kterého 

nemocnice nabízí. 

Je to velmi laskavý a hodný pán. 

Má velice rád svou rodinu. A mezi jeho životní hodnoty patří rodina, přátele, 

zdraví a spokojený život. 

 

12) Jiné 

Fyziologické funkce: 

První pooperační den: viz tabulka číslo 6 
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Dýchání:  

Pacient netrpí dušností. Dýchání je pravidelné, D: 16 ´, SPO 2: 96 %. Neudává 

žádné alergie. Je nekuřák. 

Po návratu ze sálu byl pan V. K. nejprve 40 minut na kyslíkové masce (kde kyslík 

proudil rychlostí 4l/min.) a poté byl na kyslíkových brýlích (kde kyslík proudil 

rychlostí 2l/min.) a to až do rána. Od sedmi hodin ráno pacient dýchal spontánně 

bez obtíží. 

 

2.4. Ošetřovatelské problémy 

2.4.1. Bolest v souvislosti s operační ránou 

Bolest je subjektivní nepříjemný pocit. Patří k základním a velmi důležitým 

příznakům onemocnění, jejímž biologickým smyslem je upozornit na vznikající 

onemocnění, poškození či ohrožení. 

Periferní receptory pro bolest (nocireceptory) jsou uloženy v kůži, ve svalech, v 

kloubech a dále v oblasti míchy, mozkového kmene, talamu a mozkové kůry. 

Nocireceptory mohou být drážděny mechanicky, chemicky a termicky. 

Bolest může mít různý charakter - bolest svíravá, bodavá, palčivá apod. Bolest má 

různou intenzitu, tu hodnotíme dle stupnice VAS, kde se bolest hodnotí pomocí 

čísel od 0 do 10, kdy 0 je žádná bolest a 10 je pro pacienta nesnesitelná bolest, 

bolest největší jakou si dokáže představit. A také rozlišujeme lokalizaci bolesti a 

to na bolest povrchovou (somatickou) a bolest hlubokou (viscerální). Bolest 

povrchová je ostrá a dobře lokalizovatelná. Oproti bolesti hluboké, která je tupá, 

difúzní a pacientovi se špatně lokalizuje. 
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Obr. č. 3: Analogová škála bolesti - VAS 

(Zdroj: http://www.remedia.cz/Okruhy-temat/Bolest/Celkova-a-lokalni-lecba-bolesti-pri-

sportovnich - poúrazovych-stavech-pohyboveho-aparatu/8-T-VK.magarticle.aspx ) 

Kromě nepříjemného vnímání může bolest postiženého sužovat a může vést až k 

rozvoji šoku. 

Bolest se také dělí na akutní, subakutní a chronickou. Akutní bolest odezní do 

šesti týdnů, bolest subakutní trvá od šesti týdnů do tří měsíců a nakonec bolest 

chronická, která trvá déle jak tři měsíce. Bolest chronická vede dlouhodobému 

zhoršení kvality života, může pacienta omezovat a může dokonce vést ke změně 

chování. 

(4, 9) 

Pan V. K. před operací neměl problémy s bolestí z důvodu onemocnění. Při 

příjmu udával, že je zcela bez bolesti. 

Dne 17. 7. 2014 (operační den, 2. hospitalizační den) po příjezdu ze sálu byla 

pravidelně kontrolována a hodnocena intenzita bolesti dle stupnice VAS. Pacient 

byl edukován v hodnocení své bolesti, k ruce mu bylo dáno pravítko s analogovou 

škálou bolesti a bylo mu vysvětleno, že pokud bude pociťovat bolest, ať neváhá a  

okamžitě to sdělí ošetřujícímu personálu.Bolest se hodnotí nejprve každých 

dvacet minut po dobu dvou hodin a dále při každé příležitosti, nejméně však 

jednou za hodinu. 
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Pokud byla podána analgetika, tak se vždy do třiceti minut kontroloval jejich 

účinek. 

Dle medikačního listu ze dne 17. 7. 2014 (Tab. č. 5) ošetřující lékař pacientovi 

předepsal následující analgetika: Novalgin 1amp. při VAS větší než 1, Perfalgan 

1g při VAS větší a rovno 1 a Morphin 1% 5mg při VAS větší nebo rovno 5. 

Po příjezdu ze sálu pacient neudával žádnou bolest. Ale již v 15. hodin pacient 

pociťoval lehkou bolest v klidu a střední bolest při aktivitě. Proto mu byl podán 

Novalgin (1amp, i.v.), který do třiceti minut po podání účinkoval s efektem, 

pacient již nepociťoval bolest. Ale již kolem 16. hodiny pacient začal pociťoval 

bolest znovu. Subjektivně ji hodnotil jako střední v klidu a těžkou při aktivitě. Byl 

mu proto podán Perfalgan (1g, i.v.), který do třiceti minut účinkoval s efektem a 

pacient byl bez bolesti. Bolest se panu V. K. vrátila ještě dvakrát. A to v osm 

hodin večer, kdy ociťoval lehkou bolest. Byl mu podán Novalgin (1g, i.v.), který 

účinkoval s efektem. Naposledy měl pacient bolest ve dvě hodiny ráno a to bolest 

střední, byl mu podán Morphin (1% 5mg, s.c.). Účinkoval s efektem a pacient až 

do rána spal. 

Další den (18. 7. 2014) byla pacientovi opět kontrolována bolest při každé 

příležitosti, nejméně však jednou za hodinu. Ale pacient již bolest neudával a 

analgetika tedy již více nevyžadoval. 

 

2.4.2. Porucha spánku v souvislosti se změnou prostředí a narušeným 

biorytmem 

Spánek je přirozený stav, opakem je bdělost. V průběhu spánku se střídá několik 

stádií a cyklů. Po usnutí se nejprve objeví synchronní spánek, ten je několikrát za 

noc přerušen spánkem paradoxním. V paradoxní fázi dochází k ochabnutí 

svalstva, které je spojené s náhlými pohyby, kolísá krevní tlak a srdeční frekvence 

a zdají se sny. Tato fáze je typická pro pohyby očí (anglicky Rapid Eye 

Movement - REM) - spánek REM, který tvoří čtvrtinu celkové doby spánku. 
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Spánek umožňuje zejména odpočinek mozku a také celého těla. Při jeho 

nedostatku (spánkové deprivaci) dochází k narušení psychických funkcí. 

(9) 

Doma pan V. K. je zvyklí chodit brzy spát (kolem 19. - 20. hodiny večerní) a poté 

obvykle spí 8 - 9 hodin denně. S usínáním ani s častým probouzením nemá 

pacient problémy. Říká, že většinou vstává kolem 5. - 6. hodiny ranní, ale vždy se 

cítí odpočatý, protože chodí brzy spát. 

Den před operací (16. 7. 2014) se pacient vyspal dobře. Byl přijat na standardní 

oddělení cévní chirurgie v odpoledních hodinách. Na pokoji byl sám a tak měl 

klid na spánek. Večer hypnotikum odmítl, protože neměl problém s usnutím. Poté 

celou noc spal bez obtíží, spal přibližně 7 - 8 hodin a ráno se cítil odpočatý.  

Po operaci (17. 7. 2014) byl v odpoledních hodinách převezen z operačního sálu 

na oddělení intenzivní péče cévní chirurgie. Několik hodin po zákroku ještě 

pospával, protože operace probíhala v celkové anestezii. A zřejmě to a také další 

změna prostředí mu rozhodili biorytmus. Večer nemohl usnout. A tak na požádání 

dostal hypnotikum a poté už klidně spal až do rána. Spal 7 hodin a ráno se cítil 

odpočatý. 

Další dny už se spánkem obtíže neměl. Spal bez hypnotik 7 - 9 hodin denně.  

 

2.4.3. Péče o operační ránu  

Pan V. K. podstoupil operaci EACI (endarterectomii arteria carotis interna), 

důvodem bylo doporučení neurologa - stenosa arteria carotis sinister ze 70% a 

opakovaně prodělané TIA. Operace proběhla dne 17. 7. 2014 v celkové anestezii 

klasickým operačním způsobem. Celý operační výkon proběhl standardně, vše 

bylo bez komplikací. Z podkoží v oblasti operační rány byl vyveden Redonův 

drén, na který byla ještě na sále nasazena podtlaková lahev. 
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Obr. č. 4: Operační rána                                 Obr. č. 5: Podtlaková lahev Redonova drénu 

(Zdroj: Vyfoceno na operačním sále dne 17. 7. 2014, autor: Nikol Arazimová)  

Po příjezdu ze sálu bylo krytí rány pravidelně kontrolována (nejprve každých 

dvacet minut po dobu dvou hodin a následně nejméně jednou za hodinu). Při 

kontrole byl kladen důraz hlavně na to, zda rána nekrvácí a zda není krytí 

prosáklé, odlepené či nějak znečištěné. Krytí bylo po zbytek dne a noc v pořádku, 

neprosáknuté a drén odvedl pouze minimální množství sérosangvinolentní 

tekutiny. 

Následující den 18. 7. bylo krytí lehce prosáklé, ale v drénu byla pouze stopa 

odpadu. Při ranní vizitě lékař zkontroloval operační ránu a naordinoval vytažení 

Redonova drénu. Zároveň se převázala operační rána. 

Po sundání krytí je důležitá výměna rukavic, poté byla rána a okolí drénu 

odezinfikována pomocí dezinfekčního roztoku Betadine, sterilní pinzety a 

sterilních tampónků. Dále byl pomocí sterilních nůžek a pinzety (nebo peánu) 

odstraněn steh fixující drén v ráně a drén byl vytažen. Rána poté byla překryta 

sterilním krytím. 

Takto byla rána kontrolována, dezinfikována a sterilně kryta každý den 

hospitalizace, vždy minimálně jednou denně. Při každém převazu bylo 

kontrolováno, zda rána nejeví známky infekce. Rána byla po celou dobu klidná, 

bez sekretu. 

V den propuštění se rána kryla pouze tekutým obvazem Opsite a byla přelepena 

náplastí. Stehy se nevytahovaly, protože byl použit vstřebatelný materiál. 



 

48 

 

Pacient byl edukován o vhodné péči o operační ránu v domácím prostředí. Byl 

poučen, že náplast má pouze z důvodu komfortu při cestě domu, že je rána kryta 

tekutým obvazem a nemusí se tedy bát ránu doma opláchnout, ale pouze vodou 

bez mýdla (takto ránu mýt nejméně týden po příchodu domu). A také byl 

upozorněn na šetrnost při holení. Bylo mu vysvětleno, že při operaci byl použit 

vstřebatelný materiál a že tedy nemusí chodit na vyndání stehů. 

Dále panu V. K. lékař sdělil, aby při jakýchkoli obtížích přišel. A také mu byl 

vypsán termín kontroly za tři a poté devět měsíců od propuštění. 

2.4.4. Péče o invazivní vstupy 

Periferní katétr 

Operační den v dopoledních hodinách byl pacientovi zaveden periferní žilní katétr 

do vena cubitalis sinister. A to z důvodu infuzní terapie a parenterální aplikaci 

léků. 

Katétr byl přelepen transparentní fólií, která se dle výrobce mění minimálně 

jednou za čtyři dny. Fólie je průhledná, takže umožňuje kontrolu vpichu při každé 

aplikaci léku, dále se také kontroluje průchodnost katétru. 

PŽK se pacientovi ponechalo do třetího pooperačního dne a to z důvodu infuzní 

terapie a případné parenterální aplikaci léků. 

Katétr se vytahoval 20. 7. v ranních hodinách a to následujícím způsobem. 

Nejprve se odlepilo krytí, poté následovala výměna rukavic, dále se okolí vpichu 

odezinfikovalo alkoholovou dezinfekcí. Katétr se vytáhl a na místo vpichu byl 

přiložen sterilní tampónek. Vpich byl klidný, bez známek infekce. Místo vpichu 

bylo dvě minuty kompresně stlačeno a následně přelepeno.  

Arteriální katétr 

Na sále byl panu V. K. zaveden arteriální katétr do arteria radialis dx. z důvodu 

nepřetržitého měření krevního tlaku. 

Na sále byl katétr překryt sterilním krytím Metfix. 
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Po pár hodinách od příjezdu ze sálu byl katétr přelepen transparentní fólií (lepení 

Metxif neodpovídá standardům oddělení). Transparentní fólie je průhledná, dá se 

tedy velice dobře kontrolovat místo vpichu, zda nejeví známky infekce. 

Krytí se přelepilo následujícím způsobem. Nejprve se sundalo staré krytí, 

následovala výměna rukavic, poté bylo okolí vpichu odezinfikováno a očištěno 

pomocí alkoholové dezinfekce, sterilní pinzety a tampónků. A následně se katétr 

zalepil transparentní fólií, která se mění minimálně jednou za čtyři dny. 

Následující den v dopoledních hodinách byl katétr vytažen. Nejprve se odlepilo 

krytí, poté opět následovala výměna rukavic, dále pomocí sterilních nůžek a 

pinzety (peánu) byl odstraněn steh fixující katétr ke kůži a katétr byl vytažen. 

Vpich byl klidný, bez známek infekce, byl přelepen sterilním krytím a po dobu tří 

minut kompresně stlačen. 

Permanentní močový katétr 

Na operačním sále byl pacientovi zaveden permanentní močový katétr a to z 

důvodu kontroly bilance tekutin. 

Další den ráno (při ranní hygieně) byl pan V. K. edukován o nutnosti zvýšené 

hygieny v oblasti zavedení močového katétru. A také byl požádán, aby při 

jakýchkoli obtížích (nepříjemných pocitů či bolesti v okolí katétru) informoval 

zdravotnický personál. 

Pravidelně byla kontrolována barva moči a kontroloval se i samotný katétr, zda 

není zalomený nebo příliš napnutý. Každých 6 hodin (popřípadě dle potřeby 

častěji) se vypouštěl sběrný sáček a množství moči se zapisovalo do bilancí 

tekutin. 

Permanentní močový katétr byl pacientovi vyndán po příjezdu na intermediální 

oddělení. Po vytažení katétru bylo velice důležité, aby se pacient do osmi hodin 

spontánně vymočil, pacient se vymočil po čtyřech hodinách. 
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2.5. Edukace 

Edukace pacienta probíhala v několika fázích. 

Nejprve byl pacient edukován při příjmu. Byl seznámen s chodem oddělení, s 

průběhem hospitalizace (podepsal souhlas s hospitalizací), s průběhem operace 

(podepsal souhlas s operací a na sále i stranový protokol) a také byl seznámen s 

anestezií (podepsal souhlas s anestezií), s anesteziologem se domluvili na 

anestezii celkové.  

Poté byl edukován pooperačně. O pooperačním režimu, který by měl dodržovat a 

o potřebných opatřeních. Byl požádán, aby byl opatrný na své invazivní vstupy a 

aby informoval zdravotnický personál při jakýchkoliv obtížích. Také byl 

edukován o potřebě zvýšené hygieny genitálu z důvodu zavedeného močového 

katétru.  

A v neposlední řadě byl pan V. K. edukován při propuštění, kde edukace dle 

mého názoru byla nejpodstatnější, proto se jí budu v této práci věnovat více. 

Zdravotní sestrou byl pacient edukován v rámci péče o operační ránu v domácím 

prostředí. Lékařem byl edukován o nutnosti pravidelného a doživotního braní léků    

(antihyperteziva, antiagregancia a statinů),  a o změnách v medikaci, o nutnosti 

kontroly nejprve za tři měsíce od propuštění a poté za dalších šest měsíců od 

minulé kontroly. 

Léky, které pacient užívá od propuštění: 

- Aktiferrin tbl 1-0-0 p.o. 

- Amprilan H 2,5/12,5 mg tbl 1-0-0 p.o. 

- Anopyrin 100 mg tbl 1-0-0 p.o. 

- Atoris 20 mg tbl 0-0-1 p.o. 

- Milurit 100 mg tbl 1-0-0 p.o. 

- Novalgin tbl při VAS >1, max. 4g/d p.o. 
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- Tamipro 0,4 mg CPS 1-0-0 p.o. 

Jelikož je pacient obézní (BMI32, 9), trpí hypertenzí, hypercholesterolémie, 

poruchou glukózové tolerance a dyslipoproteinemie, tak se edukace týkala i 

dietních opatření, které by měl dodržovat. Edukace spočívala v nutnosti snížení 

příjmu sladkého a tučného. A ve zvýšení příjmu ovoce, zeleniny a hlavně 

vlákniny. Připomenout důležitost hlídání hladiny cholesterolu a dodržování 

nízkocholesterolové diety, která upřednostňuje rostlinné oleje, nízkotučné 

výrobky z mléka, bílé maso a ryby (oproti masu červenému). Omezení 

konzumace uzenin (nebo si alespoň vybírat šunku s vysokým obsahem masa), 

vajec a alkoholu. 

A nakonec byl pacient edukován, aby při jakýchkoli obtížích neváhal s návštěvou 

praktického lékaře či pohotovosti (toto opatření se týká hlavně prodělaných TIA a 

zvýšené riziko vzniku CMP). 
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3. DISKUZE 

V této části práce bych se ráda věnovala nejpoužívanějšímu invazivnímu vstupu v 

každé nemocnici, na každém oddělení, skoro při každé operaci a to perifernímu 

žilnímu katétru.  

Periferní žilní katétr 

Ráda bych začala několika zmínkami z historie. První dlouhodobý žilní katétr (tak 

jak ho známe dnes) byl uveden na trh roku 1968 švédskou firmou Viaggo. Od té 

doby se jeho používání velmi rozšířilo - přes oblast intenzivní péče, po standardní 

lůžková oddělení. A samotná aplikace se přesunula do kompetence středních 

zdravotnických pracovníků. 

Velice důležitá je volba místa zavedení katétru. Měli bychom vidět celý žilní 

systém pacienta a zvážit, jak dlouho ho bude pacient potřebovat, budeme-li během 

hospitalizace katétr přepichovat a jaké léky do něj budeme podávat. Dále také 

musíme brát v potaz, že během pobytu v nemocnici bude mít pacient odběry krve. 

Je tedy nezbytné zachovávat dostupný žilní systém i pro další aplikace. 

Vždy by při zavádění žilního katétru mělo platit, že dáváme přednost žílám na 

hřbetu ruky a předloktí, vyhýbáme se místům v okolí kloubů. Ale nejde-li to jinak 

a kanyla je zavedena v blízkosti kloubu, je nutné tento kloub fixovat dlahou, aby 

nebyl katétr dislokován. 

Co se týká krytí a fixace katétru, tak je velice důležité, aby bylo s katétrem vždy 

zacházeno zcela asepticky a převazováno pouze sterilním materiálem, zamezíme 

tak kontaminaci místa vpichu a předejdeme tak komplikacím. 

Krýt katétr můžeme třemi způsoby. 

Okluzivním krytím, které je přilnavé, nepropustné pro vodu, většinou průhledné. 

Jeho klady tedy je možná vizuální kontrola místa vpichu, velice dobrá fixace 

katétru, nepropustnost pro vlhkost, dlouhodobé použití. Zápory však jsou 

neprodyšnost pro vlhkost vzniklou pod krytím (pot od pacienta), tím vzniklá 
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macerace pokožky, vhodná půda pro množení bakterií  z důvody vlhka odlepování 

krytí. 

Oproti tomu neokluzivní krytí (sterilní čtverec) sice vlhkost od pacienta propouští, 

ale má mnohem více negativ než krytí okluzivní. Je krátkodobé (doporučuje se ho 

ponechat maximálně 24 hodin), je neprůhledné a znemožňuje tedy kontrolu místa 

vpichu a pokud nechceme pacienta celého oblepit náplastí, tak není zcela přilnavé 

k pokožce. 

Nejlepší, ale také ekonomicky nejnáročnějším (jediné negativum) typem 

sterilního krytí je tzv. lepení VECA C. Je z hypoalergenního a prodyšného 

materiálu, umožňuje tedy volnou cirkulaci vzduchu. Součástí balení je sterilní 

čtvereček, který se vkládá pod katétr - zabraňuje otlakům pod katétrem a zároveň 

pohlcuje vlhkost od pacienta. Dále velmi dobře fixuje kanylu na svém místě, je 

průhledná a velmi odolná. 

(17, 18, 19) 

Na oddělení, kde jsem se setkala s panem V. K. používají okluzivní krytí Niko-

Fix. A to buď neprůhledné, které se v tom případě mění každých 24 hodin. A 

nebo s průhledným okénkem v místě vpichu a to poté přelepují každých 48 hodin. 

Periferní katétr standardně přepichují po 72 hodinách (v případě velmi špatného 

žilního systému katétr ponechávají maximálně 96 hodin, ale pouze se svolením 

lékaře). infuzní soupravy však mění každých 72 hodin a intravenózní roztoky 

každých 24 hodin.  

(20) 

K porovnání jsem zjistila standardy i z jiných nemocnic. Ve Fakultní Nemocnici v 

Olomouci katétr nechávají 24 - 72 hodin, nikdy více. infuzní soupravy mění také 

každých 72 hodin, rozdílem zde však je, že pokud intravenózně podáváme tekutý 

biologický materiál (krev, krevní produkty, lipidová emulze), tak je nutná výměna 

infuzní soupravy každých 24 hodin.  A také mají specifický standard pro urgentně 

vložený katétr, ten se musí přepíchnout do 24 hodin. Pro krytí a fixaci také 

používají okluzivní krytí a mění ho minimálně jednou za 48 hodin.  
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Dalším rozdílem ve FN Olomouc je, že na každé klinice mají tzv. manažerku i.v. 

vstupů a kladou důraz na existenci “katétrového týmu”. 

(17) 

V Ústřední vojenské nemocnici mají zcela stejné standardy jako v nemocnici, ze 

které pochází moje bakalářská práce, ale také zde přepichují urgentně vložený 

katétr nejpozději do 24 hodin.  

(23) 

V Thomayerově nemocnici mají také rozdílné standardy, tam PŽK přepichují až 

po pěti dnech, ale vpich kontrolují také každých 24 hodin. Katétr fixují 

průhledným krytím, ale mění ho až po třech dnech. A infuzní soupravu mění 

každý čtvrtý den. 

(21) 

A ještě zvláštnost z Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM), zde 

katétrové krytí přelepují každý den a nezaleží na tom jaký typ fólie použijí (jestli 

průhlednou nebo neprůhlednou), samotný katétr přepichují nejdéle za 72 hodin 

(nemají výjimky). 

(22) 

Můj vlastní názor na péči o periferní žilní katétr je následující. Myslím si, že 

pokud místo vpichu ani pacient nejeví známky infekce, že je zbytečné a 

traumatizující přepichovat kanylu po 24 - 72 hodinách, hlavně teda u starších 

pacientů nebo u onkologicky nemocných pacientů. Líbí se mi názor nemocnice, 

kde jsem psala bakalářskou práci, že po zvážení lékaře nechávají katétr i čtyři 

dny.  

Dále co se krytí týká, tak si myslím, že pokud na daném oddělení používají 

průhledné lepení, na vpich je dobře vidět, tak je zbytečné přelepovat ho každý 

den, protože stoupá riziko dislokace a zalomení katétru. Ale pokud používají krytí 

neprůhledné, tak souhlasím. 
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4. ZÁVĚR 

Stenóza arterie carotis je v České republice poměrně časté onemocnění, hlavně ve 

vyšším věku. Je to velice závažné onemocnění, jelikož v důsledku stenózy je časté 

ohrožení nedokrvenosti mozku. Nejzávažnější komplikací neoperované stenózy 

krkavice je cévní mozková příhoda, což je třetí nejčastější příčinou smrti a je také 

nejčastější příčinou invalidity. 

U tohoto onemocnění je velice důležitá prevence. Je hodně rizikových faktorů, 

které zhoršují aterosklerózu tepen a kterým se dá předejít. Jako například přestat 

kouřit, dodržovat dietu, užívat léky apod.  

Ve své bakalářské práci jsem čerpala především z knih, které se zabývají cévní 

chirurgi 



 

 

 

SLOVNÍK 

a. carotis comunis sinister – levá společná krkavice 

a. radialis – tepna vřetenní 

a. radialis dexter – pravá tepna vřetenní 

a. subclavia sinister – levá podklíčková tepna 

aa. femorales – stehenní tepny 

aa. poplitea – tepny zákolenní 

aa. tib. posteriori – holenní tepny zadní 

afebrilní – s normální teplotou 

analgetikum – lék proti bolesti 

anémie - chudokrevnost 

aneuryzma – výduť, rozšíření 

anikterický – bez přítomnosti žloutenky 

antiagregace – léky snižující krevní srážlivost 

antidiabetika – léky proti cukrovce 

antihistaminikum – léky tlumící alergickou reakci 

antihypertenziva – léky proti vysokému krevnímu tlaku 

antitrombotikum – léky k léčbě a předcházení srážení krve 

antiuratikum – léky proti dně 

aorta ascendens – vzestupná část aorty 

arteria pulmonalis dextra - pravá plicní tepna 



 

 

 

arteria pulmonalis sinistra - levá plicní tepna 

asymptomatický - bezpříznakový 

bifurkace – vidlicové rozdvojení 

bronchy - průdušky 

bulbus aortae – kulovité rozšíření aorty 

cerebrovaskulární – týkající se mozkových cév 

cyanóza – namodralé zbarvení kůže a sliznic – nedostatek kyslíku v krvi 

diabetes mellitus - cukrovka 

diuretikum – léky zvyšující tvorbu a vylučování moči 

diuréza – množství definitivní moči vytvořené ledvinami za jednotku času 

(obvykle za jeden den) 

dysartrie – porucha řeči, výslovnosti 

edém - otok 

endarterektomie – chirurgický výkon užívaný k obnovení průchodnosti tepny  

eupnoe – normální, klidové dýchání 

fatická porucha – porucha týkající se řeči 

femur – stehno, kost stehenní 

hematom – rozsáhlý uzavřený krevní výrok v hlubších tkáních 

hemostáza – zástava krvácení 

hily – místo vstupu a výstupu  

hydratace – zavodnění organismu 

hypercholesterolémie – zvýšená koncentrace cholesterolu v krvi 



 

 

 

hyperlipidémie – zvýšená koncentrace tuků v krvi 

hyperlipoproteinémie – zvýšené množství lipoproteinů v krvi 

hypertenze – zvýšený krevní tlak 

hypertrofie – zvětšení, zbytnění orgánu 

hyperurikemie – zvýšená hladina kyseliny močové v krvi 

hypolipidemika – léky snižující hladinu tuků v krvi 

hypoxie – nedostatek kyslíku ve tkáních či v celém organismu 

cholecystektomie – chirurgické odstranění žlučníku 

iatrogenní – způsobený lékařem (v negativním smyslu) 

ikterus – zežloutnutí, žloutenka 

intrakraniální řečiště - nitrolební 

inzulin – hormon slinivky břišní, udržuje přiměřenou hladinu cukru v krvi 

kardiovaskulární – týkající se srdce a cév 

kaudálně - dolní  

laminární proudění – pohybující se ve vrstvách 

laryng - hrtan 

laxativum - projímadlo 

longitudiálně - podélný 

lucidní – s jasným vědomím 

mediastinum - mezihrudí 

mobilní - pohyblivý 

morbidita - nemocnost 



 

 

 

mortalita – úmrtnost 

n .vagus – bloudivý nerv 

n. hypoglossum – podjazykový nerv 

n. recurrens – zvratný nerv 

nefrolitiáza – přítomnost kamenná v ledvině 

nervus facialis – lícní nerv 

oxymetr – přístroj k měření obsahu kyslíku 

paréza - obrna  

sangvinolentní - obsahující krev 

skléra - bělima 

statiny – látky hormonálního původu, léky snižující množství cholesterolu v krvi 

stent - vnitřní kovová výztuž tepny 

symptomatický - příznakový 

trigonum caroticum – karotická krajina ve tvaru trojúhelníku 

truncus brachiocephalicus – hlavopažní kmen 

turbulentní proudění – zvířené  

turgor – napětí kůže  

umbilikální hernie – pupeční kýla 

v. cubitas dx. – pravá loketní žíla  

v. facialis – lícní žíla 

v. jugularis – hrdelní žíla 

varikózy – varixy (křečové žíly) 



 

 

 

vena - žíla 

vena cava inferior - horní dutá žíla 

vena cava posterior - dolní dutá žíla 

venae pulmonales dexter - pravé plicní žíly 

venae pulmonales sinister - levé plicní žíly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

' - minuta 

°C - stupeň Celsia 

á - počet 

a. - arteria (žíla) 

aa. - arteriae (tepny) 

ACC - arteria carotis communis 

ACD - arteria coronaria dextra 

ACE - arteria carotis externa 

ACI - arteria carotis interna 

AHA - American Heart Association 

amp. - ampule 

arter. - arteriální 

bilat. – bilaterálně (oboustranně) 

BMI - Body Mass Index 

CABG - aortokoronární bypass 

car. - carotid 

cm - centimetr 

CMP - cévní mozková příhoda 

CO₂ - oxid uhličitý 

CPS - kapsle 

CT – počítačová tomografie 



 

 

 

D - dechy 

DF - dechová frekvence 

Dg - diagnóza 

DK - dolní končetina 

DS - duplexní sonografie 

dx. - dexter 

EACI - endarterektomia 

EKG - elektrokardiogram 

F 1/1 - fyziologický roztok 

g - gram 

HK - horní končetina 

hod. - hodina 

CHCE - cholecystektomie 

i.v. - intravenózně 

ICHS - ischemická choroba srdeční 

int. - interna 

izo. - izotonické 

JIP - jednotka intenzivní péče 

KCl – chlorid draselný 

kg – kilogram 

 LHK - levá horní končetina 

m.SCM - musculus sternocleidomastoideus 



 

 

 

max. - maximální 

mg - mikrogram 

min. - minuta 

ml – mililitr 

mmHg – milimetr rtuťového sloupce 

NANDA - North American Nursing Diagnostic Association 

NMR - nukleární magnetická rezonance 

norm. - norma, normální 

NYHA - New York Heart Association - klasifikuje dušnost 

O₂ - kyslík 

Obj. - objektivní 

OP - operace 

orient. - orientovaný 

P - pulz 

p.o. - per os (ústy) 

p.r. – per rectum 

PCI - perkutánní koronární intervence 

PDK - pravá dolní končetina 

PTA - perkutánní transluminální angioplastika 

PTCA - perkutánní transluminální koronární angioplastika 

REM - Rapid Eye Movement 

RIA - ramus interventricularis anterior 



 

 

 

RIVP - ramus interventricularis posterior 

RMS - ramus marginalis sinister 

RPLD - ramus posterolateralis dexter 

RTG - rentgen 

s. - sekunda 

s.c. - subkutánně 

sin. - sinister 

sono, SONO - monografie 

SPO₂ - saturace krve kyslíkem 

sten. - stenóza 

Stp. - stav po 

Subj. - subjektivní 

sym. - symetrické 

sympt. - symptomatická 

tbl - tablety 

TF - tepová frekvence 

TIA - tranzitorní ischemická ataka 

tib. - tibialis 

TK - tlak krve 

TT - teplota těla 

USA - Spojené státy americké. 

v. - vena (žíla) 



 

 

 

V. K. - iniciály pacienta 

VAS - vizuální analogová škála 
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