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Příloha č.2 

PACIENT Č.1 

– Muž, 25 let, vysokoškolské vzdělání, pracuje na manažerské pozici a současně 

studuje další VŠ 

– Pacient po DN, spolujezdec, připoután, podezření na poranění pánve. Vyšetřen 

na OUM, dle CT suspektní poranění terminálního ilea, hemopneumoperitoneum. 

Z OUM na sál k operační revizi. Po operaci na JIP 

– Hospitalizace na JIP 1: 23 dní 

– UPV: 12 hodin 

– Průběh léčby komplikovaný (reoperace páteře) 

– Spolupráce výborná, klidný a orientovaný 

1. rozhovor (JIP 1) 

POZN.: Při popisu samotného úrazu třes, tachykardie, tachypnoe. Dále vypráví 

klidně s úsměvem, vtipkuje, optimisticky naladěn. 

Co se týče úrazu, tak ten řidič-spolupracovník, jezdí opravdu dost, dost rychle. A 

myslím, samozřejmě to nemůžu mít potvrzený, protože jsem spal v tu chvíli, že předjížděl 

v nepřehledném úseku a čelně jsme se srazili s jiným automobilem, asi v osmdesáti. 

Kolik jel ten druhej to nevím, ale ten součin rychlostí asi musel být solidní. A probral 

jsem se v momentě, buď když dupl na brzdu nebo už prostě ta mikrosekunda, když 

člověk letí. Každopádně ten náraz jsem viděl. Vystřelily ty airbagy, já jsem seděl 

vepředu na spolujezdci. Jenže samozřejmě tam bylo najednou strašnýho dýmu, všechno 

tam skřípalo a tak prostě po tom nárazu. Řidič začal křičet, takže já jsem netušil, co se 

ještě může stát, jestli tam třeba ještě něco nebouchne. Takže já jsem se co nejrychleji 

odpoutal a běžel jsem ven. I když mě vlastně všechno dost bolelo, tak vlastně až venku 

asi dva metry od auta jsem klekl na všechny čtyři a začal nějak oddychovat a to mi 

začalo všechno tuhnout strašně a začal jsem chápat, že to všechno asi nebude úplně 

v pohodě. Bolelo mě neskutečně ta oblast, kterou mám teď zraněnou, to znamená ten 

spodek břicha, páteř. Nevěděl jsem přesně, co tam vlastně mám. Třeba já jsem vlastně 

na rozdíl od toho řidiče v podstatě nemohl křičet, protože jsem věděl, že křičení, nebo 

něco, by mně neulevilo, naopak by mě to bolelo o to víc. Takže na to, že mě to strašně 
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bolelo tak jsem vypadal naprosto v klidu. Dostal jsem se evidentně do šoku, protože 

jsem se začal klepat. A začali se tam slítávat lidi, ani nevím odkud. Buď z vedlejšího 

auta, nebo všichni lidi co jeli kolem. Vím, že tam zastavil časem i nějaký autobus.  

Jako první přijeli hasiči a docela rychle po nich záchranka, tak začali přemýšlet 

co se mnou. Nějaká ta první pomoc. Začali zjišťovat jak mě naložit. Jak mě vlastně 

přetočit na to lůžko, nebo na tu dečku, aby mě co nejmíň poškodili. No samozřejmě pak 

mě dostali do vrtulníku. Ve vrtulníku jsme asi přeletěli rovnou sem, tuším.  

A tady už prostě tak nějak výtah, chodby a tak. Pak jsem se dostal na nějaký 

příjem, bůh ví kam, na traumatologii. V průběhu toho samozřejmě jsem furt koukal tupě 

jenom do stropu a snažil se…neměl jsem vlastně energii na nic jiného než nějakým 

způsobem přežít tu bolest. A začal jsem pak tady tak nějak vnímat taky ty hlasy, co 

vlastně ti lidi říkaj. Protože jsem se po sobě ani moc nemohl kouknout, co mi jakože je. 

No tak jsem se tak nějak snažil odtušit, co se se mnou stalo. No a teď si vzpomenout co 

vlastně mně říkali. Já vím, že tak nějak už tam mi dali nějaký malý anestetikum. Ne že 

bych měl pocit, že to nějak pomohlo. A tady vím, že se najednou zjevila strašná spousta 

lidí. Kupodivu mi přišlo, že i přes to jako to… Znáte to, když sáhnete na plotýnku tak 

vám sekunda připadá jako rok… Mě nepřišlo, že by to dostat se do nemocnice všeho 

všudy trvalo strašně dlouho. Možná, že kdyby mě něco krvácelo venkovně, nějaká tepna 

nebo tak, tak budu mluvit jinak, ale s mým zraněním to furt strašně bolelo. Ale můj pocit 

byl, že doba za jakou jsem se sem dopravil, docela šla. Jo a ještě si pamatuju, že mě to 

bolelo tak zvláštně. Když jsem si třeba sáhl na vrch břicha nebo někdo mně, tak to bylo 

úplně v pohodě. Ale na ten spodek břicha, když mi třeba někdo položil tričko nebo deku 

nebo se jenom přiblížil lehce prstama, tak to už bylo úplně k nesnesení. A nějak jsem to 

nestačil každýmu vysvětlit. Navíc to doktory stejně asi moc nezajímalo a chcou si stejně 

šáhnout. Asi aby věděli jak moc hrozný to je. Jo vlastně a ještě před jipkou… Je teda 

možný, že před tím sálem jsem šel asi na nějaký cétéčko ne? To si ani nejsem nějak 

jistej, jak proběhlo. Jak je možný, že jsem se tam nějak nerozklepal, možná už mi dali 

něco dalšího? Každopádně vím, že mi nějak měřili tlak, to mě docela udivily ty hodnoty. 

Myslím, že to bylo 180 na něco. Ale v zásadě, byl jsem asi rád, že tam kolem mě lítá 

tolik lidí a nějak se něco už děje. Ale vlastně jsem jenom vnímal tu svoji bolest. 

Takže pak až před tou první operací mi vlastně řekli, že už půjdu do té celkové 

narkózy, no do narkózy. No a ta mě vlastně celkově příjemně překvapila, že to 
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nebylo…No usínání to už jsem věděl, že bude hodně rychlý, pak jak člověk začne usínat 

tak je to jak cvaknutí. Ale že jsem neměl pocit takovýho stráveného času, že to bylo jako 

cvak-cvak, jako usnout-probudit se. To jsem měl pocit, že teďka jsem usnul a hned jsem 

se probudil, z mýho pohledu. No a tam to pak začlo nějak trochu víc bolet. Jsem měl 

pocit že mám málo těch analgetik, že všechny ty pooperační věci, jak se do toho rýpalo 

tak to mě začalo bolet dost. 

A pak tak nějak obecně k tomu pobytu. Co se týče toho, jak mě museli intubovat. 

Byla to intubace, že jo? Tak to jsem si prostě… Pamatuju si nějak, že mi nějaký váš 

kolega-zdravotní bratr, říkal, ať dýchám a neusínám. Což se mně vždycky hrozně dobře 

a skvěle dařilo asi prvních 5 sekund, než jsem prostě naprosto bezmocně vytuhl. Což mě 

vždycky on zase řekl a já jsem se probral a říkal jsem si ‚ježišmarjá no tak přece 

nezačnu dýchat a neusnu‘. Ale fakt to nešlo. Nicméně potom jsem se teda probudil už 

s tou trubicí v puse, což samozřejmě je příšerně nepříjemný. Zvlášť když člověk neví, co 

to je. A to mně trošku vadilo, že mi nebylo hnedka řečený ‚Hele tohle je na dýchání, 

zkus přestat dýchat.‘ Že jsem nevěděl, co to je a nevěděl jsem, jestli mám třeba nějak 

dýchat okolo toho, co to sakra je. S tou intubací jsem měl právě trošku problém ze 

začátku. Pak, když už člověk přijde jak na to, jak to funguje a naučí se s tím dýchat, tak 

to jde. Ale ten prvotní šok s tou trubkou v krku je hroznej. 

Párkrát jsem dostal i nějaký - prostě i v průběhu teďka, kdy už se tak nějak 

dolečuju - nějaký šoky nebo záchvaty zimnice nebo co to je. Třeba minimálně mě 

vystresovalo asi, když mi bylo oznámeno, že půjdu ještě na tu třetí operaci. Tak jsem si 

vyloženě musel nechat přinést ten teplej větrák. Jako pomohlo to pěkně, kupodivu. I přes 

to, že je to evidentně něco psychickýho, že je člověk vynervovanej, tak i to fyzicky teplý 

pěkně uklidní. 

Jinak, personál samozřejmě tady výbornej, nemám si vlastně na co stěžovat. 

Jako všichni tady. Samozřejmě jako klasicky ti doktoři, ti tak trochu prolítnou, ti kteří ví 

nejvíc informací, letí někam jinam. Ale těžko jim to zazlívat, protože prostě musí letět 

někam dál. 

No, úplně nevím co dál… 
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Omezení 

No já tak se nějak snažím to brát s tím  pohledem, že každá ta hadice a kabel na 

něco je. A není tady od toho asi, aby mě úplně upoutala, ale něco mi tam prostě buď 

hlídala, nebo dělala. Je pravda, že po té druhé, třetí operaci jsem se probudil se 

zavázanýma rukama. To jsem netušil na co je a nestačil jsem se zeptat. Samozřejmě to 

ležení na těch zádech takhle dlouho je pěkně nepříjemný. Ta postel je určitě příšerně 

drahá a skvělá, že to tak jako se snaží měnit. Nicméně, tím jak prostě mám tam tu malou 

oblast, která mě bolí, tak mám pocit, že zrovna tam ležím na nějakým tom válečku furt. 

Tak mám pocit, že prostě pocitově 80% váhy mám jen na tom zranění. 

Cévka na čurání mi v podstatě nevadí, protože nemusím nikam chodit, že jo a 

nikomu to moc ukazovat. A když už je tam jednou zavedená, tak to prostě není kam ven, 

což není takovej problém. Asi by bylo pro mě mnohem horší, kdyby kdykoli jsem se chtěl 

vyčůrat, tak to někdo řešil za mě. Není to samozřejmě nějak extra příjemný. Ale jako 

v porovnání, ať už s tím zraněním nebo s něčím jiným jako je to, si můžu asi těžko 

stěžovat. Cévka v nose ta mně trošku vadí, protože jednak z toho mám pocit, že mám 

rozškrábanej ten nosohltan a krk. A zároveň, když chci dýchat, tak kolem toho se mně 

tvoří hodně hlenu nebo něčeho a je dost obtížný to nějak vykuckat. Směrem ven to nejde 

přes ten nos a směrem dovnitř, kromě toho, že to je nechutný, tak je to takový dost 

bolestivý a náročný. Navíc u toho musím hodně zatínat břicho. Což s tímhle mým 

zraněním, když jsem už aspoň- dneska už tolik ne, ale ty první dva dny- kdy se mi 

podařilo trošku zatnout břicho, tak mělo tendenci se sevřít úplně prostě na maximum. A 

to pak jde fakt cítit, že to není vůbec dobrý. Že tam jdou cítit ty jednotlivý nějaký stehy 

nebo něco. Takže jo, nepříjemný to je, ale tak asi je tam z nějakýho důvodu, takže co já 

s tím. 

Soukromí 

Jo soukromí, tak jsem krásně na jipce, tak to je paráda. Protože nemám vedle 

sebe naštěstí někoho, kdo by tady taky nějak řval. Vím, že buď ať už táta, dědeček nebo 

někdo, když byl někde ve špitále a byl ten stav vážný. A museli být na pokoji s někým, 

kdo už, buď prostě jenom měl větší problémy, tak prostě tou bolestí úpěl nebo prostě to 

byl nějakej osel a hrozně si chtěl povídat, tak ho to strašně rozčilovalo. Tak to já tady 

mám supr, že já můžu, jak se mi zlíbí. Mně to soukromí vyhovuje. Samozřejmě soukromí 
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oproti pacientům. Oproti vám? Tak vy jste takové sekundární maminky. Takže vy se tady 

o mě chodíte starat. Tak to asi nepovažuju za nějakej problém. 

Spánek, odpočinek 

Jo tak to bylo hodně daný těma lékama. Protože, když jsem měl něco jenom na tu 

bolest, tak to jsem měl pocit, že to je něco jako, já nevím, takový nějaký vylepšený 

antiperle. Možná jako poloviční Ibalgin. Ale tak to s tím nebylo vůbec nic moc. Naopak 

s těma opiátama, nebo co jste mi to dávali, tak to byla nádhera. Tak jsem se naposledy 

vyspal snad o Vánocích. To fakt bylo supr. Člověk furt cítí to břicho a tak. Ale skvěle se 

s tím spalo. 

No tak sem tam něco vyruší, jenže to tady něco takového musí být. Protože buď 

jako řešíte mě, abyste mně nějak pomohli nebo někoho jinýho. A když jsem dostatečně 

na těch opiátech, abych usnul, tak mi to nevadí. A když na nich nejsem, tak stejně budu 

ležet celej den. 

Jo ještě jsem si vzpomněl. Dost, strašně mě znervózňovalo, když jako správnýho 

strojaře, mě zajímaj všechny ty technický věci. Když vlastně jsem tam vstal z toho auta, 

tak jsem byl vlastně strašně nasranej, že mi něco vůbec je. A cokoliv navíc pro mě bylo 

vlastně jako ‚no to je výborný, tak ještě tohle‘. A měl jsem chuť toho spolupracovníka 

zastřelit. To bohužel neodeznělo. Ale aspoň tady potom, když mě pan bratr tady tak 

v klidu vysvětloval, jaký má kamarády a co se jim všem stalo. Tak vlastně můžu být rád, 

že to dopadlo jenom tak. A je fakt, že vlastně se mohly stát mnohem horší věci. Takže 

kupodivu se mi ulevilo. I přesto, jak jsem si teďka všechno takhle pěkně posral, ne 

vlastní vinou. Já jsem do teďka měl takový hezký období, kdy jsem měl čas hodně cvičit, 

takže třeba 5x týdně jsem byl v posilovně. A tam člověk řeší u některých cviků každých 

5kilo navrch. Případně čeho si kolik namíchá, nějakých takových těch suplementů. Jak 

správně jíst, úplně všechno tip ťop. A je nadšenej, když najednou nedřepuje se stovkou, 

ale se sto dvaceti. A je to paráda. A najednou teďka budu rád, když se k tomu prostě 

dostanu, já nevím za rok? Jestli vůbec? Ještě mně nikdo radši ani nic neřekl, jestli 

vůbec mám šanci se tam dostat. To je na jednu stranu prostě úleva, že to mohlo 

dopadnout mnohem hůř. Trošku mě štve, že vlastně nikdo mi neřekl nic moc 

konkrétního. Samozřejmě, protože se to asi bude lišit zas individuálně. Ale stejně, ani 

moc si nejsem jistej, v jakým časovým řádu se dostanu do nějakýho funkčního stavu. 
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Nějakýho chození do školy, do práce a jednak nějaká plná rekonvalescence. Kdy se 

budu moct věnovat sportu a za jak dlouho se tam tak dostanu. Skvělý bylo, že právě ten 

pan bratr mi tady pustil nějakou moc pěknou relaxační hudbu. U toho se dobře tak 

nějak poklimbávalo. To bylo fajn. Protože, takhle když jsem byl unavenej, bych nějakou 

Evropu 2 asi nerozdýchal. 

Pořád mi vrtá hlavou, co tady měl sakra dělat ten nevyšší firemní lékař, nebo co 

to bylo za týpka. A furt se bojím, co z toho, z něj ještě pak vyplyne. Jestli jsem mu 

náhodou neřekl něco, co jsem neměl a jak se to s něma bude řešit. Ale nevím, jako na 

druhou stranu, kdo by mě na to měl připravit asi tak. No nevím, jestli bude vůbec lékař, 

byl hodně okravatovanej. To bude asi jeden nejvyšší z nejvyšších. Dokonce mi říkal, že 

mě pozdravuje pan XY., to je člen představenstva. Takže jeden z těch 7 ředitelů, co tam 

máme. To je pěkný, ale doufám, že se pak nebudou snažit vyhnout všemu. 

Psychika 

Furt tady kolem mě někdo skáče. Naopak jsem se naučil, bohužel pro vás, zvonit 

na zvonek, i když se pomalu potřebuju vysmrkat. Určitě nemám pocit, že jsem tady v tom 

sám. Naopak mě překvapuje, kolik lidí kolem mě lítá, dost pravidelně. A když něco 

potřebuju a nikoho nemám, tak mám ten zvoneček. Takže to je supr. 

Rodina měla přijet už včera. Což na to, jak oni jsou vytížení, tak to bylo dost 

rychlé. Akorát já jsem jim pak volal a odvolával to, protože přišla nečekaně ta třetí 

operace. Oni už prej byli hodinu na cestě, ale vzhledem k té operaci to nemělo význam. 

Kamarádům jsem taky volal, ale od těch jsem ani nečekal, že by sem jeli. Protože, co 

jsem viděl i na tom, když přijel vlastně šéf a šéf šéfa- ti první dva co tady byli- tak přijeli 

z Mladé Boleslavi jenom, aby v podstatě mi řekli ‚čau, je jim to líto, držíme ti palce‘. 

Tak zas nejsem asi tak ufňukanej, aby každej sem trávil tři hodiny cesty, jenom aby mi 

to řekl osobně. A doufám, že až mi bude líp, tak se uvidíme víc, případně jim zavolám 

nebo pak se uvidíme brzo osobně. Jako někomu by to možná vadilo, ale mně by to asi 

bylo blbý je sem tahat dřív, než oni to zvládaj. Zas na druhou stranu, myslím, že 

kdybych někomu z nich řekl ‚ne přijeďte sem hnedka, bude to pro mě lepší‘ tak sednou a 

jedou. Ale minimálně oba rodiče jsou lékaři a mají taky svoje nějaký povinnosti. Na ně 

čekají zase lidi, aby oni jim pomohli. Takže tady v tomhle v pohodě. 
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Úkol samotného pacienta v léčbě 

Tak kdybych měl asi rýmičku, tak se tady do toho víc zapojím. Ale takhle, když 

mám něco těžkýho, tak to prostě musím spoléhat na vás, na špitál, jako na největší 

odborníky. A naopak by jsem se bál prezentovat tady nějaký svůj názor. Jestli by nebylo 

lepší udělat něco, protože, co já o tom vím? Takže to je vidět, že závažný rozhodnutí 

bych se asi neodvážil. Stejně tak mě právě přišel vtipnej ten papír, jestli souhlasím s tou 

hospitalizací. Kdybych napsal jako, že ne, tak co? Tak mě vyložíte venku před špitálem, 

ať si to řeším? 

POZN.: smích 

Ne, já tomu rozumím, ale to samozřejmě nechávám na vás z jasných důvodů. 

Když mi něco řeknete, že něco nemůžu- třeba pít- tak je fajn, když to něčím odůvodníte. 

Že to není ne, ale ne, protože půjdete na nějaký vyšetření, který to nedovoluje. Já to 

chápu. No sucho v puse mám pořád a navíc mám pocit, že jsem si nečistil zuby od 

loňských Vánoc. 

Komunikace 

Jo tak člověku ze začátku vadí, že ideálně hnedka, co vyleze z auta, tak neví co 

mu je a jak rychle bude v pohodě. Ale tak to se dovědět ani nemůže. A po příjezdu vám 

to taky nikdo neřekne hned, musí se udělat nějaký ty vyšetření. Takže, ačkoli bych 

nejraděj věděl všechno hned, tak prostě asi si člověk musí počkat, než je to jasný. A já 

taky chápu, že jo doktory, že něco jen tak nestřelí od pasu, dokud si prostě nejsou třeba 

něčím jistí. To by taky nebylo moc rozumný. Říct jakože ‚tak za dva týdny jste v pohodě‘. 

A pak se ukázalo jako, že tak za tři měsíce. To by bylo blbý. Jo s tou intubační kanylou. 

Jasně, tam jsem chtěl něco sdělit tomu zdravotnímu bratrovi. Tak jsem mu naznačil, že 

mu to napíšu a to jsme si úplně neporozuměli. Ale na druhou stranu… Jako sice to bylo 

škoda, že jsem se s ním nemohl nějak dorozumět, ale asi nic klíčovýho. Stejně prostě,  

i kdybych byl němej, slepej, tak se o mě asi postará nějakým způsobem. Jako to už jsou 

fakt takový spíš detaily mně přijde, protože důležitější jsou prostě ty hlavní výkony. Ten 

kolektiv je tady celej všímavej, všichni tady obskakujou kolem. Zařízení moderní, 

vypadá to, že nic moc lepšího jsem si ani nemohl přát po takovým karambolu. Takže asi 

dobrý. 
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Shrnutí 

Tak zásadní určitě byla ta změna, kdy mi něco je a ten pohled ‚jé mě zas není až 

tolik‘. I když to je těžko tady tohle úplně srovnat, nějaká reprezentativní nemocnice 

celýho státu. Co já vím, jestli jsem na tom líp nebo hůř? Asi líp co? Tak jsem prostě 

spokojenej s tím, jakou péči tady dostávám. Takže každýmu, kdo se vybourá, to tady 

můžu jedině doporučit. 

POZN.: smích. 

Né fakt dobrý. Já chápu, že na rozhovor je to trošku na prd, že tam nemám 

nějaký prostě velký výhrady, abyste měla co zlepšovat. 

Co bylo nejhorší 

Tak pochopitelně sednout si k XY do auta. On je trošku pověstnej tím jak lítá. Ale 

jinak co se týče tý hospitalizace nic mě nenapadá, popřemýšlím o tom. 

2. rozhovor (stand. odd. D) 

POZN.: Velmi dobře naladěn, usmívá se, vypráví naprosto klidně. Překvapen, že 

si některé věci nepamatuje a předtím je věděl. 

Pamatuju si úplně všechno, já jsem byl úplně lucidní, takže pamatuju si komplet 

úplně všechno. Pamatuju si fakt úplně všechno. Probudil jsem se asi půl sekundy před 

nárazem a pak fakt úplně úplně, úplně všechno. 

Z jipky zůstaly hlavně dobrý dojmy. Zvlášť pak právě v kontrastu tady s tímhle 

oddělení. Negativa z JIP? Jediný co mě napadá, jsou prostě ty moje problémy 

způsobený těma mýma úrazama, ne co se týče servisu. Samozřejmě třeba ten pán vedle, 

vím, že tam trošku vyváděl. Ale nic zásadního, co bych měl prostě pocit, že mi tam fakt 

vadilo. Nee. 

ETK 

To je takový to, co jde přes nos? Asi jo. Ten první den samozřejmě byl na prd. 

Jako já mám pocit, že když jsem byl vzhůru, tak jsem vnímal. Ale vím, že jsem toho 

strašně moc prospal a tak. Ale nemám pocit, že bych tam měl vyloženě nějaký výpadky. 
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POZN.: Dlouhé ticho 

Asi nemám pocit, že by mi to bylo nepříjemný. A nebo je možný, že prostě ten 

zbytek to přehlušil? Ale nemám prostě z toho takovej zážitek, že bych vám řekl ‚Ježiš, to 

bylo nepříjemný, svědilo to. Pane Bože, co mi to vede nosem?‘ Žádnej takovej zážitek 

z toho nemám. Samozřejmě vytahování bylo takový divný, ale jinak fakt nemám z toho 

nějakej... Fakt myslíte to, co vedlo tím nosem do žaludku? 

Trubička vedla ústy do dýchacích cest 

Jo do dýchacích cest? 

POZN.: Dlouhé ticho 

Že by tam bylo okno?Aha 

POZN.: Smích a dlouhé ticho 

Tak asi je pozitivní, že tam nejspíš je to okno. Protože, já si vybavuju jenom tu, 

co šla nosem do žaludku. Ale já jsem měl i do plic něco jo? Asi o tom úplně jako nevím. 

Co se děje? Co mi tady dávaj za prášky? No asi o tom nevím, no. 

POZN.: Smích 

Informovanost 

Na té jipce už si ani nepamatuju, co se týče těch informací. Fakt si nevzpomenu, 

jak to tam bylo s těma informacema. Spíš už mě to asi přehlušily ty dva týdny tady na 

oddělení, jak je to s informacema tady. Tam fakt ani nevím. Tam si spíš pamatuju takový 

ty věci jako, že mě často chodili kontrolovat nohy, jako jestli s nima hýbu. Tak člověk si 

spíš uvědomuje, jak asi závažný mohl být ten úraz. Ale vím, že mi tam prostě někdo řekl, 

co mi bylo. Že jsem měl ty střeva, břicho, páteř. Takže někdo mě o tom musel 

informovat, ale už si ani nepamatuju, jak probíhala výměna těch informací od doktorů. 

Bolesti 

Tak bolesti určitě byly. Vím, že prostě jsem tam měl problém, otočit se jenom na 

bok, když probíhalo nějaký umývání nebo tak. Takže tam určitě něco bylo. 
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Co bylo nejhorší 

Ten úsek časovej, dejme tomu 5min od bouračky do první operace. Protože měl 

jsem extrémně citlivý břicho. Takže i taková blbost jako posunutí trička po břichu mě 

strašně bolela. Takže asi tohle no, co se týče té bolesti. 

Pozitivum 

Výbava a servis jipky asi. Překvapilo mě, že jsem neměl pocit, při té bouračce, 

že by nějak extra dlouho trvalo dostat mě do nemocnice. 

Odd vs. JIP 

Kulturní šok no. Na JIP jsem měl ten pocit, že se vlastně každej stará o to, co by 

se pro mě mohlo ještě udělat. A tady mám trošku spíš pocit, že pokud vyloženě někdo 

netrpí nějakým vnějším, výrazným zranění, který uznají, že by fakt mohlo bolet tak se jim 

fakt moc nechce do nějakého litování- analgetika. A tak jakoby tady působí víc 

vyhořeně. Že už toho evidentně tolik zažili, že už jsou jako otupělí. Tam u vás byla tak 

docela taková nějaká energie. A to nejenom Štefan. Ale prostě normálně i ten personál 

vypadal tak nějak jako elitněj? No takže asi tak. 

POZN.: Smích. 

Rehabilitace jsou výborný. Paní z rehabilitací je skvělá, ta se stará. Stejně tak 

sanitáři tady jsou super. Spíš sestřičky, případně někteří doktoři. Většinou jen tak 

prolítnou ráno, jestli je všechno v pohodě. Ale jak to říct? No neměl jsem takovej pocit, 

jak na té jipce. Té individuální péče a takovýho toho fakt zjišťování, jestli náhodou něco 

a takovýho toho strachu. Prostě, jak už nejde o život, tak mi to přišlo takový trošku 

vlažnější. A u těch sestřiček obzvlášť. Pak už to jsou detaily samozřejmě. Takový nějaký 

jeden z příkladů- samozřejmě už teďka jsem v pohodě, zítra jedu domů, krása.  Mám 

takový ten pás zpevňující. A jak tady mám ty svorky ještě, tak když se mi ten pás zapne 

prostě přes střed a sedím u jídla, tak to pobolívá. Není to nic hroznýho. Ale jenom tím, 

že se ten pás zapne na boku, tak to necítím a nebolí to. Nejde o nějakou velkou bolest. 

Ale když jsem tu sestřičku požádal, jestli by mi to posunula na bok- posunula to nejdřív 

o 2 cm. Tak jsem ji požádal, jako to vysvětlil a řekl, aby to dala jako úplně na bok. Tak 

mi vyloženě jako řekla, že si už příliš vymýšlím a co budu dělat, až začnou rodit chlapy. 

Hmm… Tady byl taky dost velkej problém, co jsem měl na začátku. Když mě konečně 
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přendali z té nějaké stravy jedničky, nebo která to je, na trojku, na nějakou normální 

stravu. Tak nikdo si úplně nepohlídal, jak jsem měl ty potrhaný střeva, co je to první 

jídlo, nebo ty první jídla. Na první jídlo zrovna vyšla čočka a to jsem teda jako fakt 

strašně, strašně protrpěl. Ne že bych měl jenom nějaký ty srandovní projevy, co mají 

normální lidi po čočce, ale fakt to břicho prostě extrémně bolelo. A většina těch lidí 

z toho personálu, se tady k tomu pak postavila tak nějak… No vypadalo to spíš, jakoby 

se na mě tvářili, že jsem moc ufňukanej. Stejně tak pak ten rozdíl mezi tím, když teďka, 

když jsem měl operovanou tu kličku. Tak doktor prostě, jakože opatrně, že to visí na 

nějakým dvou a půl milimetrovým drátku. Stejně tak rehabilitářka, zkouší tady tak 

pomalu do devadesáti stupňů a něco. A pak na druhou stranu ty sestřičky jako… Když 

po někom jsem chtěl, aby tu vzdálenou konvici- ten dvou kilovej čaj- mi nalily, tak 

prostě ‚to nemůžete udělat sám?‘. A když mi to nalívaly, tak ten čaj odšroubovaly a 

celou dobu na mě významně koukaly, když to lily. Jakože tak snad už bych mohl ne?!  

Stejně tak s tím nějakým umýváním. Když jsem byl prostě relativně čerstvě po tý 

operaci, tak všichni na mě koukaj, že už dávno chodím. Protože jako nohy v pohodě. 

Tak prostě jsem tady jeden z nejlíp vypadajících pacientů, vzhledem k tomu, že tady 

štrajdám po tom, ale ruce jsem neměl funkční. Takže, když jsem po nich chtěl, aby mě 

opláchly trochu, tak zase ty pohledy, jako že si trošku vymýšlím. 

Ale jako není to tak špatný, ale sem tam se prostě stane nějaká takováhle blbina. 

Ale jako nebylo to tak hrozný, ale prostě kontrast s tou jipkou a tady tímhle oddělením 

je určitě velkej. Samozřejmě nehledě ještě na vybavení, ale tak to vem čert. Tam ten 

luxusní pokojíček pro sebe. 

Hmm.. Vy jste mě strašně překvapila s tou intubační kanylou. Já jsem na to 

nějak úplně … Nevím no. 

Úraz 

Hnedka po nárazu to mě překvapilo. Prostě asi vzhledem k tomu šoku, 

adrenalinu a všeho. A vzhledem k dramatickým americkým filmům, kde všechno 

vybuchuje, tak jsem se prostě bál, že tam něco vybouchne. Tak i s těma zraněníma jsem 

byl schopnej se odpoutat, otevřít dveře a vyběhl jsem ještě tři metry za auto, tam jsem se 

sesunul k zemi. Ale pak, když jsem byl prostě na těch čtyřech, tak mě všechno rozbolelo. 

A tam už jsem nebyl schopnej se hnout. Byl jsem na čtyřech. A čekal jsem vlastně, než 
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začali přijíždět postupně lidi. A postupně mě kontrolovali. Že jo, nejdřív lidi, co 

projížděli kolem, pak hasiči, pak se tam objevila ambulance. Ti se mě pak postupně 

snažili dostat na nějaký nosítka, tam přemýšleli jak mě přetočit. A tam jsem se jim snažil 

vysvětlit. Naštěstí jsem si vymrčel, že nebudu natahovat nohy, protože to fakt by bolelo. 

Rozstříhali mi oblečení. Naložili do helikoptéry. Pak pravda, vůbec si nepamatuju, jestli 

mi už tam tehdy píchli něco na bolest, ale asi jo, doufám. Každopádně už tam jsem 

prostě cítil, že jenom se někdo přiblížil kolem toho břicha tak, že to fakt extrémně 

bolelo. Přitom jsem jako viděl, že tam pohybujou třeba jenom s tričkem. Že prostě jde  

o nějakou blbost, ale při tom to působí velkou bolest, takže jsem tušil, že tam asi něco 

bude. Stejně tak, neměl jsem pocit už od toho nárazu jako ‚pane Bože teď se stane něco 

hroznýho‘. Naopak. Tím jak jsem byl schopnej vyletět z toho auta a postupně ta bolest 

přicházela, tak jsem spíš čím dál tím víc byl naštvanej, že se něco vůbec stalo. Takže pak 

mě naopak překvapilo, když v nemocnici mě kontrolovali, že vůbec hýbu nohama. Takže 

na začátku mně to prostě přišlo, že se nic zas tak moc neděje. A naopak to přicházelo až 

v nemocnici, kdy jsem pochopil, že asi se toho mohlo podělat ještě mnohem víc. Po tom 

helikoptéra- ambulance, která víc hučí- žádnej jinej zážitek. Až mě tady přivezli, tak 

jsem vlastně jel na ten příjem. Kde bylo prostě asi deset lidí a každej, dělal něco. 

Takový jako různý útržky, některý vtipný, který si pamatuju. Nějakýho doktora, kterej 

myslím, že mi oznamoval, že mi musí strčit prst do zadku, že je to důležitý. Přišlo mi to 

komický, ale v tý situaci, zároveň prostě jsem si říkal ‚ježiš dělej si, co chceš, hlavně ať 

je to za mnou‘.  A pak už jsi dokonce ani nepamatuju. Po té úvodní fázi, kdy to asi 

všechno chystali na tu operaci, tak už jsi ani nepamatuju ten přesun na ten sál. A pak už 

asi jenom tu jipku. V podstatě jediný, co mě trápilo, tak jsem prostě věděl, že mě bolí 

někde oblast břicha. Vůbec jsem netušil, co tam je. Takže asi tak. 

Nápady na zlepšení 

Dojmy dobrý. 

Co jsme tady nejvíc suverénně diskutovali, tak byla tady místní strava, protože  

o tom se tady bavíme skoro každej den. I se sestřičkami sem tam. A asi je problém v té 

strávní dávce, asi je prostě na to tam málo peněz, nevím. Obědy jsou v podstatě  

v pohodě, to je normální, no víte, jak to vypadá, to jídlo je standardní. Problém jsme 

viděli hlavně ve snídani a večeři. Vždycky 2 kousky pečiva a Duko. A dost jsme tady 

uvažovali nad tím, jak to asi může být vypočítaný. Že ještě jsme si uměli představit, že je 
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to vypočítaný, aby té energie bylo dost. Ale už jsme si neuměli představit, že je tam 

dostatek třeba bílkovin, natož nějakých vitamínů, minerálů, nějaký ovoce, zelenina 

absolutně není. Ale je to o těch penězích, který tady chybí, nebo? Zrovna ten, co byl teď 

na sedmi hodinové operaci- u okna, voják s rozdrcenou nohou. Tak právě říkal, že když 

byl ten první měsíc v nemocnici tak, že snad zhubl osmnáct kilo. Právě že ono to možná 

je tak, jestli ta dávka možná není vypočítaná na nějakýho standardního pacienta. A pak 

nějaký babičky to třeba nemůžou sníst a takovej nějakej muskulaturní voják z toho 

zbytečně hubne. Nevím no. Ale rozhodně prostě nejvíc nás tady překvapila ta strava, 

samozřejmě nemocniční strava je pojem. Ale zase na druhou stranu je známý, že český 

zdravotnictví je relativně na úrovni, Hradec obzvlášť. 

Určitě je super, že jsem se dostal do týhle nemocnice. Že jakkoli nevím vlastně, 

co se mnou provedli, tak naprosto věřím těm doktorům, že to je prostě špička, co se týče 

těch operací. Jipka super a tak, ale pak prostě mám pocit, že to trošku chybí. Ty chyby 

jsou spíš tady v tom servise a tady tomhle na té traumačce plus v té stravě no. Hlavně 

myslím, že tady někdo udělal šílenou zakázku, nějaký zázračný Nutridrinky za 40 korun. 

To je snad cena stravy nemocniční na celý den. Mě to ani nechutná a nemám pocit, že 

ten Nutridrink má tak úžasný obsah, aby stál tolik a mohlo by to být jinde no. Platit si to 

teda nemusíme, dostáváme ho. Ono je to předepsaný tady, nepíše se to teda každýmu, 

po operacích a tak. Každopádně jsme tady prostě často řešili, jestli by se to s lepší 

stravou všechno nehojilo mnohem rychlejc. Je to možná spekulace, co já vím, možná to 

mají všechno vypočítaný úžasně, co já vím. Asi ne, dobře, chtěl jsem si udělat nějaký 

alibi. 

POZN.: Smích 

A navíc třeba ty večeře jsou strašně otravný. I přesto, že dneska byla Lučina, 

která je normálně v pohodě, tak už jsem alergickej na ty variace. Každej den vlastně 

máme chleba s Gervais, Duko, tavenej sýr, Lučin. A už to nemůžu ani vidět, je to jenom 

to samý dokola. K snídani jeden tvarohovej hřeben, nebo 2 kynutý koblížky, co to je? A 

to tvarohovej hřeben tady byl zlatej hřeb včera, to normálně dostáváme mnohem horší 

věci. I když výživově je to stejně jak ty dva koblížky. Chápu, že to je o pěnězích, ale 

umím si představit, že kdyby se nad tím člověk zamyslel, tak i s těma penězma je 

schopnej to udělat líp. To samý, když člověk kouká v televizi, to vím, že byly různý 

soutěže. Takovej příklad třeba školní jídelny, ty mají taky omezenej rozpočet. Jakej je to 



 

 16 

rozdíl, co oni dokážou vykouzlit z těch málo peněz. To jsou normálně jídla. O tom si 

člověk může nechat snít a je to vyloženě o tom využití. Jenže tady není konkurence. Ale 

když máš ty peníze, hodně záleží, jak je využiješ. A myslím si, že tady zrovna by to šlo 

líp. Je to zrovna nemocnice, kde ti lidi se mají léčit a potřebujou to tělo opravdu 

správně doplňovat, aby se to tělo líp léčilo. Tak přijde mi to poměrně účelný no. Ale tak 

nevíme, kde je problém, jestli je tam prostě třeba málo peněz, jestli tím jak se rušily 

regulační poplatky, jestli je třeba nějaká dotace, co já vím.  My vidíme jenom ten 

výsledek, kterej se nám nezdá. 

Hmm. Zpátky na jipku prosím. 

POZN.: Smích  
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Příloha č.3 

PACIENT Č. 2. 

– Muž, 27 let, pacient je vyučen, pracuje v technickém oboru 

– Pacient po DN, cyklista sražený osobním automobilem. Transport do spádové 

nemocnice, po CT indikován k převozu do traumacentra- FN HK, příjem na JIP 

1. Vzhledem k peritoneálním známkám indikován k laparotomii. 

– Hospitalizace na JIP 1: 9 dní 

– UPV: 18 hodin 30 minut 

– Průběh léčby bez komplikací 

– Spolupráce dobrá, méně komunikoval 

 

1. rozhovor (JIP 1) 

POZN.: Pacient během svého pobytu příliš nekomunikoval s personálem. Pouze 

odpovídal na naše dotazy. Nezaznamenala jsem žádnou návštěvu ani telefonát, ačkoli 

tvrdí opak. Velmi samotářský. Při vyprávění klidný, plně orientovaný. Spolupráce 

dobrá. 

Tak je mi 28 let. Srazilo mě auto na kole, jel jsem z práce, osvětlený jsem byl. 

Řidič se zachoval velice dobře, odvezl mě do nemocnice, nejbližší. I přesto, že byl pod 

vlivem mě zavez, pomoh mně až na oddělení. Na oddělení jsem chvíli čekal- v Rychnově. 

Za nedlouho přijeli policajti, začali s výslechem. Jelikož jsem byl ještě v šoku, moc si 

toho nepamatuju, nebyli moc příjemní, spíš nepříjemní. O kolo se mně postaral jiný 

kamarád, že ho odvez pryč z místa. 

No udělali mně nějaký vyšetření, rentgeny, ultrazvuk a druhej den CT. Tam se 

jim to nezdálo, nezdála se jim slinivka. Tak mě radši převezli do Hradce Králové, že 

slinivku v Rychnově neoperujou. Transport byl dobrý, příjemná paní v autě. 

Komunikovala se mnou, ptala se, jestli mi není hic, zima. Nedali mě v sanitce na 

obyčejnou postel. Dali mě do nějakýho pytle, kvůli otřesům, čehož jsem si velice cenil. 

Občas otřesy byly a bolelo to. 

V Hradci po příjezdu jsem prodělal pár nějakých vyšetření. Posléze na to 

operaci slinivky. Sestry tu jsou příjemné, občas hlučné, některé. 
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Omezování 

No člověk se nemůže moc hýbat kvůli hadičkám po celým těle, furt něco pípá, 

když se pohnu. Jelikož nejsem zvyklej moc ležet, tak mě bolí za krkem ještě k tomu. Mám 

tady televizi, na tu teda moc nekoukám, protože nic nedávaj jako vždycky. Rodiče za 

mnou 2x byli, sestra se taky stavila. Píšou mně, volaj mně, to se cení. No ale musím to 

zvládnout sám. Moc se spát nedá, chvíli hic, chvíli zima. V pohybu mě to brzdí, no, to že 

se nemůžu hejbat, ale neudělám s tím nic no. Ale bolí to, nejsem zvyklej vůbec ležet, 

radši bych někam šel do lesa, do přírody. 

A jinak jsou vidět hodně rozdíly mezi nemocnicema. Určitě. U vás pozitivně. 

V Rychnově to je taková komunistická, stará nemocnice. 

Intubace, invazivní vstupy 

No začal jsem se druhej den nějako dávit. Paní říkala, že to nemůže vydělat. Pak 

jsem začal zvracet, tak volala primářovi, nebo nějakýmu doktorovi, tak ten jí povolil to 

vytáhnout, bylo to dobrý. Ale je to nepříjemný no, nějaký hadice v těle. 

Soukromí 

Světla by mohlo být občas míň, to svítí přímo do očí. Dveře by mohly být častěj 

zavřený, když tady běhají uklízečky po chodbě s košťatama. Člověk by chtěl mít taky 

klid. 

Spánek, odpočinek 

No ta postel, jak se pořád nafukuje a je tam slyšet ten motor nebo něco, to mě 

taky docela budí. Ale je zas dobrý, že se člověk na tom aspoň trochu hejbe, na té posteli. 

Tak moc toho nenaspím, jelikož spím přes den i přes no,  tak jak kdy. Dneska jsem teda 

docela spal už nějakých 5 hodin v kuse v noci, takže to je dobrý, jinak se vzbudím tak po 

15 min spánku. Budí mě personál přes den. Přes den si ale určitě taky odpočinu. 

Bolesti 

Bolesti jsou, mohlo by to být horší, mohlo by to bejt i lepší. Na to, že to je nějaký 

závažný, tak si myslím, že dobrý jako. Při sedání, hýbání s tím tělem je to horší. Paní už 

zkoušela dávat jinej polštář. No to už asi nepůjde jinak vylepšit. Tady si to můžu 
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nepolohovat, že jo. Určitě je to na špičkový úrovni tady, ta nemocnice, to jo. Ale člověk 

není zvyklej v nemocnici. 

Personál 

Jo to určitě, informací mám dost. Stačí se optat. Personál je dobrej, výbornej. 

Mohl by bejt nepříjemnej, ale není. Snažej se zdravotníci určitě. 

Co bylo nejhorší 

Neustálá bolest, pro mě nejhorší. Furt bolest cejtím, nemůžu spát. Člověk se 

otočí, hned začne něco pípat, zas je vzhůru. Chtělo by to nějaký sluchátka do uší, 

špunty. 

Úraz 

To právě nedokážu popsat. Protože tam prej ještě byl nějakej jinej cyklista 

v protisměru, to auto se mu asi vyhýbalo. Z úrazu si jenom pamatuju tmu, světla jak se 

na mě řítěj, pískání pneumatik. A pak rána, jak se točím ve vzduchu a pak jak jsem 

dopadnul. No pak jsem seděl v příkopě, začali mě tam zvedat ty z toho auta, co ho řídili. 

Ptali se, jestli potřebuju do nemocnice, jelikož jsem nemohl moc dejchat, tak jsem řekl, 

že určitě. Tak jsme hnedka jeli na Rychnov. V bezvědomí jsem nebyl. 

Změna po úrazu 

No určitě, změnilo se moc. Určitě budu opatrnější, budu víc kontrolovat prostě 

jako. Už jednou jsem takhle právě, zas kamion dostal smyk v zatáčce. Tak to jsem stačil 

uskočit, ale hvízdl mě o rameno no. Tak jsem si říkal, to už mám za sebou a ono ne. 

Jako kuřák, chuť kouřit teda vůbec nemám. Jakože strašně rád jím, teď jsem 

nějaký 4 dny nejed a hlad taky nemám. Jestli je to těma transfůzema nebo co to je. Čaj 

už dostávám. Bejt na sebe víc opatrnej, určitě, kontrolovat prostě víc, furt. Moh jsem 

uskočit, že jo, o ten metr aspoň. 
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2. rozhovor (stand. odd. D) 

POZN.: Komunikace s pacientem stále obtížná, neodpovídal na sms, nebral 

telefon. Při mé návštěvě na oddělení však ochotně povídal, byl přátelský a dobře 

naladěný. Plně orientovaný a klidný. 

Po převozu z JIP jsem se necítil vůbec dobře. Bylo to způsobené operací slinivky 

a určitě na to mělo velký vliv množství podaných injekcí a prášků, i ta narkóza. Byl jsem 

úplně oslabený, což je asi normální. Byl jsem převezen na chirurgické oddělení. Na 

pokoji jsem byl s 66-ti letým dědou, který v noci příšerně chrápal. Ono je chrápání a 

chrápání… První noc na oddělení jsem kvůli chrápání nespal ani minutu. Přes den to 

taky nešlo, protože na pokoj pořád chodily sestry, kvůli lékům a injekcím. Na jídlo 

nebylo ani pomyšlení. Druhá noc bylo to samý, akorát jsem byl ještě oslabenější než noc 

předtím. Bylo mi na zvracení, chvíli hic, chvíli zima, halucinace, obrázky na zdi se 

hýbaly. Děda pořád chrápal. Už jsem to nevydržel, zašel jsem ve tři ráno za sestrou a 

požádal o přeložení na jiný pokoj. Dopoledne mě přeložili a byl klid. Pomalu jsem začal 

nabírat sílu a energii. Tím chci říct, že na léčbě nejvíce záleží KLID.  

Chtěl bych poděkovat všem sestrám a doktorům za to, že dokážou být příjemný a 

milý. Bez ohledu na to, že sami mají taky své problémy a starosti, které my pacienti 

nevidíme. Já osobně bych toto povolání nemohl dělat.  Každý tu máme svý místo, každý 

umí něco jiného. 

V týdnu půjdu možná domů. Na to, že to byla náročná operace tak se cítím už 

výborně. Chci vám všem poděkovat za péči a starost, jste mistři, opravdu klobouk dolů. 

Úraz 

Srazilo mě auto, když jsem jel na kole. Ten řidič hned zastavil a pomoh mi. 

Odvez mě do nemocnice. Do Rychnova. Všechno mě hodně bolelo a špatně se mi 

dýchal. Nějak jsem neměl sílu nebo nevím, jen jsem koukal a nic jsem neřekl. Myslím, že 

asi šok, jsem se klepal akorát, ale žádný brečení nebo tak. No v Rychnově si mě nechali 

přes noc a pak mě až převezli do Hradce kvůli tý slinivce prej. Nevím. Pořád to dost 

bolelo, ale asi né víc než předtím. Ale prej to krvácelo hodně, mi říkal doktor pak u vás 

na jipce. Myslím, že mě převezli pak nějak na sál, to už moc nevím. Pak jsem se probral 

na pokoji, po operaci až. Bylo mi ze začátku špatně. Asi tím vzduchem, nejsem ani 
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zvyklej na teplo moc. Nebo kdoví čím to bylo. Vím, že jsem měl nějaký drény a hadičky, 

ale to mi všechno pak vytahali a pak už to bylo dobrý. Měl jsem tam u sebe to 

polohovací zařízení. To bylo fajn. Že jsem si moh nastavit tu postel. To ležení je 

nepříjemný. Bolej mě záda i tady, ale tam to bylo horší. Jsem se nemoh skoro hejbat a 

to je nepříjemný. Jinak to bylo dobrý. Všichni se o mě tam hezky starali. 

Omezení 

Nejhorší zřejmě ten pohyb že jo. To bylo nejhorší. Jsem se chtěl třeba jen 

posadit. Ale to jsem nemohl, asi bych to ani nezvladl, protože to bolelo. A vedle tomu 

panovi tam pořád něco pískalo tak jsem se bál, abych něco třeba nevytáh nebo 

nepokazil, nějakej ten kabel nebo tak. Ale tak tady nemám žádný hadice už a stejně už 

chci domů. Nemocnice mě deptá. Fakt. 

Spánek, odpočinek 

Hrozný, dyť jsem vám to říkal. Teď už dobrý teda. Jo u vás na jipce? Tak tam to 

bylo lepší o dost no. Paní mi vždycky zavřela ty šoupačky, když jsem jí řekl teda, jinak 

ne. Tak to bylo fajn. Někdy tam byl hluk, asi, ale nebylo to nějak hrozný. Tady je to  

o dost horší. 

Bolesti 

Tak bolesti byly, to je jasný. Hlavně na začátku, pak už to bylo lepší. Ptali se mě 

pořád, jestli něco nechci. Jako na bolest. Tady se mě tolik neptaj. 

Personál 

Jo, to je dobrý, všichni jsou hodný, až na výjimky. To je asi všude si myslím. Ta 

nemocnice je taková celá no, pohrkaná, nebo jako… Že furt někdo někam běhá a tak. 

Doma by to bylo lepší. Ale musíme to vydržet, to se nedá hold nic dělat. 

Psychika 

Naši tady byli a ještě jeden kamarád. Tak jsem rád, že třeba si na mě někdo 

vzpomenul. Teď už je to dobrý všechno, nejspíš mě už pustěj, tak se těším. Ale předtím 

bylo hrozný ty první noci tady. To bych fakt nikomu nepřál. Měl jsem fakt pocit, že se 

z toho zblázním. Hrozný. 
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Co bylo nejhorší 

No nejhorší. Já nevím. To co jsem říkal asi už. Ale nejhorší asi ta bolest. Nikdy 

mě nic tak nebolelo. A jak jsem se ještě nemohl moc hejbat. To bylo hodně nepříjemný. 

A pak ten Rychnov. Ten pan doktor co mě vyšetřoval prstem… Nevím prostě. Ponížení. 

Proč? To je ten problém, že páni doktoři ví, co dělaj, to k tomu patří prostě. 

Možnost vylepšení 

Asi ne no. Tam u vás to bylo supr. Věřil jsem Vám tady. Když mi řekli, že mě 

bude řezat ten primář tak jsem byl klidnej. 

Pozitivum 

Asi chování vás tady. Jak se všichni snažej něco udělat pro ty, co nemůžou. Když 

jsem viděl toho dědu vedle, co tam dělal a jak byla na něj paní pořád hodná. To mě 

překvapilo, jak to funguje. 
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Příloha č.4 

PACIENT Č.3 

– Muž, 39 let, vysokoškolsky vzdělaný, pracuje v oboru informatiky 

– Řidič osobního vozidla, pravděpodobně dostal smyk. V protisměru narazil do 

mostku, vůz se několikrát převrátil přes střechu, katapultáž, pásy nejasné, na 

tachometru 100km/hod. Na OUM diagnostikováno polytrauma, hlava, hrudník, 

břicho a končetiny. Pacient z CT transportován na operační sál, poté na JIP 1. 

– Hospitalizace na JIP 1: 20 dní 

– UPV: 117 hodin 

– Komplikovaný průběh léčby, po stabilizaci stavu překlad na JIP nižšího typu 

– Spolupráce zpočátku horší spolupráce pro výrazný psychomotorický neklid, 

postupně úprava- klidný, orientovaný, dobrá spolupráce 

 

1. rozhovor (JIP 1) 

POZN.: Při vyprávění psychomotoricky neklidný. Neustále posouvá diktafon, 

otáčí se, sundává saturační čidlo apod. Plně orientovaný, spolupráce dobrá. Po celou 

dobu dostává ohromné dávky analgetik v kombinaci s opiáty, bez výrazného efektu. 

Vím, že jsem v pondělí jel od zákazníka v noci, pak už si nepamatuju nic. Pak 

jsem se probudil až tady po pěti dnech z komatu a dozvěděl jsem se, že jsem měl 

havárku. Asi mě dopravili letecky nebo nevím, nebo rychlá mě dovezla sem do Hradce 

Králové. Havárii jsem měl pravděpodobně někde ve směru na Prahu, tam někde. Jak 

říkám, vůbec nic si nepamatuju. Rychlá nebo tady lékař kontaktoval manželku. Auto 

skončilo na dopravním inspektorátě v Pardubicích. No a vím, že jsem se probudil 

předevčírem. No takže mně říkali, že jsem měl pneumotorax, takže mně opravovali 

žebra. Natrženou bránici, takže něco v břiše ještě. Na dvakrát přeraženou páteř, takže 

mě drátovali nějakým způsobem, než jsem se vzbudil. Nohu jsem měl tak nějak 

fixovanou. Na operaci jsem byl včera, ale říkali, že asi pravděpodobně budu mít ještě 

tři, čtyři operace na každý noze. Co se týká těch věcí, tak samozřejmě v tu chvíli mi bylo 

úplně jedno, jestli se na mě kouká někdo nebo ne, nebo kdo to je. Nebo, že sem chodí 
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sestry, že se nemůžu pořádně vyto.. dojít si na velkou, na malou a tak dále. To je to 

poslední, co mně vadí. 

POZN.: Smích 

Příprava na tu operaci včera, byla poměrně pro mě náročná, protože hadičku 

průměru 10cm mi strkali nosem do žaludku. To není nic příjemný. Jsem myslel, že to 

nerozdýchám, ale měl jsem tu hadičku do dneška. Takže pak už si nematuju z té operace 

taky nic. Pak už jenom, že mě přivezli na sál a dali mně dejchat a pak už si nepamatuju 

nic. 

UPV 

To už si nepamatuju. Já jenom vím, že primář, jméno už si nepamatuju, tak říkal, 

že to museli nějakým způsobem seškrábat, drobné úlomky, aby se do toho nedostal 

zánět. Že mě čeká těch operací víc, že to dali nějakým způsobem dohromady. Nicméně 

ještě mě čeká pravděpodobně šroub do holenní kosti. A druhá noha, tam je pata rozbitá, 

takže budou ještě něco dělat s tou patou. Takže těch operací bude ještě asi tři nebo 

čtyři, na každé noze no. 

Omezování 

Já teda asi nejsem pacient, jak bych měl být, protože teda bolí mně to 

neskutečným způsobem. Takže se tady melu, kroutím sebou. Je to samozřejmě 

nepříjemný, protože občas si vytrhnu nějakou hadičku a tak dále jo. I když ty první dva 

dny byly nejhorší, teď už je to lepší no. Ale ty první dva dny, to jsem byl ještě po té 

operaci páteře. To jsem se nemohl ani hýbat, to mě bolelo teda úplně všechno. Dneska 

už to je jakž-takž. Dneska už se dá ležet na zádech, no už to je celkem dobrý. Tak když 

nemůžu se hýbat, tak mě to ostatní zatím neomezuje. 

Spánek, odpočinek 

První dva dny jsem se nevyspal vůbec. To jsem spal tak hodinu, protože jsem měl 

obrovský bolesti. Sestry říkaly, že mně dávají těch opiátů až moc, přesto jsem prostě 

nespal. No a dneska a včera už to bylo lepší. Jsem se probudil někdy v pátek odpoledne, 

takže ten páteční večer si pamatuju, že mě bolelo úplně všechno. Sobota taky. Včera to 

ještě jakž-takž šlo. Nebudí mě tady personál nebo tak, to mě nevadí. Když je člověk 
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unavenej, tak potom usne tak i v tom provoze tady. Ze začátku jsem spát nemohl, 

protože jsem měl bolesti, ale včera už jsem spal. Přes den si občas odpočinu. 

Samozřejmě to soukromí je tady narušený tím, že člověk se nemůže hýbat, kolem něho 

poletuje tisíc lidí, ale to se bohužel nedá nic dělat no. Člověku je to pak jedno, jestli na 

něj někdo kouká, když jdu na velkou nebo ne, tak to je… 

Personál 

No tak samozřejmě, jsou tam rozdíly, je to personál od personálu. Jsou sestry, 

které jsou výborné, které pomůžou, poradí. Dnes tady třeba byla sestra, která jako 

víceméně na mě neměla čas, že mě třeba okřikovala, že jo. Mně fakt bylo zle. Vždycky 

jsem ji požádal o léky, tak bohužel mi řekla, že jako dostávám dost, to musíte vydržet. 

No tak lékaři tady mockrát nebyli, že jo, párkrát tady byli. No tak se mnou 

debatovali, tak samozřejmě od nich jsem věděl, co se stalo, co jsem prodělal za operace. 

No ale jako samozřejmě ráno se myje, všichni se mejou tak se budu taky mejt. Je to 

samozřejmě takový rušení osobní svobody, ale v tu chvíli, kdy člověku je špatně, je to 

úplně jedno. 

Psychická podpora 

Tak rodina je z Lysé nad Labem, to je u Prahy. Manželka zítra sem přijede, no 

mám ještě 3 děti, stejně by sem děti nepustili. Takže manželka přijede a přiveze nějaký 

věci. Byla tady, když jí zavolali, v ten pátek, když mě přivezli sem, to bylo minulý týden. 

Já nevím, minulý týden v pondělí se to stalo, tak někdy v průběhu. No ale z toho 

rozhovoru si nic nepamatuju. To prostředí nějak nevnímám, protože je mně zle. Ale 

samozřejmě, že to je určitě omezení osobní svobody. Ale člověk se musí smířit s tím, že 

prostě ho všichni okukujou, když ho myjou a když dělá velkou, že se na něj kouká půlka 

sálu pomalu. Ale to se nedá nic dělat, dokud je člověku špatně, tak to tak nevnímá. 

Co bylo nejhorší 

Říkám, já si vůbec ani nepamatuju tu havárii, od té doby mám okno. Až teďka do 

pátku, kdy jsem se probudil po pěti dnech. V pondělí se to stalo nějak, to si ještě 

pamatuju. Já nevím no, myslím si, že ze strany lékařů je ta informovanost větší no než ze 

strany sester. Někdy mi připadá, že se musím doprošovat s prominutím o léky nebo když 

je mi špatně. Nejhorší jsou ty předoperační zážitky, když vám strkají hadičku do nosu do 
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žaludku, prostě nepříjemný no. Jsou věci, který mi vadí, já jsem na to citlivej a vadí mi 

to no. 

POZN.: Smích 

Pozitivum 

Některý sestry si myslím, že jsou rozumný, že jejich přístup je dobrej. Je vidět 

asi, kdo o to má zájem a kdo to tady jde jen tak odsloužit bych řekl. Jsou tady sestry, 

který si to, s prominutím jdou jenom odsloužit a pak jsou tady sestry, který se vám snaží 

pomoct no. 

Nápověda (shrnutí) 

Když je člověku špatně, samozřejmě má úplně jinačí pohled na věc. To znamená, 

že spoustu věcí ani nevím. Že by mu třeba v normálním životě chyběly, tak teď je 

samozřejmě vůbec nevnímá, že je prostě nepotřebuje. Takže nevím no. Myslím si, jsem si 

všiml, že je tady málo těch sanitářů. Že potom, když potřebuje člověk otočit nebo tak, to 

by člověk nezvládl sám samozřejmě, tak pak se čeká na sanitáře. Takže to si myslím, že 

možná co se týká personálu, že chybí personál asi no. 

Já budu rád, až se odsaď dostanu. 

POZN.: Smích 

Takovej traumatizující zážitek z JIP to není, aspoň pro mě. Protože člověk, kterej 

je fyzicky zraněnej, tak nějaký psyché vůbec neřeší. Řeší, nebo soustředí se na tu bolest, 

kterou má a nějakou jipku vůbec nevnímá. Ale je pravda, musím říct, že těch sanitářů je 

tady asi hodně málo. Těch chlapů, kteří by vám dokázali pomoct, otočit a tak. Ono když 

se člověk nemůže hýbat, tak je potom odkázanej právě na tyto lidi, který vám pomůžou. 

To si myslím, že je asi problém. Ale to asi nevyřešíme my dva. 

2. rozhovor (stand. odd. D) 

POZN.: Naprosto klidný, orientovaný, ochotně vypráví, stále se usmívá, 

optimisticky naladěn. 
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Abych se vrátil k tomu, co bylo v posledním rozhovoru na jipce, co se událo. 

Takže po té, co jsem měl nějaké operace za sebou, tak jsem absolvoval další operace. 

Ten první den to si nepamatuju, to mi prostě vypadlo z hlavy. To si pamatuju jen 

začátek dne. Já jsem byl u zubaře, to bylo v deset hodin, to jsem odjížděl, to mi jen 

vypadla plomba, to mi vyměnil starou plombu a dal tam novou. A to je všecko, co si 

pamatuju z toho dne. Pak si pamatuju, že jsem se po pěti dnech probudil a koukal jsem, 

že jsem ve špitále a že jsou nade mnou doktoři, že jo. To si pamatuju, že mě bolelo 

opravdu všechno, že jsem byl zdrátovanej celej. A že teda, nejsem zvyklej na prášky 

nebo na léky teda. Ale protože fakt, jak mě všechno bolelo, tak jsem byl možná 

nepříjemnej pacient s tím, že jsem žádal hodně léky proti bolesti. Až mně sestry říkaly, 

že toho mám víc než by snesl kůň pomalu. Ale nevím jako, prostě fakt, jak mě všecko 

bolelo. Ale tak od té doby se to jako zlepšilo. Sice těch operací bylo celkem dost. Měl 

jsem ještě operaci teda té páteře, kde mně vyměnili teda ty obratle. Více méně mě ty 

operační rány nebolí. Jediný, co mě bolí tak je kyčel a stehno, tam mě dávali šroub. Tak 

tam mně prostě vystřeluje bolest té kyčle do nohou, do zad a je to hrozně nepříjemný. 

Takže zase prostě zas kvůli téhle bolesti používám možná nadměrný množství prášků na 

bolest. Ale když se to trošku zaleduje tak se to malinko uklidní, ale je to jenom na chvíli. 

Ta kyčel mě bolí hodně no, to mě bolí celý den. Kvůli tomu skoro nespím. 

Ale jinak co si pamatuju z té jipky, že některý sestry byly nepříjemný. No ale 

většinou byly příjemný jak na jipce 1 tak na 2. Příjemnej personál, že mně vyhověli ve 

všem. Ale některý sestry byly nepříjemný, když jsem měl bolesti, tak už říkaly ‘ musíte 

něco vydržet, už vám nic nedáme‘. No, ale tak to myslím, že opravdu těch opiátů jsem 

měl hodně, no. 

Omezení 

No, to bylo hodně nepříjemný. Jak zavádění těch hadiček. Ale to mně zaváděli 

jen jednou. To jsem se divil. Nebo jestli po druhé mně to zaváděli pod tou narkózou 

nevím. Ale při té první operaci, kdy jsem se vzbudil z toho komatu, kdy mi teda dělali tu 

nohu, tak mi zaváděli nosem hadičku do žaludku. A to bylo hodně nepříjemný. No to byl 

snad nejhorší zákrok, který jsem tady zažil. A při těch dalších operacích už mně to 

nedělali, takže nevím, jak se jim to povedlo. Z nějakýho důvodu to bylo hodně 

nepříjemný vyšetření. Jinak, co se týká těch hadic, co jsem měl na dýchání, tak to si 

samozřejmě vybavuju, je to nepříjemný. Ale to jsem byl většinou pod narkózou. Člověk 
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se vzbudí a má prostě hadici v puse, no tak bylo to nepříjemný, ale jako dalo se to přežít 

no. 

Komunikace na UPV 

No to je nepříjemný. To jsem žádnou komunikaci v podstatě neměl. Ale tak já 

jsem tu trubici neměl zas tak dlouho. Oni mi ji v podstatě vytáhli, jak jsem se probudil 

z narkózy a hodinu, dvě na to mi ji prostě vytáhli. Každá operace si pamatuju, že jsem 

měl úplně sucho v krku a sestra mi řekla, že prostě nemůžu pít, že po dvou nebo třech 

hodinách, tak to bylo taky nepříjemný. Ale tak to byla jedna operace. Každá operace, 

ten průběh po tom probuzení, vypadá úplně jinak. Zase si pamatuju jednu operaci tady, 

před operací nohy, že byl hrozně suchej vzduch na pokoji, to jsem ležel tady na 

lůžkovým. Od půlnoci jsem nemohl pít a bylo mně strašně nepříjemně. Měl jsem 

hroznou žízeň, sucho v krku, bolela mně hlava. A pak si pamatuju, že po té, co jsem se 

vzbudil, tak sestřičky říkaly, že jsem byl dehydrovanej a že mně museli nějakým 

způsobem doplňovat tekutiny během operace. Jak říkám, každá operace je jiná. Někdy 

celkem ten průběh je v pohodě i to probuzení. A někdy ta příprava před tou operací, to 

je to takový nepříjemný. Teď třeba po té operaci těch zad, jsem tam měl komplikace, 

protože se mně objevila voda na plicích, takže jsem dostal horečky a zůstal jsem na 

jipce na neurochirurgii. Zas prostě vypustili vodu a během třech dnů se to srovnalo, ale 

ty tři dny byly taky nepříjemný no. 

Spánek, odpočinek 

Ty první dny jako jsem nespal skoro vůbec, to je jasný. Potom jsem tam chvíli 

spal. Potom se mi nějak otočil režim po jedné z operací. Že jsem spal přes den, po té 

operaci a v noci jsem nemohl spát. Takže to trvalo chvíli, než se to zas otočilo. Ale 

pořád přetrvává vlastně to, že jsem si i teďka řekl o prášky na spaní. Protože od těch 

desíti, jedenácti usnu, ale probudím se třeba ve dvě, ve tři a pak už nemůžu spát jo. Ono 

potom teda kvůli bolesti kyčle do toho stehna, už to tak je no, to spaní je tady 

problematický. Já jsem byl zvyklej pořád něco dělat a pak, když je člověk unavenej, tak 

spí celou noc. Ale tady jsem nemohl spát no. 

Když jsem byl na jipce tak ne, tam to bylo v pořádku. Ale tady na oddělení, jsem 

jednou ležel před jednou operací s pánem, který měl Parkinsona. A prostě celou noc 

vykřikoval, vytrhával si kapačky. Pak se uvázal, tak zase křičel, že je uvázanej, placal 
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nesmysly a celou noc prostě takhle. Pak celej den já jsem spal a v noci zase vyřvával. 

To bylo nepříjemný, protože jsme nespali nikdo. To bohužel takhle je, to se stane někdy 

no. 

Soukromí 

Tak já jsem normálně stydlivej, ale tím jak je člověk ve stavu v jakým je, tak 

prostě to se nedá nic dělat, tak to je no. Tak co mám dělat, to si člověk musí zvyknout na 

to, že sestřičky ho vidí celýho, že mu utírají zadek. Je to prostě nepříjemný, no to se 

nedá nic dělat, tak to je. Člověk v tom stavu, ve kterým je, tak se nemůže hýbat a je rád, 

že  mu někdo pomůže. 

Možnosti zlepšení 

Zrovna třeba ta jipka na chirurgii ta je výborná, protože ta jsem se dozvěděl, že 

je relativně nově udělaná. Že každej má svůj pokoj, má relativně soukromí. Neruší ho 

pacienti ostatní. Neroznáší se tam nějaký virový infekce a tak dále. Je tam televize a tak 

dále, že člověk opravdu tam má soukromí. Nadstandardní péče bych řekl. A tím, že na 

těch jipkách mají sestřičky třeba dva, tři lidi na starosti tak ta péče je tam fakt vynikající 

no. V tomto směru tam si myslím, nevím no, není co vylepšovat. Tam si myslím, že ta 

jipka chirurgická byla dobrá. Ale třeba na té neurochirurgii tam je to stará budova. 

Tam jsme bydleli čtyři na pokoji, že jo. I dokonce ženy muži dohromady. No takže je to 

takový nepříjemný tam, když prostě někdo chrápe, nebo tak něco, tak se člověk nevyspí 

no. Je to takový nepříjemný no. Ale to se prostě musí vydržet. A to jsem říkal už minule 

při tom rozhovoru, že si myslím, že tam chybí, ale to asi nezměníme my dva, vy ani já, že 

tam chybí sanitáři přes noc. Protože sestry samozřejmě nějakou péči vám udělají, ale 

když člověk potřebuje otočit třeba, tak to třeba nezvládají někdy. Takže si myslím, že 

přes noc tam chybí ti sanitáři, kteří by dokázali takovou péči, když člověk potřebuje se 

otočit nebo něco. Tak ty sestry to třeba někdy neumí, nebo nezvládnou, že jo. 

Psychická podpora 

V rodině určitě. Čtení, mám tady nějaký časopisy. Čtení vleže je takový na prd, 

s prominutím. Že to člověka baví chvíli, když ho bolí záda, bolí ho všechno, tak ho to ani 

moc nebaví. Takže jediný jak zvládám ten čas tak, že na mobilu mám rádio a tak 
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poslouchám rádio. A jinak samozřejmě volám příbuzným, kamarádům. Tak v tomhle 

směru podpora je jako dobrá. 

Informovanost 

Informací, když si o ně řeknu, tak je dostanu. No, ale když si o ně neřeknu, tak 

většinou jako nedostanu no. 

Změny po úrazu 

No tak určitě jsem si přehodnotil život, že jo. Před tím jsem pracoval hodně, 

nevěnoval jsem se rodině. Dělal jsem do noci. Jo a asi to mělo vliv na tu moji 

autonehodu. Jo, že nevím, jestli to byl mikrospánek nebo nějaká námraza na silnici. 

Změnilo mně to určitě život prostě. Teď se z toho musím dostat a musím přehodnotit 

potom svoje priority. Nebudu do práce už dělat tolik, co jsem dělával. Jsem třeba dělal 

opravdu, když jsem jel k zákazníkovi, tak jsem nemohl číst maily, tak jsem je pak otvíral 

nebo vypracovával nějaký věci do dvou, do třech do rána. A ráno jsem jel znovu 

k zákazníkovi, že jo. Takže to samozřejmě už asi opravdu dělat nebudu. Přehodnotím 

priority a nějakým způsobem řeknu, že to prostě takhle nejde, že budu dělat míň, že to 

není možný. Určitě člověk si jako srovná celej ten svůj život a přemýšlí o jiných věcech 

než normálně no. 

Co bylo nejhorší 

Tak těch zážitků je víc. Ale říkám, snad nejhorší byla ta příprava na tu operaci- 

první, po té, co jsem se probudil, no po těch pěti dnech. Když mně dávali teda nosem tu 

hadičku- tu sondu do toho žaludku. To bylo opravdu nepříjemný. A pak samozřejmě to 

jsou takový maličkosti. Při různých vyšetřeních, když vám doktor strká prst do zadku… 

POZN.: Smích 

Úplně příjemný to jako není. Ne, že by to bolelo, ale je to nepříjemná situace, že 

jo. Hlavně ten doktor vás na to ani moc nepřipraví. Vždycky řekne: ‚no tak se uvolněte, 

já vám vyšetřím‘. No a lup a je tam prst. Tak to je nepříjemný. Ale tak, no prostě to 

k tomu asi patří. 

POZN.: Smích 
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Pozitivum 

Příjemně, říkám, chování některýho personálu. Každej personál je samozřejmě 

jinej, že jo. Prostě jsou sestry, který jsou třeba starší..já nechci prostě nikoho to… A že 

jsou prostě naštvaný, když je člověk pak otravuje. My toho máme moc. A co zase 

chcete? A takový... Ale jinak mě třeba příjemně překvapilo, hlavně třeba tady na té 

jipce, na té chirurgii, tak tam jsou mnohem mladší-personál. Tak prostě je to chování 

celkem jako příjemné, že mě to překvapilo. Že se chovají celkem i přívětivě a slušně. 

Když člověku není dobře tak aspoň to chování těch sestřiček je takový, že to člověka 

podpoří no. 

Bolesti 

Tak předtím mě bolelo celý tělo, tak teď už mě bolí jenom kyčel. Předtím jsem se 

nemohl nadechnout, nemohl jsem se otočit, protože mě bolely žebra, tak to samozřejmě 

je teďka lepší. Říkám, posadil jsem se s tím krunýřem-s korzetem. Ale ty bolesti v těch 

zádech mi prostě nedovolí, aby to bylo na dlouho. Ale jsou to takový malý kroky, 

kterýma prostě postupuju. Tak jsem optimistický, že to bude lepší no. 
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Příloha č.5 

PACIENT Č.4 

– Muž, 27 let, středoškolsky vzdělaný, pracuje v technickém oboru 

– Pacient po dopravní nehodě osobního automobilu, na OUM oběhově nestabilní, 

zjištěna fraktura pánve a lacerace sleziny a ledviny, přijat na JIP 1. 

– Hospitalizace na JIP 1: 12 dní 

– UPV: 68 hodin 

– Průběh léčby bez komplikací 

– Spolupráce výborná, orientovaný a klidný 

 

1. rozhovor (JIP 1) 

POZN.: Mluví potichu a pomalu, zdá se unavený, ale s rozhovorem souhlasí a 

ochotně vypráví. Dostává poměrně velké dávky analgetik. Klidný, plně orientovaný. 

Pouze při vyprávění o nehodě samotné, tachykardie a tachypnoe. 

Tak nehodu si pamatuju teda z úryvků jenom. Vím, že mi tam vjelo auto, na 

hlavní jsem jel já. Vjelo mi tam a já jsem to strhnul do příkopa. Z toho příkopu mi to 

vycuklo na druhou stranu a šel jsem vlastně já, s mejma dveřma na protijedoucí auto. 

Říkala mamka teď, když tady byli policajti u toho, tak ta paní odjela. Takže nám odjela 

s tou fabií, vínovou nebo červenou. To je tak všechno co vím. Pak si akorát pamatuju, 

jak mě někdo zvedá ze země, nakládá mě do sanitky a odjíždím sem. To je celý. Pak jak 

mě uspávaj a probouzím se večír po narkóze. To je celý no. 

UPV 

Nevím nic. Jenom, jak mě uspávaj a to je celý. 

Omezení 

Příjemný prostředí, dobrý. Jako není to tak, že by mně ty hadičky nějak vadily 

nebo celkově jsem se lekl nebo něco takovýho. Takový domácí prostředí no. Já jsem 

vlastně viděl jenom tyhle ty dva větráky a ty žaluzie. Protože jsem nemohl sklopit hlavu 
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dolů, kvůli tý hadičce. Pamatuju si jenom, jak jsme tady projížděli sem a tam a pak na 

sál, to je celý. Jo dejchalo se mi strašně špatně. Všechno mě bolelo. Nepamatuju si jinak 

nic, jenom tohle. Vždycky jsem usnul a probudil se jinde. Zásadní problém to není. 

Akorát v tom pohybu, že se mi špatně leží. Že mě to tlačí, nemůžu se pořádně otočit. Pak 

když se uvelebím, tak někdo příjde a zas mi to rozhází, takže to je celý no. Nic, jakože by 

mně to extra vadilo,  to není. 

Komunikace 

Ze začátku bylo to pití. To jsem musel ukazovat, protože jsem měl ty ruce 

přivázaný. To mně vadilo no. To až potom ráno, když odešla paní Bára právě, tak mě 

tady nechali tři hodiny samotnýho, neměl jsem ani ten pípák. Bylo mi špatně. Tak jsem 

to tak půl hodiny držel a pak už jsem to prostě musel pustit. To bylo nepříjemný. Jsem 

tady bouchal do matrace, hýbal jsem rukama a vším možným a nikdo si mě nevšiml. 

Kdybych si to nablil do krku, tak se udusím, že jo. Takže to bylo asi nejhorší tady no. Ta 

komunikace ze začátku tady, než mi to vyndali. Pak už to šlo. 

Soukromí 

Jsem v nemocnici no tak jsem tady nahatej, na to je tady každej zvyklej. 

Spánek, odpočinek 

Tak to usnu, ale já se vždycky probouzím. Takový přerušovaný tady, není to 

stálý. Odpočinutej se moc necítím no. Právě že proto vždycky spím i přes den. To nevím, 

čím to je. Nezdá se mi tady nic. Nevím no. Není to náročný fyzicky tady, nemyslím si. 

Bolesti 

Bývaj tady častý no. Hlavně to zvedání, to bolí. Pak, když člověka položej a daj 

mu uklidňující léky, tak to pomůže. Možná i to dýchání. Když se mnou pohnou, tak pak 

mně trvá, než se rozdejchám. 

Pohyb 

Nulovej. Úplně nulovej. Nejde to. Třeba teď, když s váma mluvím, tak se nemůžu 

ani takhle zvednout, to bolí. Třeba přes den mně i vadilo, že jsem musel ležet furt stejně. 

Já jsem chtěl vstát a někam jít. Nemohl jsem no. 
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Personál 

Spokojenost. Spokojenej se všema. Informace mám. 

Vlastní role v léčbě 

Prostě to nemůžu ovlivňovat no. Ani nevím, jestli jsou nějaký jiný možnosti, 

nevím. Asi prostě nemám na výběr no. Jaký jsou  nebo nejsou možnosti nevím. 

S personálem není problém. 

Psychika 

Jo, někdy je tady i sranda. Já se moc nestydím, tak jako každej jsme asi stejnej. 

Jestli mě umejvá chlap nebo ženská.. myslím, že nejsem první ani poslední, koho tady 

budou umejvat. Ta paní Bára mně hodně pomáhala večír, psychicky no. Spíš je všechno 

v rukou těch ostatních než v mejch. Příjdou, přehodí, umejou, daj krev, daj léky, akorát 

na ty bolesti si říkám sám no. 

Možnosti zlepšení 

Asi ne. Možná ta postel jiná no. Jsem takovej zmuchlanej na ní, neležím úplně na 

rovným. Mám tady všude postrkaný něco, nevím, jestli to tak má bejt. Ale je mi to 

nepříjemný, to ležení tady. 

Pro vývoj nevím. A pro pacienty ať se moc nevzpíraj lidem, co je ošetřujou. 

Vidím tady pána vedle, že jo, ten tady pořád huláká. Mně tady bylo řečeno, že když mi 

vytahovali hadici, nemusel jsem bejt přivázanej. Vydržet to no, co je nepříjemný tak 

vydržet. Je to rychlejší, než se vzpírat. Takhle bych to řekl asi já. Jinak to nejde. Ta 

postel jenom no, blbě se mi tady leží. Není to vůbec pohodlný. 

Shrnutí 

Dobrej pocit, dobrej. Vím, že to bejvá někde i horší, třeba Rychnov. Kamarád jel 

tam, že jo, slepák, doktor mu dal prášky na bolest. A večír mu prasknul, takže letěl 

samozřejmě do Hradce. Nebo jsem si skřípnul prst do auta, jeli jsme do Rychnova na 

pohotovost. Tam se válel pán v křeči, v bolestech, brečel, naříkal. A paní říkala, že jsme 

tam byli dřív, takže pán počká. A my jsme měli jenom prst, že jo. Takže do Rychnova 

bych nikdy nechtěl. 
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Co bylo nejhorší 

Převoz sem. Naložili mě do sanitky, protože jsem nevěděl, co se děje. Vůbec nic 

jsem nevěděl. Byla mi zima, jak jsem ležel na zemi někde v mokru. I když jsem byl 

stáhlej, tak furt ta bolest. Takže, když už jsem byl tady, tak do mě asi něco píchli, tak se 

mi ulevilo. Usínal jsem občas už. A na sále jsem usnul okamžitě. Takže převoz byl 

nejhorší. Za to nemůžou, že jo. Sanitka je taky jenom auto. Ty řidiči jsou neomalený, to 

já vím. To asi k tomu patří no. 

Pozitivum 

Jakoby v noci jak to tady funguje. Ochota těch lidí. Přes den je to takový cik-cak, 

že jo. Ale v noci je tady pár lidí. To mě překvapilo, každou skoro hodinu, jestli něco 

nepotřebuju a tak.  

Jinak asi nic mě už nenapadá. 

2. rozhovor (stand. odd. D) 

POZN.: Vyprávěl velmi ochotně, usměvavý a dobře naladěny. Několikrát se 

však rozplakal, když vzpomínal na samotnou nehodu a následcích (smrt řidiče 

protijedoucího auta). Jinak klidný, oreintovaný, spolupráce i domluva výborná. 

Tak pamatuju si.. tu nehodu si nepamatuju vůbec. Jenom takový záblesky, jakože 

něco červenýho, pak, že jsem někam letěl. Pak si pamatuju převoz sanitkou, cétéčko a 

operační sál. Pak si pamatuju na jipce, když jsem se probudil po tý první operaci 

s hadičkami v puse se vším. Pak si pamatuju, že jsem odjel na druhou operaci. Všechno 

mně pak vyndali. Vlastně skoro se dá říct, že potom z jipky všechno. Pamatuju si toho 

dost no. Jenom teda převoz z nehody do nemocnice ne. Jenom vím, že jsem byl v sanitce, 

pak na sále, nebo teda na tom cétéčku a pak na tom sále. Ten přesun na tom cétéčku, to 

mně asi probudilo z toho spánku. Pamatuju si, že i paní říkala, že mně to bude hřát a 

hřálo mně to po celým tom těle, i tohle si pamatuju.  Asi když jsem přijel na jipku tak 

bolesti nic. Potom hadičky, když se vytahují tak to je nepříjemný, třeba v krku, pro mě 

hodně nepříjemný. A teď třeba mně vytahovali drén a dá se to. Je to nepříjemný, ale dá 

se to. Je to taková ta chvilková bolest jenom, není to furt. 
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UPV 

Hrozný. Hrozný a byl jsem rád, že tam byla sestřička, Bára myslím, že 

pochopila, že mám žízeň a že mně injekční stříkačkou dávala občas napít. Tak to bylo 

fajn. Ale hrozný to bylo. Pro mě to byl hlavně šok, když jsem se probudil. Celkově jsem 

vůbec nevěděl, co se stalo. A pak mně vlastně vadilo když, nebo vadilo? Dostalo, když 

mi pan doktor řekl, že ten pán, co mě sejmul, umřel. Tak pak to jsem nezvládl trošku. I 

když moje chyba to nebyla, ale i dneska mi to vadí. No vadí mi to no.  

POZN.: pláč 

Omezení 

Vadí mi tam chodit na velkou. To jsem překonal až tady. Že už to fakt nešlo. Ta 

mísa je fakt hrozně nepohodlná. Jak jsem měl tu pánev tak na tý jipce mně s tím- 

neříkám, že by to někdo udělal schválně- ale nabrali na tady tu stranu, jak jsem měl tu 

nehodu, že jo. Tak tady ta strana je horší, strašně mně to zabolelo, ale ony na mě už ty 

sestřičky že.. No na mě začala řvát no. Ať se uklidním a že tady nejsem sám no. To mi 

vadilo hodně. Jako ne, že bych tam řval půl hodiny, ale zařval jsem prostě bolestí. Jako 

když vás tam něco píchne. Pak jsem se dozvěděl od doktora, že jsem tam měl různý 

kůstky ještě polítaný, tak to mohlo bejt klidně i to, že jo. 

Hadičky 

Nevadilo mi to. Mně vadilo jenom to, že jsem musel bejt přivázanej. Nemohl 

jsem mluvit, měl jsem žízeň. Nevěděl jsem co se mnou je no. To jsem asi pochopil, že se 

stala nějaká nehoda. Když tam člověk leží tak přemejšlí no, co má dělat? To jsem věděl, 

že jsem v nemocnici, že se stalo asi něco špatnýho no. Vadilo mi, jak jsem byl 

přivázanej, ty hadice ani ne. Je to hrozný, nikdo vám skoro nic neřekne no. Celý den 

tam ležíte sám. Určitě to bylo lepší, jak se vytáhla ta hadička z krku. 

Informovanost 

Asi na jipce míň, než tady no. Nevím, jestli to bylo schválně. Ale potom vlastně 

jsem dostal tu informaci o tom pánovi no, což jsem taky bral, jakože dobrý, že mi to 

řekli vůbec. Jinak o svým zdravotním stavu na jipce myslím si, že málo no. Asi ne úplně 

všechno. Něco jsem věděl ale ne všechno. Dost jsem se dozvěděl vlastně včera no, včera 
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večír. Nějaký zbytky. Že mi šili močák, co mi tam jedna kůstka propíchla. To byli taky 

problémy s tím. Musí se cévka každý dvě hodiny otevírat a zase zavřít. Tak doufaj, že ta 

rána se zacelí no. Teď je to otevřený tak čůrám tudy. 

Víc možností v tý léčbě jsem asi neměl no. To si myslím, že ne. To prostě bylo tak 

daný. Já bych si to ani nevybíral no. Tak co mně zbývalo.  Ono ta jipka, i tady že jo, nic 

vám nezbývá, než prostě zatnout zuby. 

Možnosti vylepšení 

Říkám, jen ten záchod. Což asi se změnit nedá, že jo. Kdybych byl bouranej 

jinak, tak mi to třeba tolik vadit nebude, ale jinak mně tam extrémně nic nevadilo. 

Chování třeba, některých, ale to je na člověku. To bych asi na tom nic neměnil, jipka 

byla dobrá. 

Spánek, odpočinek 

Hrozný. I tady hrozný. Nepohodlný no.  Jediný, kdo mě umí uložit, je mamka. 

Jenomže ta odejde ve tři nebo ve čtyři. Jedu někam na vyšetření, všechno mi tady 

rozhážou. Jako třeba teď tady ležím takhle, tak to není úplně stoprocentní. Mamka mně 

koupila podsedek tady. Ale když přijde mamka, tak je to prostě nejlepší no. 

Bolesti 

Jsou. Ale aspoň, že jsou. Nohu jsem rozhejbal, už ji rozhejbávám dál. A bolí mě 

jakoby ta pánev no. Tam u vás mně vadilo akorát to přesouvání třeba z postele na 

nějaký stůl. Jo to prostě bylo šílený. Jak se mnou někdo hnul. Jinak to bylo dobrý. Spaní 

hrozný, nespal jsem no. Teď jak jsem byl na tý asi poslední operaci, paní doktorka, co 

tam byla tak byla fajn. Dala mi sice asi nějakej driák říkala, ale usnul jsem no. 

Změny po úrazu 

Celej můj život se změnil. Asi začnu myslet úplně jinak, než jsem myslel. Změní 

to hodně člověkovi život no. Kor, když víte, že někdo umřel. Asi psychiatra nepotřebuju, 

ale občas večer brečím no. Takže celej svůj život změním, až se vrátím. Víc si užívat no. 

Míň pracovat. Jezdit častěj na dovolenou a tak no. A když budu odcházet z domu tak se 
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vždycky rozloučím s přítelkyní, kdybych se třeba už nevrátil. My jsme se vlastně den 

před tím pohádali no. Takže kdybych se nevrátil tak… 

POZN.: pláč 

To říká každej, že nejhorší mám za sebou. Kámoši mě hodně podržej. Když 

příjdou, tak kroutěj hlavou, jak jsem vůbec mohl vylízt ven. Že asi fakt bylo dáno, že 

tady mám ještě bejt. Vy jste viděla to auto? To je hrozný co? Zachránila mě sedačka no. 

Ona se zlomila. Vlastně takhle mě držela jakoby vcelku, že jsem se nijak nehejbal. Ale 

jak mě ta sedačka zmáčkla tak vlastně ta pánev a ty žebra, ten hrudník se jakoby drtil. 

Ale jinak jsem zůstal jakoby celej. A že jsem neměl pás. To mi řekl táta asi před 

tejdnem. Že je rád, že jsem ho neměl. Protože byl o třicet čísel dozadu. Tím pádem by 

mě uškrtil. 

Co bylo nejhorší 

Že musím kadit v posteli a nechávat se někým otírat. To je pro mě úplně, to 

nedávám prostě no.  Teď právě jsem se naučil už utírat sám, takže už mě vždycky jenom 

doto a v pohodě. Já vím, ale prostě tohle mně vadí. 

Pozitivum 

Sestřičky. Lidi tady, jako personál. Teda některý. Třeba vy, paní Bára jak jsem 

říkal. Ta mně hodně utkvěla v paměti. A pak tam byla ještě jedna sestřička, ale nemůžu 

si vzpomenout za boha, jak se jmenuje. Byla taky mladší a vím, že mně masírovala záda. 

A s Bárou se hádala, že mě holí a od Báry jsem nechtěl. Takže vy tři jste mně uvízly 

v hlavě. 

POZN.: smích 

A tady odsaď jsou to ty kluci. Sestřička, která mě převazovala a jedna starší a 

jedna taková středního věku. Ty jak tady jsou tak to je paráda. 



 

 39 

Souhrn 

Nic se vylepšit nedá prostě. Je to podle toho, jak je člověk asi zraněnej. Já jsem 

prostě nechodící, takže pro mě je to těžký. Říkám, podle toho, jaký je to zranění, tak 

bysem asi uvažoval jinak. Takže musím, že jo, hold ležet. Tak co by se dalo vylepšit. Aby 

tady seděla sestřička celej den? No to asi ne že jo? 

Myslím si, že to je asi tak všechno no.  
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Příloha č.6 

PACIENT Č.5 

– Muž, 23 let, pacient je vyučen, vzdělaný, pracuje v technickém oboru 

– Pacient přijat po DN, spolujezdec na zadním sedadle za řidičem, smyk 

v rychlosti asi 100 km/hod, u řidiče pozitivní test na alkohol. Pacient 

nepřipoután, z auta se dostal sám, snad po krátkém bezvědomí, postupná 

progrese stavu vědomí. Na OUM oběhově stabilní, somnolentní, zaintubován, 

zaveden HD vpravo. Po provedení CT odjíždí na operační sál ke stabilizaci 

pánve. Po operaci na JIP 1 

– Hospitalizace na JIP 1: 10 dní 

– UPV: 42 hodin 

– Průběh léčby bez komplikací 

– Spolupráce výborná, klidný, orientovaný, méně komunikoval 

 

1. rozhovor (JIP 1) 

Tak já si pamatuju jenom, jak jsme jeli od kamaráda teda. Začínalo pršet 

nějako. Já nevím, jestli jsme jeli stovkou asi? No a v zatáčce jsme dostali smyk teda. 

Pak už si pamatuju vlastně jenom, jak mě odváží sanitka no. Jinak si asi nic 

nepamatuju. No vím, že mi tam zavolali sanitku. To si pamatuju taky jenom, jak mě tam 

nějak naložili na ty vozejtka. Jeli jsme sem, že jo, do Hradce teda. 

POZN.: dlouhé ticho. 

No, se mnou je to těžký, já se omlouvám. Pak tady si pamatuju, jak mně stříhali 

věci, to bylo takový první. No a potom jsem se probral vlastně asi tady až. Ale to si asi 

nějako moc nepamatuju tady, já nevím no. Ten první den si asi nic nepamatuju. Asi až 

od tý doby, co přijela mamka, si to tady pamatuju. Tak to si pamatuju, že přijela teda 

mamka s babičkou, ale jináč nevím. 
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Omezení 

No nejvíc mně vadí to, že nemůžu chodit. Jináč by mně to tady nevadilo, 

sestřičky jsou hodný, jídlo taky dobrý. Já bych si ani nestěžoval, akorát, že musím pořád 

ležet no. To je takový nejhorší. To sklo mi vadí spíš teda v noci, že sem jde světlo, to mi 

trošku vadí. Koukám do toho světla a nemůžu v noci usnout pak. Ale tak to nemůžu ani 

tak, jak furt ležím. Tak ona sestřička říkala, že mě viděla spát vždycky. Ale nevím no. 

Spíš mně příjde, že mi vždycky trvá, než usnu, že jsou třeba čtyři hodiny. No a pak jsem 

rád, když spím, třeba dvě hodiny. To je blbý no. Teď jsem třeba odpočinutý. Ale večer 

třeba bych šel spát jako by a nespím, nemůžu usnout no. Možná ten tlak mě budil v noci, 

jsem se vždycky vzbudil po tý hodině. Ale jináč to je dobrý tady. Nestěžuju si. 

Soukromí 

No jo no. No tak to mně zrovna trochu vadilo třeba se záchodem, ale tak co mám 

dělat? Já bych si sám nedošel, můžu bejt rád, že to tak je. 

Bolesti 

Ty žebra hlavně a záda no. Dneska ráno mně začala nějak bolet ta ruka no. 

Nevím proč. Ale jináč to je dobrý docela. Na to, co mám všechno zlámaný prej, tak to 

ještě jde. No a když mě vezli na to cétéčko, nebo jak se to jmenuje. To mě jako bolelo, 

když mě tam přendávali na ten stůl. Taky jsem byl po jídle, tak se mi udělalo blbě ještě. 

Ale jináč jako dobrý, jste tady hodný všichni, v pohodě. 

Personál 

No tak možná bych byl radši, kdyby třeba ten doktor přišel a řekl mi, co mě ten 

den čeká jakoby přesně. To já se vždycky dozvím, že bude vyšetření a nic víc nevím 

dopředu. Ale jináč si nestěžuju asi, fakt. Jako jo, možná by to bylo lepší, kdyby třeba 

těch informací bylo víc. Třeba včera mi řekli, že od čtyř nebudu jíst jako by, že půjdu na 

kontrolu, ale vlastně jsem vůbec nevěděl, co bude no. 

Psychika 

To snáším hůř než fyzicky asi. Já jsem jako doma dost venku. To mně vadí nejvíc 

no, že člověk nemůže vstát a někam jít jako. To je asi úplně nejhorší. Mám pocit, že tady 
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spíš jako čekám prostě. Nebo doufám, že by mě dali aspoň jinam, nějaká změna aspoň 

no. Tak nejsem tady zavřenej, to je jako v pohodě. Všechny sem pustili za mnou zatím. 

Kamarádi taky dobrý, ti se stavěj. Akorát, že já to mám blbý, že já to mám dost z ruky. 

Bydlím v tom Rychnově a přece jenom to je pětatřicet kilometrů nebo kolik. Každej den 

že by za mnou někdo jezdil, to je blbý. 

Hadičky, kabely 

To je v pohodě, ty mi nevaděj. V krku jsem měl něco, to už si moc nepamatuju, 

ale bylo mi hrozně jako na zvracení, tak asi proto mi to vytáhli. Moc si to nepamatuju. 

Co bylo nejhorší 

No tak nejhorší bylo asi jít na velkou teda. Tady v posteli no. 

Pozitivum 

Jako lidi asi celkově. To jsem nečekal, že budou tak hodný na mě. Mohlo to bejt 

horší. 

Možnost vylepšení péče na JIP 

Mně v podstatě vadí jen to, že musím ležet no, jináč to je v pohodě. Nebo si 

myslím teda. Já si myslím, že ani není špatný, to, že na mě viděj. Že jo, kdyby se něco 

stalo tak to asi by mělo bejt. 

Změna po úrazu 

Tak určitě už nikdy nepojedu s nikým opilým. Jako nikdy. Říkal jsem si proč 

zrovna já no. Proč ne třeba kamarád, co řídil? Tak proč si to nevyžral on, když byl 

oželej. Jemu není vůbec nic no. Já ani nevím, jestli byl opilej. My jsme jako v noci pili. 

A druhej den, já nevím, jestli bylo kolem jedenáctý, tak jsme vyjížděli nějako. Myslel 

jsem, že už je střízlivej. A spíš ani s tím klukem už nepojedu jako. On je takovej, že 

prostě jede rychle vždycky. No a ten tady nebyl za mnou ani jednou. 

2. rozhovor (stand. odd. D) 

Tak jeli jsme s kamarádem v autě. Asi 120 nějako, co říkali kluci aspoň, já si to 

teda nepamatuju. No chytli jsme smyk. A pak si vlastně jenom pamatuju, jak jsem seděla 
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u auta už, rozbitýho. Nějakej pán, co jel okolo nám zavolal sanitku. Takový úryvky si 

pamatuju jenom. No a pak už jsem asi upad do bezvědomí, nebo nevím. Nebo jsem měl 

otřes mozku možná, nevím. No a potom si pamatuju, až když přijela sanitka. Říkali, že 

jsem na tom asi tak nejhůř, tak mě hnedka naložili a odvezli. Naložili mě, dali mně 

kyslík a pak si toho teda už moc nepamatuju teda. 

Pamatuju si teda, jak jsem se probral tady už, v nemocnici teda. No a to jsem jel 

na sál pak. No hodně mě bolely záda. Tak jsem se ptal, jestli je páteř v pohodě. Tak to 

oni taky nevěděli v tu chvíli asi. Pak už jsem jel teda asi na operaci. No pak jsem se 

probudil teda na tý jipce. Když jsem viděl ty železa, co ze mě čouhaj, tak mi nebylo 

vůbec dobře. Asi to muselo bejt no. Tak bolesti jsem neměl. Dostával jsem kvanta těch 

injekcí, takže jsem ani necítil nic. To bylo dobrý. Spíš to bylo takový na psychiku takový 

horší. Tak já jsem nikdy nebyl nemocnej jako malej právě. Jsem takovej zvyklej pořád 

běhat po venku, nejsem zvyklej sedět doma no. A věděl jsem, že se jen tak k domovu 

nepodívám. Takový blbý no. 

Omezení 

Tam mi akorát vadilo na tu velkou no. I když tady to není o moc lepší no. Když 

nemůžu chodit, tak si nevyberu moc. Ty hadičky a tak to mi zas tak nevadilo. Spíš jako 

ze mě ty hadičky, ten drén a tak. A všechno mě bolelo no. Nebo bolelo no, jako myslím, 

když jsem zrovna neměl v sobě ty…látky nějaký, léky na bolest. Ale jináč jako, péče 

dobrá tam byla si myslím.  Když jsem potřeboval, tak přišla sestřička vždycky. To sklo 

mi tam trochu vadilo. Ale tak zase, kdybych tam zkolaboval, nebo něco a vy byste to 

neviděli, tak asi by to bylo blbý no. Asi je to jako na jednu stránku blbý, ale musí to bejt 

asi no. 

UPV 

To si nepamatuju, že bych měl nějaký dýchací přístroj. To nevím teda jako. 

Spánek a odpočinek 

No tak když jsem nemoh spát, tak jsem dostal něco na spaní. To nebylo tak 

špatný, byla tam televize teda, že jo. Tady na oddělení to není, takže tam jsem si 

nestěžoval si myslím. Neřek bych, že to tam bylo nějak hrozný. Jako ten úraz sám o sobě 

to je blbý no. Ale ta péče je dobrá, řek bych. 
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Bolesti 

Jo tak to bych řek, že byly jako dost tlumený. Po tý druhý operaci to bylo o dost 

horší, si myslím. To jsem teda koukal docela no. Ale to do mě asi řezali taky víc si 

myslím, takže to bylo taky znát, to jo. 

Personál 

Personál si myslím, že dobrej. Vždycky, když jsem si zavolal, tak tam hned byla 

sestřička, nebo ten bratr. Takže si myslím, že v pohodě. S tím bych neměl vůbec 

problém. 

Informace 

POZN.: dlouhé ticho 

No tak to si myslím, že moc ne. Možná by bylo lepší, kdyby přišel ten doktor, sed 

si tam třeba na půl hodiny a řek mi jako něco víc. Ale stejně tomu moc nerozumím, takže 

těžko říct, jestli by mi to k něčemu bylo no. A tak tady už choděj doktoři, tak se většinou 

ptám už. Abych něco věděl teda tak nějak. Ale jako, když se zeptám, tak nemaj problém 

odpovědět mi na všechno. 

Psychika 

Jako určitě byli všichni hodný jako. Jsem necejtil, že bych to nějak potřeboval 

jako. Měl jsem návštěvy. Mamka tam byla, dá se říct, hnedka po operaci pomalu. Tam 

mám tu podporu, takže jsem to asi jinak nepotřeboval. 

Tak řekli mně, že třeba tak za rok, bych to neměl poznat. Ale tak spousta 

kamarádů, co má nějaký železo v sobě, tak mi říkaj, že zase, že třeba když se takhle 

změní počasí, že to prostě poznaj. Že to jako bolí prostě, takže já nevím. Zhruba vím, ale 

tak pořád mi říkaj, že to je individuální. Teď záleží taky na mně dost asi. Jak budu cvičit 

a jak se mi to bude hojit, že jo. Cvičení jde, to jako každej den chodí ta rehabilitační. To 

není špatný. To sezení je horší. Dneska jsem právě cvičil s tím balónem na ty nohy tak. 

Musím něco dělat no. 



 

 45 

Možnosti zlepšení 

Mně tam snad asi ani tak nějako moc nic nevadil bych řek. Já jsem byl celkem 

spokojenej. Jako, možná že ty návštěvy, že by mohly bejt víc jak po třech. Jakože, kdyby 

se stavilo víc lidí, tak by je tam všechny nepustili. Že jako mohli vlastně jedině tak po 

třech se tam mohlo. Tak ono se nic neděje, za mnou se tady stejně víc lidí nestavilo. 

Tady už je to jedno, takže to je v pohodě. 

Co bylo nejhorší 

Tak jako tu nehodu. Přímo, když jsme chytli ten smyk. To bylo nejhorší. To jem 

věděl, že to bude špatný, když jsem viděl, že nejedem zrovna pomalu no. A pak všude 

stromy kolem. To bylo takovýto hrozný no. Pak jsem byl rád, že už tam jako v podstatě 

někdo je, to už bylo dobrá. Ale v tý sanitce jsem taky měl ještě dost strach. Strach z těch 

zad, abych neměl s páteří něco. A naštěstí teda aspoň- je to teda blbý takhle říct- ale 

schytala to ta pánev. Pořád lepší než ta páteř.  

Nejhorší bylo tak asi na tu stolici. No jako vadilo mně to, jako psychicky asi. 

Sestřičky pěkný mně tam musej otírat zadek. Ale sám bych to nezvlád, takže je to tak no. 

Pozitivum 

Tak ta péče teda, ta se mně líbila. Jsem vždycky jen zmáčkl tlačítko a hnedka tam 

byla sestřička. Když jsem řek, že to bolí, tak jsem dostal hnedka na bolest. To jako bylo 

dobrý, ta péče jako. A hodným jsou. To by bylo asi blbý, kdyby tam byly nějaký zlý lidí, 

nebo tak. To bylo supr, že byli fakt hodní. Všichni hodný, mladý no. 

JIP vs. odd. 

No teď mi zrovna třeba dost vadí, že nejsou jako- že je tady asi málo pokojů, 

nebo já nevím- že třeba by se mi libilo víc, kdyby tady takhle dávali na pokoj třeba 

podle věku nebo tak. Tady jako pán třeba. Zhorší se, zlepší se, je to takový blbý no. 

Teďka mně tady kolega odejde v pondělí možná. No a nevím, jestli tady nezůstanu 

takhle ještě. A koho sem daj, že jo. To se docela bojim jako, abych tady nebyl sám jako 

takovej mladej na tom pokoji jako. Za to nemůžou jako. Ale bylo by lepší kdybytady byli 

vrstevníci s vrstevníkama. To by se mi jako líbilo víc asi no. Takhle bysme si měli co 

říct. A tak je dobrý, že tady máte dobrej internet, to se mi taky moc líbí. Že se můžem 
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připojitz zadarmo. Je to rychlý, takže není až taková nuda no. Aspoň ten internet teda, 

ten je dost živý. 

Změny po úraze 

Asi si udělám řidičák až to půjde. A nebudu si sedat s takovýma lidma už do auta 

no. A já to vím, my se známe už dlouho. Tak vím prostě, jak umí jezdit. S takovýma 

lidma už fakt jako nepojedu, to si fakt raděj zavolám taxíka a dám jim ty peníze. Protože 

rozhodně se to vyplatí. 

Možná ještě mně vadilo, nebo já vlastně nevím, jak to bylo pořádně. Že jako já 

nevím, jestli vy jste dali vědět jako mamce nebo? Ona se to dozvěděla první teda jako, 

určitě od kamaráda. Že jí teda volal kamarád, že ležím v Hradci v nemocnici. Jo to 

nevoláte vy jo? Aha, no tak, kdyby to dali vědět dřív rodičům no. Že se to dozvěděla 

vlastně od kámoše, no tak pak ještě byla pomalu na mě naštvaná. Přitom já jsem za to 

taky nemoh. 

A to by bylo asi všechno takhle, jestli teda už nic nemáte. 

 


