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ÚVOD: 

      Motto:  

„První pomoc jsou dvě ruce, zdravý selský 

rozum a vůle pomoci druhému…“ 

 

 

 

Závažný úraz znamená pro člověka i jeho blízké velmi náročnou životní 

zkoušku. Lidský organizmus dokáže zmobilizovat veškeré síly a zabojovat o záchranu 

života, to je však jen začátek dlouhé cesty k uzdravení. Na úraz, jeho obtížnou léčbu a 

eventuálně i dlouhodobé následky se nelze připravit dopředu a zraněný člověk se 

musí nastalé situaci přizpůsobit v krátkém časovém období. Samotný úraz tedy není jen 

velkým testem zdatnosti těla, ale také psychiky nemocného a jeho nejbližších. Úkolem 

nás zdravotníků je samozřejmě především odborná pomoc- léčba, ale také psychická 

podpora nemocného. Měli bychom si uvědomit, že pacient, který je v těžkém stavu a 

odkázán na pomoc a péči ostatních, má v těchto chvílích jiné potřeby a žebříčky hodnot, 

než zdravý člověk. Sestra má s pacientem nepochybně bližší vztah než lékař a proto je 

z velké části úloha psychické pomoci nemocnému právě na ní. 

Tato problematika je mi blízká, jelikož se s pacienty, kteří jsou v podobné 

situaci, setkávám denně ve svém povolání. Více než tři roky pracuji jako všeobecná 

sestra na JIP chirurgické kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde také 

probíhal výzkum k této práci. Téma „Vnímání hospitalizace na JIP  

u polytraumatizovaných  pacientů a jeho proměny v čase“, jsem si zvolila především 

pro možnost uvedení zjištěných poznatků do praxe a tím vytvoření lepších podmínek 

pro naše pacienty. 

V teoretické části bych čtenáře chtěla seznámit s oborem traumatologie a poté 

podrobněji specifikovat péči o polytraumatizované pacienty. Empirickou část 

předložené práce jsem vypracovala na základě kvalitativního šetření metodou 

polostrukturovaných  rozhovorů ve dvou fázích. Důvodem, proč jsem si vybrala tuto 

metodu, je vize vytvoření holistického pohledu na situaci pacienta. A tím také možnost 

získat nová témata k dalšímu studiu této problematiky, které by například metody 

dotazníkového šetření neobjevily. 
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Výsledky zjištěné kvalitativním výzkumem u pěti pacientů jsem mohla porovnat 

jednak s rozhovorem provedeným s časovým odstupem, jak zmiňuje samotný název. A 

dále pak zhodnocením popisované skutečnosti z mého pohledu, jelikož jsem se 

některých popisovaných situací zúčastnila a měla jsem také možnost nahlédnout do 

dokumentace. Pro porovnání s jinou odbornou studií jsem bohužel z dostupných zdrojů 

nenalezla vhodnou literaturu, jelikož kvalitativní výzkum zaměřený na vnímání 

hospitalizace dospělých a případné změny v čase není v literatuře zpracován. Z toho 

důvodu jsou pouze některé výzkumné otázky srovnány s výsledkem bakalářské práce na 

příbuzné téma. 
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Teoretická část 
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Cíle teoretické části byly formulovány následovně. S oporou o dostupnou literaturu: 

1. Vymezit pojem úraz/ trauma, jeho typy, diagnostické a léčebné postupy 

2. Vymezit pojem polytrauma, jeho typy, diagnostické a léčebné postupy 

3. Vymezit nejdůležitější psychosociální aspekty hospitalizace 

polytraumatizovaných pacientů 
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1 Trauma 

1.1 Definice úrazu/ traumatu 

„Úraz je tělesné poškození, které vzniká nezávisle na vůli postiženého náhlým a 

násilným působením zevních sil.“ (Pokorný a kol., 2002, s. 19) 

1.2 Traumatologie 

Traumatologie je medicínský obor, který zajišťuje komplexní péči o pacienty 

s úrazem. 

Jakožto samostatný medicínský obor, je traumatologie však relativně mladá. 

Dříve bylo o pacienty s úrazem pečováno v rámci chirurgických pracovišť. Na přelomu 

19. a 20. století byly v tehdejším Německém císařství založeny první dvě úrazové 

nemocnice v Evropě. Dobré léčebné výsledky vedly k zakládání dalších úrazových 

nemocnic, výuce oboru a zlepšování systému péče. První úrazová nemocnice u nás byla 

založena roku 1931 v Brně na Ponávce. (Pokorný a kol., 2002) 

Postupný vývoj medicíny v posledních letech, je znatelný mimo jiné také na 

propracovaném systému péče o traumatologické pacienty. V součastné době je v České 

republice 11 traumacenter, které zajišťují komplexní a především definitivní péči na 

nejvyšší úrovni. Snahou je soustředit těžká poranění, vyžadující vysoce specializovanou 

péči do takovýchto zařízení. 

Tento systém je považován za efektivní jak z hlediska samotné péče o pacienty, 

přežití zraněných a kvality péče, tak z ekonomického hlediska. Péče o pacienta 

v traumacentru se řídí plněním předem daných protokolárních postupů, avšak 

s přihlédnutím k aktuálním prioritám u konkrétního poranění. A to od příjmu pacienta 

do nemocničního zařízení, neodkladnou péči, přes diagnostiku, léčbu a také návaznost 

na následnou rehabilitaci. Důležitým prvkem, zajišťujícím kvalitu poskytované péče je 

také organizace a dostupnost mezioborové spolupráce. Traumatologie je úzce propojena 

především s obory: intenzivní medicínou, anesteziologií, chirurgií, ortopedií, 

neurochirurgií, neurologií nebo i pediatrií. Nedílnou součástí úspěchu při léčbě je také 

spolupráce s rehabilitačními pracovníky, psychology a psychoterapeuty. V pozdějších 



 

 14 

fázích léčby úrazu je však podstatná role samotného pacienta, jeho aktivní spolupráce  

a snaha o uzdravení. 

1.3 Dělení traumat 

Dělení traumat se v literatuře poněkud liší, uvedené rozdělení vychází 

z převažujících názorů. Výklad v této kapitole se opírá především o údaje v publikacích: 

Pokorný, V. a kol., 2002; Ferko, A., Vobořil, Z., Šmejkal, K., Bedrna, J., 2002; 

Luckerová a kol., 2014 

1.3.1 Dělení dle rozsahu a závažnosti 

Monotrauma - poranění jedné tělesné oblasti nebo systému, které může, ale 

nemusí ohrožovat základní tělesné funkce. 

Sdružená poranění - poranění dvou a více tělesných oblastí nebo systémů, 

které neohrožuje základní tělesné funkce. 

Polytrauma - „současné postižení více tělesných orgánů nebo systémů, z nichž 

alespoň jedno poranění ohrožuje postiženého bezprostředně na životě.“ (Luckerová  

a kol., 2014, s. 121) 

1.3.2 Dělení dle typu provozovane činnosti 

Dopravní úrazy 

Úrazy vzniklé při dopravních nehodách jsou nejčastější příčinou úmrtí osob do 

40let. Počet i závažnost poranění má stále vzestupnou tendenci. Jedná se především  

o nehody automobilů, motocyklů, cyklistů a chodců. Bohužel také hromadné nehody, 

například železniční, tramvajové, autobusové nebo letecké havárie. V případě 

hromadných neštěstí mohou být na místě pacienti s lehkým, středním i těžkým 

zraněním, případně smrtelně zranění. V těchto mimořádných situacích je nutná 

spolupráce více složek integrovaného záchranného systému. Klíčová je organizace 

záchranných prací, první pomoci zraněným a koordinace složek integrovaného 

záchranného systému. 

Výčet možných diagnóz- způsobených při dopravních nehodách- by zahrnoval 

v podstatě všechny druhy poranění. Často se jedná právě o polytraumata, na něž je 
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zaměřena tato práce. Drtivá většina poranění v důsledku dopravních nehod jsou tzv. 

tupá poranění. Jde především o poranění hlavy a krční páteře, pánve, orgánová poranění 

dutiny břišní a hrudníku, zlomeniny dlouhých kostí nebo poranění páteře. 

Prevence dopravních úrazů spočívá především v zamezení samotných 

dopravních nehod. To znamená dodržování zásad a předpisů bezpečného provozu na 

komunikaci, zákaz řízení pod vlivem návykových látek a alkoholu, osvětlení chodců  

a cyklistů a také jejich zodpovědné chování na silnicích, stezkách a přechodech. 

Důsledná edukace dětí a pochopitelně zvýšený dohled rodičů jsou významné v prevenci 

úrazů dětí. Sekundární prevencí se rozumí zmírnění následků nehody, tedy správné 

používání bezpečnostních pásů, dětských autosedaček, ochranných přileb, kombinéz pro 

motocyklisty a mnoho dalšího. Většina aut je dnes již vybavena air-bagy  

a konstrukčními prvky pasivní ochrany. 

Pracovní úrazy 

Druhy pracovních úrazů jsou vázané na povolání, které postižený člověk 

vykonává. Nejčastěji se jedná o poranění horních končetin a mnohočetná poranění 

způsobená pádem. Obvykle zde vidíme různé druhy ran, devastační či ztrátová 

poranění, poleptání, popálení, úrazy proudem, zlomeniny a další. 

Prevencí je stejně jako u dopravních nehod především zábranění samotného 

vzniku. V případě, že již k úrazu dojde, měl by být na pracovišti připraven plán  

a pomůcky pro takovou situaci, kterou je možné v konkrétní profesi předvídat. 

Například popálení u prací s otevřeným ohněm nebo postřelení u policistů. 

Zemědělské a lesnické úrazy 

Tyto úrazy jsou v porovnání s předchozími méně časté. Jedná se většinou  

o úrazy způsobené pádem stromu nebo zemědělského stroje. Z jednotlivých poranění 

bývají nejčastější dutinová poranění a fraktury. 

V prevenci je kladen důraz na zákaz práce osamoceně. Rovněž je důležité 

vybavení mobilním telefonem v terénu pro případné přivolání pomoci. 
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Domácí úrazy 

Mezi domácí úrazy řadíme takové, které jsou způsobeny neodbornou manipulací 

a svépomocí v domácnosti nebo také pády v domácnosti. Většinou však bývají 

závažnější úrazy způsobené při práci na zahradě, typické jsou pády ze stromu nebo 

žebříku. 

Prevence by měla být zaměřená především na staré lidi s omezenou schopností 

sebeobsluhy a koordinace pohybu, osamocené a psychicky nemocné osoby. 

Sportovní úrazy 

Typické jsou úrazy na lyžích, při skoku do mělké vody, špatné došlápnutí, pády 

z kola, zranění sportovním nářadím apod. K závažnějším úrazům pak dochází při 

adrenalinových sportech a motocyklových či automobilových závodech. Spektrum 

úrazů, způsobených při sportovních aktivitách, je také vcelku široké. Od tržných, 

řezných a jiných ran, přes zlomeniny, až po závažná poranění hlavy a páteře či 

polytraumata. 

Specifikem v prevenci u těchto úrazů je nevhodnost kombinace sportovních 

aktivit a alkoholu a nepřeceňování vlastních sil. Používání ochranných pomůcek při 

vybraných sportech by mělo být pro sportovce samozřejmostí. 

Kriminální úrazy 

Do této skupiny řadíme úrazy, jež byly způsobeny úmyslně v souvislosti  

s trestnou činnosti. Jsou to především bodné a sečné rány, střelná poranění. 

V posledních letech se zvyšuje riziko a objevují se i případy úmyslných výbuchů  

a jiných teroristických činů. 

1.3.3 Dělení dle typu traumatu 

Zlomeniny 

„Zlomenina je definována jako porucha kontinuity kosti.“ (Višna, Hoch a kol., 

2004, s. 10) 
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Zlomeniny neboli fraktury, lze rozdělit podle příčiny na traumatické, patologické 

a únavové. Podle porušení okolních měkkých tkání a kůže se zlomeniny dělí na 

otevřené a zavřené a podle dislokace úlomků na dislokované a nedislokované. 

Podrobnějším dělením jsou pak rozlišovány dle dalších kritérií, jakými je mechanismus 

vzniku, charakter působících sil, průběh lomu, počet úlomků a etáží nebo reponibilita. 

Pro přehlednost a statistiku existuje několik klasifikačních systémů zlomenin a poranění 

okolních měkkých tkání. 

Diagnostika zlomenin je založena na zjištění anamnézy a klinickém vyšetření. 

Definitivní diagnóza je potvrzen RTG vyšetřením a to ve 2 projekcích, nebo také 

v indikovaných případech speciální projekcí či CT vyšetřením. 

Možnosti léčby zlomenin jsou v zásadě dvě, konzervativní nebo operační. 

Konzervativní léčba znamená repozici a následné fixování nejčastěji sádrovou dlahou, 

ortézou nebo korzetem. Operační metoda léčby zlomenin se nazývá osteosyntéza. 

Principem výkonu je fixace kostních úlomků pomocí různých kovových i nekovových 

materiálů. 

Ztrátová poranění končetin 

Velmi závažným poraněním končetin je totální nebo subtotální amputace. 

V těchto případech hraje obrovskou roli čas, první pomoc a správné ošetření 

amputačního poranění a amputátu. 

Léčba je pouze chirurgická. Pokud to celkový stav pacienta a lokální nález 

umožňuje, provádí se záchovné operace, konkrétně replantace nebo revaskularizace. 

Jedná se o kompletní ošetření poraněné končetiny, to znamená obnovu kontinuity kosti, 

cév, šlach, nervů a kůže. V případech, kdy není možné provést replantaci, je nutné 

dokončení amputace a ošetření pahýlu. 

V obou případech následuje u pacienta velmi dlouhá a náročná rehabilitace.  

O úspěchu léčby rozhoduje velkou měrou také přístup a spolupráce pacienta. 

Rány 

Rány lze dělit dle několika kriterií, podle nich se liší i léčba. K základním patří 

hodnocení kontaminace rány, hloubky, velikosti poškození a mechanizmu vzniku. 
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V diagnostice je mimo zjištění anamnestických údajů podstatná především 

vizuální revize rány, případně sondáž nebo operační revize. V některých případech je 

diagnostika doplněna o zobrazovací vyšetření, např. ultrasonografie, RTG nebo CT. 

Velmi specifická je diagnostika i následná péče o pacienta se střelným poraněním, 

ranami v oblasti hrudníku, břicha a hlavy. Zde je nutné mimo hodnocení samotné rány, 

sledovat velmi bedlivě celkový stav pacienta. U poranění končetin je důležitá kontrola 

prokrvení, hybnosti a čití distálně za ránou. 

Obecně každá rána by měla být ošetřena ve třech krocích. Prvním je revize rány, 

stavění krvácení, kontrola spodiny a okrajů, vyčištění, odstranění cizích těles  

a desinfekce. Druhým krokem je kontrola vitality kůže, podkoží a hlubokých struktur. 

Některé části mohou být nevratně poškozeny nebo silně kontaminovány, proto je nutné 

jejich snesení, neboli excize. Posledním krokem je sutura rány. U některých typů ran je 

možná sutura až po delším časovém období, někdy je nutná drenáž. V poslední době je 

hojně a s výbornými výsledky využíván tzv. V.A.C. systém. Jedná se o léčbu 

otevřených ran podtlakem. 

Následná péče o ránu je jedním ze základních předpokladů úspěšného hojení. 

Důležitá je pravidelná kontrola rány, aseptické ošetřování, případné čištění či 

odstraňování nekróz a použití vhodného krycího materiálu. Neodmyslitelnou roli hraje 

správná výživa s důrazem na příjem bílkovin a dostatečná hydratace.  

Hojení ran je dvojího typu. Hojení per primam, tedy bez komplikací. Taková 

rána je klidná, bez známek infekce, bez sekrece, zápachu, okraje rány na sebe naléhají. 

Naproti tomu hojení per secundam znamená komplikované hojení. Ať už ve smyslu 

infekce, dehiscence rány nebo nedokonalé přilnutí okrajů rány. 

Popáleniny 

Popáleniny jsou oproti předchozím úrazům méně časté avšak velmi závažné. 

Péče o tyto pacienty je značně specifická, náročná a nákladná. Proto jsou zřizována tzv. 

popáleninová centra. V České republice máme momentálně taková zařízení tři - v Praze, 

Brně a Ostravě. Cílem je centralizace pacientů s těžkým popálením na špičková 

pracoviště, která jsou pro tato zranění vybavena jak materiálně tak personálně. A tím 

poskytnout pacientovi nejlepší možnou péči a možnosti léčby. 
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Dělení popálenin je několikeré. Zásadní význam má především určení druhu 

působící škodliviny, tedy oheň, horká tekutina, pára nebo plyn, elektrický proud, 

kyseliny nebo louhy a radiace. Další důležitou informací je určení procenta postižené 

plochy těla a stupeň poškození. 

Předpokladem úspěšné léčby je včasná a správně provedená první pomoc  

a následný transport do nemocničního zařízení. U lehkých popálenin je možné ošetření 

na chirurgickém pracovišti, u středně těžkých poranění je indikován převoz do 

nejbližšího traumacentra, u těžkých popálenin převoz do popáleninového centra.  

Terapie se dělí na místní a celkovou. Místní terapie znamená ošetření samotné 

popáleniny, tato je individuální dle typu a rozsahu poškození. Od lokálního chlazení, 

přes aplikaci různých mastí a speciálních krycích materiálů až po operační výkony, 

nekrektomie nebo rekonstrukční výkony. Při ošetřování popálenin je nesmírně důležité 

přísné dodržování aseptického přístupu! Celková, neboli systémová péče o pacienta 

s popáleninovým poraněním je náročná a klade vysoké nároky na znalosti a dovednosti 

personálu. Velmi zjednodušeně lze shrnout tuto péči na udržení nebo obnovu oběhové 

stability, adekvátní ventilaci, zajištění vodní a elektrolytové rovnováhy, prevenci vzniku 

komplikací a také léčbu bolesti. V neposlední řadě je nutný citlivý a trpělivý přístup 

personálu, podpora rodiny a v případě potřeby psychologa či psychoterapeuta. 

Kompartment syndrom 

Jedná se o soubor příznaků, které se vyskytují při útlaku měkkých tkání 

v uzavřeném anatomickém prostoru, nazývaném kompartment. Příčinou může být 

zmenšení prostoru kompartmentu- například sádrovou dlahou, nebo naopak zvětšení 

obsahu- například hematomem nebo jejich kombinace. 

Základní příznaky jsou bolest, otok, následně pak poruchy citlivosti a hybnosti  

a oslabená pulzace. 

Diagnostika je prováděna na základě anamnézy, klinického obrazu a měřením 

interscitiálního tlaku. 

Léčba závisí pochopitelně na příčině. To znamená například odstranění 

materiálu způsobujícího útlak zvenčí. Zásadní je včasné provedení fasciotomií v místě 

postižení. 
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1.3.4 Dělení dle místa traumatu 

Hlava 

Při jakémkoli úrazu hlavy je nutno dbát na důslednou diagnostiku a dodržení 

doporučených postupů. Skupina kraniocerebrálních poranění je spojena s vysokou 

letalitou a invaliditou. Důvodů je několik. Jedním z nich je anatomická stavba lebky, 

tedy pevné ohraničení mozku kostí lebky, kdy hrozí útlak mozkové tkáně při otoku či 

krvácení. Dále je to bohaté cévní zásobení, které může při poškození cév způsobit 

závažné krvácení. A v neposlední řadě také citlivost mozku na přísun kyslíku a rychlý 

rozvoj ischemických změn při hypoxii. Při úrazech hlavy a obličeje spolupracuje 

traumatolog také s ostatními obory, především neurochirurgie, stomatochirurgie  

a plastická chirurgie. 

Mezi kraniocerebrální poranění se řadí zlomeniny neurokrania, baze lební  

a poranění mozku. Druhou skupinou je poranění obličejového skeletu. 

Základní diagnostika se skládá ze zjištění anamnézy, klinického vyšetření 

pacienta, základního neurologického vyšetření a pomocných zobrazovacích metod, jako 

je RTG a CT. Dle potřeby je možno doplnit vyšetření očního pozadí, neurologické 

vyšetření, ORL vyšetření, vyšetření likvoru, MR, SONO karotid. V případě podezření 

na nitrolební hypertertenzi se provádí zavedení ICP čidla. 

Léčba se liší podle typu, místa a rozsahu poranění. U lehkých poranění jako 

například komoce mozku, je léčba pouze symptomatická. U některých poranění je 

zvolen konzervativní postup. V indikovaných případech jsou prováděny operační 

zákroky, například odsátí hematomu, kraniektomie, mikrochirurgické  

a stomatochirurgické zákroky a mnohé další. Neméně důležitá je opět systémová péče  

o pacienta, která má u poranění hlavy své specifické zásady. 

Hrudník 

Poranění hrudníku je také potenciálně život ohrožujícím poraněním. Zde je 

důvodem uložení životně důležitých orgánů, tedy srdce, plic a velkých cév. Z toho 

vyplývají největší rizika a těmi je selhání oběhu a dýchání. Bezprostřední příčinou může 

být masivní krvácení, srdeční tamponáda, tenzní pneumotorax, poranění velkých cév, 

ruptura bránice, obstrukce nebo poranění dýchacích cest, nestabilita hrudní stěny. Mezi 
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další možné stavy, projevující ale s delším časovým odstupem patří akutní respirační 

dysfunkční syndrom (ARDS), syndrom systémové zánětlivé odpovědi (SIRS) nebo 

multiorgánové selhání (MOF). 

Diagnostika poranění hrudníku se skládá z anamnestických údajů, klinického 

vyšetření, ze zobrazovacích vyšetření je prováděn RTG a SONO hrudníku, popřípadě 

CT nebo angiografie. U každého pacienta s poraněním hrudníku by mělo být hodnoceno 

12-ti svodové EKG. 

Při  poranění oblasti hrudníku, je několik urgentních stavů, které musí lékař 

rychle identifikovat a řešit s co nejmenší časovou prodlevou, tedy bez dalšího vyšetření 

jednat. K těmto stavům patří obstrukce dýchacích cest, tenzní nebo široce otevřený 

pneumotorax, masivní hemothorax, srdeční tamponáda a nestabilní hrudník.  

Léčebné postupy mohou být konzervativní, popř. s nutností drenáže hrudníku, 

vaskulární intervence nebo operační revize. 

Břicho a retroperitoneum  

Poranění břicha lze dělit na poranění břišní stěny, tato jsou méně závažná  

a poranění břišních dutin, dále na poranění uzavřená a otevřená, kdy je poškozená 

integrita kůže, hlubokých vrstev nebo dokonce výhřez nitrobřišních orgánů. Vznikají 

buď přímým násilím na břišní stěnu, nebo decelerací, např. při pádu z velké výšky. 

Nejtypičtější poranění je ruptura sleziny, jater, střeva nebo závěsného aparátu střeva, 

méně často poranění pankreatu, žaludku, ledvin a močových cest. 

Diagnostika se stává z anamnestických údajů, podstatné je však především 

klinické vyšetření. Indikací k urgentní revizi jsou podezření na hemoperitoneum  

a peritoneální příznaky. Ze zobrazovacích metod se provádí sonografie a pokud to stav 

pacienta dovoluje, je diagnostika doplněna o CT. 

Konzervativní léčba je možná u méně rozsáhlých poranění bez pokračujícího 

krvácení. U závažnějších nebo nejistých poranění se provádí laparoskopická revize nebo 

klasická laparotomie, někdy také fázové operace. U poranění cév je možné využít 

metody intervenční radiologie. 
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Páteř a mícha 

Při úrazech, kde neníi zcela jasný rozsah možných zranění nebo je sníženo či 

porušeno vědomí pacienta, je nutno brát vždy v úvahu možné poranění páteře. Znamená 

to pomýšlet na nejhorší a podle toho zvolit vhodný postup. Špatná manipulace, 

nedokonalá diagnostika nebo pozdní léčba může mít pro pacienta fatální následky. 

Existuje několik klasifikačních systémů, které určují přesný rozsah a lokalizaci poranění 

páteře a míchy. V praxi je podstatné především dělení na stabilní a nestabilní poranění 

páteře. Případným navazujícím poraněním míchy může být komoce, kontuze  

a komprese míchy. 

Diagnostiku tvoří zjištění anamnestických údajů, klinické vyšetření, 

neurologické vyšetření a zobrazovací vyšetření, tedy CT nebo MR, popř. RTG. 

Prognózu určuje velkou měrou správné poskytnutí první pomoci a transport do 

nemocničního zařízení. Zásadou je pouze nezbytně nutná a šetrná manipulace, nasazení 

krčního límce, poloha na zádech na rovné podložce, dnes již téměř vždy použití 

vakuové matrace. Místní léčba je buďto konzervativní nebo operační a pak také 

celková, zvláště náročná u těžkých poranění. Takový pacienti by měli být přijímáni na 

vysoce specializovaná pracoviště, nejlépe spinální jednotky. Následná péče  

a rehabilitace, zvláště pokud se jedná o nevratné poškození míchy, je dlouhodobá a pro 

pacienta především psychicky velmi náročná. 

Horní a dolní končetiny 

U poranění končetin je výčet možných diagnóz značně obsáhlý. Jedná se 

většinou o fraktury, luxace, poranění šlach, svalů nebo ztrátová poranění. 

Specifická diagnostika i léčba závisí na konkrétním typu úrazu. Obecně je postup stejný 

jako u předchozích. Tedy zjištění anamnézy, klinické vyšetření a zobrazovací metody, 

především RTG, SONO nebo CT. Léčba je jak konzervativní tak operační. Vždy 

následuje rehabilitace. 

Pánev a acetabulum 

Opět existuje množství různých klasifikačních systémů. Zásadní je však vždy 

brát v úvahu riziko závažného krvácení, vzhledem k uložení velkých cév. 
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S tím souvisí také postup při diagnostice. To znamená, standardní postup 

vyšetření ve smyslu zjištění anamnézy, klinického vyšetření a zobrazovacích metod je 

nutné omezit na co nejkratší možnou dobu s ohledem na aktuální stav pacienta. 

Léčba zlomenin je také individuální dle stavu. Od konzervativní léčby, přes 

operační repozici a stabilizaci nebo akutní výkon při krvácení do retroperitonea 

s dočasnou stabilizací. 

1.4 Vyšetřovací metody 

U sdružených poranění a polytraumat se diagnostické postupy mohou lišit, 

vzhledem k aktuálnímu stavu pacienta. Tomuto tématu se podrobně věnuje kapitola 2. 

Přehled běžných diagnostických metod v traumatologii lze rozdělit pro přehled 

na klinické, zobrazovací a další pomocná vyšetření. Výklad v této části se bude opírat 

především o údaje uváděné především v následujících publikacích: Pokorný, V. a kol., 

2002; Ferko, A., Vobořil, Z., Šmejkal, K., Bedrna, J., 2002; Višna, P., Hoch, J. a kol., 

2004. 

1.4.1 Klinické 

Anamnéza patří mezi základní vyšetření všech medicínských oborů. 

V traumatologii se ovšem může anamnéza mnohdy omezovat jen na nezbytná data, 

případně informace od rodiny nebo svědků úrazu. Kompletní doplnění informací 

proběhne až po stabilizaci stavu. Obecně patří k anamnestickým údajům osobní 

anamnéza, rodinná anamnéza, nynější onemocnění, tedy anamnéza úrazu. Cíleně se 

ptáme, co úrazu předcházelo, například synkopa. Dále na úraz samotný, to znamená 

mechanismus a charakter úrazu a také časový údaj. Podstatné je znát také následný 

průběh na místě a při transportu. 

Fyzikální vyšetření je druhým stavebním kamenem diagnostiky 

v traumatologii. Nejčastěji používané rozdělení je tzv. 5P – pohled, poslech, pohmat, 

poklep a vyšetření per rektum. Lékař se zaměří na oblast bolestivosti, snížené funkce 

nebo očividného poranění. V případě, že pacient není schopen spolupráce, postupuje 

lékař ve vyšetření od hlavy, přes krk, oblast hrudníku, břicha a pánve ke končetinám. 



 

 24 

V indikovaných případech je přizván konziliář nebo specialista pro danou oblast nebo 

obor, například stomatochirurg. 

1.4.2 Zobrazovaci 

Nejvyužívanější metody jsou RTG, CT a ultrasonografie, poněkud méně často 

magnetická rezonance nebo angiografie. Každá z těchto metod má v diagnostice úrazů 

své místo a využití, v některých případech s sebou nese ale také určitá rizika. 

RTG vyšetření poskytuje obraz snímané části těla s rozlišením struktur dle 

odlišné absorpce rentgenového záření. Vyšetření je možné provést nativně nebo 

s použitím kontrastní látky. Pozor na alergii na kontrastní látku! RTG má také svá rizika 

a to i pro zdravotníky, proto je nutné dodržovat pravidla a zásady na rentgenologických 

pracovištích, především dodržení bezpečné vzdálenosti při RTG záření, případně použití 

ochranných pomůcek. RTG zobrazení je využívané především pro poměrně detailní 

zobrazení skeletu. Ale také např. při podezření na pneumotorax nebo 

pneumoperitoneum. 

CT je velmi významné a přínosné vyšetření nejen v traumatologii. Principem je 

rentgenové záření, digitální zpracování obrazu v podobě řezů snímané oblasti. Při 

vyšetření se tělo pacienta plynule posouvá v rozmezí nutném pro zachycení snímané 

oblasti, přičemž rentgen kontinuálně rotuje okolo pacienta. Tím je možné získání obrazů 

a dat k CT rekonstrukci vyšetřované oblasti. Opět je možné provedení jak nativně, tak 

s použitím kontrastní látky. Velkou výhodou oproti RTG je kvalita snímků a rychlost 

vyšetření, zvláště znatelná u vícečetných poranění. Nevýhodou ovšem je vysoká 

radiační zátěž a také ekonomická nákladnost vyšetření. 

Ultrasonografie je vyšetření založené na zobrazení tkání, dle jejich rozdílné 

reakce na ultrazvukové vlnění, tedy mechanické vlnění o vyšší frekvenci než je hranice 

slyšitelnosti. V traumatologii je využívaná tato metoda především při vyšetřování 

měkkých tkání, hodnocení tekutinových kolekcí nebo také vyšetření průtoku v cévách 

dopplerovskou technikou. Ultrasonografie je vyšetření dostupné, rychlé, levné  

a nezatěžující pro pacienta. Za nevýhodu lze považovat v některých případech nižší 

kvalitu nebo pouze orientační zhodnocení, například u obézních pacientů při vyšetření 

retroperitonea. 



 

 25 

Magnetická rezonance je vyšetření, u něhož, jak název napovídá, jde o snímání 

tkáně umístěné v magnetickém poli a její určité změny při součastném působení 

radiofrekvenčních impulzů. Využití MR v traumatologii je hlavně u poranění mozku, 

kloubů, chrupavek, vazů nebo nervů. 

Angiografie je vyšetření, poskytující zobrazení cév, do níž je aplikována 

kontrastní látka. Výsledkem je zobrazení úniku krve mimo lumen cévy nebo zobrazení 

překážky bránící průchod krve cévou, např. trombus. Je možné neinvazivní vyšetření, 

tedy CT-angio, MR-angio nebo ultrazvukové vyšetření-doppler. Invazivní metoda se 

provádí zavedením katétru přímo do tepny, nejčastěji stehenní. Výhodou je možnost 

současného terapeutického zásahu při zjištění patologie. 

1.4.3 Laboratorní vyšetření 

V oboru traumatologie se jedná o vyšetření, které má pouze pomocný význam,  

u lehkých poranění se neprovádí vůbec. Laboratorní vyšetření indikuje lékař, jedná se  

o odběr krve, popřípadě moče nebo mozkomíšního moku. 

Hematologické vyšetření krevního obrazu a koagulace je významné hlavně  

u krvácivých poranění. Slouží k detekci závažnosti krevních ztrát a indikaci k podání 

transfůzních přípravků a krevních derivátů, ke kontrole vývoje krvácení a případnému 

rozvoji komplikací, např. DIC. 

Biochemické vyšetření má význam pro zhodnocení vnitřního prostředí, hladiny 

minerálů a léků, funkce ledvin a jater. Velmi důležité je vyšetření krevních plynů-

ASTRUP. Biochemická vyšetření pomáhají také k včasnému odhalení komplikací, např. 

zánětlivých- CRP nebo selhávání funkce orgánů. Provádí se také vyšetření močového 

sedimentu nebo vyšetření mozkomíšního moku. 

Mikrobiologické vyšetření se provádí za účelem zjištění zánětlivých 

komplikací, buďto preventivním odběrem nebo u pacienta se známkami zánětu. 

Vyšetření by mělo prokázat původce infekce a jeho citlivosti na ATB. Je možné jej 

provést ze vzorku krve, moče, hnisu nebo ze stěru, ale například i z použitého 

materiálu- žilní katétr, drén, apod. 
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1.4.4 Skórovací systémy v traumatologii  

GCS 

Glasgow Coma Scale je skórovací systém, který složí k posouzení hloubky 

poruchy vědomí. Hodnotí se otevření očí, verbální a motorická odpověď. Maximálně 

lze dosáhnout 15-ti bodů, minimem jsou 3 body- nejzávažnější porucha.(viz tabulka č.1) 

Odpověď Reakce na určitý podnět Body 
Otevření očí spontánní 

na oslovení 
na bolestivý podnět 
pacient nereaguje 

4 
3 
2 
1 

Slovní odpověď plně orientován 
zmatená 
nepřiměřená 
nesrozumitelná 
bez odpovědi 

5 
4 
3 
2 
1 

Motorická 
odpověď 

uposlechne příkaz 
adekvátní reakce na bolestivý podnět 
úhyb 
flexe na bolestivý podnět 
extenze na bolestivý podnět 
bez odpovědi 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Celkové skóre  3-15 

Tabulka č.1 GCS (zdroj: Kapounová, 2007, s. 42) 

AIS 

Abbreviated Injury Scale je skórovací systém, jež hodnotí jednotlivá poranění 

tělesných oblastí dle jejich závažnosti na stupnici od 1 do 6, kdy hodnota 6 znamená 

nejzávažnější poranění. 

ISS 

Injury Severity Score je skórovací systém, který slouží k hodnocení závažnosti 

sdružených poranění a polytraumat. K výpočtu je třeba znát, které tělesné oblasti jsou 

poraněny a jak závažně (AIS). Lehce závažnému poranění odpovídá hodnota do 15 

bodů. Do registru polytraumat jsou zařazeni pacienti s ISS od 15 bodů výše. Maximální 

možnou hodnotou je 75 bodů, což značí nejzávažnější poranění. 
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2 Polytrauma 

2.1 Definice 

„Současné poranění nejméně dvou tělesných systémů, přičemž poranění alespoň 

jednoho z nich nebo jejich kombinace bezprostředně ohrožují základní životní funkce.“ 

(Višna, Hoch a kol., 2004, s. 28) 

2.2 Statistické údaje FN HK za rok 2014 

Následující informace jsou čerpány z databáze traumacentra fakultní nemocnice 

v Hradci Králové. 

Celkem 1267 úrazových pacientů přivezla zdravotnická záchranná služba na 

oddělení urgentní medicíny, z toho 563 pacientů směřovalo dále na chirurgickou 

kliniku. Z celkového počtu pacientů (1267) bylo 49 případů smrtelných. 

Celkový počet pacientů s diagnózou polytrauma je 238, z nichž 120 bylo 

směřováno na chirurgickou JIP. Z toho bohužel 14 pacientů svým zraněným podlehlo. 

2.3 Základní dělení 

2.3.1 Tupá 

Tupá poranění představují u nás, potažmo v celé Evropě naprostou většinu 

polytraumat. 

2.3.2 Penetrující 

Penetrující poranění jsou v našich podmínkách méně častá, naopak však 

převažující v rozvojových zemích a USA. 

2.4 ATLS 

Výklad v této kapitole se bude opírat především o údaje uváděné v následující 

literatuře: Kilian, M., Vajcziková, S., 2014.; Boffard, K. D., 2003. 
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ATLS je zkratkou pro označení Advanced trauma life support. Jedná se  

o traumaprotokol, který byl vyvinut v USA a v současné době je také u nás 

neodmyslitelnou součástí traumatologie. Smyslem ATLS je systematické, rychlé  

a správné stanovení především život ohrožujících zranění a zhodnocení priorit 

v diagnostice i terapii. Cílem je stabilizace stavu pacienta, zabránění vzniku komplikací, 

nebo alespoň snížení jejich následků. 

2.4.1 Vstupní hodnocení 

Vstupním hodnocením se rozumí velmi rychlé, zběžné zhodnocení celkového 

stavu pacienta se současným předáním informací od lékaře ZZS. To znamená 

především informace o mechanismu úrazu, použití ochranných pomůcek, stavu pacienta 

bezprostředně po úraze a během převozu. Dále informování o dosavadním zajištění  

a léčbě. Případně známé alergie a přidružená onemocnění. 

2.4.2 Fáze prvotního hodnocení a resuscitace 

Tato fáze trvá jen několik minut. Hlavním cílem je zjištění život ohrožujících 

akutních stavu, vyžadujících velmi rychlou diagnostiku a okamžitou léčbu pro záchranu 

života zraněného. Během vyšetřování, které bude popsáno dále, se provádí základní 

laboratorní vyšetření. Hlavní je vyšetření hemocue a následně krevní obraz, koagulace, 

biochemické vyšetření krve, močový sediment, vyšetření krevní skupiny a křížová 

zkouška, případně krevní plyny a laktát. Vždy se provádí ultrazvukové vyšetření dutin  

a RTG hrudníku a pánve. CT vyšetření indikuje lékař dle stavu. 

Současně probíhá nutná resuscitace oběhu, obnova nebo udržení základních 

životních funkcí. Nutná je také kontrola a korekce vnitřního prostředí, především pH. 

Přiměřená analgosedace zraněného je samozřejmostí. 

A (Airway and C spine protection) 

Tedy kontrola průchodnosti dýchacích cest a zajištění krční páteře. 

U zraněného, který nedýchá vůbec, neefektivně nebo je v bezvědomí se provádí 

nejprve šetrné předsunutí čelisti, odstranění překážky v dýchacích cestách, nejčastěji je 

to zapadnutí jazyka. Pokud je postup bez efektu je nutná intubace, pokud není možná, 

pak provedení koniotomie. Naložení pevného krčního límce provádí již ZZS u každého 
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většího úrazu, u pacientů v bezvědomí, s neurologickými příznaky nebo s bolestí hlavy 

a oblasti krku. Fixace rigidním krčním límcem je naložena po celou dobu až do 

vyloučení zranění krční páteře. 

B (Breathing) 

Zjištění a zajištění efektivního dýchání. 

Nejdůležitější je kontrolovat především saturaci kyslíkem, zbarvení kůže, 

dechovou frekvenci, pohyb hrudníku při dýchání, to znamená symetrii a hloubku. Dále 

poklep a poslech hrudníku. 

Urgentní zásah, bez zdlouhavého vyšetřování je nutný při známkách 

hemothoraxu, tenzního nebo otevřeného pneumotoraxu nebo tzv. vlajícího hrudníku. 

C (Circulation) 

Kontrola a zajištění krevního oběhu. 

U zraněného sledujeme EKG, srdeční akci, krevní tlak. Traumatizovaný pacient 

je nejčastěji ohrožen selháním oběhu v důsledku krvácení. Zásadní je léčba příčiny, tedy 

zástava krvácení, ale také hrazení krevních ztrát a zabránění vzniku koagulačních 

poruch. K tomu je zapotřebí zajištění minimálně dvou periferních žilních vstupů, 

případně intraoseálního. Otevřené krvácivé poranění je nutno komprimovat, masivní 

vnitřní krvácení vyžadují urgentní revizi. Při suspektním poranění pánve je krvácení, 

potažmo pak celkový stav zraněného významně ovlivněn použitím pánevního pásu. 

Hrazení krevních ztrát, tekutinová resuscitace, případně aktivace masivního 

transfuzního protokolu probíhá souběžně s diagnostikou a léčbou příčiny. Jedním 

z nejjednodušších ukazatelů závažnosti krvácení a odezvy na léčbu je monitorace 

krevního tlaku. Snahou je udržet systolický krevní tlak minimálně na hodnotě 80 torrů 

nebo střední arteriální tlak 50 torrů. Výjimkou je kraniocerebrální poranění 

s předpokládaným zvýšeným intrakraniálním tlakem, kdy je nutné udržet vyšší krevní 

tlak pro zachování mozkové perfúze. Dalším způsobem jak hodnotit závažnost krvácení 

je určení krevní ztráty dle místa poranění nebo poměrem systolického tlaku a pulzu. 

Tyto metody jsou však velmi orientační.  Nejpřesnější údaj poskytuje změna hladiny 

hemoglobinu. 
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Při známkách srdeční tamponády je nutné provést urgentní zásah, to znamená 

punkci perikardu. 

D (Disability) 

Hodnocení stavu vědomí se standardně provádí pomocí GCS. Dále vyšetření 

zornic, jejich velikost, souměrnost a reakce na osvit. Je nutno brát v potaz možné 

ovlivnění obou vyšetření díky podané medikaci nebo hypotenzi. Případně také možnost, 

že zhoršený stav vědomí způsobil samotný úraz, například pád nebo dopravní nehoda 

v důsledku epileptického záchvatu, mozkové mrtvice nebo intoxikace návykovou 

látkou. 

E (Exposure) 

Obnažení pacienta, tedy odstranění veškerého ošacení, obuvi a šperků, mimo 

fixační pomůcky. Provedení celkového zhodnocení, viditelných zranění, deformit.  

Důležitý je log roll, šetrné otočení pacienta v ose na bok a vyšetření zadní části těla. 

Napojení na monitor vitálních funkcí, zavedení minimálně dvou žilních vstupů, 

močového katétru, případně nasogastrické sondy. 

Po celou dobu je pacient zahříván. Možností je mnoho, teplé infuzní roztoky  

a transfuzní přípravky, vyhřívané lůžko a přikrývky, zahřívání teplým vzduchem a jiné. 

U pacientů po kardiopulmonální resuscitaci a u kraniotraumat je často udržována cílená 

hypotermie, postup indikuje lékař. 

2.4.3 Fáze druhotného hodnocení 

K druhotnému zhodnocení je možno přejít až po stabilizaci základních životních 

funkcí a splnění předchozích bodů protokolu. V této fázi je pacient vyšetřován doslova 

od hlavy k patě. Začíná se vyšetřením hlavy a krku, dále hrudníku, břicha, pánve  

a genitálu, páteře a nakonec vyšetření končetin. Podrobnější popis možných příznaků 

zranění a diagnostiky byl uveden v kapitole 1.3.4. U polytraumat se jedná se především 

o vyšetření klinické, v případě potřeby se provádí další pomocná zobrazovací vyšetření 

či odborná konzilia. 
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Pokud je to možné, jsou doplněny anamnestické údaje. A to buď od pacienta, 

pokud je schopen, případně od rodiny nebo svědků události. Osobní anamnézu je možné 

získat z nemocničního informačního systému. 

Během vyšetřování probíhá nadále intenzivní péče, volumoterapie, kontrola 

vitálních funkcí, vnitřního prostředí a celková stabilizace stavu. Dodatečně by mělo být 

toto vyšetření od hlavy k patě prováděno opakovaně s odstupem několika hodin-dní. 

2.4.4 Fáze chirurgické léčby 

Akutní období 

Správně zvolené priority a časový harmonogram intervencí v časném období po 

úraze má obrovský význam pro prognózu stavu, potažmo samotné přežití zraněného. Je 

to tzv. „zlatá perioda“, dříve „zlatá hodina“. Cílem je stabilizovat stav nemocného, 

provést život zachraňující výkony, řešit šokový stav a jeho následky a tím předcházet 

komplikacím, tedy rozvoji SIRS a MODS (viz kapitola 2.5). Zásadní je hodnocení 

odpovědi organismu na resuscitační péči a její následná úprava dle stavu pacienta. 

Pokud není odpověď organismu na resuscitaci dostatečná, provádí se pouze 

urgentní operace, které přímo ohrožují nemocného na životě, součastně nadále probíhá 

resuscitační péče. 

Pokud je odpověď organismu jen částečná provádí se tzv. demage control. To 

znamená odložení definitivních operací, které by pro pacienta znamenaly další 

obrovskou zátěž, kdy je pravděpodobné ještě větší zhoršení stavu nebo smrt. Provádí se 

provizorní řešení, jakým je například naložení zevních fixátorů u zlomenin dlouhých 

kostí a pánve. 

Je-li odpověď organismu na resuscitaci dostatečná, je možné provedení 

definitivní stabilizace zlomenin a další nutné výkony. 

Období zánětlivé reakce 

Následkem úrazu, jakožto stresového faktoru, se začne přibližně druhý den od 

úrazu rozvíjet a projevovat zánětlivá odpověď organismu. Ta je způsobena zvýšenou 
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produkcí a vyplavováním zánětlivých mediátorů, neznamená to tedy, že je v organismu 

infekce. V tomto období není vhodné provádění větších výkonů, které je možné odložit. 

Období rekonstrukčních operací 

Následující období je vhodné pro provádění rekonstrukčních operací za 

předpokladu, že je pacient ve stabilizovaném stavu. Tedy kardiopulmonálně stabilní, 

afebrilní, bez známek orgánového selhávání, laboratorní vyšetření, hlavně ABR, 

minerály, krevní obraz a koagulace jsou v normě. 

Období imunosuprese 

Vlivem SIRS dochází současně k opačné reakci- CARS, tedy k útlumu 

imunitního systému a tím k náchylnosti k infekci. Organismus pacienta v těžkém stavu 

je oslaben natolik, že může po rozvoji i banální infekce dojít až k sepsi, orgánovému 

selhání s fatálními následky. 

Období sekundárních rekonstrukčních operací 

Toto období je charakterizováno jednak množstvím operací a dokončení 

odložených výkonů, ale je to také jakýsi návrat do života. U pacienta se postupně 

snižuje podpora přístrojová, farmakologická, nutriční, ale také ošetřovatelská. 

Intenzivní rehabilitace, pozitivní přístup a aktivní snaha samotného pacienta jsou 

neodmyslitelnou součástí úspěchu.  

2.5 Management péče 

2.5.1 Přednemocniční péče 

Přednemocniční péče se v mnoha zemích řídí protokolem zvaným PHTLS, 

Prehospital trauma life support. U nás bohužel zatím není zaveden a není tím pádem 

jednotná strategie o těžce zraněné pacienty v přednemocniční péči. Každá ZZS má své 

zavedené postupy a standardy. 

Přednemocniční péči o polytraumatizovaného pacienta lze obecně popsat 

následovně. Po nahlášení úrazu na tísňovou linku 155 nebo 112 vyhodnotí operátor, dle 

určitých kritérií, jaká posádka bude na místo vyslána. V případě polytraumatu je to buď 

RLP, LZS nebo RV. Kam bude pacient směřován, rozhodne hodnocení triage (viz 
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tabulka č.2). Pokud pacient splňuje minimálně jedno z kritérií, znamená to, že je tzv. 

Triage pozitivní – T+. Takový pacient by měl být směřován primárně na 

specializované pracoviště, tedy do nejbližšího traumacentra. 

Záchranná služba po příjezdu na místo zhodnotí závažnost úrazu, provede 

nezbytné život zachraňující výkony a zajištění pacienta. Při vyprošťování a manipulaci 

je nutné použití fixačních pomůcek, hlavně pevný krční límec, vakuová matrace  

a pánevní pás. Během transportu do příslušného zařízení je péče zaměřena na obnovu 

nebo udržení vitálních funkcí. To znamená zajištění dýchacích cest a adekvátní 

ventilace, stavění masivního krvácení, zajištění žilních vstupů, volumoterapie, 

analgosedace. Správně provedená přednemocniční péče významně ovlivňuje prognózu, 

ačkoli se jedná pouze o několik minut. 

Během zásahu dispečer podá do nemocničního zařízení, do nějž bude pacient 

směřován tzv. avízo (viz tab. č. 2 Avízo). Jedná se o soubor základních informací  

o stavu pacienta. Podstatné je zhodnocení triage, zranění, vitálních funkcí, 

předpokládané krevní ztráty a čas dojezdu. 
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Tabulka č.2 Avízo (zdroj: oficiální dokumentace FN HK) 

 
Strukturovaná informace pro T+ pacienta:  ″AVIZO“ 

Datum (číslo výzvy):   Čas výzvy:   -volání na OUM: 

Pacient:  muž   /   žena   věk: 

Triáž: 
 Mechanismus:   Anatomie:    Fyziologie: 

1. pád z výše ≥ 6M  1. pronikající K-C poranění  1. GCS ‹ 13 
2. přejetí vozidlem  2. nestabilní hrudní stěna  2. TK sys..‹ 90 
3. sražení vozidlem  3. pronikající hrudní poranění 3. DF ‹ 10 nebo › 29 
    rychlostí › 35 hm/h   
4. katapultáž z vozidla 4. pronikající břišní poranění 
5. zaklínění ve vozidle 5. nestabilní pánevní kruh 
6. smrt spolujezdce  6. Zlomeniny ≥ 2 dlouhých kostí 
 
Pomocná kriteria: 
1. věk ‹ 6 
2. věk › 60 
3. komorbidita kardiopulmonální 

 
Vit fce:                                                                                                                                                                       
 Ventilace  spontánní  řízená 
 Oběh   normální  hypotenze 
    stabilní   nestabilní 
 Vědomí  při vědomí   reakce na oslovení   reakce na bolest bezvědomí 

 
Výhled: 
 Velká krevní ztráta:  Ano   Ne 
 Traumatým:   Ano  Ne 
 Čas dojezdu (předpoklad): 
 Jiné: 

  

Zranění: 
 Hlava:        Krk:  Hrudník:      Břicho:   Pánev:     Končetiny:         Povrch: 
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2.5.2 Časná nemocniční péče 

Pacient je přijímán na oddělení urgentního příjmu, emergency, případně přímo 

na ARO, dle zvyku nemocnice. V nemocničním zařízení je díky předem podanému 

avízu určitý čas na přípravu příjmu těžce zraněného pacienta. Takovou přípravou se 

rozumí zajištění krevních derivátů, pokud je avizovaná velká krevní ztráta. Dále je to 

příprava lůžka, pomůcek a přístrojů. Vhodné je předat informaci na operační sál a na 

lůžkové oddělení ARO nebo JIP, kde bude pacient následně směřován. Ihned po podání 

avíza je svolán tzv. traumatým. Ten tvoří traumatolog, anesteziolog a anesteziologická 

sestra, radiologický lékař a radiologický asistent, několik sester a sanitáři. Další 

specialisté jsou přizváni dle očekávaného poranění, například neurochirurg, 

stomatochirurg, pediatr. Traumatým vede a koordinuje buď zkušený traumatolog, nebo 

anesteziolog. Plán péče a optimální timing je však vždy v rukou traumatologa. Péče 

musí být systematická a organizovaná, každý člen zná svůj úkol a celý tým musí být 

dokonale sehraný. Pacient stráví na urgentním příjmu několik minut až hodin, dle stavu. 

Postup příjmu zraněného do nemocničního zařízení byl podrobně popsán 

v kapitole 2.3 ATLS. 

2.5.3 Lůžkové oddělení intenzivní péče 

Na lůžkové oddělení ARO nebo JIP by měl být pacient převezen po stabilizaci 

vitálních funkcí a provedení urgentních zákroků, většinou již také kompletně zajištěn. 

Základním principem intenzivní péče je stabilizace stavu pacienta a navození 

optimálních podmínek pro regeneraci nejen traumatem postižených tkání ale celého 

organizmu vystaveného šoku - globální poruše tkáňového prokrvení. To znamená 

obnovení adekvátní tkáňové perfúze a uhrazení kyslíkového dluhu v tkáních. V této fázi 

je důraz kladen na předcházení vzniku komplikací, které mohou mít závažné i fatální 

následky. Intenzivní péče o polytraumatizovaného pacienta je nesmírně náročná na 

znalosti, dovednosti a psychiku personálu. Mimo to je ovšem také mimořádně nákladná. 

Velmi zjednodušeně a obecně lze shrnout tuto péči do několika oblastí. Je to 

monitorování vitálních funkcí a celkového stavu, opakované pečlivé vyšetřování, 

sledování vývoje stavu a reakce na léčbu, prevence vzniku komplikací, případně jejich 

časné odhalení a léčba. Současně probíhá náročná celková péče o pacienta a to po 
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stránce medicínské i ošetřovatelské. Stav pacienta se neustále mění a vyvíjí, málo kdy je 

„učebnicový“, proto je nutné na konkrétní situace reagovat zcela individuálně. 

2.6 Časné komplikace polytraumatu 

Výklad v této části se bude opírat především o údaje uvedené v následující 

literatuře: Zadák, Z., Havel, E. a kol., 2007; Pokorný, V. a kol., 2002. 

2.6.1 Šok 

„Šok je soubor klinických příznaků, který je projevem akutně vzniklé 

neschopnosti oběhového systému zajistit přiměřenou dodávku kyslíku a živin tkáním.“ 

(Zadák, Havel a kol. 2007, s. 336) 

U polytraumatizovaného pacienta je maximálně důležité nejen samotné 

rozpoznání rozvíjejícího se šoku, ale také určení typu šoku ke zvolení správného 

postupu léčby. 

Hypovolemický šok 

V traumatologii jde o nejčastější typ šokové reakce. Příčinou hypovolemického 

šoku je krevní ztráta nebo extravazace tekutiny, jinými slovy ztráta objemu cirkulující 

krve. Díky tomu je snížen preload, následně srdeční výdej. Dochází ke kompenzačnímu 

zvýšení systémové vaskulární rezistence, vazokonstrikci, tachykardii. Tímto 

mechanismem je způsobena centralizace oběhu, což je omezení průtoku krve  

v periferních tkáních pro zachování perfúze v životně důležitých oblastech. 

Z tohoto popisu vyplývají také příznaky. Bledá kůže, chladná akra, zpomalený 

kapilární návrat, pocení. Oligurie až anurie. Zmatenost a neklid, postupně progreduje 

kvalitativní porucha vědomí. Tachykardie, tachypnoe a hypotenze, snížený centrální 

žilní tlak a tlak v zaklíněné plicnici. Postupně se rozvíjí porucha koagulace, acidóza, 

zvyšuje se hladina laktátu. 

Diagnózu hypovolemického šoku je jednoduché ověřit algoritmem objemové 

výzvy. Jde o rychlé podání dostatečného množství krystaloidů a následná kontrola 

odezvy organismu. Pokud dojde ke zvýšení systolického i centrálního žilního tlaku 
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jedná se o hypovolemii a podávání tekutin je žádoucí. Pokud dojde pouze ke zvýšení 

CVT a hypotenze přetrvává, jedná se o kardiogenní šok. 

Léčbu určuje příčina šoku. Tudíž v první řadě zabránění dalším ztrátám  

a hrazení ztráty cirkulujícího objemu takovou tekutinou, která chybí. Náhradní roztoky 

jsou krystaloidní, koloidní a krevní deriváty. Při hrozícím selhání oběhu je indikováno 

použití katecholaminů, což však neřeší příčinu šoku a má také svá úskalí. 

Kardiogenní 

Kardiogenní šok je způsoben selháním srdce jako pumpy. Příznaky jsou 

podobné hypovolemickému šoku, navíc jsou přítomné arytmie a pozitivní 

kardiomarkry- troponin, CK, CK-MB. Reakce na podání krystaloidů není žádná nebo 

způsobí zhoršení stavu, naopak je efektivní podání katecholaminů. 

Neurogenní 

Neurogenní šok způsobuje oběhové selhání v důsledku ztráty cévního napětí 

způsobeného poškozením CNS. Znamená to, že objem cirkulující tekutiny je sice 

dostatečný, ovšem cévní stěny v arteriálním i venózním řečišti jsou abnormálně 

dilatované, což způsobuje hypotenzi a sníženou perfúzi. Mezi hlavní příznaky patří 

hypotenze, bradykardie, arytmie, poruchy vědomí, senzorický a motorický deficit dle 

výše léze. 

2.6.2 SIRS – Systemic inflammatory response syndrome 

„Je syndrom systémové zánětové odpovědi organismu na různé noxy bez 

přítomnosti infekce“ (Pokorný a kol., 2002, s. 30) 

SIRS vzniká při narušení rovnováhy pro a proti-zánětlivých faktorů na podkladě 

přehnané imunitní reakce organismu na úraz a následnému vyplavení zánětlivých 

mediátorů. Při diagnostice se hodnotí tělesná teplota, hladina leukocytů, srdeční  

a dechová frekvence, případně hladina pCO2. 

2.6.3 Sepse 

Sepse je stav, který je svou symptomatologií totožný se SIRS, rozdílem je 

přítomnost infekčního agens. 
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2.6.4 MODS - Multiple organ disfunction syndrome 

„Stav, při kterém činnost orgánů nebo orgánového systému není schopna zajistit 

homeostázu bez terapeutické intervence“ (Pokorný a kol., 2002, s. 32) 

Orgánová dysfunkce až selhání, jakožto komplikace SIRS může zasáhnout 

kterýkoli orgánový systém. 

ARDS - Acute respiratory distress syndrome. Důvodem selhávání funkce plic je 

intersticiální a alveolární edém, který výrazně zhoršuje ventilaci a způsobuje hypoxii 

tkání. Na RTG snímku je popisován nález „sněhové bouře“. Léčbou je především 

nastavení vhodné ventilace s PEEP. 

DIC - Disseminated intravascular coagulation je stav, kdy se v cévách tvoří 

mikrotromby, tím dochází ke spotřebování koagulačních faktorů a následně 

nekontrolovatelnému krvácení. Diagnostika spočívá ve zhodnocení klinického stavu  

a vyšetření koagulace. Je nutné včasné podání krevních derivátů a transfůzních 

přípravků. 

Selhání ledvin je také typickým příkladem MODS. Projevuje se narůstající 

hladinou urey a kreatininu a především kalia. Oligurie až anurie. Léčbou je včasné 

zahájení dialýzy. 

Selhání funkce jater nebo stresový vřed jsou komplikace méně časté. 

MOF - víceorgánové selhání. V podstatě se jedná o těžkou formu MODS. 

2.7 Psychosociální aspekty 

Výklad v této části se bude opírat především o údaje uvedené v následující 

literatuře: Bartůňková, S.; 2010, Ayers, S., Visser, R., 2015; Mareš, J., 2012. 

2.7.1 Obecně 

Závažný úraz se v životě člověka projeví nejen na fyzickém stavu, ale také po 

stránce psychologické a sociální. Poměry jednotlivých složek i jejich následky jsou 

zcela individuální. Není možné určit jednotnou strategii v psychologicko-sociální 

oblasti u traumatizovaných pacientů. Ošetřující personál se musí umět přizpůsobit 
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aktuální situaci, být všímavý, empatický a dát pacientovi najevo podporu. 

Psychologická stránka nemoci je značně rozlišná u jednotlivých druhů onemocnění, 

proto je tato kapitola věnována několika zásadním aspektům specifickým  

u traumatologických pacientů. 

2.7.2 Stres 

„Stres je stav vědomého či nevědomého ohrožení integrity, ve kterém jedinec 

reaguje úzkostí, napětím a dalšími obrannými mechanismy.“ (Bartůňková, 2010, s. 11) 

„Podle psychologické definice se stres objevuje tehdy, jestliže, jedinec usoudí, že 

nároky jsou vyšší, než jsou jeho zdroje k jejich zvládnutí.“ (Aiers, Visser, 2015, s. 50) 

Dříve byl pojem „stres a stresová teorie“ rozdělován v zásadě na dva tábory, 

fyziologické a medicínské pojetí. Součastná medicína uznává propojení obou teorií, 

jedná se o tzv. holistické pojetí stresu. 

Psychický stres v kontextu s úrazem má jak negativní tak pozitivní dopad na 

pacienta, potažmo vývoj léčby. Do určité míry je krátkodobý stres, dalo by se říct, 

hnacím motorem pro pacienta. Z větší části má ovšem stres, zvláště dlouhodobý 

negativní dopad. Závažnost takových následků je ovlivněna mnoha faktory. Například 

předvídatelnost, ovlivnitelnost a předpokládané následky situace, osobnost člověka, 

strategie zvládání, sociální podpora nebo také fyzická aktivita. 

Původce stresu se nazývá stresor. Psychicko-sociálním stresorem je úzkost 

nebo strach například z bolesti, hospitalizace, ze smrti nebo také ze ztráty schopnosti 

sebepéče nebo vyloučení ze společnosti. Stresová reakce je následkem působení 

stresoru na organizmus, je to jakási příprava na řešení situace, tedy útěk nebo boj. 

Postraumatická stresová porucha 

„Jde o klinickou jednotku, která se vyznačuje tím, že u člověka dochází ke 

znovuoživování traumatu v neodbytných vzpomínkách.“ (Mareš, 2012, s. 19) 

Tato porucha vzniká následkem mimořádné, traumatické události s určitým 

časovým odstupem. Stav se může po čase upravit a nebo přejít do chronicity. 
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2.7.3 Bolest 

Bolest je u pacientů s úrazem pochopitelně jedním z největších stresorů. 

Krátkodobá a dlouhodobá bolest se v mnoha ohledech liší. Krátkodobá bolest 

způsobená zraněním nebo operací má varovný a obranný význam. Může také dojít 

k tomu, že stresové podněty vyvolají snížené vnímání bolesti. Naproti tomu dlouhodobá 

bolest je pro pacienta především obtěžující a vysilující. 

Nedostatečně řešená bolest, především dlouhodobá, může způsobit značné komplikace 

při celkové léčbě traumatizovaného pacienta.  Léčbou se rozumí nejen řešení příčiny 

bolesti- například operace- a podávání léčiv s analgetickým účinkem, ale také vhodný 

psychologický přístup k pacientovi. 

2.7.4 Komunikace 

Komunikace je nedílnou součástí ošetřovatelství. Ideální pochopitelně je, pokud 

je oboustranná a plnohodnotná. V zásadě se dělí na verbální a neverbální. Tyto dvě 

složky spolu nemusí vždy korelovat a mohou být protichůdné. 

Verbální, tedy slovní projev se ve zdravotnictví často omezuje jen na sdělení 

věcných informací. Správně vedený rozhovor však může mít diagnostický i terapeutický 

přínos. Komunikace také posiluje vztah mezi zdravotníkem a pacientem, zvyšuje 

důvěru a tím může mimo jiné přispívat ke snížení stresu.  Zdravotník však musí mít 

dostatečné komunikační dovednosti, aby bylo možné s pacientem navázat adekvátní 

kontakt, dle jeho stavu.  Mezi nejdůležitější komunikační dovednosti se řadí: 

naslouchání, vcítění, porozumění, objasňování, projev zájmu, respekt. 

Neverbální komunikace je často nevědomá a tvoří větší část předaných 

informací. Projevuje se chováním. Patří sem například zraková komunikace, dotek, 

postoj, výraz tváře, gesta, paraverbální a fyziologické projevy. 
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2.7.5 Sociální složka 

Samotný úraz i hospitalizace má vždy dopad v sociální oblasti. Někteří pacienti 

jsou po úraze invalidizovaní a mají omezené nebo nulové pracovní možnosti. S tím 

jde ruku v ruce finanční problém. Omezení až ztráta sociálních kontaktů, partnera, 

přátel nebo rodiny. 
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Empirická část 
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Cílem empirické části práce bylo nalézt odpovědi na tyto výzkumné otázky: 

1. Co si pamatují pacienti z úrazu, transportu a počátku hospitalizace? 

2. Jak vnímají pacienti prostory JIP a své omezené soukromí? 

3. Jak pacienti hodnotí léčbu bolesti na JIP? 

4. Jak pacienti hodnotí chování zdravotnického personálu jednak na JIP jednak 

na standardním oddělení? 

5. Co považují pacienti ze všeho, co od doby úrazu do současnosti zažili, za 

nejhorší zážitek, co jim nejvíc vadilo? 

6. Vidí pacienti na traumatické události a následné léčbě nějaké pozitivum? 

7. Dochází u pacientů k nějaké změně v názorech, k posunu během celé 

hospitalizace? Pokud ano, v čem? 
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3 Výzkumné šetření 

Péče o polytraumatizovaného pacienta, respektive jakéhokoli pacienta v těžkém stavu, 

klade vysoké nároky jak na personál, tak na samotného pacienta. Jak již bylo zmíněno, 

spolupráce pacienta je nedílnou součástí léčby a následné rekonvalescence. Pro dobrou 

spolupráci je nutné si získat důvěru nemocného. Abychom našli vhodný způsob, jak 

s nemocným zacházet a jaké postupy zvolit, měli bychom jej nejdříve pochopit jeho 

pohled a podívat se na situaci také z jeho perspektivy. 

3.1 Použitá metoda 

Pro zjištění odpovědí na uvedené otázky jsem použila kvalitativní přístup, 

konkrétně metodu polostrukturovaného rozhovoru. Tato metoda je, dle mého názoru 

ideální pro vytvoření holistického pohledu na situaci pacienta a jeho pochopení. 

Pacienta nesvazuje omezenost předem připravených odpovědí, které nemusí vždy 

vystihovat jeho pohled na dotazované téma, navíc se může vyjadřovat k libovolné 

problematice, která je pro něj momentálně podstatná. Mimo to považuji za důležité, aby 

bylo přihlíženo i k individuálnímu problému pacienta, který není významný četností 

opakujících se odpovědí, ale svým obsahem. Z uvedeného vyplývá také možnost získat 

nová témata k dalšímu studiu této problematiky, jež by metody dotazníkového šetření 

neobjevily. 

Nejprve jsem pacienty, kteří splňovali kritéria, seznámila obecně se svou studií. 

Všichni pacienti uvedení v této práci dali souhlas se zpracováním získaných dat. 

Rozhovor jsem s každým pacientem vedla ve 2 fázích. Nejprve na JIP časně po extubaci 

a poté na standardním oddělení před propuštěním do domácí péče. Kompletní přepisy 

rozhovorů se stručným popisem anamnézy pacientů uvádím v příloze. 

V první části vedených rozhovorů jsem pacienty požádala, aby mně sami 

vyprávěli o úrazu samotném a následném průběhu. Upřesnila jsem, aby mluvili hlavně  

o tom, co jim utkvělo v paměti a bylo (nebo je) pro ně důležité. Ve chvíli, kdy nevěděli, 

o čem dále mluvit, jsem pokládala zkoumavé otázky, sondy, které pacienty navedly na 

oblasti, ke kterým se případně ještě nevyjádřili. Díky provedenému pilotnímu výzkumu 

a vlastním zkušenostem z praxe, jsem se zaměřila především na tyto oblasti: omezování, 

spánek a odpočinek, bolest, personál a psychika pacienta. Tyto oblasti jsou podrobně 
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popsány z pohledu zdravotníka v kapitole 4 a následně z pohledu jednotlivých pacientů 

v kapitole 5. Jako zajímavý dodatek v závěru jsem se zeptala na nejhorší 

zkušenost/zážitek od doby úrazu po současnost, odpovědi mě velice překvapily. 

Pochopitelně mě také zajímalo, co by se z pohledu pacientů dalo ještě vylepšit, jaké 

změny pro pacienta nastali po úraze/hospitalizaci a zda přinesl úraz/hospitalizace nějaká 

pozitiva. 

Zjištěné údaje jsem vyhodnotila dle četnosti opakovaných odpovědí 

v jednotlivých oblastech. Také jsem zdůraznila některé individuální odpovědi. 

3.2 Zkoumaný soubor  

3.2.1 Kritéria pro výběr pacientů 

Hlavním kritériem pro výběr pacientů byla definitivní (nikoli jen pracovní) 

diagnóza polytrauma. Pro studii jsem vybírala pouze muže ve věku 20-40 let. Důvodem 

je fakt, že mladí muži jsou nejčastější skupinou polytraumatizovaných pacientů 

hospitalizovaných na naší JIP. Pro výzkum jsem hledala pouze pacienty, kteří byli 

napojeni na UPV. A to minimálně 12 hodin, tedy nejen v celkové anestezii v rámci 

operace, maximálně však 10 dní. Při nutnosti dlouhodobější UPV, respektive zajištění 

dýchacích cest se volí většinou zavedení tracheostomické kanyly a rozhovor by byl 

velmi omezený. 

Absolutní kontraindikací pro zařazení pacientů do této studie byla situace nebo 

stav, jenž by mohl ovlivnit relevantnost informací poskytnutých v rozhovorech. Jedná 

se o kraniocerebrální poranění v rámci polytraumatu. Dále psychická porucha, drogy 

nebo alkohol v anamnéze. Za relativní kontraindikaci jsem považovala smrtelné nebo 

vážné zranění blízké osoby, například spolujezdce. 

Z výzkumu jsem vyřadila několik pacientů, u nichž nastalo později (tzn. v době 

před provedením druhého rozhovoru) výrazné zhoršení stavu ze závažné komplikace, 

reintubace a následně tracheostomie pro dlouhodobou UPV. 

3.2.2 Popis vybraných pacientů 

Celkem jsem zpracovala rozhovory a data od pěti pacientů, kteří splňovali 

uvedená kritéria. Jedná se o polytraumatizované pacienty- muže ve věku 23- 39 let. 
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Mechanismem úrazu byla shodně u všech dopravní nehoda. Dva pacienti jakožto 

spolujezdci v osobním autě, dva řidiči osobního auta a jeden cyklista sražen osobním 

autem. Jeden pacient byl přeložen ze spádové nemocnice; všichni ostatní primárně 

směřovali do traumacentra FN v Hradci Králové. Všichni zranění byli ve velmi vážném 

až kritickém stavu a v přímém ohrožení života. 

Tito pacienti byli hospitalizování na JIP 9-23 dnů, doba UPV 12-117 hodin. 

Jeden pacient prodělal v průběhu sledovaného období pouze 1 operaci, ostatní pacienti 

3-6 a většinou měli před sebou ještě další zákroky. 

Všichni pacienti jsou zaměstnaní, jeden navíc při práci studuje. Tři pacienti bydlí 

s partnerem, dva sami na ubytovně. Dva pacienti vystudovali vysokou školu, jeden 

střední školu s maturitou a dva střední odborné učiliště. 
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4 Jednotlivé aspekty hospitalizace na JIP z pohledu 

zdravotníka 

V této kapitole bych ráda popsala vybrané oblasti péče o polytraumatizovaného 

pacienta na JIP z pohledu všeobecné sestry. Důvodem je jednak možnost porovnání 

s názory pacientů, ale také vysvětlení systému péče na této JIP. Každé oddělení má svůj 

specifický systém, pravidla, návyky apod. V této kapitole popisuji systém péče na místě 

prováděného výzkumu, nelze jej tedy zobecnit na všechny JIP. Výzkum probíhal ve 

Fakultní nemocnici v Hradci Králové- JIP 1 chirurgické kliniky (dále jen JIP), což je 

součastně také mé domovské pracoviště. 

Obrázek č.1 Heliport FN HK (foto: E. Haramijová) 

Způsob ošetření od úrazu, přes ZZS a emergency (urgentní příjem) až po JIP je 

podrobně popsán v teoretické části. Pacient však není „číslo pokoje nebo diagnóza“. Je 

proto nutné vnímat nejen jeho somatický problém, ale také psychický stav a aktuální 

potřeby, ačkoli se nám mohou zdát v akutní situaci nepodstatné. 
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Obrázek č. 2 Polytraumatizovaný pacient (foto: E. Haramijová) 

4.1 Omezování 

Největší omezení platí časně po úrazu v rámci UPV, v době stabilizace zlomenin 

a stavění krvácení. V tomto období je podávána úměrně stavu pacienta  analgosedace. 

Pacient se někdy budí krátkodobě do užitečného kontaktu, přikývnutím odpoví na 

jednoduché otázky, např. bolest, chlad nebo žízeň. Po dobu UPV je možná komunikace 

ze strany pacienta pouze neverbální, což není vždy jednoduché. Možností je odezírání, 

pokud je pacient schopen výrazněji artikulovat, nebo napíše vzkaz na papír, popřípadě 

ukazuje písmenka na tabulce. 

Po dobu intubace je nutné provedení lehké fixace horních končetin, jako 

prevence předčasné extubace samotným pacientem. Toto zajišťující opatření bývá 

předmětem diskuse jako možná příčina dyskomfortu pacienta. Ze strany ošetřujících se 

nejeví úvaz v kombinaci s mělkou analgosedací jako zdroj utrpení pacienta. Na druhou 

stranu netraumatizující volnější úvaz zápěstí umožňuje nižší stupeň sedace, lepší 

kontrolu vědomí a aktivní pohyb svalů jako anabolický stimul ve srovnání 

s farmakologickou hlubokou analgosedací. 

Další oblastí, kde je pacient omezen, je pohyb. Jak v rámci lůžka tak celkově  

a to často dlouhodobě. Všichni pacienti mají polohovatelné lůžko a aktivní 
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antidekubitní matraci. Polohování, rehabilitace a vertikalizace je prováděna hned, 

jakmile to stav pacienta dovoluje. Standardně dochází na JIP rehabilitační pracovník  

1x denně. S pacientem cvičí dle rozsahu uvedeného na žádance ošetřujícím lékařem a to 

zhruba půl hodiny. RHB zahrnuje dechová a pasivní cvičení, aktivní zapojení pacienta  

a postupnou vertikalizaci, tedy sed, stoj a chůzi. Rehabilitační pracovník také poučí 

pacienta, jak by měl sám během dne trénovat správné dýchání a cvičení. Ve výbavě JIP 

jsou pacientům k dispozici vhodné pomůcky, například accapela, motomed, overball 

nebo činky o hmotnosti 1 kg. Při manipulaci s částečně nebo zcela imobilním pacientem 

využíváme elektrický zvedák. V rámci lůžka jsou v pohybu také jistá omezení vzhledem 

k množství růžných kabelů, hadiček, invazivních vstupů apod. 

Soukromí pacienta na JIP je naprosto minimální, což je však myslím 

pochopitelné. Na naší JIP je 12 lůžek- 12 boxů, jakožto samostatných pokojů, některé 

jsou vybaveny toaletou nebo i sprchovým koutem. Pojišťovnou je hrazena obložnost  

10-ti lůžek, to znamená, že 2 boxy jsou vždy připraveny pro akutní příjem. Vstupní část 

s posuvnými dveřmi je celá prosklená, takže je na pacienta stále vidět. Pokud to stav 

pacienta dovoluje, provádí se hygienická péče v koupelně, případně u umyvadla na 

boxu. Stejně tak při potřebě použití WC, často však vzhledem ke stavu pacienta, není 

jiná možnost než použití podložní mísy. Zdravotník musí vždy brát ohled na stud 

nemocného a chránit jeho soukromí. 

4.2 Spánek, odpočinek 

Provoz na JIP by neměl být hlučný, ne vždy je to však realizovatelné. Hluk 

způsobuje samozřejmě také personál, ale dle mého názoru především technika na JIP. 

Například alarmování monitoru, ventilátoru, dávkovače nebo dialýzy. Často také 

vyzvánění telefonu, zvonek pacienta z boxu. Problémem je také vyšší osvětlení na JIP, 

které díky prosklenému prostoru prostupuje do boxu. Pokud je to možné měly by být 

zavřené dveře boxu a to nejen přes noc, ale také přes den. Lékař vyrozumí ošetřující 

sestru, zda je nutné pacienta dále udržovat v klidovém režimu nebo může být postupně 

aktivizován. Podle toho se řídí celý denní režim a nároky kladené na pacienta. Není 

vhodné, aby pacient celý den podřimoval, jelikož je pak problém, aby usnul v noci. 

Všechny boxy jsou vybaveny počítačem, většina také televizí, takže je možné pacienty 

zabavit sledováním filmu nebo poslechem rádia. Návštěvy na naší JIP jsou možné 
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kdykoli. Pacient může mít u sebe své osobní věci, včetně mobilního telefonu, notebooku 

nebo knih. Samozřejmostí jsou kompenzační pomůcky. 

V noci je nutné přizpůsobit provoz tak, aby měli pacienti co nejlepší podmínky 

pro odpočinek a spánek. To znamená: chovat se tiše, omezit veškeré výkony u pacienta 

pouze na nejnutnější a sloučit je do jednoho času. Ztlumení světla na minimum od 

půlnoci, nastavení nočního osvětlení také na dýchacím přístroji. Aplikací léků na bolest 

a na spaní ve vhodném čase je možné také zlepšit kvalitu a délku spánku. 

4.3 Bolest 

Bolest může způsobit nejen samotné poranění, jeho vznik a léčba, ale také různá 

vyšetření, zavádění invazivních vstupů, polohování nebo jiná manipulace. 

Jak již bylo zmíněno, zpočátku má pacient takové dávky analgosedace, aby byl 

v naprostém klidu a necítil žádnou bolest. Drtivá většina polytraumatizovaných pacientů 

dostává kontinuálně opiáty, dle potřeby v kombinaci s dalšími analgetiky, případně 

hypnotiky. Ošetřující sestra hodnotí a zaznamená do dokumentace minimálně po 4 

hodinách bolest pacienta a do 2 hodin efekt po podání analgetik. U pacientů při plném 

vědomí pomocí škály VAS (viz tabulka č.3), u pacientů s poruchou vědomí pomocí 

škály MOAA/S (viz tabulka č.4). 

  

   

 

 

  

  
 Tabulka č.3 – VAS (zdroj: oficiální dokumentace FN HK) 

 

   

Stupeň intenzity bolesti VAS 

Žádná 0 

Mírná 1 

Střední 2 

Silná 3 

Nesnesitelná 4 
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 Tabulka č.4 – MOAA/S (zdroj: oficiální dokumentace FN HK) 

4.4 Personál 

Personální zajištění na JIP chirurgické kliniky FN HK není vlivem nedostatku 

sester i lékařů zcela optimální. Nicméně se daří zatím provoz zajistit bez omezení lůžek. 

Mimo péče o pacienty hospitalizované na JIP se u nás provádí například také zavádění 

CŽK nebo natočení EKG u pacientů z jiných oddělení kliniky. Ale také krátkodobé 

dospávání pacientů po skončení pracovní doby dospávací jednotky, tedy odpoledne, 

v noci, o víkendech a svátcích. Na klinice chirurgie zajišťuje pro standardní oddělení 

služba na JIP 1 a JIP 2 resuscitační nebo jinou naléhavou péči, která je podmíněna 

spuštěním alarmu. 

Od pondělí do pátku na ranní směně slouží 1-2 sanitářky, na odpolední směně 

pouze jedna. V neděli pouze jedna sanitářka a to na ranní směně, v sobotu a o svátcích 

neslouží vůbec. Sanitářky provádí pomocné práce, například desinfekci povrchů  

a materiálu, přípravu stravy, doplnění materiálu, asistence u hygienické péče. Sanitáři 

slouží nepřetržitý provoz, 12 hodinové směny. Náplní jejich práce jsou především 

fyzicky náročné úkony, manipulace s pacientem, převoz pacienta na vyšetření, asistence 

u výkonů, doplnění materiálu. Zajišťují také transporty pacientů na lůžku, donášku 

krevních derivátů z transfůzní stanice a zastávají práci sanitářek při jejich absenci. 

Všeobecné sestry slouží také 12 hodinové směny, nepřetržitý provoz. Ve směně 

je 5-7 sester. Vedoucí sestra směny řídí práci sester, rozděluje pacienty, případně během 

dne upraví rozdělení dle situace. Také zaškoluje a kontroluje nové sestry, které ještě 

nemohou pracovat bez odborného dohledu. Mimo to se ovšem stará i o své pacienty. 

Modifikovaná škála hodnocení vědomí / sedace pozorovatelem 
 ( MOAA/S) 
Odpověď  Skóre 
Agitovaný 6 
Okamžitě reaující na oslovení jménem normálním tónem hlasu 5 

Zpomalená reakce na oslovení jménem normálním tónem hlasu 4 

Odpověď po opakovaném oslovení nebo při zvýšené síle hlasu 3 
Odpověď po poklepání nebo zatřesení 2 
Není odpověď po poklepání nebo zatřesení 1 
Není odpověď na hluboký stimulus 0 
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Každá sestra má na starost 1-2 pacienty, za jejich ošetřovatelskou péči je plně 

zodpovědná. V případě, že je potřeba pomoc ostatních, organizuje ošetřující sestra práci 

na boxu. Staniční sestra JIP je přítomna ve všední dny na ranní směně. Zajišťuje 

především administrativní činnosti, objednává vyšetření, stravu, materiál, vyřizuje 

telefony apod. 

Ve všední dny na ranní směně slouží 1-2 lékaři. Odpoledne, v noci, o víkendech 

a svátcích 1 lékař a to navíc i pro JIP 2. 

4.5 Psychika 

Každý pacient má svůj příběh. Průběh hospitalizace je ovlivněn mnoha faktory, 

jako je například osobnost pacienta, podpora okolí, průběh, závažnost a prognóza úrazu. 

Pro pacienty, jež nastalou situaci nejsou schopni zvládat bez odborné pomoci, je 

k dispozici psycholog nebo je možná konzultace a následná intervence psychiatrem. 

Jsou to však výjimky. Největší oporou je pochopitelně rodina pacienta. 

Myslím si, že neméně důležité je také chování, přístup a podpora od nás, 

ošetřujících zdravotníků. Povětšinou se o konkrétního pacienta po určitou dobu v každé 

směně stará stejná sestra. To znamená, že si vytvoří jakýsi bližší vztah, pacient získá 

větší důvěru a může se svěřit. Není to však psaným pravidlem. Samozřejmě musí být 

respektováno, pokud si pacient přeje jinou sestru, nebo naopak. 

Pro tuto studii jsem si vybrala pouze mladé muže, kteří podle mého názoru 

zvládají nastalou situaci lépe, než ženy a všeobecně starší populace. Snaží se opět brzy 

vrátit k normálnímu životu. 
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5 Stručný obsah jednotlivých rozhovorů 

5.1 Pacient č.1 

Pětadvacetiletý muž byl hospitalizován na naší JIP celkem 23 dní. Byl přivezen 

po dopravní nehodě osobního automobilu - jedná se o spolujezdce. Průběh komplikován 

- reoperace páteře, po překladu na oddělení byly provedeny ještě další zákroky, bez 

komplikací. Spolupráce po celou dobu výborná, klidný, orientovaný. Kompletní přepis 

obou rozhovorů viz příloha č.2. 

5.1.1 Rozhovor po extubaci 

Volné vyprávění: 

Velmi podrobně popisuje samotnou nehodu. Od nárazu až po transport 

vrtulníkem. Dominujícím jevem je bolest, dále strach, šok a únava. Na emergency má 

už lehce rozmazané vzpomínky. Řešil hlavně velkou bolest, jen se díval do stropu  

a snažil se vytušit, co mu je. Kolem byla spousta lidí, léky na bolest moc nepomáhaly. 

Uklidňovalo ho velké množství lidí okolo, tedy fakt, že je o něj postaráno. Dále 

operace- narkóza, vnímá jako by to byla jen chvilka. Měl pocit nedostatečné analgezie 

po operaci.  K inkubaci udává nepříjemné vzpomínky, hlavně mu vadilo, že nebyl 

informovaný. „Prvotní šok s tou trubkou v krku je hroznej“. Popisuje, že při stresu měl 

„záchvaty zimnice“, na to mu pomáhalo zahřívání teplým vzduchem, ačkoli věděl, že je 

to psychického rázu. Péči personálu hodnotí jako výbornou a skutečnost, že doktoři 

občas jen proběhnou, chápe. 

Později si vzpomněl a začal vyprávět sám o tom, že měl po nehodě velkou zlost, 

že mu něco vůbec je, a vztek na řidiče auta. Zdravotní bratr mu pustil relaxační hudbu  

a popovídal si s ním; uvědomil si, že mohlo být hůř a ulevilo se mu. Popisuje, že měl do 

teď velmi hezké období. Na jedné straně mu vadí, že neví, co a kdy bude zase moct 

dělat: sport, škola, práce. Na druhou stranu je rád, že to nedopadlo hůř. Má obavu, aby 

se nechtěli jeho nadřízení vyhnout odpovědnosti, jelikož se mu nehoda stala na pracovní 

cestě. 

Omezení: Chápe, že všechny hadičky a kabely mají svůj důvod. Lekl se, když se 

vzbudil s úvazem rukou k lůžku, nevěděl proč. Dlouhé ležení na zádech je nepříjemné, 
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navíc antidekubitní matrace působí dyskomfort v operované oblasti zad. Močová cévka 

nevadí, je to nepříjemné, ale bez ní by to bylo ještě horší. NGS trochu vadí. Ale chápe, 

že to jinak nejde. Velice si pochvaluje soukromí oproti jiným pacientům. Menší 

soukromí před personálem hodnotí takto: „Vy jste takové sekundární maminky“. 

Spánek, odpočinek: Záleží na medikaci. Něco má malý účinek, něco žádný. „S 

opiátama to byla nádhera“. Rušivé elementy jsou, pochopitelné. 

Personál: „Furt tady kolem mě někdo skáče. A když něco potřebuju a nikoho 

nemám, tak mám ten zvoneček“. Ve zdravotnících cítí oporu. 

Psychika: Rodina i přátelé za ním jezdí. Ale o návštěvy příliš nestojí, stačí, když 

zavolají. Ví, že v rodině má naprostou jistotu. Nemá pocit, že by se mohl víc zapojit do 

léčby. Netroufá si prezentovat vlastní názor, důvěřuje plně zdravotníkům. Rozumí 

tomu, že musí mít jistá omezení, ale chce vědět proč. S intubační kanylou byla 

komunikace obtížná, chtěl něco sdělit a neporozuměli si. Říká ovšem, že to nebylo nic 

klíčového. Cení si všímavého kolektivu a moderního zařízení. „Nic moc lepšího jsem si 

ani nemohl přát“. Za zásadní považuje to, když si uvědomil, že mu sice něco je, ale 

není to až tak hrozné. 

Co bylo nejhorší: Za nejhorší považuje, že jel ve služebním autě s tímto 

řidičem, o němž je známo, že jezdí rychle. „Co se týče hospitalizace, nic mě nenapadá.“ 

5.1.2 Rozhovor na standardním oddělení před propuštěním 

Volné vyprávění: 

Pamatuje si úplně všechno, od nárazu po pobyt příjem na emergency. Z JIP má 

dobré dojmy, negativa se týkaly problémů, způsobených úrazem, ne servisem na JIP. 

Pacient především udává velký kontrast JIP se standardním oddělením 

Omezení: Popisuje jako nepříjemnou NGS, ale nebyl to výraznější problém. 

Upřesnila jsem dotaz, vysvětlila, že byl několik hodin na UPV, ale nevzpomíná si. 

Spánek odpočinek: Myslí si, že hodně spal. 

Bolesti: Udává, že bolesti byly hlavně při otáčení. 
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Personál: Vzpomíná si jen, že ho chodili kontrolovat, jestli hýbe nohama a tím 

si uvědomoval, jak je to vážné. Věděl, co mu bylo, ale neví, jak proběhla výměna 

informací od lékařů. Personál hodnotí velmi pozitivně. 

Co bylo nejhorší: „Ten úsek, dejme tomu 5min od bouračky do první operace. 

Protože jsem měl extrémně citlivý břicho.“ 

Pozitivní zážitek: Výbava a servis JIP. Také rychlý transport do nemocnice 

Oddělení vs. JIP: „Kulturní šok“. Dlouze povídá o velkém rozdílu mezi JIP  

a standardním oddělením. Hlavní problém vidí v přístupu k pacientovi. Na JIP větší 

zájem o pacienta, léčbu bolesti a vyhledávání, toho co by se dalo pro pacienta udělat. 

Na oddělení působí personál (sestřičky obzvlášť) vyhořele a vlažně. Uznává však, že už 

půjde domů, takže jsou to jen detaily. Pro příklad uvádí některé situace, kdy byly sestry 

neochotné a naznačily, nebo i přímo řekly, že si už příliš vymýšlí. Velmi si pochvaluje 

rehabilitační pracovníky a také sanitáře. Závěrem je, že to nebylo až tak hrozné, ale 

kontrast mezi JIP a standardním oddělením je hodně velký. 

Úraz: Velmi detailně si pamatuje celý úraz, až po převoz na emergency. 

Dominující je extrémní bolest. Dále strach, zlost. Říká, že nejprve měl pocit, že se nic 

moc nestalo, pak v nemocnici si uvědomil, jak vážná je jeho situace, ale že to mohlo být 

ještě horší. Dále popisuje vyšetření per rektum, přišlo mu komické, že je to v taková 

situaci důležité. „Zároveň jsem si říkal: dělej si, co chceš, hlavně ať už je to za mnou.“ 

Pak si pamatuje až JIP a jediné, co ho trápilo, byla bolest. 

Možnosti zlepšení péče: Udává celkově dobré dojmy. Chyby vidí v péči na 

standardním oddělení a ve stravě. Sáhodlouze povídá o stravování v nemocnici. „Je to 

zrovna nemocnice, kde ti lidi se mají léčit a potřebujou to tělo opravdu správně 

doplňovat.“ Je ovšem rád, že leží v této nemocnici, která je na úrovni. „Nevím vlastně, 

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

5.2 Pacient č.2 

Sedmadvacetiletý muž byl hospitalizován na naší JIP celkem 9 dní. Byl přivezen 

po dopravní nehodě - jedná se o autem sraženého cyklistu. Průběh bez komplikací. 
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Pacient po celou dobu hospitalizace klidný, orientovaný, spolupráce dobrá, méně 

komunikoval. Kompletní přepis rozhovoru viz příloha č.3. 

5.2.1 Rozhovor po extubaci 

Volné vyprávění: 

Samotnou nehodu si příliš nepamatuje. Do spádové nemocnice pacienta odvezl 

řidič vozu - viník nehody. Pro nejistý nález na CT byl přeložen do FN HK. Transport si 

pochvaluje, zažil komunikativní a příjemný personál. Cenil si převozu ve vakuové 

matraci, ačkoli to i tak občas bolelo. Po příjmu bylo provedeno několik vyšetření  

a následně operační revize. 

Omezování: Problém je omezení pohybu. „ Kvůli hadičkám po celým těle, furt 

něco pípá“. Z dlouhého ležení má také bolesti. Podporu v rodině má, ale říká, že to 

musí zvládnout sám. Nedá se moc spát, je mu horko nebo zima. Ale celkově chápe 

důvody omezení. Vnímá velký rozdíl mezi spádovou a fakultní nemocnicí. „U vás 

pozitivně.“ Pamatuje si, že mu druhý den začala vadit intubační kanyla, bylo mu na 

zvracení. „Je to nepříjemný, nějaký hadice v těle“. Po extubaci to bylo lepší. Nelíbí se 

mu přílišné osvětlení a otevřené dveře. „Člověk by chtěl mít taky klid.“ 

Spánek, odpočinek: Rušivým elementem je pro něj hlavně postel - nafukování 

matrace a motor. Ale uznává, že se díky ní aspoň trochu hýbe. V noci příliš nespí, jak 

kdy. Přes den si taky odpočine, ale budí ho personál. 

Bolesti: Bolest cítí hlavně při pohybu. Celkově chápe, že bolest po úraze je. 

Vnímá snahu personálu při zjišťování a léčbě bolesti. 

Personál: Informací má dost, pokud se sám zeptá. Personál hodnotí jako 

výborný, nejsou na něj nepříjemní a snaží se. 

Co bylo nejhorší: „Neustálá bolest“. Pro bolest nemohl spát. Budily ho také 

alarmy a ventilátor, když se otočil. 

Psychika: „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“. Pacient 

popisuje, že jakožto kuřák, nemá vůbec chuť kouřit. Několik dní nejedl a hlad také 

nemá. 
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Změna po úrazu: „Změnilo se moc. Určitě budu opatrnější, budu víc 

kontrolovat“. 

5.2.2 Rozhovor na standardním oddělení před propuštěním 

Volné vyprávění: 

Pacient popisuje první dny po překladu na standardní oddělení. Necítil se dobře, 

byl oslabený. Největším problémem bylo chrápání jiného pacienta na pokoji. Vůbec 

nespal, navíc ho budily i sestry. Popis je dost dramatický. „Bylo mi na zvracení, chvíli 

hic, chvíli zima, halucinace“. Po přeložení na jiný pokoj bylo už lépe. Zdůrazňuje 

nutnost klidu při léčbě. Dále děkuje za péči a chování lékařům i sestrám.  Říká, že půjde 

už domů a cítí se výborně. 

Úraz: Popisuje, že po srážce mu řidič pomohl a odvezl jej do nemocnice. Říká, 

že ho všechno bolelo a špatně se mu dýchalo a byl vyčerpaný. Překlad do FN si 

pamatuje dobře, JIP už rozmazaně. Po operaci si pamatuje, že mu bylo špatně a měl 

spoustu hadiček. Oceňuje možnost polohování postele, ačkoli bolesti zad měl stále. 

„Jinak to bylo dobrý. Všichni se o mě tam hezky starali.“ 

Omezení: Nejhorším pociťovaným omezením byl pohyb. Důvodem byla bolest 

a myslí, si že by to ani fyzicky nezvládl. Měl strach, aby si nevytáhl některý ze vstupů. 

Spánek, odpočinek: Na JIP lepší než na oddělení. Bylo fajn, když byly zavřené 

dveře, ale musel si o to říct. Hluk na JIP byl, ale menší než na oddělení. 

Bolest: Bolesti měl, postupně zlepšování. Na JIP se na bolest více ptali. 

Personál: „Jo, to je dobrý, všichni jsou hodný, až na výjimky“. 

Psychika: Pacient udává podporu v rodině. Těší se domů. „Nemocnice mě 

deptá.“Jako velmi špatný zážitek popisuje hlavně první noci na standardním oddělení. 

„Měl jsem fakt pocit, že se z toho zblázním.“ 

Co bylo nejhorší: Hlavně bolest a to, že se nemohl hýbat. Pak spádová 

nemocnici, kam byl primárně převezen. Vyšetření per rektum: „Ponížení.“ Ale chápe, 

že je to nutné. 
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Možnost vylepšení: „Asi ne. Tam u vás to bylo supr. Věřil jsem Vám tady“. Byl 

také klidný, že ho operuje pan primář. 

Nejlepší zkušenost: Především chování personálů. Byl překvapený, jak vše 

funguje. 

5.3 Pacient č.3 

Devětatřicetiletý muž byl hospitalizován na naší JIP celkem 20 dní. Byl přivezen 

po dopravní nehodě osobního auta - byl řidič. Průběh léčby komplikovaný, několik 

operací prodělal během pobytu na JIP, po stabilizaci stavu přeložen na JIP nižšího typu 

a následně pak na standardní oddělení, během této doby další operace a výkony. 

Spolupráce s pacientem z počátku lehce náročnější pro psychomotorický neklid, během 

krátké doby úprava, dále už klidný, orientovaný, spolupracující. Kompletní přepis 

rozhovoru viz příloha č.4. 

5.3.1 Rozhovor po extubaci 

Volné vyprávění: 

Pamatuje si jen, že jel z práce a pak až to, když se probudil po pěti dnech 

v nemocnici. Dozvěděl se, co se stalo, jaké má zranění, jaké výkony už má za sebou  

a co ho ještě čeká. V tu chvíli mu bylo úplně jedno, že nemá soukromí. Nepříjemné bylo 

zavádění hadičky do žaludku před operací. UPV si nepamatuje. 

Omezování: Nejhorší bylo, když se nemohl hýbat vůbec a bolelo to, teď už je to 

o něco lepší. „Tak když se nemůžu hýbat, tak mě to ostatní zatím neomezuje.“ 

Spánek, odpočinek: První dny se nevyspal vůbec kvůli bolesti. “ Sestry říkaly, 

že mně dávají těch opiátů až moc, přesto jsem prostě nespal“. Personál ho nebudí, 

nespal jen kvůli bolesti. Přes den si odpočine. 

Personál: „Jsou sestry, které jsou výborné“. Ale dnes na něj sestřička nemá čas 

a okřikuje ho. „Mně fakt bylo zle. Požádal jsem ji o léky, tak bohužel mi řekla, že 

dostávám dost, to musíte vydržet.“ Od lékařů ví, co se stalo a jaká byla a bude léčba. 

„Lékaři tady mockrát nebyli“. 
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Psychika: Manželka za ním jezdí. Děti na JIP nemohou. „To prostředí nějak 

nevnímám, protože je mně zle“. 

Co bylo nejhorší: Z nehody si nepamatuje nic. „Myslím si, že ze strany lékařů 

je ta informovanost větší, než ze strany sester. Někdy mi připadá, že se musím 

doprošovat o léky nebo když je mi špatně.“ Nejhorší bylo zavádění NGS. 

Nejlepší zkušenost: Některé sestry, které jsou rozumné, mají dobrý přístup  

a snaží se pomoct. „Je vidět asi, kdo o to má zájem a kdo to tady jde jen tak odsloužit.“ 

Shrnutí: V této situaci má jiný pohled na věc, jiné hodnoty, teď neřeší věci, 

které by mu možná v normálním životě chyběly. Problém na JIP vidí v tom, že je málo 

sanitářů. „Já budu rád, až se odsaď dostanu. Traumatizující zážitek z JIP to není. 

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.“ 

5.3.2 Rozhovor na standardním oddělení před propuštěním 

Volné vyprávění: 

Ze dne kdy se stala nehoda, si pamatuje pouze ráno. Pak až, když se probudil po 

pěti dnech a nad ním byli doktoři, všechno ho bolelo a byl „zdrátovaný“. Popisuje, že 

měl velké bolesti, i když není zvyklý na analgetika a ví, že jich dostával opravdu hodně. 

„Tak jsem byl možná nepříjemnej“. Teď už je to lepší, ale stále to bolí. Z JIP si 

pamatuje, že většina sester byla příjemná a vyhověly mu. Některé byly nepříjemné, 

hlavně když měl bolesti: „tak už říkaly: musíte něco vydržet, už vám nic nedáme. No, 

ale tak myslím, že opravdu těch opiátů jsem měl hodně.“ 

Omezení: Za nejhorší považuje zavádění NGS. Intubační kanyla: „Člověk se 

vzbudí a má prostě hadici v puse, no tak bylo to nepříjemný, ale jako dalo se to přežít 

no.“ Komunikaci na UPV hodnotí jako nulovou, bylo to nepříjemné, ale považuje to za 

krátký úsek. Z každé operace si vybavuje, že měl sucho v krku. Nepříjemné bylo také, 

když byl někdy suchý vzduch na pokoji, měl žízeň nebo ho bolela hlava. 

Spánek, odpočinek: První dny nespal vůbec, někdy to bylo lepší, někdy se 

otočil režim dne a noci po operaci. Teď je spánek stále problematický, někdy si bere 

prášek na spaní. Důvodem je jednak bolest, ale hlavně že není unavený. Takže večer 
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usne, ale vzbudí se v noci a už neusne. „Když jsem byl na jipce tak ne, tam to bylo 

v pořádku“. Problém jsou také někdy ostatní pacienti na pokoji, ale snaží se to chápat. 

Soukromí: „Člověk musí zvyknout na to, že sestřičky ho vidí celýho“ Je to 

nepříjemné, ale ví, že se nedá nic jiného dělat a je rád, že mu někdo pomůže. 

Možnosti zlepšení péče na JIP: „Jipka na chirurgii ta je výborná“. Cení si 

samostatného pokoje, relativního soukromí, neroznáší se infekce, má televizi. 

„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. V tomto směru tam si myslím, není co 

vylepšovat.“ Hodnotí jiné JIP a standardní oddělení jako horší, ale říká, že i to se musí 

vydržet. Myslí si, že chybí na JIP sanitáři. 

Psychika: Psychickou podporu má v rodině. Snaží se číst, ale to je problém 

vleže a vadí mu bolest. Čas si krátí poslechem rádia nebo volá příbuzným a kamarádům. 

Informace má, ale pouze když si o ně řekne. 

Možnosti zlepšení péče: Vypráví, že se příliš nevěnoval rodině, protože hodně 

pracoval, málo spal, což byla nejspíš i příčina nehody - mikrospánek. „Teď se z toho 

musím dostat a musím přehodnotit svoje priority. Nebudu do práce už dělat tolik.“ 

Co bylo nejhorší: Nejhorší bylo zavádění NGS. „Pak samozřejmě to jsou 

takový maličkosti. Při různých vyšetřeních, když vám doktor strká prst do zadku. Ne, že 

by to bolelo, ale je to nepříjemná situace a hlavně vás na to ani nepřipraví.“ 

Pozitivní zážitek: „Chování některýho personálu.“ Rozdíl v chování spojuje 

s věkem, s tím, že starší sestřičky jsou méně ochotné. „Na jipce na té chirurgii, tak tam 

je mnohem mladší personál. Tam se chovají celkem i přívětivě a slušně.“ 

Bolest: Popisuje velké zlepšení. „Ale jsou to takový malý kroky, kterýma 

postupuju. Tak jsem optimistický, že to bude lepší“ 

5.4 Pacient č.4 

Sedmadvacetiletý muž byl hospitalizován na naší JIP celkem 12 dní. Byl 

přivezen po dopravní nehodě osobního automobilu - byl řidič. Průběh léčby 

nekomplikovaný, několik operací na JIP, další po překladu na standardní oddělení. 
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Spolupráce s pacientem výborná, po celou dobu orientovaný a klidný. Kompletní přepis 

rozhovoru viz příloha č.5. 

5.4.1 Rozhovor po extubaci 

Volné vyprávění: 

Nehodu si pamatuje vcelku podrobně. Dále naložení do sanitky, cestu do 

nemocnice a uspání;  probudil se až večer. 

Omezení: Popisuje „příjemné, domácí prostředí“. Nevadily mu hadičky apod. 

Po probuzení si pamatuje větráky na stropě, nemohl se vůbec hýbat. Špatně se dýchalo  

a všechno bolelo. Teď je problém, že se mu špatně leží a celkový pohyb je stále 

omezený. Problém v komunikaci byl především v době, kdy byl zaintubovaný. Měl 

přivázané ruce, takže jen ukazoval, co potřebuje. Ráno zůstal tři hodiny sám, neměl 

signalizační zařízení. Bylo mu špatně a měl strach, že se udusí. „ Jsem tady bouchal do 

matrace, hýbal jsem rukama a vším možným a nikdo si mě nevšiml“. Po extubaci už 

byla komunikace v pořádku. Omezení v soukromí nevnímá. Pohyb hodnotí jako nulový. 

Důvodem je bolest při pohybu i nařízený klidový režim. 

Spánek, odpočinek: Udává přerušovaný spánek, spí i přes den a není 

odpočinutý. 

Bolest: Bolesti má často, hlavně při pohybu, to se mu i špatně dýchá. Analgetika 

dobře zabírají. 

Personál: Celkově je spokojený, má dost informací. 

Psychika: „Někdy je tady i sranda“. Nepociťuje stud- při hygieně například, 

bere to jako normální věc. Psychicky mu velmi pomohla sestřička. Nemyslí si, že má 

nějaký úkol v léčbě, pouze si říká o analgetika. „Spíš je všechno v rukou těch 

ostatních“. Ostatním by poradil, aby se nevzpírali ošetřování. Komentuje chování pána 

z vedlejšího pokoje, který nespolupracoval. O sobě ví, že měl po dobu UPV fixované 

ruce. 

Možnosti zlepšení péče: Jiná postel. Ležení je nepříjemné a nepohodlné. 
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Co bylo nejhorší: Za nejhorší považuje převoz do nemocnice. Nevěděl co se 

děje, byla mu zima a měl bolesti. „Za to nemůžou. Sanitka je taky jenom auto. Řidiči 

jsou neomalený. To asi k tomu patří.“ 

Nejlepší zkušenost: Líbí se mu režim v noci, ochota zdravotníků, méně lidí. 

Často se ho ptali, jestli něco nepotřebuje. 

5.4.2 Rozhovor na standardním oddělení před propuštěním 

Volné vyprávění: 

Z nehody si pamatuje něco červeného a pak, jak někam letí. Poté až převoz 

sanitkou, CT a operační sál. Probuzení na JIP a pak říká, že si pamatuje asi vše. Udává, 

že po příjezdu na JIP neměl bolesti, nepříjemné bylo vytahování intubační kanyly. Na 

UPV má špatné a také dobré vzpomínky. „ Pro mě to byl hlavně šok, když jsem se 

probudil.“ Byl rád, že sestřička pochopila, když měl žízeň a dávala mu napít stříkačkou. 

Dále vypráví, o tom, že se dozvěděl, že řidič z protijedoucího vozu zemřel  

a rozpláče se. „I když moje chyba to nebyla, ale i dneska mi to vadí.“ 

Omezení: Hodně mu vadila na JIP defekace v posteli. Podložní mísa je 

nepohodlná. Jednou ho špatně položili na mísu a zakřičel bolestí. „Sestřička na mě 

začala řvát. Ať se uklidním a že tady nejsem sám, no. To mi vadilo hodně.“ Hadičky mu 

nevadily. Problém byl, když měl fixované ruce, nemohl mluvit a měl žízeň. „Je to 

hrozný, nikdo vám skoro nic neřekne. Celý den tam ležíte sám. Určitě to bylo lepší, jak 

se vytáhla ta hadička z krku.“ 

Informace: 	 „Asi na jipce míň, než tady“. Hodně se toho o svém zdravotním 

stavu dozvěděl teprve včera. Více možností v léčbě asi neměl, ani by si nechtěl vybírat. 

„Nic vám nezbývá, než prostě zatnout zuby.“ 

Možnosti vylepšení: Hlavní problém je zmiňovaná defekace v lůžku, ale chápe, 

že to jinak nejde. „Chování některých, ale to je na člověku. To bych asi na tom nic 

neměnil, jipka byla dobrá.“ 

Spánek: „ I tady hrozný. Nepohodlný. Jediný, kdo mě umí uložit, je mamka“. 
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Bolest: Bolesti jsou, rozhýbal nohu, ale bolí ho pánev, hlavně při pohybu. Na 

JIP bylo nejhorší přesouvání z postele na CT. 

Psychika: „Celej můj život se změnil. Kór, když víte, že někdo umřel“. Pláče  

a říká, že změní svůj život. Bude míň pracovat a víc si život užívat. Večer občas brečí, 

ale myslí si, že nepotřebuje pomoc odborníka. Pomáhají návštěvy rodiny a přátel. 

Podrobně popisuje, co se po nárazu stalo s autem, potažmo s ním. Je rád, že neměl pás, 

který by ho zřejmě uškrtil. „Asi fakt bylo dáno, že tady mám ještě bejt.“ 

Co bylo nejhorší: Defekace v posteli. 

Pozitivní zážitek: „Sestřičky. Lidi tady, jako personál. Teda některý.“ Jmenuje 

konkrétní sestřičky. Na oddělení sanitáři a také některé sestřičky. 

5.5 Pacient č. 5 

Třiadvacetiletý muž byl hospitalizován na naší JIP 10 dní. Byl přivezen po 

dopravní nehodě - spolujezdec. Průběh léčby na JIP bez komplikací. Spolupráce 

výborná, klidný, orientovaný. Kompletní přepis rozhovoru viz příloha č.6. 

5.5.1 Rozhovor po extubaci 

Volné vyprávění: 

Z úrazu si pamatuje, jak jeli rychle v autě, pršelo a dostali smyk. Pak si pamatuje 

jen, že ho naložili do sanitky a jeli do nemocnice, v nemocnici mu stříhali věci. Jinak si 

nepamatuje nic, až další den na JIP. 

Omezení: Nejhorší je, že nemůže chodit. Vadí mu, že si nemůže dojít na toaletu, 

ale chápe, že to nyní jinak nejde. V noci mu vadí osvětlení, nemůže usnout, ale myslí si, 

že je hlavně z dlouhého ležení. Sestřičky říkají, že spal, ale on má pocit, že usne až nad 

ránem a spí málo. Dnes se cítí odpočinutý, ale jinak je unavený.	Budí ho také měření 

tlaku. Prosklený prostor pokoje není problém, je na něj vidět, kdyby se něco stalo.	

Hadičky a kabely okolo mu nijak nevadí. Lehce si pamatuje intubační kanylu, bylo mu 

na zvracení, ale hned ji vytáhli. 

Bolest: Bolesti má, ale říká, že na to, jaká má zranění to ujde. 
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Personál: Častokrát v rozhovoru opakuje, že jsou všichni moc hodní a je 

spokojený. Má jen pocit, že by mohl dostávat víc informací od lékařů. Hlavně neví, co 

ho čeká za vyšetření, zákroky apod. 

Psychika: „To snáším hůř než fyzicky“. Vadí mu, že nemůže vstát a někam jít; 

má pocit, že tady jen čeká. Chtěl by aspoň někam jinam, aby byla změna. Je rád, že za 

ním můžou návštěvy, jezdí maminka a kamarádi. 

Co bylo nejhorší: Defekace v posteli. 

Pozitivní zážitek: Překvapilo ho, že jsou na něj tady hodní. 

Možnost zlepšení péče: Nic ho nenapadá. 

Shrnutí: „Tak určitě už nikdy nepojedu s nikým opilým. Říkal jsem si, proč 

zrovna já?“ Vypráví, že řidiči se nic nestalo. Nevěděl, že je pod vlivem alkoholu, ale 

věděl, že jezdí vždycky rychle. Smutně dodává: „No a ten tady nebyl za mnou ani 

jednou. 

5.5.2 Rozhovor na standardním oddělení před propuštěním 

Volné vyprávění: 

Z nehody si pamatuje, jak jeli autem a dostali smyk. Pak už jen úryvky, jak seděl 

u auta, přijela sanitka, dali mu kyslík a odvezli ho. Pak se probral až v nemocnici a jel 

na sál. Vybavuje si, že ho bolela záda a ptal se, jestli nemá něco s páteří, ale ještě nic 

nevěděli. Pak se probral na JIP. „Když jsem viděl ty železa, co ze mě čouhaj, tak mi 

nebylo vůbec dobře“. Říká, že neměl žádné bolesti, dostával hodně injekcí. Horší to pro 

něj bylo na psychiku. „Věděl jsem, že se jen tak k domovu nepodívám“. 

Omezení: Vadilo mu jen, když musel jít na velkou v posteli, to přetrvává. Ale 

chápe, že to jinak nejde. Hadičky mu nevadily, jen drén. Nepamatuje si období, kdy byl 

na UPV. Když neměl analgetika, tak ho všechno bolelo. „ Když jsem potřeboval, tak 

přišla sestřička vždycky a něco mi dala“. Trochu mu vadil prosklený prostor, ale chápe 

důvod. 

Spánek, odpočinek: Když nemohl spát, dostal něco na spaní. 
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Bolest: Bolesti byly dobře tlumeny. Po druhé operaci to bylo horší. 

Personál:  „Vždycky, když jsem si zavolal, tak tam hned byla sestřička, nebo ten 

bratr“. Informovanost hodnotí jako nedostatečnou. Byl by rád, kdyby mu lékař, řekl 

něco víc, ale neví, jestli by tomu rozuměl. Teď už se ptá lékařů a informace má. 

Psychika: Říká, že všichni byli hodní. Necítil, že by potřeboval od zdravotníků 

nějakou větší podporu. Největší podporu má v mamince, která za ním chodí. Má obavu, 

jak dlouhá bude rekonvalescence, vzhledem ke zkušenostem jiných. Uvědomuje si, že 

je teď už také úkol na něm, že musí cvičit. Cvičí každý den s rehabilitační i sám. 

Možnosti zlepšení péče: „Mně tam snad ani nic moc nevadilo“. 

Co bylo nejhorší: Za nejhorší považuje samotnou nehodu. Ve chvíli, kdy dostali 

smyk a věděl že to nebude dobré, protože jedou rychle. V sanitce měl velký strach, že 

má něco s páteří. Dále mu vadí defekace v posteli, i když ví, že by to jinak nešlo. 

Pozitivní zážitek: Pochvaluje si péči. Cení si toho, že měl zvoneček a sestřička 

byla hned u něj. Také to, že dostával analgetika hned, jakmile si o ně řekl. „Bylo supr, 

že byli fakt hodní“ 

JIP vs. standardní odd.: Vadí mu, že není složení pacientů na pokoji lepší, 

alespoň podle věku. Je rád, že má možnost připojit se na internet a nenudí se. Na JIP 

měl televizi. „Neřekl bych, že to tam bylo nějak hrozný. Jako ten úraz sám o sobě to je. 

Ale ta péče je dobrá“. 

Shrnutí: Říká, že si udělá řidičák. „A nebudu si sedat s takovýma lidma do auta. 

Raděj zavolám taxíka a dám jim ty peníze. Protože rozhodně se to vyplatí.“. Řidiče 

dlouho zná a věděl, jak jezdí. Dodává, že by o samotné nehodě měli být lépe 

informováni příbuzní. Maminka se to dozvěděla až od kamaráda. 
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6 Výsledky 

6.1 Porovnání jednotlivých aspektů 

Při porovnání jednotlivých aspektů vycházím z rozhovoru, který byl pořízen 

časně po extubaci, tedy z aktuálního popisu prožívané situace. V některých případech se 

názor či pohled pacientů na dané téma změnil. Tyto změny budou uvedeny v následující 

kapitole (6.2). 

Začátek rozhovoru - volné vyprávění - zahrnoval ve všech případech stručný 

časový popis události: to znamená úraz, transport do nemocnice, emergency a probuzení 

na JIP. Dva pacienti si samotnou nehodu nepamatují, z toho jeden si později vybavuje 

v útržcích některé momenty.  Dominujícím jevem u pacientů, kteří nemají amnézii, je 

bolest, únava. U poloviny případů zlost na viníka a strach. Dva pacienti uvádějí, že je 

uklidňovalo velké množství personálu a vnímali systematičnost postupu péče. Popis JIP 

je ve volném vyprávění stručný, více se vyjadřují později v jednotlivých tématech. 

Téměř všichni popisují spokojenost s poskytovanou péčí a hodnotí kladně přístup 

personálu. 

6.1.1 Omezování 

Zásadním negativem při pobytu na JIP je ve všech případech omezení pohybu. 

Jako důvod uvádí nadpoloviční většina bolest. 

UPV si pamatují všichni pacienti. Shodně všichni uvádějí, že omezení v rámci 

UPV jsou pochopitelná a snesitelná. Tři pacienti vnímají tento úsek jako krátkodobý  

a nepodstatný. Dva pacienti popisují podrobněji období, kdy byli  intubovaní a jeho 

negativa, především omezenou komunikaci a fixaci rukou. Vyjadřují však pochopení 

pro tuto situaci. Oba pacienti mají jak pozitivní, tak negativní zkušenost 

s ošetřovatelskou péčí. 

Žádného z pacientů zásadně neomezuje množství invazivních vstupů, hadiček  

a kabelů, které mají v lůžku. Tři pacienti vypráví o velmi špatném snášení NGS, ale 

současně vyjadřují pochopení její nutnosti. 
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Omezené soukromí na JIP žádný z dotazovaných pacientů nevnímá negativně, 

je pro ně pochopitelné a v aktuální situaci zcela nedůležité. Všichni pacienti si shodně 

pochvalují samostatný pokoj. Jeden pacient by ocenil častěji zavřené dveře a menší 

osvětlení.  Jeden pacient se k tomuto tématu vyjadřuje sporně, na jedné straně hodnotí 

soukromí na JIP jako výrazně narušené, ovšem momentálně ho tato skutečnost netrápí. 

6.1.2 Spánek, odpočinek 

Většina pacientů hodnotí kvalitu a délku spánku jako nedostatečnou. Tři pacienti 

uvádí horší spánek především z počátku a postupné zlepšování, u ostatních pacientů 

problém přetrvává. Všichni popisují přerušovaný spánek v návaznosti na nástup bolesti 

a omezenou možnost pohybu-polohy. Jako další rušivé elementy uvádí dva dotazovaní 

například hluk na oddělení (personál i pracovní ruch, nafukování matrace, měření 

tlaku), osvětlení, nevyhovující teplotu na pokoji, ovšem tyto důvody jsou pro ně 

pochopitelné. Téměř všichni pacienti se vyjadřují k nedostatečnému spánku v noci, jako 

by nebyl tento problém příliš důležitý, jelikož mohou celý den ležet, spát a odpočívat 

pokud by chtěli. Pouze jeden pacient udává, že je unavený a spánek mu výrazně chybí. 

Pochvaluje si ovšem systém péče v noci a chybu nevidí v poskytované péči. 

Shodný je také názor, že je náročnost denních výkonů optimální. Možnost 

spánku a odpočinku přes den se zásadně nemění oproti nočnímu provozu.  

6.1.3 Bolest 

Slovo „bolest“ se ve vyprávění pacientů objevuje velmi často a v mnoha 

souvislostech. Pochopitelně všichni dotazovaní zažili a zažívají bolest, současně však 

vyjadřují pochopení pro situaci. Všichni udávají bolest v souvislosti s pohybem. Všichni 

dotazovaní pacienti konstatují, že léčbu bolesti mají a měli, rozdílné je však vnímání její 

odezvy. Tři pacienti udávají vyhovující a dostatečnou analgezii. Jeden pacient vidí jako 

účinnou léčbu pouze podávání opiátů. Jeden pacient pociťuje neustálou bolest bez 

výraznější úlevy; bolest bere jako nedílnou součást úrazu. Současně se ale domnívá, že 

užívá snad až nadměrné množství analgetik, o které si žádá. Stává se však, že mu sestry 

někdy nevyhoví, s odkazem na vyčerpání ordinovaných dávek. 
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6.1.4 Personál 

Všeobecně chování personálu na JIP hodnotí pacienti (až na několik výjimek) 

pozitivně. U všech dotazovaných převažuje spokojenost a pozitivní zkušenost na JIP 

nad epizodami negativních zážitků. Nejčastěji popisují personál jako příjemný, ochotný, 

snaživý. Jeden z pacientů říká, že personál aktivně vyhledává to, co by mohl ještě pro 

pacienta udělat. Nějakou dílčí negativní zkušenost s personálem popisují během 

rozhovoru tři pacienti, shodují se na tom, že vnímají rozdíly mezi sestrami. Důvodem je 

nedostatek času sester na pacienta a z toho důvodu nastávající problém, ale někdy také 

neochota a nevhodné chování. Ve svém povídání hodnotí všichni v podstatě spíše práci 

sester a sanitářů. 

Většina pacientů udává, že lékaře vidí jen minimálně. K nim se vyjadřují jen 

v souvislostech s podáváním informaci. Tři pacienti mají pocit nedostatku informací, 

z toho dva dodávají, že si musí navíc o sdělení informací vždy žádat, ale chápou situaci. 

Ostatní jsou dostatečně informováni. 

Všichni pacienti se shodují na celkově velmi dobrém hodnocení péče na JIP, 

systému péče, poskytovaném servisu na JIP. 

6.1.5 Psychika 

Všichni pacienti popisují největší psychickou podporu v nejbližší rodině; 

svobodní muži uvádí maminku, jeden pacient manželku. Vnímají také zájem širšího 

okolí, přátel a kolegů, ale jejich význam jako opory je menší. Oceňují možnost návštěv 

na JIP i to, že mohou mít u sebe mobilní telefon. Všichni také udávají významnou 

podporu ze strany zdravotníků, především středního zdravotnického personálu. Většina 

se ve vyprávění shoduje, že jim pomáhá i prostředí na JIP, relativní soukromí oproti 

jiným pacientům, moderní vybavení, televize na pokoji nebo vybavení JIP. Jeden 

pacient říká, že psychicky zvládá úraz hůře než fyzicky. Opačné stanovisko zaujímá 

jiný pacient. Ten tvrdí, že absolutně neřeší psychicko-sociální stránku a jeho veškerá 

pozornost se soustřeďuje na somatické problémy. 

Dva pacienti uvádějí, že největší psychický problém mají z nemocnice jako 

takové- že nemohou jít ven. Jeden pacient uvádí, že jako kuřák nemá chuť na cigaretu, 

ale také nemá chuť k jídlu. 
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Žádný z pacientů si nemyslí, že by měl nějaký úkol v léčbě, shodně uvádějí, že 

je vše v rukách zdravotníků. Nemají potřebu řešit možnosti léčby nebo prezentovat své 

názory. Všichni mají důvěru a jistotu v podávané zdravotní péči zde ve FN HK. Většina 

uvádí během rozhovoru špatné zkušenosti z jiných nemocnic. 

6.1.6 Nejhorší zkušenost 

Tři pacienti uvádí bolest. Z toho jeden v rámci celkového dyskomfortu při 

převozu - strach, zima, bolest. Jeden pacient nepopisuje jako hlavní problém samotnou 

bolest, ale spíše to, že musel o analgetika stále prosit a nebylo mu vždy vyhověno. 

Jeden pacient považuje za nejhorší to, že riskoval, ačkoli věděl, jak viník nehody řídí  

a do auta s ním přes to zasedl. Jeden pacient považuje za nejhorší defekaci v lůžku. 

6.2 Změna vnímání v čase 

Pro přehlednost uvádím v popisu druhého rozhovoru, pouze informace, které se 

od původních liší. 

6.2.1 Volné vyprávění 

U všech pacientů jsem vnímala při druhém rozhovoru značné odlehčení situace 

od úrazu po pobyt na JIP. Jeden pacient začíná vyprávění dramatickým popisem situace 

po překladu na oddělení, zdůrazňuje nutnost klidu při léčení a děkuje za péči. Všichni 

ostatní začínají vyprávění opět popisem situace, od nehody po pobyt na JIP. Jeden 

pacient se rozpláče při popisu nehody, kdy zemřel řidič protijedoucího vozu. 

6.2.2 Omezování 

Nadpoloviční většina pacientů udává nyní jako největší omezení na JIP nutnost 

defekace v lůžku. Zbylí popisují jako omezující pouze NGS a nižší pohyblivost v době 

pobytu na JIP. Dva pacienti si nyní vůbec nepamatují, že by byli intubovaní. 

6.2.3 Spánek, odpočinek 

Pouze u jednoho pacient přetrvává pocit nedostatku kvalitního spánku  

a odpočinku. Nadpoloviční většina nevnímá zásadní problém v této oblasti a rušivé 

elementy jsou jim pochopitelné, ostatní nyní hodnotí spánek na JIP jako dostatečný. 
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6.2.3 Bolest 

Popis bolesti se zásadně nemění. Jeden z pacientů dodává, že jej bolest svým 

způsobem i uklidňovala, jelikož měl úraz páteře a bál se poškození míchy.  

6.2.4 Personál 

Hodnocení personálu se zásadně nemění. Všichni popisují péči na JIP jako 

výbornou. Dva pacienti mají nyní pocit nedostatečné informovanosti v době, kdy 

pobývali na JIP. 

6.2.5 Nejhorší zážitek 

Za nejhorší považují dva pacienti vyšetření per rektum a dva defekaci na lůžku. 

Jeden pacient nyní udává jako nejhorší zážitek bolest a jeden pacient popisuje také 

strach ze zranění páteře. 

6.3 Doplňující otázky 

6.3.1 Pozitiva úrazu/hospitalizace 

Všichni dotazování odpovídají shodně, že největší pozitiva v rámci hospitalizace 

byly přístup a ochota zdravotníků, především středního zdravotnického personálu. 

Několikrát se opakovala jména konkrétních sestřiček. Tři dotazovaní si spojují horší 

chování sester na oddělení s věkem. Starší sestry hodnotí jako nepříjemné a neochotné. 

Jeden pacient udává jako pozitivum rychlý transport a celkovou péči na JIP. 

6.3.2 Změna po úrazu 

Dva dotazovaní pacienti kladou důraz na prevenci úrazu do budoucna. Dva 

pacienti mluví o velké životní změně, přehodnocení životních priorit. Oba říkají, že si 

budou více užívat život a méně pracovat. Jeden pacient se zamýšlí nad možnou změnou 

v životě spíše v rámci fyzických omezení následkem úrazu. 

6.3.3 Možnosti zlepšení péče na JIP 

Tři dotazovaní uvádí, že žádnou možnost zlepšení péče nevidí. Jeden pacient by 

si přál jinou postel a dodává, že by se mělo zlepšit chování některých zdravotníků. 

Jeden pacient navrhuje více sanitářů na JIP. 
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6.3.4 JIP vs. odd 

Celkově hodnotí pacienti péči na JIP lépe než na standardním oddělení. Hlavní 

pozitiva JIP oproti oddělení vidí v lepší péči, servisu, analgezii, klidu a soukromí na 

pokoji a chování sester. Dva pacienti se shodují, že sestry na oddělení se k nim chovají, 

jakoby je jejich práce obtěžovala. 

6.4 Diskuse 

V této části bakalářské práce budou prezentovány zjištěné odpovědi na 

výzkumné otázky. Popis výsledků se týká období hospitalizace na JIP - aktuální 

prožívané situace, provázené komentářem z dalších dvou pohledů. Jednak je to popis 

změny vnímání dané situace v čase a dále objasnění skutečnosti z reálné pohledu 

ošetřujícího, pokud se tyto informace neshodují. 

Porovnání s odbornou prací bude komentováno v oblastech, které se alespoň 

částečně shodují. Pro toto porovnání jsem použila některé výsledky bakalářské práce L. 

Šaldové (2014). Autorka prováděla metodou dotazníkového šetření studii zaměřenou na 

vnímání pacienta hospitalizovaného na jednotce intenzivní péče chirurgické kliniky FN 

HK - tedy na stejném pracovišti, kde probíhal i výzkum k mé bakalářské práci. 

1. Co si pamatují pacienti z úrazu, transportu a počátku hospitalizace? 

Všichni pacienti se k popisu události od úrazu po hospitalizaci vyjadřují ve 

volném vyprávění. Dva pacienti si samotnou nehodu a následný průběh vůbec 

nepamatují, jeden pouze v útržcích, dva pacienti jsou schopní popsat situaci vcelku 

přesně. Převoz není pro většinu příliš podstatný. Pouze jeden pacient popisuje 

výraznější negativní prožitky z transportu, měl strach, byla mu zima a měl bolesti. 

Příjem na emergency si pamatují dva pacienti, kteří popisují velkou únavu a bolest, 

velké množství lidí a systematickou péči. Dále většina směřovala na operační sál- 

amnézie. Následovalo probuzení na JIP, všichni byli po převozu z operačního sálu 

zaintubovaní. Pouze jeden pacient se k tomuto období vyjadřuje ve volném vyprávění, 

ostatní až po dotázání. Alespoň částečně si období UPV  pamatují všichni dotazovaní. 

Tři pacienti považují tento úsek za krátkodobý a nepodstatný. Dva pacienti popisují  

i negativní zkušenost. Problémem byla především komunikace a omezení pohybu. 
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Při srovnání situace po čase, se ve volném vyprávění k popisu situace od úrazu 

vrací většina pacientů. Všichni vypráví klidně, popisovaná negativa jsou pro ně nyní 

pochopitelná a snesitelná. Popis úrazu, převozu a emergency je víceméně stejný. Na 

období UPV mají dva pacienti nyní úplnou amnézii, dva pacienti si částečně 

vzpomínají, ale není to pro ně významný zážitek. Pouze jeden pacient se zmiňuje  

o počátku hospitalizace - intubace, již při volném vyprávění a to jak v negativním tak 

v pozitivním slova smyslu. Pro tohoto pacient je velmi zásadní smrt řidiče 

protijedoucího vozu, uvědomuje si vážnost situace, kterou prožil. 

Z vlastního pozorování a zkušenosti mohu posoudit pouze období pobytu na JIP. 

Pacienti, kteří si UPV pamatují, popisují shodně pouze krátký časový úsek před 

extubací, kdy je analgosedace významně snížena. Ačkoli všichni z nich byli po většinu 

doby UPV-několik hodin až dní- probuditelní na oslovení, orientovaní a spolupracovali 

s personálem v rámci svých možností a stavu. 

Překvapivým výsledkem pro mě bylo, že si pacienti po určitém čase některá 

období vůbec nepamatovali nebo jen částečně a značně nadlehčeně. Paradoxně mají 

amnézii ti, kteří měli méně závažná poranění a tedy i menší dávky analgosedace. 

Očekávala jsem naopak amnézii u pacientů, kteří byli více zranění a tedy i sedováni, na 

UPV byli napojeni několik dní, během nichž navíc podstupovali i další operace apod. 

Rozhodně je však pozitivní fakt, že alespoň některé špatné vzpomínky pacienti z paměti 

vytěsnili. 

2. Jak vnímají pacienti prostory JIP a své omezené soukromí? 

Pouze jeden z dotázaných toto téma zmiňuje ve volném vyprávění. Všichni 

pacienti se shodují, že významné omezení soukromí nevnímají, nebo si jej uvědomují  

a je pro ně nepodstatné. Dva pacienti udávají, že jsou klidnější tím, že je na ně díky 

proskleným prostorům vidět a že jsou monitorováni i přístrojově. Větší část pacientů se 

mluví spíše v tom smyslu, že jim soukromí na JIP vyhovuje. 

S odstupem času se vyjádření pacientů zásadně nemění. 

Při svém výzkumném šetření jsem pochopila, že je pro pacienty důležité mít 

soukromí před ostatními pacienty, nikoli před námi zdravotníky. Dle mého názoru je 

zjištěná skutečnost výsledkem správného přístupu personálu. Pokud ošetřovatelský tým 
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vytváří příjemnou atmosféru je pro pacienta snazší přivyknout si nastalé situaci  

a omezené soukromí vůči nám zdravotníkům nevnímá negativně. 

Z práce L. Šaldové (2014) hodnotilo respektování soukromí při vyšetření 

lékařem 65 % a při hygienické péči 52,5 % respondentů. Z toho výsledku však není 

možné posoudit, zda tito pacienti omezené soukromí vnímali negativně. 

3. Jak pacienti hodnotí léčbu bolesti na JIP? 

Tři pacienti hodnotí léčbu bolesti jako efektivní, jeden jako neefektivní a jeden 

pacient uvádí rozdíl dle podané medikace. 

S časovým odstupem považují léčbu bolesti na JIP za efektivní čtyři pacienti, 

jeden pacient uvádí přetrvávající bolest i přes léčbu. 

V tomto případě mohu podat srovnání z pohledu pozorovatele jedné 

z popisovaných událostí k tomuto tématu. U pacienta, který sám v rozhovoru několikrát 

uvádí, že věděl o velkém, snad až nadměrném množství podávaných analgetik, ale bez 

výrazného efektu. Mohu potvrdit podávanou léčbu, ale i to, že odpověď na ni skutečně 

nebyla dostatečná. Situaci samozřejmě řešila sestra i lékař a postupně došlo k nastavení 

vhodné léčby. Pacient dle mého názoru, zvláště při druhém rozhovoru nedává takovou 

důležitost bolesti jako takové, ale negativně vzpomíná spíše na chování sestřičky 

v době, kdy bolest prožíval. Z toho výsledku pro mě opět vyplývá, že je podstatná 

psychologická stránka. Pochopitelně je maximálně důležitý citlivý přístup zdravotníků  

a informace podané vhodným způsobem. Pacient, který má bolesti není vždy milý, ale 

to by měl zdravotník chápat a zvolit vhodný postup. Myslím si, že se na výsledku velmi 

podílí i momentální personální krize ve zdravotnictví- nedostatek sester. Pokud by 

sestra měla dostatek času na všechny své pacienty a mohla se jim plně věnovat, byla by 

situace pravděpodobně lepší. Což potvrzují i pacienti ve svých rozhovorech, kde je 

několikrát řečeno, že na ně neměla sestřička čas. 

Dle výsledku studie L. Šaldové (2014) udávalo dostatečnou léčbu bolesti 75% 

respondentů. Tento výsledek je obdobný mému zjištění. 
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4. Jak pacienti hodnotí chování zdravotnického personálu jednak na JIP jednak na 

standardním oddělení? 

Tři dotazování pacienti mluví kladně o chování a přístupu personálu již ve 

volném vyprávění. Celkově převažuje kladné hodnocení personálu nad několika 

epizodami negativních zážitků. Pacienti mluví převážně o středním zdravotnickém 

personálu. O lékařích je zmínka pouze v souvislosti s podáváním informací. 

Hodnocení chování na JIP se s odstupem času zásadně nemění. Přetrvává 

spokojenost. Co se týká hodnocení chování personálu na oddělení, to je o poznání horší. 

Dva pacienti přímo popisují výrazně negativní hodnocení sestřiček na oddělení, 

neochotu, vlažný přístup apod. Několikrát se v rozhovorech objevilo spojování chování 

sester s jejich věkem- starší sestra horší chování. 

Myslím si, že celkové hodnocení pobytu na JIP je odrazem právě zmiňovaného 

chování zdravotníků, sester především. Důvodem několika málo uvedených negativních 

zkušeností, může být stejně jako u předchozí otázky jednak povaha sestry a špatně 

zvolený přístup k pacientovi nebo opět důsledek nedostatku personálu. Výrazně 

negativní hodnocení personálu na standardním oddělení nemohu posoudit ani hodnotit. 

Pro porovnání mých výsledků s prací L. Šaldové (2014) lze využít její podobně 

koncipovanou otázku: „Přístup ošetřujícího personálu je pečlivý a laskavý“. S tímto 

tvrzením souhlasilo 95% respondentů. Což přibližně odpovídá i výsledku mé studie, 

pokud bych ovšem hodnotila pouze chování pracovníků na JIP (což je předmětem 

výzkumu). 

5. Co považují pacienti ze všeho, co od doby úrazu do současnosti zažili, za 

nejhorší zážitek, co jim nejvíc vadilo? 

Odpovědí při prvním rozhovoru je nejčastěji bolest, zmiňují ji tři pacienti, strach 

pouze jeden pacient. Jeden pacient považuje za nejhorší defekaci v lůžku. 

S odstupem času se hodnocení zásadně mění. Za nejhorší považují dva pacienti 

vyšetření per rektum a dva pacienti nutnost defekace v lůžku. Pouze jednou se objevuje 

odpověď bolest a strach. 
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Uvedené odpovědi mě velice překvapily. Pacienti se později shodovali na tom, 

že jim vadí ponížení v těchto situacích, ačkoli ví, že je to nutnost a není důvod se stydět. 

Pacienti svou odpověď nezměnili ani po upřesnění otázky a i přes to, že byli 

informováni o tom, jak závažný byl jejich zdravotní stav. Myslím si, že uvedený 

výsledek ovlivnilo nejvíce to, že se jedná o skupinu mladých mužů. Změna v čase je 

podle mého názoru způsobena tím, že si pacienti už příliš nepamatují, jaká byla bolest 

nebo strach. Nyní řeší jiný problém a zapomněli na to, co už překonali. 

V prací L. Šaldové (2014) je uvedeno, že 42,5% respondentů souhlasilo 

s tvrzením „prožívám nebo prožíval/a jsem strach o svůj život“. V mém šetření nebyl 

tento názor výrazněji zastoupen. 

6. Vidí pacienti na traumatické události a následné léčbě nějaké pozitivum? 

Všechny spontánní odpovědi pacientů se týkaly pozitivního hodnocení přístupu  

a ochoty zdravotníku, především středního zdravotnického personálu. 

Dle mého názoru, je výsledek opět potvrzením toho, jak je pro pacienta v takto 

těžkém stavu důležitá podpora a pozitivní přístup zdravotníků. A to hlavně sester, které 

jsou s nimi v neustálém kontaktu. Možným ovlivněním výsledku je pravděpodobně i to, 

že se jedná právě o muže a svoji roli zde hraje jejich hrdost či stud, který museli 

překonat. 

7. Dochází u pacientů k nějaké změně v názorech, k posunu během celé 

hospitalizace? Pokud ano, v čem 

Dva pacienti nyní kladou důraz na větší prevenci úrazu. Dva pacienti mluví  

o významné životní změně a přehodnocení životních priorit. Jeden pacient uvádí změnu 

v rámci fyzických omezení a její dopad na psychiku. 
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Myslím si, že odpovědi pacientů na tuto otázku jsou zcela pochopitelné. Všichni 

pacienti byli obeznámeni s tím, že se nacházeli v přímém ohrožení života, někteří viděli 

fotografie z nehody na internetu nebo jim popsali ostatní účastníci nehody, jak to na 

místě vypadalo. Zjištění, že opravdu stáli na prahu života a smrti způsobilo, podle mého 

názoru, správnou reakci na tuto situaci a velkou změnu životních priorit. Na závěr si 

dovolím citovat mladého muže (pacient č. 4), který popsal myslím si nejvýstižněji 

odpověď na tuto výzkumnou otázku: „… když budu odcházet z domu, tak se vždycky 

rozloučím, kdybych se třeba už nevrátil…“ 
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ZÁVĚR 

Závažný zdravotní stav pacientů po těžkém úrazu vyžaduje velmi náročnou 

léčbu, lékařskou i ošetřovatelskou péči a citlivý přístup. Nejen úraz samotný, ale i jeho 

následná léčba je pro pacienta nelehkou životní zkouškou a cesta k uzdravení je mnohdy 

velmi obtížná. Tato práce se soustředila na pacienty s diagnózou polytrauma, kteří byli 

hospitalizovaní na jednotce intenzivní péče. 

Cílem teoretické části bylo popsat základy obecné traumatologie, jednotlivé typy 

úrazů, jejich diagnostiku a léčbu. Následně na to navazoval popis a vysvětlení 

managementu a systému péče o polytraumatizovaného pacienta na základě principů 

ATLS a popis vybraných komplikací. Tato problematika je velmi složitá a obsáhlá, 

proto byly uvedeny pouze obecné informace a byl kladen důraz především na 

individualitu každého polytraumatu. Popis zahrnoval také nejčastější psychické a velmi 

okrajově sociální aspekty polytraumatu. 

Empirická část prezentovala výsledky výzkumu, jenž byl proveden na základě 

kvalitativního šetření metodou polostrukturovaného rozhovoru vedeného ve dvou 

fázích, pro zjištění proměn vnímání v čase. Do studie se zapojilo pět pacientů, kteří byli 

hospitalizování na JIP chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Cílem 

výzkumu bylo objasnění především negativně vnímaných jevů hospitalizace na JIP  

a tím získání podkladů pro zlepšení péče o polytraumatizované pacienty. 

Výsledkem studie bylo zjištění vysoké spokojenosti pacientů s poskytovanou 

péčí na JIP, především spokojenost s léčbou bolesti a respektování soukromí s ohledem 

na možnosti JIP. Většina pacientů zastávala názor nedostatku kvalitního odpočinku  

a spánku. Psychické zvládání situace bylo u většiny pacientů velmi dobré, všichni 

shodně uvedli jako psychickou podporu nejbližší rodinu a zdravotníky. Výrazně 

převažovalo kladné hodnocení personálu nad několika epizodami negativních 

zkušeností. Výsledky této studie také zahrnují popis toho, jak se u pacientů změnily 

vzpomínky na události a vnímání některých aspektů hospitalizace v čase. Lze říci, že 

velkou část negativních vzpomínek pacienti vytěsnili z mysli a ty, jež v paměti zůstaly, 

ztrácí většinou na důležitosti. Větší část pacientů se shoduje, že v jejich životě nastala 

díky prožitému úrazu podstatná změna životních hodnot a budou více dbát na prevenci 

úrazu. Za pozitivum své současné situace pokládají všichni pacienti péči zdravotníků. 
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Bakalářská práce je souhrnem základních poznatků oboru obecné traumatologie 

s následným zaměřením na specifika péče o pacienta s diagnózou polytrauma. Popisuje 

systém péče o pacienta opírající se o principy ATLS, management péče, komplikace  

a psychosociální apekty. 

Empirická část se zaměřuje na popis kvalitativního výzkumu, který byl proveden 

metodou polostrukturovaných rozhovorů u pěti pacientů, a to dvoufázově z důvodu 

zjištění proměn ve vnímání v čase. Cílem bylo především objasnění negativně 

vnímaných jevů hospitalizace na JIP: omezování, spánek a odpočinek, chování 

personálu a psychické zvládání. Doplňující otázky se týkaly zjištění nejhůře vnímaného 

prožitku, pozitiva hospitalizace a případné životní změny následkem úrazu. Výzkum 

proběhl na jednotce intenzivní péče chirurgické kliniky fakultní nemocnice v Hradci 

Králové. Výsledkem práce bylo zjištění, že vnímání i významnost některých aspektů se 

v čase změnily. Ačkoli bylo zmíněno i několik negativ hospitalizace, všichni oslovení 

vyjádřili celkovou spokojenost s péčí, které se jim na jednotce intenzivní péče 

dostávalo. Veškeré získané informace budou sloužit jako podnět pro zlepšení kvality 

poskytované péče na JIP. 
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Bachelor´s thesis is a summary of basic knowledge in the field of general 

traumatology and specifics of polytraumatized patient´s care. It describes the system of 

patient´s care based on ATLS principles, care management, complications and 

psychosocial aspects. 

Empiric part concentrates on description of qualitative research performed in 

two phases by the method of half structured interviews with five patients to describe 

perception changes in time. Mainly, the goal was to clarify negatively percepted 

phenomenons of ICU hospitalization: restrictions, sleep and rest, staff behaviour and 

psychological dealing with the situation. Additional questions referred to the worst 

experience, positives of hospitalization and potential live changes due to injury. The 

research was performed in intensive care unit of surgical clinic of university hospital in 

Hradec Kralove. The result of the thesis was the finding that perception and importance 

of some aspects were changed in time. In spite of the fact that several negatives of 

hospitalization were mentioned, all interviewed patients expressed general satisfaction 

with care provided to them in ICU. All acquired findings will be used as a impulse for 

improving the quality of care provided in intensive care unit. 
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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 
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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. 



 

 113 

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 



 

 119 

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. 
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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. 
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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. 


