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1. Úvod 

Nádorová onemocnění postihující oblast hlavy a krku jsou díky lokalizaci pro 

postiţeného člověka často velmi významná zejména z hlediska omezení ţivotně 

důleţitých funkcí - polykání a dýchání. Nezřídka pacienta limitují a nutí ho ke 

změně dosavadního způsobu ţivota, protoţe radikální chirurgická a onkologická 

řešení mívají v této oblasti své trvalé následky. Často je nutné dýchací cesty 

opatřit tracheostomickou kanylou tak, aby byla zajištěna jejich průchodnost a 

zachována základní ţivotní funkce - dýchání a polykání. Po náročnějších 

operacích je operantům výţiva často podávána zavedenou perkutánní 

endoskopickou gastrostomií, protoţe porucha polykání pacientovi normální 

příjem potravy ústyznemoţní. Ze všech komplikací, které tato nádorová 

onemocnění přinášejí, vyvstávají také problémy s fyzickou adaptací pacienta na 

nemoc doprovázené jejím odrazem v psychice pacienta. Veškerá snaha lékařů a 

sester proto míří nejen k rutinnímu odstranění nádoru, ale zároveň také ke 

zlepšení kvality ţivota a jeho prodlouţení. 

 

2. Epidemiologie nádorů orofaryngu 

Výskyt nádorů orofaryngu je ve světě značně nerovnoměrný. Incidence v 

jednotlivých oblastech do značné míry závisí na rizikových faktorech plynoucích 

ze ţivotního stylu skupin obyvatel. V celkovém výskytu nádorů v České republice 

lokalita orofaryngu nepředstavuje příliš významné procento. Častěji jimi trpí muţi 

- představují 2,1% všech nádorů muţské populace. V ţenské populaci je výskyt 

niţší, představuje 0,6% všech nádorů. V případě muţské populace se jedná o 

evropský průměr, kdeţto u ţen je výskyt dvojnásobný oproti evropskému 

průměru. Nejvyšší výskyt v Evropě je ve středomoří a směrem na sever je niţší. 

Prognóza pacientů s karcinomem orofaryngu  záleţístejně jako u jiných typů 

nádorových onemocnění na včasné diagnostice, která je však v těchto případech 

poněkud komplikovaná pro asymptomatický průběh onemocnění v počáteční fázi 

růstu nádoru. Pětileté přeţití po léčení tohoto závaţného onemocnění je přibliţně 

na úrovni 50 %.(Klozar a Chovanec, 2015, s. 34-35). 
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3. Symptomatologie karcinomu orofaryngu 

Příznakyonemocnění  jsou nevýrazné hlavně u menších nádorů v jejich 

počátečním stádiu. Často nejsou prakticky ţádné a projeví se aţ později při zásahu 

do okolních struktur, a to nejčastěji poruchami funkcí a diseminací do 

lymfatických uzlin.(Čelakovský a  Neuwirthová, 2015, s. 65-70).  

Pacienta většinou k lékaři přivádí zduření na krku v podobě hmatné bulky v 

důsledku postiţení mízních uzlin metastatickým procesem. Karcinom patrové 

tonzily je zastoupen 75 % z celkového počtu nádorů orofaryngu. V pozdějších 

stádiích pacient pociťuje bolest při polykání, poruchy polykání ve smyslu váznutí 

sousta a bolesti vystřelující do ucha. Vzácněji dochází ke krvácení z polykacích 

cest. Prorůstání nádoru do čelisti a okolních struktur způsobí kromě bolesti také 

ztrátu zubů a poruchy citlivosti. Úbytek tělesné hmotnosti a celkové chátrání 

organismu je společné se všemi zhoubnými nemocemi v pozdním stádiu. Lokality 

nejčatějšího výskytu nádoru jsou znázorněny na obrázku č.1 

Obr.č. 1 (www.otorinolaryngologie.cz 18-02-2016)  
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4. Rizikové faktory 

 

4.1. Tabák 

Neblahé účinky tabákového kouře na lidský organismus jsou popisovány v 

etiologii mnoha chorob souvisejících s civilizačními zlozvyky. Jako v jiných 

částech lidského těla působí škodlivé látky inhalované do organismu během 

kouření, včetně pasívního, ve významné míře  také při vzniku nádorů v oblasti 

krku. Není jasné, jestli a do jaké míry svoji roli hraje i kvalita tabáku, ale je velmi 

pravděpodobné, ţe dehet obsaţený v cigaretovém kouři má kancerogenní účinky, 

přičemţ právě jeho obsah se v jednotlivých druzích tabáku často liší. Svůj podíl 

má také tabák ţvýkací, kde sice odpadá expozice splodinám hoření, ale obsaţené 

látky dráţdí sliznice hlavně dlouhodobým kontaktem s dutinou ústní ve 

vestibulární části. Problematická je pak především dlouhodobá expozice lidského 

organizmu těmto látkám. V poslední době lze pozorovat úspěch protikuřáckých 

kampaní a to především v zemích s dobrou osvětou, kde je konzumace 

tabákových výrobků dlouhodobě omezována. Nádory polykacích a horních 

dýchacích cest se u pacientů v průměru vyskytují mezi 50 a 60 lety, ale v poslední 

době je zaznamenán negativní posun k onemocnění u pacientů v niţší věkové 

hranici. 

4.2. Alkohol 

Konzumace alkoholu je prokazatelně rizikovým faktorem pro vznik nádorů v 

oblasti orofaryngu. Zajímavostí je, ţe nezáleţí na koncentraci alkoholu v nápoji, 

ale na celkovém mnoţství v přepočtu na čistý líh. Není rozhodující přímé 

dráţdění sliznic během poţívání. Vliv alkoholu se projeví i v místech, kde 

nedochází k přímému kontaktu. Z nejvýznamnějších vlivů alkoholu na 

organismus ve vztahu ke karcinomu orofaryngu je publikováno jeho chemické 

působení jako tzv. konkancerogenu zvyšujícího škodlivost kancerogenů z 

cigaretového kouře. (Lopez,2012). 
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4.3. HPV (human papilloma virus) 

HPV je patrně nejčastější sexuálně přenosnou infekcí, která se významně podílí na 

nárůstu výskytu karcinomu orofaryngu. V České republice vzrostla incidence 

tohoto nádoru za posledních 30 let asi 3,5krát a děje se tak i v ostatních 

evropských zemích. Tento jev je připisován stále vyšší promořenosti populace 

virem HPV, která pravděpodobně souvisí se změnou sexuálních praktik (orálním 

sexem), vyšším počtem sexuálních partnerů a v neposlední řadě také stále 

časnějším zahájením pohlavního ţivota, neţ tomu bylo dříve. Vysoce rizikové 

HPV byly nejprve zkoumány u gynekologických nádorů jako jedna z moţných 

příčinvzniku nádoru a zde také byly běţně nalézány v souvislosti s 

dlaţdicobuněčným karcinomem. Karcinomy v oblasti hlavy a krku - především 

orofaryngu - jsou stále častěji HPV pozitivní a po stránce klinické, molekulární i 

epidemiologické se od nádorů HPV negativních způsobených jinými faktory, 

především tabákem, liší. Pacienti s HPV pozitivními nádory prokazatelně méně 

uţívají tabák i alkohol, není pro ně typická příslušnost k niţší socioekonomické 

vrstvě společnosti. HPV pozitivní karcinom má příznivější prognózu na rozdíl od 

HPV negativního vzhledem k vyšší citlivosti na záření i chemoterapii. 

4.4. Genetické faktory 

Genetická výbava jedince je nepominutelným faktorem při vzniku nádorů. 

Vnímavost organismu ke kancerogenům a schopnost odbourat je ze systému, je 

mezi různými ţivočišnými druhy rozdílná a stejně tak rozdílná je i v rámci 

jednoho druhu. Také u pacientů s nádory hlavy a krku byla nalezena nestejná 

aktivita a přítomnost enzymů, které se podílí na odstranění kancerogenů. Na 

tomto poli je však třeba další, velmi podrobný výzkum. 

4.5. Profesní vlivy 

Studie vlivu pracovního prostředí na zdraví lidí provedené v profesích těţkého 

průmyslu, provozech zatíţených chemikáliemi a na dalších místech, jako je 

například stavebnictví, mají nejisté závěry. Moţný přímý vliv vnějších podmínek 

souvisejících  
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s konkrétními profesemi na vznik nádorů v oblasti hlavy a krku je slabý a bývá 

zkreslen významnějšími faktory, ze kterých je na prvních místech především 

kouření a pití alkoholu. 

4.6. Nesprávná výživa 

Nesprávná výţiva souvisí přímo s ţivotním stylem jedince a zároveň i prostředím, 

ve kterém jedinec ţije, a které jej ovlivňuje svými kulturními zvyklostmi, 

stravovacími návyky společnosti a podobně. Současné epidemiologické studie 

spojují výskyt nádorů horních cest dýchacích a polykacích cest nejčastěji s 

konzumací nadměrného mnoţství ţivočišných tuků a konzervovaného masa. 

Naopak zařazení ovoce, zeleniny, rostlinných olejů a ryb do jídelníčku má proti 

těmto onemocněním prokazatelně preventivní vliv.  

4.7. Příslušnost k nižší sociálně ekonomické skupině 

Zajímavý je pohled hodnotící vzájemný vztah mezi nádorovým onemocněním 

pacientů a jejich sociálním zařazením ve společnosti. Muţ nad 50 let, alkoholik, 

kuřák, svobodný nebo rozvedený, často bez zaměstnání, ţijící v podmínkách 

okrajové společnosti, je typickým adeptem pro vznik karcinomu v oblasti hlavy a 

krku. Tito pacienti si jsou často velice podobní nejen svým osudem, ale i 

chováním. Z tohoto modelu se vymyká část pacientů s HPV pozitivním nádorem. 

4.8. Další faktory 

Faktory ovlivňující vznik onemocnění zhoubným nádorem patrové tonzily je celá 

řada a stále jsou popisovány nové, často i takové, které mohou být z jiného 

pohledu díky svým účinkům pro pacienta naopak ţádoucí. Například účinná látka 

tetrahydrocannabinol (THC) obsaţená v konopí se můţe stát do budoucna 

samostatným rizikovým faktorem, a to bez spojitosti se splodinami vznikajícími 

při kouření. Svůj negativní vliv má také nedostatečná hygiena dutiny ústní a 

zanedbaná péče o zubní zdraví. Tento stav je však většinou zapříčiněn ţivotním 

stylem (Klozar a Chovanec, 2015, s. 36-39) 
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5. Anatomické uložení patrové mandle 

Patrová tonzila je párová, uloţená v části hltanu zvané oropharynx. Ústní část 

hltanu je určena linií měkkého patra nahoře a horním okrajem epiglotis na dolní 

linii, která jej odděluje od hypofaryngu. Zadní stěna hltanu se proti měkkému 

patru vyklenuje valem, který se podílí na uzávěru při polykání a tvorbě řeči. 

Orofarynx přechází ventrálně v dutinu ústní přes zúţení isthmus faucium, které se 

roztahuje při polykání.Zúţení je ohraničeno měkkým patrem, patrovými oblouky 

a kořenem jazyka. Podkladem předního i zadního patrového oblouku jsou svaly. 

Mezi oblouky se nachází jamka, fossa tonsillaris, kde je v pojivové tkáni uloţena 

patrová mandle, tonsilla palatina. Ta je uloţena v pouzdře tvořeném fascií. Prostor 

mezi stěnou hltanu a pouzdrem se nazývá peritonzilární, vyplněný řídkým 

vazivem. 

Mandle jsou orgány nahromaděné lymfoepiteliální tkáně a v podslizniční vrstvě 

hrtanu a hltanu jsou rozesety lymfatické folikuly v podobě lymfatických 

pruhů(Chrobok, Komínek a Černý, 2015, s. 22-27). Všechny dohromady tvoří 

Waldeyerův lymfatický okruh. Do něj jsou zahrnuty mandle kolem ústí 

Eustachovy trubice, hltanová mandle, jazyková mandle, lymfatická tkáň hrtanu, 

lymfatická podslizniční tkáň stěny hltanu a patové mandle. Patrové mandle mají 

dominantní roli v celém okruhu a mají zvláštní morfologii. Na zbrázděný povrch 

vyúsťují krypty, klinicky lakuny, kterých je 20 - 30. Jsou to výchlipky 

povrchového epitelu do stromatu mandle a zvětšují tak významně celkový povrch 

orgánu. Velká plocha je důleţitá pro kontakt s přicházejícími zevními antigeny a 

lymfatickou tkání umístěnou těsně pod epitelem. Krypty obsahují odloučený 

epitel, lymfocyty, bakterie a eventuálně zbytky jídla, coţ je fyziologické. Při 

polykání dochází ke kontrakci hltanového svěrače, patrových oblouků a kořene 

jazyka. Tím se krypty vyčistí (Komínek a Chrobok, 2005, s. 20-28) 
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6. Diagnostika 

6.1.Anamnéza 

V anamnestických údajích pacienta je moţné odhalit výskyt rizikových faktorů a 

rodinné zátěţe pro vznik nádorového procesu. Proto je anamnéza důleţitá k 

prvotní orientaci v popisovaných příznacích, které pacienta k vyšetření přivádějí. 

6.2. Inspekce a palpace 

Přímým pohledem lze rozpoznat problémy v dobře přístupných oblastech. Často 

je však při inspekčním vyšetření potřebné pouţít endoskop pro přehlédnutí oblastí 

přímému pohledu skrytých. Palpačně lze vyšetřit lymfatické uzliny krku a 

případné další rezistence přístupné zevně (Binková a Čelakovský, 2015, s. 71-78) 

6.3. Histologické vyšetření 

Odběr tkáně pro histologické vyšetření se řídí pravidly, která vedou k úspěšné 

klasifikaci odebrané tkáně. Zařazení a přesná identifikace tkáně má zásadní 

význam pro správný postup léčby a tím i pro další prognózu nemoci. Před 

radikálním operačním řešením se nejprve provádí biopsie suspektní tkáně pro 

identifikaci a zařazení nádorového procesu (Ryška, 2015, s. 97-105). 

6.4. Radiodiagnostika 

Radiodiagnostika patří do novějších diagnostických metod s neustálým vývojem 

vázaným na zdokonalování technologií v oblasti IT. Jejím úkolem je především 

určit rozsah primárního nádoru v jeho největším rozměru. Coţ znamená velikost, 

anatomické uloţení a vztah k okolním strukturám. U rozsáhlých tumorů 

orofaryngu lze diagnostikovat také prorůstání do hrtanu, hlubokých svalů jazyka, 

tvrdého patra, dolní čelisti, nosohltanu, kosti klínové, baze lební nebo arteria 

carotis interna. Je nutné zmínit také hrtanovou příklopku ze strany jazyka.  

Karcinom patrové mandle můţe být při vyšetření zobrazovacími metodami skrytý 

a jeho počáteční stádium i z klinického vyšetření nerozpoznatelné. Počítačovou 

tomografií lze dobře rozlišit větší nádory, jejich invazi do okolních tkání a 

metastaticky změněné lymfatické uzliny. Vyšetření je důleţité také pro 

prostorovou orientaci operatéra při samotném chirurgickém zákroku k odstranění 
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nádoru a uzlin. Nejlepší kontrastní rozlišení poskytuje magnetická rezonance 

(Dědková, Chrobok, Čelakovský a kol., 2015, s. 78-96)   

 

6.5. Ultrazvukové vyšetření 

Toto vyšetření se provádí pro zobrazení lymfatických uzlin krku, které mohu být 

postiţené metastatickým procesem, a dále pak pro posouzení celého systému 

spádových uzlin. Důleţité je vyšetření ultrazvukem také pro vyloučení vzdálených 

metastáz v dutině břišní  a především v  játrech. 

7. Terapie 

V léčení karcinomu patrové tonzily se v první řadě uplatňuje chirurgické řešení 

stavu, na druhém místě stojí radioterapie, častokrát v kombinaci s chemoterapií a 

dále pak kombinace obou uvedených metod. Veškerá snaha multioborového týmu 

směřuje k záchraně nebo alespoň k prodlouţení kvalitního ţivota nemocného. Pro 

chirurgické řešení nádoru patrové tonzily existují dva přístupy pro jeho odstranění 

- přístup transorální a zevní. 

Transorální přístup v chirurgickém řešení karcinomu patrové tonzily je technikou 

vhodnou především pro řešení málo rozsáhlých tumorů. Takto provedená resekce 

má menší dopad neţádoucích zhoršení funkcí nádorem postiţených orgánů po 

jeho odstranění. Nádor je odstraněn, pokud moţno, s lemem zdravé tkáně. K 

operacím se pouţívají mikroskopy a endoskopy pro dobrý přehled v operačním 

poli, ultrazvukové skalpely, kombinace ultrazvukového skalpelu s bipolární 

koagulací, nové typy elektrokauterů a podobně. Operační defekty se 

nerekonstruují nebo se uzavírají primární suturou. 

 Zevní přístup sice zajišťuje nejlépe přehledné operační pole, ale mutilace 

(zmrzačení) pacienta můţe být značná. Často je pak nutné přistoupit k 

rekonstrukčním výkonům. Následné rekonstrukční operace se provádí v případě 

rozsáhlých nádorů prorůstajících do okolních tkání. Výkon se můţe provádět s 

dočasným protětím mandibuly bez porušení kontinuity, nebo s přerušením 

kontinuity mandibuly segmentální resekcí. Postupy se řídí rozsahem tumorózní 

léze a postiţením okolních tkání. 
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 Další alternativou je onkologická léčba - ozařování a chemoterapie. Provádí se v 

případě časných stádií karcinomu orofaryngu a samostatná radioterapie je 

kurativní a radikální. Stává se tak alternativou k chirurgickému zákroku. Paliativní 

ozařování a medikamentózní léčba se provádí u nádorů neoperovatelných pro svůj 

rozsah nebo anatomické uloţení. 

V případě HPV pozitivních nádorů je stále častěji volena méně agresivní léčba v 

oblasti chirurgické i onkologické, protoţe se vyznačují vyšší senzitivitou k 

chemoterapii i k ozařování (Zábrodský a Klozar, 2015, s. 264-268) 

 

7.1. Komplikace a nežádoucí účinky léčení 

Nejběţnější komplikace léčby nádorového onemocnění tonzily souvisí s 

chirurgickým výkonem jako takovým. Pacient můţe být ohroţen krvácením nejen 

při operaci nebo těsně po provedeném zákroku, ale také později, kdy je jiţ ve fázi 

hojení. Infekce v ráně je po provedeném zákroku poměrně častá. Dutina ústní a 

celé polykací cesty jsou přirozeně osídleny bakteriální flórou. Po rozsáhlém 

chirurgickém výkonu dochází k otoku tkáně, který můţe být tak výrazný, ţe se 

stane důvodem k zavedení tracheostomické kanyly. Tracheostomie se proto často 

provádí z preventivních důvodů, aby nedošlo ke komplikaci otokem. Další 

komplikace jsou spojeny s rozsahem výkonu a vytvořené přístupové cesty. Častá 

je sníţená citlivost v okolí řezu, postiţená pohyblivost nebo tvar rtu, bolestivé 

polykání, zhoršená artikulace řeči a další. Záleţí také na přidruţených 

onemocnění pacienta, která mohou být rizikovým faktorem vzniku komplikací při 

hojení a rekonvalescenci (Zábrodský a Klozar, 2015, s. 264-270) 

 Další problémy pak způsobuje onkologická léčba. Neţádoucí účinky 

chemoterapie komplikují pacientův stav především ţaludeční nevolností, často 

spojenou se zvracením. Další problém spočívá v moţnosti vzniku tkáňové 

nekrózy a flebitidy při podání léčiva do periferní ţíly. Flu - like syndrom se 

vyskytuje v závislosti na podané cytostatické látce a je charakterizován celkovou 

odpovědí organismu v podobě horečky, bolesti hlavy, svalů a kloubů a výraznou 

únavou. Pooperační neboli adjuvantní radioterapie je indikovaná proto, aby byly 

zničeny nádorové buňky, které nemohly být odstraněny chirurgickou cestou. Je 

třeba jí zahájit do 6 týdnů od operace, neboť při větší časové prodlevě vzniká 
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vyšší riziko recidivy nádoru. Komplikace po aplikaci záření vznikají jiţ během 

léčby. Jsou jimi především  bolestivost kůţe v místě aplikace, fibroza podkoţí, 

otok obličeje, ztráta vlasů a vousů,  bolest v krku,  sucho v ústech, otok hrtanu, 

ztráta hlasu, ztráta chuti, otupění čichu, poruchy sluchu (Vošmik, Hodek a Petera, 

2015, s. 271-278) 

Protinádorová léčba má toxické účinky na celý organismus pacienta. Tyto 

komplikace řeší onkolog podle jejich závaţnosti a především se jim snaţí předejít 

vhodnou medikamentózní intervencí v závislosti na individualitě pacienta a jeho 

léčení. 

7.2. Prognóza 

Předpověď  vývoje nádorového onemocnění patrové mandle závisí na moha 

faktorech, které se vztahují k individualitě pacienta, k charakteristice tumoru a 

dalším okolnostem. Faktory vycházející  z vlastností nemocného a stavu jeho 

organismu jsou především věk, pohlaví, kouření, abúzus alkoholu, celková 

kondice a stav výţivy, genetická dispozice, přidruţená onemocnění a jiné 

malignity. Velikost, lokalizace, stádium, histologická diferenciace, chirurgické 

okraje a další šíření nádoru jsou důleţitými faktory plynoucími z vlastností 

tumorózní léze, které mají vliv na postup léčení a jeho úspěch. I zde je nutné 

zmínit HPV asociované tumory, protoţe jejich prognóza léčby je lepší. Důleţité je 

sledovat odpověď organismu na uplatňované postupy a podle situace je 

přizpůsobovat, aby se přibliţovaly optimálnímu řešení. Nelze pominout také 

nespecifické okolnosti jako je tradice pracoviště, kde se pacient léčí. Jde 

především o volbu léčebných metod. (Smilek, Vošmik, Klozar a kol., s. 313-320) 

 

8. Kazuistika 

Pacientův příběh začíná v létě 2014, kdy si na levé straně krku nahmatal bulku. V 

počátku jí nevěnoval valnou pozornost. Sama o sobě však nemizela a na radu 

přítele navštívil praktického lékaře. Praktický lékař provedl palpační vyšetření 

místa výskytu. Bolestivost pohmatu, tuhost tkáně a fixace objektu k okolí, mu 
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nezůstala lhostejnou a proto pacienta odeslal ke specialistovi s podezřením na 

moţnost nádorového onemocnění. 

12.8.2014 pacient poprvé přichází na ORL ambulanci. Stěţoval si na přibliţně 

měsíc trvající zatvrdlinu nebo bouličku pod úhlem čelisti na levé straně, která je 

bolestivá. Objektivním zjištěním lékař identifikoval rezistenci v kaudě parotidy, či 

lymfatickou uzlinu pod kaudou parotidy. Jiné lymfatické uzliny nehmatal. 

Spodina dutiny ústní, jazyk a patrové tonzily bez viditelných patologií. Ten samý 

nález konstatoval i v oblasti  hypofaryngu, laryngu a nosní dutiny. Lékař 

doporučil biopsii z loţiska pod kontrolou ultrazvuku k histologickému vyšetření. 

Ta proběhla 11.9.2014 a vzorky byly odeslány ke zhodnocení. Výsledek 

zkoumání ukazoval na metastázu spinocelulárního karcinomu do slinné ţlázy, 

popřípadě do lymfatické uzliny uloţené periglandulárně. Po primárním loţisku 

doporučili pátrat v oblasti horního aerodigestivního traktu se zaměřením na 

patrovou tonzilu a kořen jazyka. Silná exprese proteinu p16 by mohla nepřímo 

ukazovat na high risk HPV infekci a na jejím podkladě vzniklé malignity. 

24.9.2014 byl pacient přijat na lůţkové oddělení ORL k operaci zahrnující 

levostrannou tonzilektomii, endoskopickou revizi epifaryngu, direktní 

laryngoskopii a rigidní esofagoskopii s odběrem vzorků tkání k histologickému 

vyšetření během operace. Všechny tyto výkony se prováděly v rámci pátrání po 

primárním loţisku nádorového bujení. Operace proběhla bez komplikací a 

pooperační léčení během hospitalizace také. Kromě podávání analgetik k tišení 

pooperační bolesti a infuzní terapii k zajištění hydratace v prvních dnech po 

zákroku, nebylo potřeba jiných intervencí. Pacient odešel do domácího léčení 7. 

den od nástupu do zařízení ve stavu hojícího se lůţka tonzily. 

Bohuţel, 11. pooperační den došlo k pozdní pooperační komplikaci, kdy pacient 

doma krvácel z rány po odstranění tonzily. RZP jej dopravila na oddělení ORL k 

další hospitalizaci. Krvácení samo ustalo, revize na operačním sále nebyla nutná. 

Během dvou dnů observace na oddělení primář ORL s pacientem konzultoval 

strategii dalšího postupu, protoţe podrobné histologické vyšetření tkání 

odebraných během předešlé operace ukázalo, ţe tumor patrové tonzily dosahuje k 

resekčním okrajům tkáně a bude nutná další intervence chirurgů a později i 

onkologů. Vzhledem k náročnosti plánovaného zákroku bylo nutné zajistit 
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pacientovi odpovídající výţivu. Z tohoto důvodu mu byl na interním oddělení 

nemocnice, při jednodenní hospitalizaci, zaveden PEG (perkutánní endoskopická 

gastrostomie). 

Operační výkon k odstranění maxima tkáně zasaţené nádorovým procesem byl 

rozsáhlejší a rekonvalescence delší, proto jsem celou situaci vyhodnotila za 

vhodnou k prezentaci jako případovou studii. Ošetřovatelská péče byla náročná 

jak po stránce odborné, tak i po stránce lidské. Kaţdý z nás si do nemocnice 

přináší své soukromé problémy a strachy. Nepatří mezi ně jen obava z bolesti, 

kterou předpokládáme, ale také otázky, co bude dál aţ toto přečkám, co jsem 

udělal špatně, proč právě já, probdělé noci s rojem myšlenek, které nedají člověku 

usnout, ekonomické kalkulace, výhledy do zítřků a tisíc dalších neznámých, které 

mohou velmi nepříznivě působit na psychiku při hospitalizaci a ovlivňovat ve 

svém důsledku celkový průběh léčby. 

 

9. Hospitalizace 

Pacient byl přijat 28.10.2014 k opakované hospitalizaci na oddělení ORL k 

rozšířené tonzilektomii a blokové krční disekci. K zákroku se rozhodl po 

předešlých výkonech a vyšetřeních, na jejichţ základě byl diagnostikován 

zhoubný nádor patrové mandle. Konzilium lékařů ORL a onkologů pacientovi 

doporučilo radikální operační řešení doplněné o chemoterapii a ozařování. 

Adjuvantní onkologická léčba byla indikována na dobu, kdy budou zhojeny 

operační rány, protoţe její neţádoucí účinky mají vliv na procesy spojené s 

hojením. Pacientův celkový tělesný i duševní stav byl předpokladem dobré 

rekonvalescence. Přijat byl den před plánovaným výkonem. 

9.1. Lékařská anamnéza  

Nynější onemocnění : 

Pacient s diagnostikovaným tumorem patrové tonzily na levé straně, stav po 

tonzilektomii, revizi epifaryngu, direktní laryngoskopii a rigidní esofagoskopii. 

Přijat k plánované rozšířené tonzilektomii a blokové krční disekci. Výţiva 

zajištěna PEGem. 
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Osobní anamnéza : 

Prodělal běţné dětské nemoci, věk blíţe nespecifikuje. Úrazy nezávaţné, bez 

trvalých následků. Udává stav po operaci červovitého přívěsku slepého střeva, 

ţlučníku a menisků na obou koleních kloubech. Časově bez bliţší specifikace. 

Léčíse  s hypertenzí a artrózou kyčelních kloubů. Kávu pije v mnoţství dvou 

běţných šálků za den, jiţ mnoho let nekouří. Ţádné omamné ani návykové 

látky neuţívá. 25. 9. 2014 provedena tonzilektomie levé patrové mandle spolu 

s endoskopickou revizí epifaryngu, direktní laryngoskopií a rigidní 

esofagoskopií. Výkon byl spojen s odběrem vzorků na histologické vyšetření 

pro podezření na tumorózní lézi patrové tonzily. 

Farmakologická anamnéza : 

Uţívá  Unipress 10 mg 1 tbl. ráno ke kompenzaci hypertenze, nesteroidní 

antirevmatika nepravidelně, pouze při bolestech v kyčlích. 

Alergologická anamnéza : 

Alergii na léky ani na jiné látky neudává. 

Rodinná anamnéza : 

Otec trpěl hypertenzí a diabetem II. typu, zemřel v 62 letech na infarkt 

myokardu. Matka bez diagnostikovaných váţných onemocnění, ale v 63 letech 

umírá na blíţe nespecifikovanou srdeční slabost. Bratr od 30 let v léčení s 

vysokou hladinou cholesterolu a diabetem II. typu. Sestra nikdy váţně 

nestonala. Kontakt udrţuje pouze s jedním potomkem a pokud ví, nemá 

zdravotní komplikace. 

Pracovní anamnéza : 

Dříve pracoval jako zedník, úředník v sázkové kanceláři a řidič na rozvozu 

cukrovinek. Nyní ve starobním důchodu. 

Sociální anamnéza : 

Ţije s manţelkou, která je nemocná a potřebuje pomoc, protoţe se hůře pohybuje. 

Komfortní bydlení v městském bytě nevyţaduje větší starost o teplo, vodu ani 

ostatní energie. 

Lékařská anamnéza byla řazena dle základního schématu učebnice Fyzikální 

vyšetření pro sestry. (Nejedlá,2015,s.15-17). 
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9.2. Ošetřovatelská anamnéza 28.10. 2014 

Hospitalizace před plánovanou operací: 

Pacient P.Š., muţ, 69 let, ţenatý. Dříve pracoval jako zedník, v současné době ve 

starobním důchodu. Rodina je informovaná o jeho hospitalizaci. 

Diagnóza při přijetí :   

 Zhoubný nádor patrové mandle 

Chronická onemocnění :   

 Hypertenze, artróza kyčelních kloubů 

Stav po : 

Operaci ţlučníku, obou kolen a červovitého přívěsku slepého střeva. Závaţná 

infekční onemocnění neprodělal 

Léčba : 

 Chirurgické odstranění levé patrové tonzily spolu s revizí nosohltanu, hrtanu, 

hltanu a jícnu. Toho času ve fázi časného zjizvení 32. den po zákroku na ORL 

oddělení 

Farmakoterapie : 

 Unipress 10 mg, 1 tableta perorálně ráno ke kompenzaci hypertenze, 

 Algifen Neo analgetické kapky 35 kapek při bolesti, maximálně 1x za 6 hodin. 

Fyziologické funkce : 

 krevní tlak 151/88 mmHg,   68 pulzů za minutu,    tělesná teplota 36,4 °C,   

 saturace periferie kyslíkem neměřena,  12 dechů za minutu 

Alergie : 

 Neudává na léčiva, dezinfekce ani na potraviny a jiné noxy. 

Informovanost :  

Pacient je plně informován o své nemoci a přeje si dostávat další informace s 

chorobou  

a léčbou spojené. 

Vědomí :  

Pacient při plném vědomí, přesně orientovaný místem, časem i osobou 
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Bolest :  

V dané chvíli bolestí netrpí, objevuje se pouze k večeru v místě po nedávném 

chirurgickém zákroku v mírné intenzitě (1-2 dle vizuální analogové škály), 

většinou bez nutnosti uţít analgetika 

Dýchání :  

Potíţe s dýcháním nemá, dušnost nepociťuje, je bývalý kuřák, nekašle 

Stav kůže :  

Změny na kůţi nemá, koţním onemocněním netrpí, o nohy pečuje běţně 

Invazivní vstupy : 

16.10.2014 zavedena perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG), pro zajištění 

enterální výţivou v časném pooperační období plánovaného zákroku. Okolí 

vstupu je klidné, bez zarudnutí, pravidelnými převazy dobře ošetřené. 

Výživa :  

Potravu přijímá bez dietních omezení v mnoţství nezměněném oproti normálu. 

Tekutiny v podobě vody, čaje a dalších přijímá v mnoţství cca 2 l za den, alkohol 

pouze příleţitostně. Má chuť k jídlu a s příjmem potravy nemá potíţe stejně tak 

nemá problém s denticí a její funkcí.Váţí 79 kg, měří 171 cm, BMI je 27,01. 

Hmotnost před zákrokem zvýšil o 1 kg. 

Vyprazdňování :  

Problémy s močením neudává, stolici má pravidelně (27.10.2014 naposledy) 

Aktivita :  

Soběstačný, samostatný bez omezení, hodnocení provedeno pomocí hodnotící 

škály dle Barthelové s výsledkem 100 bodů. 

Spánek : 

Nenarušený, léky neuţívá, spí dobře a po probuzení se cítí odpočatý. 

Vnímání, poznávání : 

Nemá potíţe se zrakem, řeč je plynulá a srozumitelná, na otázky odpovídá 

přiléhavě. Slyší dobře, ale trpí ušním šelestem. Ţádné kompenzační pomůcky 

nepouţívá. 
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Emocionální stav :  

Pacient mírně rozrušený z příštího velkého operačního výkonu, má obavy, ale sám 

je umí rozumově zdůvodnit. 

Vnímání zdraví : 

Pomalu se vyrovnává s diagnostikovanou váţnou nemocí, dodrţuje rady 

zdravotníků a je rozhodnut dovést léčbu do konce. 

Sociální zázemí : 

Ţije v městském bytě ve společné domácnosti s manţelkou, jejíţ zdravotní stav 

vyţaduje částečnou pomoc a převzetí starostlivosti o domácnost. Se členy rodiny 

je v kontaktu. 

 

Souhrn : 

Pacient působil klidným a vyrovnaným dojmem. Znal svůj zdravotní stav i 

důvody řešení zdravotního stavu dalším chirurgickým zákrokem. Byl samostatný 

a soběstačný. Přišel se zavedeným PEGem (perkutánní endoskopickou 

gastrostomíí) pro zajištění výţivy enterálním přípravkem v pooperačním období, 

protoţe charakter zákroku komplikoval příjem stravy i tekutin přirozenou cestou. 

Aktivně se zajímal o lékařskou a ošetřovatelskou péči v pooperačním období. 

Díky znalosti zdravotnického týmu z předchozí hospitalizace panovala ve 

vzájemném vztahu atmosféra důvěry. Přijímající lékař pacientovi podrobně 

vysvětlil operační zákrok i s předpokládaným pooperačním průběhem a moţnými 

komplikacemi. Návštěva anesteziologa přispěla ke zmírnění obav z delší celkové 

anestezie a ujištění, ţe hned po ukončení operace bude krátkodobě přeloţen na 

oddělení ARO, rozptýlilo i zbylou nejistotu. Formulář ošetřovatelské anamnézy 

včetně hodnotících škál viz příloha č. 1. 

 

9.3. Předoperační příprava 

Večer před plánovanou operací je úkolem sestry pacienta poučit o pravidlech, 

která jsou nutná k prevenci neţádoucích komplikací během celkové anestezie, 

operace a časné pooperační péče. Proto je nutné, aby pacient minimálně od 

půlnoci nic nejedl a nepil, v případě kuřáků nekouřil. Po podání anesteziologem 
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ordinované premedikace byl pacient poučen,aby nevstával sám z lůţka, protoţe 

tlumící léky mohou mít vliv na stabilitu pohybu a hrozí tudíţ nebezpečí pádu. 

Ráno se příprava zaměřila na celkovou hygienu s doporučením na pečlivé omytí 

genitálu, protoţe pacientovi byl v úvodu operace zaveden permanentní močový 

katétr z důvodu časové náročnosti výkonu a podávání infuzních roztoků. Dále na 

pečlivé oholení tváře a krku, neboť tyto partie byly operačním polem. Poté se 

pacient oblékl do připravených kompresních punčoch pro prevenci 

troboembolické komplikace a empíru. Samozřejmostí byla kontrola krevního 

tlaku, pulzu a tělesné teploty. Dle doporučení anesteziologa byla podána další 

dávka ordinované premedikace a pacient poté uloţen na lůţko. Z ošetřovatelského 

hlediska bylo důleţité pacienta kontrolovat, ale zároveň ani nerušit. Nadměrná 

pozornost v něm vyvolávala nepříjemné pocity. Proto sám zvolil variantu 

pootevřených dveří svého pokoje, kde je  stavební uspořádání takové, ţe i tak 

zachovává soukromí a intimitu. 

Dobře připravený a klidný pacient je jedním z krůčků k úspěchu náročné operace. 

 

9.4.Operační výkon 

Pacient podstoupil velmi náročný výkon, při kterém lékaři museli resekovat jizvu 

po předešlé tonzilektomii. Následně přistoupili k rozšířené blokové disekci 

krčních uzlin na levé straně krku s odstraněním lymfatických uzlin. Vzhledem k 

těsnému kontaktu metastázy nádoru s podčelistní slinnou ţlázou bylo nutné také  

její odstranění. K infiltraci nádorem došlo rovněţ i v oblasti příušní slinné ţlázy, 

proto byla provedena resekce kaudy parotidy. Bohuţel nebylo moţné zachovat 

všechny nervové struktury a z onkologického hlediska došlo i k nutným zásahům 

na větších cévních svazcích. Na závěr operace byla zavedena podtlaková drenáţ. 

Celkový pobyt pacienta na operačním sále byl 6 hodin a po ukončení výkonu byl 

ventilovaný předán do péče ARO oddělení k postupnému probuzení z celkové 

anestezie. 
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9.5. Ošetřovatelská anamnéza 30.10. 2014 

hospitalizace po návratu z oddělení ARO 

Pacient P.Š., muţ, 69 let, ţenatý. Dříve pracoval jako zedník, v současné době ve 

starobním důchodu. Rodina je informovaná o jeho hospitalizaci. 

Diagnóza při přijetí : 

Zhoubný nádor patrové mandle 

Chronická onemocnění : 

Hypertenze, artróza kyčelních kloubů 

Stav po : 

Operaci ţlučníku, obou kolen a červovitého přívěsku slepého střeva. Závaţná 

infekční onemocnění neprodělal 

Léčba : 

Resekce jizvy po levé patrové tonzile, bloková krční disekce, odstranění celé 

podčelistní a části příušní slinné ţlázy. Pooperační den 1. 

Farmakoterapie : 

Unipress 10 mg, 1 tableta rozdrcená a rozpuštěná ve vodě podaná ráno 

gastrostomickou sondou a proplach vodou 

Novalgin 2 ml 1x za 6 hodin k tlumení bolesti 

Nutrison multifibre, enterální výţiva 1x za 3 hodiny gastrostomickou sondou 

50ml a 50 ml vody 

Fyziologické funkce : 

Krevní tlak 112/68 mm Hg, 89 pulzů za minutu, tělesná teplota 36,9 °C, saturace 

periferie kyslíkem 97 %, 15 dechů za minutu 

Alergie : 

Neudává na léčiva, dezinfekce ani na potraviny a jiné noxy. 

Informovanost : 

Pacient je plně informován o své nemoci a přeje si dostávat další informace s 

chorobou a léčbou spojené. 
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Vědomí : 

Pacient při vědomí, ale pod vlivem analgetik, přesně orientovaný místem, časem i 

osobou 

Bolest : 

Vnější operační rána na krku je nebolestivá, vnitřní vykazuje citlivost 3 - 4 dle 

vizuální analogové škály s propagací do oblasti ucha.Pacient tvrdí, ţe bolest je s 

analgetiky únosná. 

Dýchání : 

Potíţe s dýcháním nemá, dušnost nepociťuje, je bývalý kuřák, nekašle, se 

stoupající bolestivostí se dech prohlubuje. 

Stav kůže : 

Změny na kůţi v operované oblasti krku ve smyslu rozsáhlé operační rány kryté 

obvazovým materiálem pouţitým na operačním sále, jejíţ topografie je blíţe 

specifikovatelná aţ při převazu. Koţním onemocněním netrpí. 

Invazivní vstupy : 

16.10.2014 zavedena perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG), pro zajištění 

enterální výţivou v časném pooperační období plánovaného zákroku. Okolí 

vstupu je klidné, bez zarudnutí, pravidelnými převazy dobře ošetřené. 

29.10.2014 na straně blokové krční disekce zavedena podtlaková drenáţ, která 

plní svou funkci a odvádí sekret z rány do sběrné nádobky. 

29.10.2014 na předloktí levé horní končetiny před úvodem do celkové anestezie 

zaveden na operačním sále permanentní venózní katétr (velikosti G 22) nejeví 

známky zánětu a je plně funkční. 

29.10.2014 na operačním sále zaveden permanentní močový katétr ( velikosti 16 

Fr/Char.), odvádí moč do sběrného sáčku s antirefluxní chlopní 

Výživa : 

Vzhledem k operační ráně v oblasti orofaryngu, nemůţe přijímat stravu ústy, aby 

při polykacím aktu nedocházelo k napínání tkání a tím i k moţnosti krvácení. Z 

tohoto důvodu byla podávána enterální výţiva (Nutrison multifibre) dříve 

zavedenou perkutánní endoskopickou gastrostomíí. Potřeba tekutin byla hrazena 

podáním infuzních roztoků nitroţilně s ohledem na hmotnost pacienta a jeho 
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běţný příjem tekutin před zákrokem. Kontrola hmotnosti proběhne záhy po 

zlepšení zdravotního stavu. 

Vyprazdňování : 

Vyprazdňování močového měchýře permanentním močovým katétrem bez 

komplikací, ale pacient jej špatně snáší. Poslední stolice byla 28.10.2014. 

Aktivita : 

Soběstačnost mírně ovlivněna časným pooperačním stavem a proto potřebuje 

lehkou pomoc ke zvládání běţných úkonů sebeobsluhy. Snaţí se znovu získat 

ztracené schopnosti. Hodnocení dle Barthelové s výsledkem 80 bodů 

Spánek : 

Spí špatně, protoţe neustálé světlo a ruch na oddělení ARO nepříznivě ovlivnil 

usínání i spánek. Stále se budil. Hypnotika nebyla podána. 

Vnímání, poznávání : 

Nemá potíţe se zrakem, řeč je však pomalá, odpovídá co nejjednoduššími slovy, 

na otázky odpovídá přiléhavě. Slyší dobře, ušní šelest vnímá, ale v kontextu 

situace mu jiţ nepřikládá takový význam. Vliv analgetik nelze vyloučit. 

Kompenzační pomůcky nemá 

Emocionální stav : 

Pacient si stěţuje na únavu, nevyspání, vyčerpání a mírnou bolest. Všechny tyto 

faktory mají vliv na emoce ve smyslu posunu k nestabilitě a rozmrzelosti. Je si 

vědom, ţe s postupným uzdravováním budou negativa ustupovat a věří ve 

vylepšení psychické pohody. 

Vnímání zdraví : 

Na jedné straně cítí úlevu po chirurgickém zákroku, ale svůj aktuální stav vnímá 

jako problematický především z pohledu částečné ztráty soběstačnosti. 

Sociální zázemí : 

Ţije v městském bytě ve společné domácnosti s manţelkou, jejíţ zdravotní stav 

vyţaduje částečnou pomoc a převzetí starosti o domácnost. Se členy rodiny je v 

kontaktu. 
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Souhrn : 

Velmi náročný operační zákrok nutně vedl k mnohým komplikacím z něj 

plynoucích. Patří mezi ně zavedení invazivních vstupů. K podpoře zdárného 

hojení ran byl zaveden podtlakový drén. Pro nitroţilní podávání léčiv včetně 

infuzních roztoků byl zaveden permanentní ţilní venózní katétr. Dočasně 

zavedený permanentní močový katétr odváděl moč z močového měchýře. 

Gastrostomická sonda k zajištění výţivy enterálním přípravkem byla zavedena jiţ 

dříve a pacient ji bez problémů akceptoval. V celkovém stavu pacienta se odráţela 

zátěţ organismu spojená s absolvovanými operačními i ošetřovatelskými výkony 

a překlad z oddělení ARO na pooperační pokoj standardního oddělení ORL uvítal. 

Vkládal naději v lepší odpočinek v klidnějším prostředí. Provozní nároky oddělení 

intenzívní péče byly pro pacienta zátěţovým faktorem především v nemoţnosti 

spát a jeho potřeba spánku nebyla uspokojena. Cítil se velice unavený a 

rozmrzelý.Formulář ošetřovatelské anamnézy včetně hodnotících škál viz příloha 

č. 2. 

 

9.6. Pooperační průběh 

Ošetřovatelská péče po rozšířené tonzilektomii 

 a blokové krční disekci  

Po odeznění celkové anestezie a šetrném probuzení byl pacient navrácen do péče 

standardního oddělení ORL na observační pooperační pokoj. Jeho stav si ţádal 

zvýšenou pozornost a péči, protoţe náročnost zákroku byla veliká. Na lůţku leţel 

na zádech nebo na boku v poloze se zvýšenou horní polovinou těla tak, aby 

nedocházelo k překrvení operované oblasti. Pravidelné sledování ţivotních funkcí, 

to znamená - krevního tlaku, srdeční frekvence a saturace periferních tkání 

kyslíkem, zajišťovalo připojení pacienta na monitor. Jednotlivé hodnoty byly 

zaznamenávány do listu sledování vitálních funkcí v pravidelných časových 

intervalech. Důleţité bylo také sledování krvácivých projevů v operačních 

ranách.Krvácení jako eventuální pooperační komplikace tonzilektomie můţe být 

časné (do 24 hod.), přičemţ  vzniká 5-7hodin po výkonu, anebo pozdní (víc neţ 

24 hod.) s výskytem 5.-7. den po operaci (Pellant a Škvrňáková, 2005, s. 215-

218). 
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Zvýšená pozornost byla věnována i podtlakové drenáţi, zejména aby byla 

neustále funkční a kontinuálně odváděla sekreci z rány po blokové krční disekci.K 

ošetření rány po rozšířené tonzilektomii se pouţívaly výplachy dutiny ústní 

šetrným dezinfekčním roztokem a bylinným výluhem. Rána po blokové disekci 

byla kaţdý den sterilně převazována a stejně tak ošetřován byl i vstup podtlakové 

drenáţe. Pravidelné podávání analgetik přispívalo k celkovému pohodlí a klidu 

pacienta. 

Bolest po tonzilektomii patří k nejobtíţněji ovlivnitelné pooperační bolesti v ORL 

a často jim není věnována dostatečná pozornost (Pellant a Škvrňáková, 2005, s. 

215-218). Úprava lůţka, pravidelná výměna lůţkovin, podkládání hlavy malými 

polštářky a pomoc při změně polohy se můţe jevit jako banalita, ovšem kaţdá 

maličkost má pro pacienta velký význam pro pocit komfortu. Hydratace a výţiva 

byla zajištěna pomocí dříve zavedené gastrostomické sondy. Poradce pro enterální 

výţivu stanovil mnoţství a druh enterální výţivy a pro doplnění bilance tekutin 

pro první pooperační dny doporučil i podání infuzních roztoků intravenózně. 

Podávání enterální výţivy sice způsobilo v prvních dnech průjmové problémy, ale 

pacientův zaţívací trakt se brzy přizpůsobil. Vyprazdňoval se na toaletě, která je 

spolu s koupelnou přímo na pokoji a proto mohl dobře udrţovat hygienu anální 

oblasti. Časná vertikalizace a chůze s doprovodem byla dobrým rehabilitačním 

prvkem. I přes aktivizaci pacienta se vyskytnul problém se spánkem. Jako důvod 

sám uváděl neustálé osvětlení observačního pokoje. V prvních dnech ale bylo 

důleţité mít stále vizuální kontakt a pozorovat pacienta, aby nedošlo ke 

zbytečným komplikacím ve zdravotním stavu. Ten by se mohl komplikovat 

například krvácením z operační rány, poklesem krevního tlaku, dušností při otoku 

v dýchacích a polykacích cestách nebo dalšími, ţivot ohroţujícími situacemi. 

Spánkový deficit způsobil, respektive přispěl k nástupu emocionální nestability 

pacienta. Na jejím vzniku se zároveň se spánkovým deficitem podílelo mnoho 

dalších faktorů, z nichţ by kaţdý sám o sobě pravděpodobně významnou zátěţ 

psychiky neznamenal, nicméně synergický efekt jednotlivých negativních 

pooperačních omezení se v pacientově psychickém stavu projevil. Například - 

pacient nemohl přijímat stravu ústy. Nepřítomnost chuťových podnětů je pro 

zdravého člověka jednoduše překonatelnou překáţkou, protoţe si uvědomuje, ţe 
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je to snadno a rychle řešitelná záleţitost. Ale v tomto případě pacient ani 

zdravotníci nemohli jasně stanovit hranici, kdy bude opět přijímat standardní 

stravu. Pro pacienta vyčerpaného nedostatkem spánku, pooperačními bolestmi a 

nejistotou do budoucna je pak udrţení vlastní psychické pohody velmi sloţité a 

těţké. 

Po třech dnech intenzívní péče na observačním pokoji byl pacient přemístěn na 

standardní pokoj nejblíţe k pracovně sester, kde trávil čas aţ do propuštění do 

domácího léčení. Při odchodu z nemocnice byl pacient plně soběstačný, operační 

rány zahojené, sám se staral o zavedenou gastrostomickou sondu a jedl měkkou 

běţnou stravu. 

 

10. Ošetřovatelské problémy 

10.1. Riziko infekce operační rány 

10.1.1. Péče o ránu po rozšířené tonzilektomii 

Široce resekovaná tkáň kolem jizvy byla peroperačně biopticky vyšetřena a okraje 

hlášeny jako nádoru prosté. Horní část defektu byla kryta rozpolcenou uvulou, 

dolní část ponechána ke granulaci. Polykací cesty jsou osídleny mikrobiální flórou 

a proto se k ošetření granulující tkáně pouţívají výplachy šetrnými dezinfekčními 

roztoky, aby se podpořilo rychlé hojení. Zde se pouţíval 3%roztok  peroxidu 

vodíku ředěný sterilní vodou 1:2. Pro pacienta bylo příjemnější pouţití výluhu 

šalvěje lékařské, která obsahuje silici s protizánětlivým účinkem, má 

tolerovatelnou chuť a příjemnou vůni. Sestra pacienta naučila ošetřované místo 

správně vyplachovat tak, aby se roztoky dostaly aţ na místo jizvení. Kloktání bylo 

nevhodné, protoţe mohlo dojít k odloučení fibrinové vrstvy na defektu s 

následným rizikem krvácení. Zdravotní stav pacienta umoţnil samostatné 

ošetřování za předpokladu, ţe sestra dohlíţela na pravidelný přísun čerstvých 

roztoků a četnost samostatné péče vyplachováním v koupelně. Péče o ránu v 

polykacích cestách trvala po celou dobu hospitalizace a ze strany pacienta bylo 

nutné její plné zvládnutí , protoţe později slouţila jako prostředek běţné hygieny 

dutiny ústní po jídle. 
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10.1.2. Péče o ránu po blokové disekci krčních uzlin 

Koţní obloukovitý řez byl veden od mastoidu k jugulu na levé straně. Po 

verifikaci struktur byly odstraněny spádové lymfatické uzliny a další radikální 

zásahy vedly k postupnému odstranění struktur zasaţených tumorem. Pro péči o 

zevní ránu je důleţité vědět, ţe při tomto výkonu dochází k chirurgické intervenci 

do značné šířky i hloubky tkání. Z tohoto faktu mohou plynout komplikace při 

hojení. Na usnadnění odvodu sekrece z rány byl zaveden podtlakový drén. Ten 

však od druhého pooperačního dne svou sací funkci neplnil a sekrece odcházela 

samospádem nebo po napojení na odsávačku s regulací podtlaku. Třetí pooperační 

den lékař hadičku drénu odstřihl, ale v ráně ponechal, jako spádovou drenáţ 

odvádějící sekret do sterilního krytí. Sedmý den odstranil drén definitivně. K 

hromadění sekretu v okolní tkáni nedocházelo a někdy přítomný otok se 

nerozvinul. Prevencí zánětlivým komplikacím se stala ordinovaná intravenózní 

širokospektrální antibiotika. 

Hojení rány se od šestého pooperačního dne i přes aplikaci širokospektrálních 

antibiotik  komplikovalo zánětem okolních tkání. Horní vrstva s koţním krytem se 

nepřihojila ke spodině rány kompletně. Mezi nimi vznikla dutina. Po odstranění 

drénu lékař indikoval přiloţení tlakového obvazu na levé straně krku provedeného 

elastickým obinadlem s pouţitím válečků obvazu přímo v místě defektu. 

Provedení takové bandáţe musí respektovat dýchání i prokrvení a zároveň 

kompresí dostatečně působit na přihojení volné tkáně.Tato komprese byla 

pouţívána dva týdny. Polovina stehů byla odstraněna sedmý pooperační den, 

druhá polovina den devátý. Kaţdodenní péče o ránu je uvedena v tabulce č.1 

Ošetřování rány. 

 Veškeré převazy operační rány probíhaly asepticky za pouţití sterilních pomůcek 

a materiálů. Pacient byl na vyšetřovně uveden do polohy vhodné k provedení 

převazu. Důleţitou součástí při ošetření byla příprava potřebných pomůcek, aby 

bylo moţné převaz provést podle pravidel a bez zbytečných prodlev. Následovala 

dezinfekce rukou, oblečení nesterilních rukavic, a sejmutí původního krytí tak, 

aby nedošlo ke kontaktu s ránou. Opětovná hygienická dezinfekce rukou a 

výměna rukavic je důleţitá jako prevence zavlečení infekce do rány a proto byla 

také pečlivě dodrţována. Toaleta rány, mechanická očista a dezinfekce rané 
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plochy byla provedena sterilní pinzetou a sterilními tampóny. Poté následovalo 

finální překrytí rány sterilními mulovými čtverci fixovanými po okrajích náplastí. 

Postup převazu byl konfrontován s literaturou a shledán za odpovídající 

(Vytejčková, 2015, s. 199-220) 

Péče o podtlakovou drenáţ spočívala především v kontrole funkce a zachování 

podtlaku v plastové sběrné nádobce, stejně jako ve sledování mnoţství 

odvedeného sekretu z rány a sterilních převazů vstupu drenáţe přes koţní kryt. 

Zaveden byl jeden drén, proto nebylo nutné značení. Fixace drénu v ráně byla 

jedním stehem a náplasťovou smyčkou, aby nedocházelo k tahu  za steh. 

(Vytejčková, 2015, s. 251-253). 

           Tabulka č. 1 Ošetřování rány 

Operační rána na krku a její ošetřování 

30.10.2015 
Obvaz z operačního sálu bez prosáknutí, ponechán, vstup drenáže 
dezinfikován Octiniseptem, krytí sterilním čtvercem, podtlaková 

drenáž podfukuje - odsávání sekretu á 2 hod. 

31.10.2015 

Sejmutí obvazu, toaleta a dezinfekce klidné rány Octiniseptem, 
tekutý obvaz - Novikov, vstup drenáže dezinfikován Octiniseptem, 

krytí sterilním čtvercem, odvod sekretu pouze spádem, podtlak 
nezachován 

1.11.2015 
Dezinfekce klidného okolí rány kryté tekutým obvazem 

Octiniseptem, stejně i vstup drenáže, hadička drénu zkrácena, 
sekret odvádí do sterilních čtverců, výměna á 2 hod. 

2.11.2015 
Rána i okolí klidné, tekutý obvaz kryje, vstup drenáže dezinfikován 

Octiniseptem, krytí vrstvou sterilních čtverců, převaz á 3 hod. 

3.11.2015 
Rána i okolí klidné, tekutý obvaz kryje, vstup drenáže dezinfikován 

Octiniseptem, krytí vrstvou sterilních čtverců, převaz á 3 hod. 

  

4.11.2015 
Okolí rány začervenalé, dezinfekce Braunolem, vstup drénu také, 
krytí sterilními čtverci, odvod sekrece do obvazu, převaz á 4hod. 

5.11.2015 
Okolí rány zarudlé, dezinfekce Braunolem, vstup drénu také, drén 
odstraněn, ranka kryta sterilním tampónkem, odstranění poloviny 

stehů z rány,obnova tekutého obvazu, přiložen tlakový obvaz 

6.11.2015 
Okolí rány stále začervenalé, s mírným otokem, výměna tlakového 

obvazu 

7.11.2015 
Okolí rány mírně zarudlé, známky zánětu na ústupu, mírný otok, 

dezinfekce Braunolem a odstranění zbylých stehů, obnova 
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tekutého obvazu, tlakový obvaz vyměněn 

8.11.2015 Okolí rány začervenalé, otok mírný, výměna tlakového obvazu 

9.11.2015 Okolí rány prorůžovělé, otok mírný, výměna tlakového obvazu 

10.11.2015 tlakový obvaz neporušen, ponechán bez převazu 

11.11.2015 tlakový obvaz neporušen, mírně dotažen, ponechán bez převazu 

12.11.2015 Tlakový obvaz nepřevazován 

13.11.2015 Výměna tlakového obvazu, okolí rány klidné, na jizvu kalciová mast 

14.11.2015 
Ponechání tlakového obvazu, okolí rány klidné, na jizvu kalciová 

mast 

15.11.2015 Výměna tlakového obvazu, okolí rány klidné, na jizvu kalciová mast 

  

16.11.2015 
Ponechání tlakového obvazu, okolí rány klidné, na jizvu kalciová 

mast 

17.11.2015 Výměna tlakového obvazu, okolí rány klidné, na jizvu kalciová mast 

18.11.2015 Sejmutí tlakového obvazu, okolí rány klidné, na jizvu kalciová mast 

 

Operační rána po rozšířené tonzilektomii je přirozeně osídlena  mikroflórou, která 

se normálně vyskytuje v dutině ústní pacienta. Sterilitu z tohoto důvodu nelze 

zajistit, ale dobrou dentální a orální hygienou je moţné celkové mnoţství 

přirozeně se vyskytujících mikroorganismů podstatně sníţit. Zevní rána po 

blokové krční disekci byla asepticky převazována a péče o ni je zaznamenána v 

tabulce č 1 Ošetřování rány. Rozsah celého zákroku byl velký, proto pacientovi 

byla ordinována širokospektrální antibiotika jako prevence zánětlivých 

komplikací. Pacientovi byl podáván po osmi hodinách nitroţilně Cefuroxim 1,5 g, 

který patří mezi betalaktamová antibiotika s účinkem v mnoha skupinách bakterií. 

I přes toto opatření se v ráně následně infekce objevila. Proto lékař indikoval další 

antibiotikum patřící do skupiny aminoglykosidů - Gentamicin 80 mg - kaţdých 
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osm hodin intravenózně. Podávání antibiotik je zaznamenáno v tabulce č.2 

Podávání antibiotik.  

 

Tabulka č 2 Podávání antibiotik 

D
at

u
m

 p
o

d
án

í Antibiotikum 

Cefuroxim              

  Cefuroximum natricum / 100 ml 

F1/1 nitroţilně 

 

Gentamicin          

          Gentamicin sulfas / 100 ml 

F1/1 nitroţilně 

 

6:00 14:00 22:00 6:00 14:00 22:00 

31.10.   1,5 g 1,5 g       

1.11. 1,5 g 1,5 g 1,5 g       

2.11. 1,5 g 1,5 g 1,5 g       

3.11. 1,5 g 1,5 g 1,5 g       

4.11. 1,5 g 1,5 g 1,5 g   80 mg 80 mg 

5.11. 1,5 g 1,5 g 1,5 g 80 mg 80 mg 80 mg 

6.11. 1,5 g 1,5 g 1,5 g 80 mg 80 mg 80 mg 

7.11. 1,5 g 1,5 g 1,5 g 80 mg 80 mg 80 mg 

8.11. 1,5 g 1,5 g 1,5 g 80 mg 80 mg 80 mg 

9.11. 1,5 g 1,5 g 1,5 g 80 mg 80 mg 80 mg 

10.11. 1,5 g 1,5 g 1,5 g 80 mg     

11.11. 1,5 g 1,5 g 1,5 g       

12.11. 1,5 g 1,5 g 1,5 g       

13.11. 1,5 g 1,5 g 1,5 g       

14.11. 1,5 g 1,5 g 1,5 g       

15.11. 1,5 g           

 

10.2. Riziko nedostatečné výživy  

Zhoubné nádorové onemocnění postihuje nejen oblast svého výskytu a blízké 

okolí, ale celý organismus. Tělo soustředí maximum energie na boj s nemocí, 

která pro něj představuje velikou zátěţ. Po chirurgickém odstranění novotvaru 

vzniká zvýšená potřeba bílkovin i energie a není-li jejich příjem dostatečný, aby 

pokryl nároky organismu, dochází k odbourávání potřebných stavebních látek ze 

svalové hmoty. Především starší pacient je z tohoto důvodu ohroţen malnutricí a 

nedostatkem bílkovin. Tento deficit má velký vliv na hojení rány, 
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obranyschopnost a celkové prospívání pacienta. Spolupráce s nutričním 

terapeutem je předpokladem zajištění dostatečného příjmu ţivin potřebných pro 

organismus daného pacienta, protoţe vybere vhodný přípravek enterální výţivy 

nebo určí  adekvátní dietní opatření. Mezi obecná doporučení pro onkologicky 

nemocné patří podávání menších porcí kaloricky bohatých jídel, aby nedocházelo 

k přetěţování zaţívacího traktu a následné nevolnosti, zvracení nebo průjmům. 

Doplnění výţivy vitamínovými preparáty a dodrţování pitného reţimu při 

poruchách trávení má pozitivní odraz v celkovém zdravotním stavu. Kdyţ 

nemocný můţe přijímat stravu perorálně, je vhodné na doporučení nutričního 

terapeuta, doplnit výţivu speciálními dietetickými výrobky určenými k popíjení 

během jednotlivými porcemi jídla, které v malém objemu obsahují koncentrované 

chybějící sloţky. (Podběhlá, 2011, s. 62-64) 

Náročný operační výkon v oblasti orofaryngu pacientovi zpočátku komplikoval 

příjem potravy i tekutin ústy. Bylo nutné jej zajistit tak, aby pacient nemusel 

polykat, ale zaţívací trakt si zachoval svou funkci. Důleţité bylo také zachování 

přirozeného osídlení střev mikroflórou, kterou obsahují. Dostatečný příjem ţivin i 

tekutin lze dát také do souvislosti  s hojením operačních ran. K regeneraci tkání 

organismus potřebuje mnoho stavebních látek i energie.  Enterální výţiva byla 

podávána v postupně se zvyšujících dávkách tak, aby se zaţívací trakt pacienta 

novému způsobu příjmu potravy přizpůsobil. I přes toto opatření se v počátku 

podávání enterální výţivy zaţívání komplikovalo lehkou nesnášenlivostí. Těsně 

po aplikaci dávky přípravku pacient pociťoval ţaludeční nevolnost. Úleva nastala 

aţ po nasazení pravidelné dávky Omeprazolu, kterou lékař ordinoval v 

intravenózní infuzi. Během dalších dnů se stav zaţívání komplikoval mírným 

průjmem, který následně odezněl bez nutnosti intervence medikamenty. Stále se 

zlepšující sebepéče dovolila provést edukaci pacienta v samostatné aplikaci 

enterálního přípravku gastrostomickou sondou do ţaludku. Podrobný popis kroků 

prováděných sestrou při aplikaci výţivy do sondy, přispěl k rychlému pochopení 

pacientem. Během jednoho dne se naučil bezpečně pracovat s přípravkem 

enterální výţivy, aplikovat jej a starat se o permanentní endoskopicky zavedenou 

gastrostomickou sondu, včetně převazu vstupu sondy přes břišní stěnu. Větší 

samostatnost v péči o sebe sama přispěla k posunu v psychickém stavu směrem ke 
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zlepšení. Pacient dobře vnímal pochvalné a povzbudivé reakce zdravotníků, které 

ho motivovaly k další práci. Od čtvrtého dne po operaci mohl pacient přijímat 

tekutiny ústy. Podávané čaje pravidelně střídal, aby byl alespoň minimálně 

zachován chuťový komfort. Pro pacienta tato zněna opět pozitivně zasáhla také do 

psychické pohody. Dalším zlomem byl začátek podávání šetřící diety a postupný 

přechod k normální stravě. Základním předpokladem bylo úspěšné hojení rány po 

rozšířené tomzilektomii, která byla pravidelně kontrolována a ošetřována 

výplachy. Podávání enterální výţivy je zaznamenáno v tabulce č. 3 Podávání 

výţivy a tekutin 

 

              Tabulka č. 3 Podávání výživy a tekutin 

Podávání výživy a tekutin 

Datum 
Nutrison multifibre + voda v ml Příjem per os 

6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 čaj strava 

30.10.2015     250+50 nechce 50+50 50+50 ne ne 

31.10.2015 50+50 50+50 100+50 100+50 100+50 100+50 ne ne 

1.11.2015 100+50 150+50 150+50 150+50 150+50 150+50 ne ne 

2.11.2015 150+50 150+50 150+50 150+50 150+50 180+50 1000 ml ne 

3.12.2015 180+50 180+50 180+50 240+50 200+50 200+50 1200ml ne 

4.11.2015 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 600 ml ne 

5.11.2015 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 550 ml ne 

6.11.2015 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 500 ml ne 

7.11.2015 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 600 ml ne 

8.11.2015 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 500 ml ne 

9.11.2015 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 700 ml ne 

10.11.2015 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 500 ml ne 

11.11.2015 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 600 ml ne 

12.11.2015 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 600 ml ne 

13.11.2015 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 600 ml ne 

14.11.2015 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 600 ml ne 
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10.2.1. Péče o perkutánní endoskopickou gastrostomii 

Perkutánní endoskopická gastrostomie (dále jen PEG) je řešením dlouhodobě 

podávané enterální výţivy. Zavádí se pacientovi v době, kdy jeho zdravotní stav 

neumoţňuje dlouhodobě přijímat stravu per os. V oboru ORL se k tomuto kroku 

přistupuje také jako k prevenci pozdějších komplikací s příjmem stravy ústy. 

Některé rozsáhlé chirurgické výkony v oblasti dutiny ústní a polykacích cest 

mohou svým charakterem způsobit problém při jídle i pití. PEG je tenká sonda 

zavedená přes stěnu břišní do ţaludku a slouţí k podávání přípravků enterální 

výţivy po dobu kdy pacient nemůţe nebo nechce přijímat stravu ústy. Těsně po 

jejím zavedení je nutné sledovat místo průchodu břišní stěnou, pravidelně 

převazovat a sledovat stav kůţe kolem kanálku, který se podél sondy vytvořil. 

(Ţeţulková, Matoušek, 2008, s. 52)  

Předpokladem pro podávání enterální výţivy byla plně funkční a pečlivě 

ošetřovaná gastrostomická sonda. Zavedená gastrostomie vyţadovala běţnou péči, 

protoţe v době nástupu pacienta k hospitalizaci byl kanál téměř zhojen a 

nevykazoval známky zánětlivé reakce. Proto se kaţdý den prováděla mechanická 

očista okolí vstupu šetrnou dezinfekcí, zasypání framykoinovým zásypem a 

podloţení kontaktního terčíku sterilním čtvercem s nástřihem fixovaným 

prouţkem náplasti. Pacientovi byla pravidelně podávána enterální výţiva a po 

ukončení aplikace přípravku byla zavedená sonda proplachována vodou. 

Z hlediska enterální výţivy je zajímavý účinek jinak běţně podávaného čaje, který 

však způsobuje zabarvení sondy a proto je ve vztahu k péči o gastrostomii méně 

vhodný. Jakmile se pacientův pooperační stav zlepšil, byl aktivně zapojen do 

podávání výţivy a do péče o sondu i její vstup. Sesterskou edukaci a praktický 

nácvik rychle pochopil. Během jednoho dne byl schopen bezpečně provést 

všechny výkony spojené s podáváním výţivy s péčí o sondu. 

 

10.3. Bolest 

Bolest je významným faktorem zásadně ovlivňujícím vnímání pooperačního 

průběhu a celkové následné rekonvalescence pacientem, tudíţ dokáţe velmi 

negativně ovlivnit pacientův psychický i fyzický stav a tím pooperační průběh 

vůbec. Z toho důvodu by tlumení bolesti způsobené léčbou mělo patřit k prioritám 
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zdravotnického týmu. Akutní bolest je primární informací organismu o porušené 

funkci a trvá v řádech hodin aţ dnů.  Sestra běţně pouţívá škály pro hodnocení 

bolesti, aplikuje nefarmakologické metody tišení bolesti a podává léky ordinované 

ošetřujícím lékařem. Všechny tyto prostředky mají za cíl odstranění bolesti nebo 

potlačení její intenzity do snesitelné úrovně. Bolest je individuální subjektivní 

pocit a pakliţe pacient tvrdí, ţe má bolest, není na místě tvrzení zpochybňovat. 

Její intenzitu kaţdý proţívá svým způsobem a pro jednoho zanedbatelná bolest 

můţe být pro druhého bolestí nesnesitelnou. Proto se pouţívají hodnotící škály, 

aby se intenzita bolesti relativně objektivizovala a lékař mohl indikovat 

medikamentózní intervenci. Hodnotící škály jsou pro příklad uvedeny v příloze 

č.2. Po chirurgických výkonech na hlavě a krku vzniká střední aţ krutá bolest 

nociceptívního i neuropatického charakteru a bolest po tonzilektomii je 

farmakologicky obtíţně ovlivnitelná. Bolest vyvolává negativní odezvu také v 

pacientově psychice. Navenek se nepohoda spojená  s bolestí u pacienta 

projevovala mrzutostí, úsečnými odpověďmi na kladené otázky, slovními výpady 

s náznakem agresivity nebo naopak chováním s dílem netečnosti. Kaţdá, z těchto 

forem osobního projevu, je ve vztahu k bolesti pochopitelná. 

Nefarmakologické fyzikální metody se uplatňují s ohledem k pooperačnímu 

stavu a riziku krvácení. Z těchto důvodů se pouţívá především působení chladu 

(Málek, Ševčík a kol., s. 29-35). Pacientovi po rozšířené tonzilektomii byl 

přikládán ledový gelový obklad na zevní oblast krku korespondující danou 

lokalizací vnitřnímu chirurgickému zákroku. Sáček s gelem bylo nutné zabalit 

do vhodné tkaniny, aby nedošlo k poškození kůţe intenzivním chladem. 

Dlouhodobá aplikace ledového gelového obkladu můţe být pro pacienta 

nepříjemná, proto je potřeba respektovat jeho pocity a nechat na jeho zváţení, 

jak dlouho bude mít obklad přiloţený. 

Stejně tak i úlevová poloha je předpokladem prevence bolesti vzniklé z 

nepřirozeného uloţení těla v lůţku. Ke stabilizaci bylo třeba vyuţít pomůcek v 

podobě kuličkových polštářků, molitanových válečků a podobně. Pacient se s 

takovou podporou v lůţku uvolnil a svaly nevytvářely napětí v operační ráně a 

jejím okolí. Nemít bolest a moci se uvolnit bylo pro pacienta předpokladem 
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přípravy na spánek, který je nutný k obnově sil, potřebných k další 

rekonvalescenci. 

Farmakologické ovlivnění bolesti indikoval lékař na základě sdělení od pacienta 

při vizitách a informací zaznamenaných sestrou do dokumentace podle pouţívané 

škály hodnocení bolesti. Kaţdé ráno se u pacienta hodnocení provádělo pomocí 

vizuální analogové škály, která je jednoduchá a srozumitelná. Ordinována byla 

neopioidní analgetika -  metamizol a paracetamol. Opiátové analgetikum 

Dipidolor, byl podán pouze jednou a to první den po překladu z oddělení ARO na 

standardní oddělení ORL v dávce 5mg nitroţilně. Pacient po podání udával 

nepříjemné pocity podobné opilosti a na jeho ţádost nebyla aplikace opakována. 

Metamizol je analgetikum - antipyretikum se spasmolytickým účinkem. Pacietovi 

byl podáván zpočátku intravenózně, později perorálně, jak je zaznamenáno v tab. 

č 4. Podávání analgetik 

 Paracetamol je analgetikum - antipyretikum bez antiflogistického účinku s 

dobrou snášenlivostí. Pacientovi byl indikován mezi dávkami Metamizolu, kdyby 

intenzita bolesti překročila únosnou mez v intervalu určeném pro jeho podání. 

Rozdrcené a rozpuštěné tablety měly být podány přímo do ţaludku pacienta 

cestou zavedené perkutánní gastrostomie. Pacient udával dostatečné ovlivnění 

bolesti Metamizolem, proto nebyl Paracetamol podáván. 

 

Tabulka č. 4 Podávání analgetik 

Novalgin                                                                     
Metamizolum natricum monohydricum                               

500 mg / 1 ml   nitrožilně 

  6:00 12:00 14:00 18:00 22:00 24:00:00 

30.10. 2 ml 2 ml   2 ml   2 ml 

31.10. 2 ml 2 ml   2 ml   2 ml 

01.11. 2 ml  2 ml   2 ml   2 ml 

02.11. 2 ml  2 ml   2 ml   2 ml 

03.11. 2 ml 2 ml   2 ml   2 ml 

04.11. 2 ml 2 ml   2 ml   2 ml 

05.11. 2 ml  2 ml   2 ml   2 ml 
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06.11. 2 ml  2 ml   2 ml   2 ml 

07.11. 2 ml  2 ml   2 ml   2 ml 

08.11. 2 ml  2 ml   2 ml   2 ml 

09.11. 2 ml  2 ml   2 ml   2 ml 

10.11. 2 ml  2 ml   2 ml   2 ml 

11.11. 2 ml  2 ml   2 ml   2 ml 

12.11. 2 ml  2 ml   2 ml   2 ml 

13.11. 2 ml  2 ml   2 ml   2 ml 

14.11. 2 ml  2 ml   2 ml   2 ml 

 

Algifen kapky                                             

Metamizolum natricum monohydricum 500 mg a 

Pitofenoni hydrochloridum 5 mg / 1 ml (27 kapek) 

  6:00 12:00 14:00 18:00 22:00 24:00:00 

15.11.   45 gtt   45 gtt   45 gtt 

16.11. 45gtt   45 gtt   45 gtt   

17.11. 45 gtt   45 gtt   45 gtt   

18.11. 45 gtt   45 gtt   45 gtt   

19.11. 45 gtt   45 gtt   45 gtt   

20.11. 45 gtt           

 

 

10.4. Porušený spánek 

Náročnost chirurgického výkonu si vyţádala neméně náročnou péči o pacienta na 

pooperačním pokoji. Kontinuální monitorování základních ţivotních funkcí, 

doprovázené v noci tlumeným, ale stálým osvětlením pokoje, podáváním léků a 

enterální výţivy, jej rušilo v potřebném klidném spánku. Neustálé narušování 

klidu mělo ve svém důsledku významný vliv na celkové chování pacienta ve 

smyslu podráţděných reakcí. Sám si byl tohoto problému dobře vědom a proto 

uvítal nabídku lékaře, který následně naordinoval hypnotika. Tomuto řešení 

předcházela léčba bolesti a  nefarmakologická ovlivnění kvality spánku. Většinu 

dne pacient trávil v lůţku. Před nočním odpočinkem sestra lůţko pečlivě přestlala, 



- 40 - 

 

aby poskytovalo maximální moţné pohodlí. Nedílnou součástí lůţkovin se staly 

malé polštářky k vytvoření podmínek pro pohodlné uloţení hlavy. Rozsáhlá 

pooperační rána na krku limitovala pacienta v zaujmutí jakékoliv polohy aniţ by v 

určitých pozicích nedocházelo k pocitu napětí v ráně. Polštářky poskytly 

dostatečnou stabilizaci v ţádané a pohodlné pozici. Samozřejmostí bylo krátké, 

intenzivní vyvětrání. Podávaná hypnotika měla jen krátkodobý efekt a spánek 

nevedl ke správné regeneraci sil potřebných k tomu, aby pacient mohl čelit 

nárokům kaţdodenní péče bez podráţděné nálady. Spánek se však výrazně 

nezlepšil ani po přestěhování na standardní pokoj. Lékař pacientovi navrhnul 

psychiatrické vyšetření a on návrh uvítal. Psychiatr upravil medikaci  a 

ordinovaný Mirtazapin 15 mg na noc,  stav upravil k pacientově spokojenosti. 

Pacient po podání Mirtazapinu přestal mít problémy se spánkem, ráno se 

probouzel odpočatý, jeho nálada se zlepšila a léčbu lépe snášel. 

10.5. Strach  

Kaţdá lidská individualita, kaţdá lidská duše reaguje jinak na zátěţovou situaci, 

ve které se ocitne. Péče o psychickou pohodu těţce nemocného je velice důleţitá, 

protoţe klidný a spolupracující pacient dospěje k uzdravení lépe a rychleji. 

Mnoţství nových informací kolem nepříznivého zdravotního stavu pacienta jej 

vrhá do víru nejistoty a častokrát zmatku, protoţe jako laik jim nemusí úplně 

rozumět. Za nejdůleţitější součást sesterské práce v této oblasti povaţuji umění 

naslouchat a neudílet nevyţádané rady. Komunikace s onkologicky nemocným 

pacientem je pro ošetřující personál náročná a sestra musí znát rozsah informací, 

které byly pacientovi o jeho nemoci podány, stejně jako pacientovu vůli být anebo 

nebýt o svém stavu informován. Pacient můţe odmítnout plnou informovanost a 

právě v takovém případě by mohlo dojít k nepříjemnosti z neúmyslně podané 

informace. 

Po sdělení nepříznivé diagnózy pacient projde několika fázemi vyrovnání se s 

těţkou ţivotní situací. V první fázi je pacient v šoku a novou informaci popírá, 

vědomě nebo nevědomě neuznává fakta. Tato fáze je obranným mechanismem 

důleţitým pro psychiku, trvá u kaţdého jinak dlouho a nemá význam násilné 

směřování pacienta do reality. Okamţik uvědomění si problematické situace 

pacienta vrhá do druhé fáze - fáze zloby a agrese. Pacient můţe zlobu směřovat na 
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sebe, vyčítat si, zlobit se na sám na sebe. Zlostné chování ovšem můţe také obrátit 

proti svému okolí, proti těm zdravým, kteří ho z jeho současného pohledu vlastně 

vůbec nechápou. Křik, hrubosti a často uráţky jsou ne zrovna lehce překonatelnou 

bariérou v péči o těţce nemocného pacienta. Známkou profesionality v 

ošetřovatelství je, nenechat se takovým chováním strhnout, nekázat, 

nemoralizovat, nevytýkat, nekřičet, pacienta neodmítat, ale vyjádřit své 

pochopení. V momentu, kdy pacient nabízí úlitbu (např. dobré chování) výměnou 

za čas, dostává se do fáze - smlouvání. Fáze deprese je další v návaznosti. Těţkou 

chorobou nestrádá jen pacientovo tělo a duše, ale také jeho společenské postavení. 

Ztrácí najednou spoustu do té doby běţných aktivit, stává se závislým na péči a 

začíná si uvědomovat blízkost své vlastní smrti. Smíření je poslední fází. Údělem 

zdravotnického personálu je porozumět těmto u kaţdého jedince jinak intenzivním 

fázím, respektovat je a provést tak pacienta důstojně jeho léčbou i za přítomnosti 

jeho zdánlivě nepochopitelných reakcí či jinak nestandardním chování. 

(Heřmanová, 2012, s. 165-174) 

Problém péče o pacientovu psychickou pohodu spočíval v celkové časové tísni 

dané vytíţeností ošetřovatelského personálu. Schůdnou variantou se stal čas v 

začátku noční sluţby. Pacient trpěl poruchou spánku a také proto jsme mohli 

věnovat čas rozhovorům vedeným ve večerních hodinách, kdy na lůţkovém 

oddělení zavládl relativní klid. Trpělivě jsem naslouchala trápením, která se 

zdaleka netýkala jen jeho zdravotního stavu, ale také čistě osobních problémů. 

Strach z prognózy onkologické nemoci pacientovi podsouval mnoho otázek 

směřujících k blízké i vzdálené budoucnosti. Konfrontace silného, zdravého muţe, 

pečujícího o svou nemocnou ţenu, s vlastní nemocí, byla pro pacienta těţkým 

břemenem hlavně v období těsně po chirurgickém zákroku. V tomto čase se 

potýkal s bolestí, rychle se unavil, sám potřeboval pomoc, špatně spal, nemohl 

jíst, hovořil o sobě jako o ničemném a nepouţitelném. Dokud o svých obavách 

nemluvil, byl často mrzutý. Jeho nálada se zhoršovala s příchodem večera a pod 

tíhou starostí nemohl usnout. Postupně své obavy začal pojmenovávat, začal o 

nich mluvit, konkretizoval je. Díky tomu nacházel jednoduchá řešení situací, ze 

kterých měl dříve strach. Zlepšování fyzického stavu otevřelo další moţnosti. Po 

krátkém čase pochopil, ţe vidět vše černě není v tuto chvíli nezbytně nutné. Se 
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situací se pak postupně krok za krokem vyrovnával a do domácího léčení 

odcházel s jasnou vizí do dalšího ţivota. Uvedená zkušenost názorně demonstruje, 

jak důleţitá je vedle standardní léčby medikamenty i péče o pacientovu duši, která 

je nedílnou součástí pacientovy individuality a jejíţ stav se navzájem se stavem 

fyzickým velmi silně ovlivňují. 

 

11. Diskuze 

Péče o pacienta se zhoubným nádorem je ze strany zdravotnického personálu vţdy 

náročná a kromě odborných znalostí vyţaduje i velkou dávku empatie a 

psychologických dovedností. Chirurgické zákroky v oblasti hlavy a krku 

zanechávají stopy, které vzhledem k lokalizaci nelze úplně maskovat. Mutilita 

zákroku je přímo úměrná jeho rozsahu, závaţnosti a lokalizaci. Proto se nikdy 

nesmí zapomenout na individualitu pacienta a je potřebné k němu přistupovat s 

respektem a patřičnou lidskou úctou. V konfrontaci s  článkem slovenských 

autorek z Katedry ošetrovatelstva, Fakulty zdravotnictva a socialnej práce 

Trnavské univerzity je péče o pacienta s onkologickým onemocněním v oblasti 

orofaryngu velmi podobná i na oddělení malé oblastní nemocnice. (Zezulková, 

Botíková, Liptáková, 2012, s. 40-42). 

 Autorky představují typického pacienta nemocného zhoubným nádorem patrové 

mandle nebo spodiny jazyka jako muţe v pátém deceniu ţivota na nízké 

socioekonomické úrovni s návyky neslučitelnými se zdravým ţivotním stylem. V 

článku publikovaném v časopisu Oncology Nursing News z dubna 2016, Gloria 

Wood a Jeniffer Cerar sestry specialistky pro onkologickou péči z Moffitt Cancer 

Center, Tampa - Florida potvrzují, ţe stále vyšší výskyt zmíněných novotvarů je 

podmíněn HPV infekcí a postihuje diametrálně odlišné spektrum lidí. Jejich 

tvrzení se opírá o provedené studie a motivuje k vypracování dalších, které by 

zpřesnily například pravidla prevence přenosu HPV infekce. 

V roce 2013 vyvolal veřejný zájem o rostoucí problémy HPV a jejich souvislosti s 

karcinomem orofaryngu dvojnásobný drţitel Oscara , americký herec Michael 

Douglas, který zveřejnil, ţe jeho karcinom na bázi jazyka byl vyvolán přenosem 

lidského papilomaviru (HPV) při orálním sexu. Tento virus je nejčastěji 
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přenášenou sexuální nemocí  ve Spojených státech způsobující váţná onemocnění 

orofaryngu , anální oblasti a genitálií. Existuje mnoho typů HPV a zatímco 

některé z nich se na zdraví lidí nijak neprojevují, jiné jsou původci rakoviny či 

způsobují tvorbu anogenitálních bradavic. Infekce HPV virem v oblasti ústní 

dutiny  můţe vést k orofaryngeálnímu karcinomu dlaţdicového epitelu i po 

několika letech  od samotného přenosu viru. 

HPV patří do skupiny tzv. DNA virů s velkým počtem podtypů, napadající kůţi 

anebo sliznice. Vědci do této chvíle identifikovali více neţ 170 různých typů 

HPV, z nichţ více neţ 40 patří do skupiny virů přenosných sexuálním kontaktem. 

Z tohoto počtu jsou nejběţnější a nejčastěji diagnostikované HPV 16 a HPV 18. 

Současné odhady vývoje spinocelulárního karcinomu orofaryngu ukazují, ţe 84% 

z nich souvisí s HPV infekcí. Dochází tedy k významnému obratu oproti situaci 

před deseti lety, kdy hlavní příčinou rakoviny bylo nadměrné uţívání 

alkoholických nápojů a tabákových výrobků. HPV-související s rakovinou 

orofaryngu je v  tuto chvíli  dobře popsaný.  Do rizikové skupiny patří lidé 

mladého věku, v dobré fyzické kondici, muţského pohlaví, nekuřáci, abstinenti  s 

rizikovým sexuálním chováním. Prognóza vývoje a léčby je však u těchto 

pacientů lepší neţ u pacientů trpících karcinomem orofaryngu z jiných příčin. 

Nedávné zprávy naznačují, ţe HPV infekce ovlivňuje prognózu nemoci. Výsledky 

očekávaných studií ukazují,ţe  se rakovina spojená s HPV infekcí chová jiným 

způsobem, má jinou odpověď na léčbu, je více citlivá na terapii zaloţené na 

ozařování a pod., a můţe tedy vyţadovat odlišný terapeutický přístup ve srovnání 

s HPV nesouvisejícím s nádorem orofaryngu. 

 

11.1. Nádory  orofaryngu - v číslech 

  V roce 2015 bylo zhruba 45.780 lidí ve Spojených státech  (32,670 muţů a 

13,110 ţen) postiţeno  rakovinou orofaryngu. 

  Rakovina orofaryngu je v současné populaci osmé nejčastější rakovinové 

onemocnění u muţů.     Odhaduje se, ţe byla v roce 2015 příčinou 8650 úmrtí 

(6010 muţů a 2640 ţen).    

 V roce 2020 se v US očekává, ţe celkový počet karcinomu orofaryngu 

odhadovaný na cca 8.700, převýší roční počet případů rakoviny děloţního čípku 
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(7.700), přičemţ většinu pacientů s tímto onemocněním budou představovat muţi 

(7.400) Do roku 2020 bude karcinom orofaryngu představovat nejčastější 

nádorové onemocnění hlavy a krku s prevalencí okolo 47 %. 

 

11.2. Screening a prevence HPV 

Přestoţe existuje několik komerčně dostupných testů na zjišťování přítomnosti 

HPV, výsledná hodnota takového testování nemusí být vţdy objektivní a test u 

pacienta v daný den nemusí nutně ukazovat na přítomnost infekce. Virus HPV 

často vymizí sám a nezpůsobí ţádné zdravotní problémy. Problematická z 

hlediska prevence je právě skutečnost, ţe lidský papilomavirus nemá často ţádné 

příznaky  a proto se snadno a zcela nevědomě přenáší  z jedné osoby na druhou. 

Dosud např. nebyly provedeny ţádné studie, které by objektivně zkoumaly, jakým 

způsobem  můţe být zabráněno přenosu HPV sexem, ústy  a pod. Nicméně je 

pravděpodobné, ţe důsledné a pravidelné pouţívání kondomů sniţuje riziko šíření 

těchto virů napříč populací, jako je tomu u jiných pohlavních nemocí. Je však 

zapotřebí dalšího výzkumu, abychom zcela pochopili, jakými moţnými cestami se 

HPV  přenáší. Teprve potom bude moţné najít účinný způsob, kterým bude 

moţné jeho šíření  zabránit nebo alespoň omezit. 

 

11.3. HPV a očkování 

Uvádí se, ţe přibliţně 80% populace ve věku 14-44 let má za sebou zkušenost s 

orálním sexem a tudíţ i expozici k přenosu HPV od svého partnera. Vakcinace 

proti HPV brání lidem v získávání nových infekcí HPV od svých partnerů a 

pokrývá i specifické podtypy. Přestoţe vakcína chrání před novou nákazou 

celkem spolehlivě, přítomnou nákazu získanou před vakcinací odstranit nedokáţe. 

K očkování je dobré přistoupit u dívek i chlapců ve věku 11 aţ 12 let. HPV 

vakcíny jsou podávány jako série 3 dávek podaných s opakováním ve 1-2 

měsících po první aplikaci a poté v 6. měsíci. Jedná se o bivalentní, čtyřvalentní a 

devítivalentní vakcíny určené k ochraně proti nejčastějším typům HPV 16 a 18 

typů HPV, které způsobují asi 66% případů rakoviny děloţního čípku a ostatních 

nádorů ve Spojených státech přičítaných HPV. Čtyřvalentní a devítivalentní 

vakcína pomáhá chránit  i proti HPV 6 a 11, tedy proti těm typům HPV, které 
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způsobují tvorbu anogenitálních bradavic. Vakcína devítivalentní se zaměřuje na 

5 dalších rakovinotvorných typů HPV, které tvoří asi 15% případů rakoviny 

děloţního čípku a je určená k právě ţenám, u kterých mají větší přínos. 

Předpokládá se, ţe pravidelnou vakcinací proti HPV lze v populaci postupně 

dosáhnout výrazného poklesu výskytu karcinomu orofaryngu. Vědecký výzkum 

ukazuje, ţe výhody očkování proti HPV zdaleka převaţují nad moţnými riziky. 

Vedlejší účinky spojené s vakcinací proti HPV jsou mírné a mohou nejčastěji  

zahrnovat mírnou bolest a zarudnutí nebo otok v rameni, kde byla vakcína 

podána. 

 

11.4. HPV a rakovina 

Většina známých typů HPV útočí na koţní epitelové buňky, kde způsobují běţné 

bradavice, jako jsou například ty, které se vyskytují na rukou a nohou. Přibliţně 

40 typů HPV pak infikuje sliznice (epitelové buňky na genitáliích) a epitely ústní 

dutiny a hrdla. Přetrvávající infekce vysoce rizikovými (onkogenními) typy HPV 

mohou způsobit rakoviny konečníku, děloţního čípku, penisu, vulvy a vagíny, 

stejně jako ústní části hltanu (definované jako orofarynx, včetně kořene jazyka a 

patrových mandlí).  Mezi nejčastější typy vysoce rizikové jsou právě zmiňované 

HPV 16 a HPV18. Je třeba však provést další výzkum, aby bylo moţné pochopit 

všechny faktory, které vedou ke vzniku rakoviny orofaryngu. Je zajímavé, ţe 

průměrný věk pacientů s nádorem orofaryngu, způsobeným viry HPV, je přibliţně 

o 10 let niţší, neţ u pacientů s nádory způsobenými z jiných příčin. Mnozí z 

pacientů s pozitivním nálezem HPV karcinomu byli ve věku mezi 30 aţ 40 

lety.Tento rozdíl ve věku pacientů má významný dopad  pokud jde o jejich 

celkový fyzický stav, souvislost s jinými onemocněními, psychický stav apod.,  

coţ má i v konečném důsledku přímý vliv na prognózu. 

Nádory způsobené papilomavirem převáţně vznikají u kořene jazyka nebo v 

oblasti patrové mandle, i kdyţ malé procento nádorů způsobených HPV se 

přirozeně vyskytuje i na jiných místech.  Proč je právě orofaryng náchylnější na 

infekci virem neţ jiná místa v dutině ústní není dosud jasné. Pravděpodobně 

obdobně jako u děloţního čípku nabízí oropharynx snadný přístup k infekci. 
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Patrové mandle mají hluboké invaginace na povrchu  a předpokládá se, ţe právě 

tento fakt usnadňuje přístup virové infekce k bazálním buňkám.   

Pacienti s karcinomem si mohou  stěţovat na jeden nebo více z následujících 

příznaků: bolest v krku, obtíţe při polykání, bolest ucha, bolestivé polykání, 

zkreslenou řeč i hlas, chrapot, trismus, zvětšené lymfatické uzliny nebo  

nevysvětlitelný náhlý úbytek hmotnosti pacienta. 

 

11.5. Zubní profylaxe v souvislosti s karcinomem orofaryngu 

Pokud léčba rakoviny v oblasti hlavy a krku vyţaduje radiační terapii, je před 

léčbou zářením potřebné důkladné zubní vyšetření. Zubař specializující se na 

zubní profylaxi provede důkladné vyšetření, včetně rentgenových snímků k 

posouzení zdraví zubů a čelistí. Zuby v oblasti záření by měly být extrahovány, 

pokud hloubka zubodásňového sulku je ≥5mm. Kořenové kanálky 

devitalizovaných zubů v oblasti záření by měly být sanovány, stejně jako zuby s 

kazem nebo jiným poškozením. Tento screening můţe pomoci pacientům vyhnout 

se mnohým komplikacím a následně i dosáhnout optimálních výsledků při léčbě. 

Při plánování radioterapie  v oblasti hlavy a krku je většinou velmi obtíţné 

vyloučit z působení záření slinné ţlázy. Radiační terapie na ně můţe mít vliv, 

jehoţ výsledkem je změna v mnoţství a kvalitě slin. Sliny jsou důleţité pro 

celkové zdraví ústní dutiny, jelikoţ kromě funkce při přijímání potravy 

permanentně zvlhčují prostředí dutiny ústní a zároveň vyrovnávají pH v ústech, 

čímţ částečně brání tvorbě zubního kazu. V důsledku ozáření pak většina pacientů 

uvádí výskyt suchosti v ústech, tzv. xerostomii. 

Částečné sucho v ústech po radioterapii v oblasti hlavy a krku přetrvává u 

pacientů navţdy i po ukončení léčby. Nejběţnější problém spojený s nízkou 

salivací je nekontrolovatelný nárůst zubního kazu a případné onemocnění 

parodontu. Po léčbě radiací dochází i ke sníţení velikosti a počtu cév v ozářené 

oblasti , coţ způsobuje horší hojení pooperačních ran na ozářených tkáních a 

kostech. To bývá někdy příčinou sekundárních poranění a infekcí, které mohou 

skončit osteoradionekrózou. 
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11.6. Radioterapie a vedlejší účinky 

Radiační terapie můţe samozřejmě způsobit neţádoucí reakce a vedlejší účinky, 

ať jiţ okamţité, anebo pozdější. Můţe jít o únavu, podráţdění kůţe, bolest v krku 

i ústech, zbytnění sliznic a ztráta chuti, změnu chuti k jídlu, dočasnou ztrátu 

vousů, mukositidy a nevolnosti někdy se zvracením v případě okamţitých účinků, 

popř. o sucho v ústech, chronické otoky v krku, špatné hojení ran po traumatu, 

vytrţení zubu, obtíţe při polykání, špatná chuť, trismus, ztrátu funkce štítné ţlázy, 

a fibrózu v případě vedlejších účinků s projevem pozdním. 

Léčba rakoviny krku zůstává obtíţným úkolem pro většinu pacientů i jejich lékařů 

a sester nejen lokalizací v citlivých a špatně dostupných rizikových místech, ale i 

septickým prostředím bez moţnosti krytí sterilním obvazem. Ačkoli se většina 

neţádoucích vedlejších účinků při léčbě zhoubných nádorů hlavy a krku vyskytne  

během prvních 3 let po zahájení léčby, některé z nich se mohou objevit mnohem 

později. Z tohoto důvodu je i po úspěšné léčbě dbát na nutnost dlouhodobého 

sledování.( Wood, Cerar, 2016) 

 

12. Závěr 

Přestoţe současnou úroveň medicíny lze povaţovat za vysokou, v konkrétním 

případě daného pacienta se v průběhu jeho léčby a rekonvalescence objevilo 

několik okamţiků a situací, které by jistě stály za zamyšlení. Povaţujeme-li na 

jedné straně dnešní diagnostiku, farmaceutickou a radiační léčbu nebo chirurgické 

postupy za vrchol našich technických moţností, na něţ se zaměřuje veškerá věda, 

výzkum a pod., na druhé straně lze často pozorovat odosobnění zdravotnického 

personálu od pacienta jako člověka ve větší míře, neţ by bylo nezbytně nutné, 

přestoţe jde mnohdy třeba jen o absenci obyčejné lidské komunikace, nebo 

komunikaci špatně vedenou. 

Jakým způsobem například informovat pacienta o jeho zdravotním stavu v 

případě těţkého onemocnění zhoubným nádorem? Běţnou praxí přece bývalo, ţe 

pacient nebyl o svém zdravotním stavu pravdivě informován vůbec. Starší 
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pacienti proto často nelibě nesou přímo sdělené pravdivé informace, nejsou zvyklí 

mít odpovědnost za své zdraví a přenášejí ji na zdravotníka. 

Otázka přístupu lékaře k pacientovi a první konfrontace pacienta s přímým 

ohroţením ţivota můţe negativně ovlivnit následující léčbu. Informovanost 

pacienta se tedy jeví jako zásadní a zúčastněný taktní přístup lékaře s  výkladem o 

pacientově stavu je optimální pro vybudování vzájemné důvěry i víry v léčení. 

Pouţívané formulace musí být pacientovi srozumitelné. Sestra se svou péčí je 

nositelkou naděje na brzké uzdravení. 

Léčba však vyţaduje delší čas. Pacient prochází několika fázemi přijímání svého 

onemocnění, léčbou, doprovodnými bolestmi, změnami nálad a podobně, zatímco 

kolem sebe vidí střídající se personál, pacienty s menšími problémy a kratší dobou 

hospitalizace, proţívá odloučení od rodiny, práce, koníčků. Duševní stav pacienta 

je nedílnou součástí jeho celkového zdravotního stavu a dobrý psychický stav je 

předpokladem úspěšné léčby. Zde je důleţitá podpora stále přítomného personálu 

a samozřejmě z velké části také pacientovy rodiny. Zatímco lékař  můţe pacienta 

povzbudit, pečující sestry jsou pak většinou jediné, kdo provází pacienta jeho 

léčbou ve dne i v noci a mají  tak na pacienta velký vliv. Zejména je-li zcela 

odkázaný na jejich bezprostřední pomoc, třebaţe dočasnou. 

Komplikace v průběhu uzdravování jsou zdrojem nejistoty, se kterou se pacient 

potýká, a proto je potřeba neustálé podpory vysoká. Kaţdý člen zdravotnického 

týmu s pacientem proţívá pokroky v léčení i jeho strasti, coţ v důsledku 

představuje překonávání zátěţových situací s profesionalitou, ale empaticky. 

Zhoubné onemocnění jedince vrhá vstříc otázkám o budoucnosti a nutnosti 

přizpůsobit se nově vznikajícím situacím. 

V současné době je kazuistikou popsaný pacient 14 měsíců po ukončení léčení v 

dispenzarizaci onkologické poradny a specialisty na nádory hlavy a krku. Po 

poslední kontrole v dubnu 2016 nejeví známky recidivující choroby ani 

metastatického procesu. Chirurgické řešení nádoru patrové mandle doplněné o 

adjuvantní chemoterapii a radioterapii se všemi úspěchy i komplikacemi jej 

přimělo k přehodnocení ţivotních postojů. Náročnost celého procesu se pro něj 

stala motivací pro další osobní ţivot. 
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Ačkoli soudobá medicína dokáţe stále častěji úspěšně léčit podobné případy, 

rozsáhlé pokroky byly zaznamenány i v oblasti výzkumu moţností prevence 

karcinomů způsobených HPV. Přestoţe nejsou ještě veškeré mechanizmy přenosu 

virů známy, účinné vakcíny proti nakaţení virem HPV dostupné jsou. Bohuţel, na 

rozdíl od medializovaného očkování dívek proti rakovině děloţního krčku je 

prevence proti nádorům orofaryngu poněkud opomíjená, přestoţe spolu podle 

nejnovějších studií stále častěji úzce souvisí. 
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14. Přílohy 

Příloha č. 1 

  OOššeettřřoovvaatteellsskkáá  aannaammnnéézzaa  
((ÚÚssttaavv  ooššeettřřoovvaatteellssttvvíí,,  33..  LLFF  UUKK  ––  pprroo  ssttuuddiijjnníí  úúččeellyy))    

  

Oddělení : ORL oddělení Oblastní nemocnice Jičín 

Datum a čas odběru anamnézy :  28.10.2014 

Jméno (iniciály) :  P.Š.             Pohlaví: muž        Věk : 69 

Datum přijetí :  28.10. 2014                                

 

Stav:   ženatý                                            Povolání: dříve zedník, v současnosti důchodce 

Rodina informována o hospitalizaci :                                ANO                      NE 

Diagnóza při přijetí  ( základní): Ca tonsillae l. sin., stav po tonsilektomii l. sin. 

 Chronická onemocnění :  hypertenze, coxartroza, stav po CHCE, APPE a operaci kolen 

 

Infekční onemocnění:          NE                                  ANO 

Režimová opatření:  žádná 

Léčba: 

Operační výkon: tonsillectomia l. sin.,revisio epipharyngis endoscopia, laryngoscopia 

directa, oesophagoscopia rigida 

 Pooperační den: 32. 

 

Farmakoterapie: chronicky : Unipres 10 mg 1-0-0 

                               dle potřeby Algifen Neo 35 gtts. max. á 6 hod 

Jiné léčebné metody:  NE 

Má nemocný informace o nemoci :              ANO                           NE           ČÁSTEČNĚ 

Alergie : ANO                  NE                           

Fyziologické funkce :    P : 68/min     TK : 151/88 mmHg       D :15/min  

                                        SpO2 : neměřeno                                 TT : 36,4 °C 

 

 

1) Vědomí  

stav vědomí :               při vědomí              porucha vědomí                 bezvědomí    

GSC :         15 bodů 

orientovaný                                                          dezorientovaný 
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2) Bolest  

bolest :   ANO            akutní              chronická                         

                                      tupá                bodavá          křečovitá                    svalová                   

jiná         

         NE 

 

lokalizace  : 

 

 

Intenzita :         /-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/-----/ 

                        0       1      2      3      4     5     6      7      8      9     10 

 

 

 

3) Dýchání  

potíže s dýcháním :                  ANO                      NE 

dušnost :           ANO                   klidová              námahová                     noční 

   NE 

Kuřák :                ANO                NE 

Kašel :                ANO                 NE 
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4) Stav kůže  

změny na kůži :                ANO               ekzém                  otoky                dekubity               

jiné        

                                           NE                  Riziko vzniku dekubitů – Nortonové skóre: 35 bodů 

lokalizace : 

 

Hodnocení rány:………………………………………………………………………………. 

Ošetření rány:…………………………………………………………………………………. 

5) Vnímání zdraví 

Celková úroveň zdraví (nemocnost, vleklá choroba) : pomalu se vyrovnává se závažnou 

diagnózou, snaží ze všech sil dodržovat doporučení lékařů a je rozhodnut léčení 

dotáhnout k dobrému konci 

Úrazy:              ANO                         NE           jaké : běžné drobné bez trvalých následků 

 

6) Výživa, metabolismus 

Dieta:   3                          Nutriční skóre: 2x ano 

Hmotnost : 79 kg             Výška : 171              BMI: 27,01 

 

Chuť k jídlu :                                                   ANO           NE 

Potíže s příjímáním potravy :                       ANO          NE 

Užívá doplňky výživy :                                  ANO            NE 

Denní množství tekutin : cca 2 l                  Druh tekutin : voda, čaj, káva 

Úbytek nebo zvýšení hmotnosti v poslední době :                    ANO         NE    o kolik :+ 1 kg 
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Umělý chrup :                                              ANO             NE 

           horní                         dolní 

Potíže s chrupem :                                       ANO              NE 

 

7) Vyprazdňování  

problémy s močením :              ANO            pálení               řezání              retence               

inkontinence 

                                                      NE 

problémy se stolicí :                  ANO             průjem              zácpa             inkontinence 

                                                      NE 

stolice pravidelná :                   ANO             NE 

datum poslední stolice : 27.10.2014 

Způsob vyprazdňování :  WC 

 

8) Aktivita, cvičení  

Pohybový režim : aktivní bez omezení, samostatný 

Barthel test:  100 bodů 

Riziko pádu:  NE   skóre : 3 body 

Pohyblivost :            chodící samostatně                                  chodící s pomocí 

                                    ležící pohyblivý                                         ležící nepohyblivý 

 

                                   pomůcky   

 

9) Spánek, odpočinek  

počet hodin spánku :  6 - 8        hodina  usnutí : není pevně stanovena 

poruchy spánku :            ANO                 NE 

hypnotika :                       ANO                 NE 

návyky související se spánkem : nemá 

 

10) Vnímání,poznávání 

potíže se zrakem:                             ANO             NE            jaké : 

potíže se sluchem:                           ANO              NE           jaké: chronický tinitus 
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porucha řeči:                                     ANO              NE           jaká : 

kompenzační  pomůcky:                  ANO            NE             jaké : 

 

orientace :                orientován 

                                   dezorientovaný               místem                časem                 osobou 

 

11) Orientační zhodnocení psychického a sociálního stavu 

Emocionální stav:                                            klidný 

                                                                           rozrušený - před dalším operačním výkonem               

Pocit strachu nebo úzkosti :                           ANO 

                                                                            NE    

Úroveň komunikace a spolupráce:              dobrá            obtížná     

 

Plánovaní propuštění 

Bydlí doma sám :                                            ANO              NE 

kdo bude o klienta pečovat po propuštění : manželka 

kontakt s rodinou :                                         ANO, navštěvuje jej manželka a syn                   

                                                                           NE 

 

12) Invazivní vstupy  

Drény :                                                      ANO                     NE 

Permanentní močový katétr :               ANO                     NE 

i.v. vstupy :                                               ANO                    NE 

  periferní 

   centrální       

Sonda :                                                      ANO                      NE 

Stomie :                                                     ANO                      NE 

Endotracheální kanyla :                          ANO                     NE 

Tracheotomie :                                         ANO                     NE 

Arteriální katétr     :                                  ANO                    NE 

Epidurální katétr:                                      ANO                    NE 

 

 PEG pro zajištění výživy po operačním výkonu, zaveden 16.10.2014 
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Základní hodnotící škály pro identifikaci rizik 

1.Barthelové test základních všedních činností ( ADL - 

activitiesofdailyliving ) 
 

Činnost Provedení činnosti Body 

1. najedení, napití samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

 

 

2. oblékání samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

 

 

3. koupání samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

 

 

4.osobní hygiena samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

 

 

5.kontinence moči samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovrde 

10 

 

 

6.kontinence stolice samostatně bez pomoci 

s pomocí 

 neprovede 

10 

 

 

7.použití WC samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

 

 

8. přesun lůžko- židle samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

 

 

9.chůze po rovině samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

 

 

10. chůze po schodech samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

 

 

 

Zdroj:Staňková,M.: České ošetřovatelství 6- Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Brno.IDVPZ 

2001. ISBN 80-7013-323-6 

 

Hodnocení stupně závislosti v základních denních činnostech:  

0-40 bodů:    vysoce závislý 

45-60 bodů:  závislost středního stupně 

65-95 bodů:  lehce závislý 

   100 bodů:  nezávislý 

 

Získané skóre  :  100 bodů 
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2. Hodnocení rizika vzniku dekubitů  - rozšířená stupnice  dle 

Nortonové 

 

Schopnost 

spolupráce 
Věk 

Stav 

pokožky 

Přidružená 

onemocnění  

Fyzický 

stav 
Vědomí Aktivita Mobilita 

Inkontinen

ce 

Úplná  4 < 10      
Normální  

4 
Žádné  4 Dobrý  4 Bdělý  4 Chodí  4 Úplná  4 Není  4 

Částečně 

omezená   
< 30    Alergie    

DM,vysoká 

TT,anémie,kachexi

e   

Zhoršen Apatický   

S 

doprovode

m   

Část. 

omezená 
Občas   

Velmi 

omezená   

<  

60 
Vlhká      

Trombóza, obezita 

 

 

Špatný   Zmatený   Sedačka   
Velmi 

omezená   

Převážně 

moč   

Žádná   

>  

60   

1 

Suchá      Karcinom   
Velmi 

špatný   

Bezvědo

mí   
Leží   Žádná   

Moč+stolic

e   

Zdroj:Staňková,M.: České ošetřovatelství 6- Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Brno.IDVPZ 

2001. ISBN 80-7013-323-6 

Nebezpečí vzniku dekubitu je významné při 25 bodech a méně. 

 

Získané skóre : 35 bodů 

 

 

 

3. Hodnocení nutričního stavu 

NRS – Nutritional Risk Screening 

Je BMI (kg/m2) pod 20,5?   NE 

Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO  

Omezil pacient příjem stravy v posledním týdnu?  NE 

Je pacient závažně nemocen (např. intenzivní péče)? ANO  

 
  

Hodnocení: 
  

Jsou-li všechny odpovědi NE, opakujte hodnocení 1x týdně. 
  

Je-li jedna opověď ANO, zavolejte nutričního specialistu. 
  

Zdroj: Grofová, Z., Nutriční podpora – praktický rádce pro sestry, Grada 2007 

Pro zajištění výživy zaveden PEG,konzultace s nutričním terapeutem 
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4. Zhodnocení rizika pádu u pacientů 

 
 

 

Dle Conleyové upraveno Juráskovou 2006 – doporučeno ČAS 

Rizikové faktory pro vznik pádu 

Anamnéza: 

    DDD ( dezorientace, demence, deprese)                                                                  

    věk 65 let a více                                                                                                       2 body 

    pád v anamnéze                                                                                                         

   pobyt prvních 24 hodin po přijetí nebo překladu na lůžkové odd.                           1 bod  

   zrakový/sluchový problém                                                                                         

   užívání léků ( diuretika, narkotika, sedativa, psychotropní látky, hypnotika, tranquilizery, antidepresiva, laxativa)                                                                                                   

1 bod 

Vyšetření 

   Soběstačnost 

           - úplná                             0b 

           - částečná                         

           - nesoběstačnost               

 

   Schopnost spolupráce 

          - spolupracující                0b 

          - částečně                          

          - nespolupracující             

 

Přímým dotazem pacienta ( informace od příbuzných nebo ošetřovatelského personálu) 

   Míváte někdy závratě?                                 NE                                                     

   Máte v noci nucení na močení?                   NE                                                     

   Budíte se v noci a nemůžete usnout ?         NE 

Celkem:  

0-4 body                                                                                      Bez rizika 

5 – 13 bodů                                                                                 Střední riziko 

14 – 19 bodů                                                                               Vysoké riziko  

 

Získané skóre  : 3 body 
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5. Hodnocení vědomí  

                                                       Glasgow ComaScale 

Hodnocený parametr Reakce Body 

Otevření očí spontánně otevřené 4 

  na slovní výzvu  

  na bolestivý podnět  

  oči neotevře  

Slovní odpověď přiléhavá 5 

  zmatená  

  jednotlivá slova  

  hlásky, sténání  

  neodpovídá  

Motorická reakce pohyb podle výzvy 6 

  na bolestivý podnět účelný pohyb  

  na bolestivý podnět obranný pohyb  

  na bolestivý podnět jen flexe  

  na bolestivý podnět jen extenze  

  na bolestivý podnět nereaguje  

      

Hodnocení: 15 bodů - pacient při plném vědomí   

  3 body - pacient v hlubokém bezvědomí   

Zdroj: NEUWIRTH, J. Sledování a hodnocení fyziologických funkcí. In: KOLEKTIV AUTORŮ Základy ošetřování 

nemocných.Praha : Karolinum, 2005, s. 46-56. ISBN 80-246-0845-6 

 

Získané skóre : 15 bodů 

 

Ošetřovatelské zhodnocení : Pacient přichází k plánovanému operačnímu výkonu. Plně 

si uvědomuje vážnost svého onemocnění a je rozhodnut pokračovat v léčení i nadále. Je 

mu znám lékařský postup péče i ošetřovatelská péče po výkonu v oblasti krku. 
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Příloha č. 2 

  OOššeettřřoovvaatteellsskkáá  aannaammnnéézzaa 

((ÚÚssttaavv  ooššeettřřoovvaatteellssttvvíí,,  33..  LLFF  UUKK  ––  pprroo  ssttuuddiijjnníí  úúččeellyy))    

  

Oddělení : ORL oddělení Oblastní nemocnice Jičín 

Datum a čas odběru anamnézy :  30.10.2014 
 

Jméno (iniciály) :  P.Š.             Pohlaví: muž        Věk : 69 

Datum přijetí :  30.10. 2014                                

 

Stav:   ženatý                                            Povolání: dříve zedník, v současnosti důchodce 

Rodina informována o hospitalizaci :                                ANO                      NE 

 

Diagnóza při přijetí  ( základní): Ca tonsillae l. sin., stav po rozšířené tonzilektomii a 

blokové krční     disekci  l.sin. 

 Chronická onemocnění :  hypertenze, coxartroza, stav po CHCE, APPE a operaci kolen 

 

Infekční onemocnění:          NE                                  ANO 

Režimová opatření:  žádná 

 

Léčba: 

Operační výkon: rozšířená tonzilektomie vlevo, bloková krční disekce 

 Pooperační den:  1. 

Farmakoterapie: chronicky : Unipres 10 mg 1-0-0 drcená tbl. s vodou do PEGu 

     aktuálně  :  Novalgin 1 amp.(2 ml) i.v. á 6 hod. 

  Jiné léčebné metody:  ledové obklady 

Má nemocný informace o nemoci :                              ANO                           NE                     

ČÁSTEČNĚ 

 

Alergie :                ANO                  NE                           

Fyziologické funkce :    P : 89/min     TK : 112/68 mmHg       D :15/min  

                                        SpO2 : 97%                                 TT : 36,9 °C 

 

 

 

1) Vědomí  

stav vědomí :               při vědomí              porucha vědomí                 bezvědomí    

GSC :         15 bodů 

                                      orientovaný                                                          dezorientovaný 
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2) Bolest  

bolest :                 ANO              akutní              chronická                         

                                                     tupá                bodavá                    křečovitá                 svalová               

jiná         

                               NE 

 

lokalizace  : v místě operační rány po rozšířené tonzilektomii v orofaryngu 

 

 

 

 

Intenzita :         /-----/-----/-----/x----/x----/-----/-----/-----/-----/-----/ 

                        0       1      2      3      4     5     6      7      8      9     10 

 

 

 

3) Dýchání  

potíže s dýcháním :                     ANO                   NE 

dušnost :           ANO                   klidová              námahová                      noční 

                            NE 

Kuřák :                ANO                 NE 

Kašel :                ANO                   NE 

 

 



- 65 - 

 

4) Stav kůže  

změny na kůži :                ANO               ekzém                  otoky                dekubity                

jiné        

                                            NE                                       

Riziko vzniku dekubitů – Nortonové skóre: 34 bodů 

lokalizace : levá strana krku, rána po blokové krční disekci 

 

Hodnocení rány: operační rána po blokové krční disekci na levé straně krytá sterilními 

čtverci a                         Omnifix lepenkoou v celé délce rány 

Ošetření rány: původní obvaz bez prosáknutí ponechán, převaz  vstupu podtlakové 

drenáže,                 dezinfekce Octiniseptem a sterilní krytí 

5) Vnímání zdraví 

Celková úroveň zdraví (nemocnost, vleklá choroba) : pomalu se vyrovnává se závažnou 

diagnózou, snaží ze všech sil dodržovat doporučení lékařů a je rozhodnut léčení 

dotáhnout k dobrému konci, mírná emoční nestabilita, pocit únavy a nedostatku spánku 

Úrazy:               ANO                          NE       jaké : běžné drobné bez trvalých následků 

6) Výživa, metabolismus 

Dieta: přípravky enterální výživy Nutrison multifibre                          Nutriční skóre: 3x ano 

Hmotnost : 79 kg             Výška : 171              BMI: 27,01 

Chuť k jídlu :                                                 ANO               NE 

Potíže s příjímáním potravy :                     ANO              NE 

Užívá doplňky výživy :                                  ANO              NE 

Denní množství tekutin : cca 2 l                  Druh tekutin : voda, Nutrison multifibre, infuzní 

roztoky i.v. 

Úbytek nebo zvýšení hmotnosti v poslední době :                    ANO         NE        o kolik  : 
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Umělý chrup :                                              ANO             NE 

           horní                           dolní 

Potíže s chrupem :                                       ANO               NE 

 

7) Vyprazdňování  

problémy s močením :              ANO            pálení              řezání               retence                

inkontinence 

                                                      NE 

problémy se stolicí :                 ANO            průjem             zácpa                inkontinence 

                                                      NE 

stolice pravidelná :                   ANO             NE 

datum poslední stolice : 27.10.2014    Způsob vyprazdňování :  WC 

 

8) Aktivita, cvičení  

Pohybový režim : klid na lůžku, chodit může na toaletu a do koupelny 

Barthel test:  80 bodů 

Riziko pádu:  NE   skóre : 4 body 

Pohyblivost :            chodící samostatně                                 chodící s pomocí 

                                    ležící pohyblivý                                        ležící nepohyblivý 

 

                                   pomůcky   

 

9) Spánek, odpočinek  

počet hodin spánku : nelze hodnotit       hodina  usnutí : nelze hodnotit 

poruchy spánku :            ANO                 NE 

hypnotika :                       ANO                 NE 

návyky související se spánkem : nemá 

 

 

10) Vnímání,poznávání 

potíže se zrakem:                            ANO              NE         jaké : 
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potíže se sluchem:                           ANO              NE        jaké: chronický tinitus 

porucha řeči:                                     ANO              NE        jaká : 

kompenzační  pomůcky:                  ANO             NE        jaké : 

 

orientace :                orientován 

                                   dezorientovaný               místem               časem                  osobou 

11) Orientační zhodnocení psychického a sociálního stavu 

Emocionální stav:                                            nestabilní 

                                                                           pocit mrzutosti, únavy, skleslosti               

Pocit strachu nebo úzkosti :                          ANO    

                                                                            NE    

Úroveň komunikace a spolupráce:              dobrá          obtížná    

  

Plánovaní propuštění 

Bydlí doma sám :                                           ANO               NE 

kdo bude o klienta pečovat po propuštění : manželka 

kontakt s rodinou :                                        ANO, navštěvuje jej manželka a syn                   

                                                                           NE 

12) Invazivní vstupy  

Drény :                                                      ANO                     NE 

Permanentní močový katétr :               ANO                     NE 

i.v. vstupy :                                               ANO                    NE 

  periferní 

   centrální       

Sonda :                                                      ANO                      NE 

Stomie :                                                     ANO                      NE 

Endotracheální kanyla :                          ANO                     NE 

Tracheotomie :                                         ANO                     NE 

Arteriální katétr     :                                  ANO                    NE 

Epidurální katétr:                                      ANO                    NE 

 

 PEG pro zajištění výživy po operačním výkonu, zaveden 16.10.2014 
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Základní hodnotící škály pro identifikaci rizik 

 

1. Barthelové test základních všedních činností ( ADL - 

activitiesofdailyliving ) 
 

Činnost Provedení činnosti Body 

1. najedení, napití samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

5 

 

 

2. oblékání samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

5 

 

 

3. koupání samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

5 

 

 

4.osobní hygiena samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

5 

 

 

5.kontinence moči samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovrde 

10 

 

 

6.kontinence stolice samostatně bez pomoci 

s pomocí 

 neprovede 

10 

 

 

7.použití WC samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

 

 

8. přesun lůžko- židle samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

 

 

9.chůze po rovině samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

 

 

10. chůze po schodech samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

 

 

 

Zdroj:Staňková,M.: České ošetřovatelství 6- Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Brno.IDVPZ 

2001. ISBN 80-7013-323-6 

 

Hodnocení stupně závislosti v základních denních činnostech:  

0-40 bodů:    vysoce závislý 

45-60 bodů:  závislost středního stupně 

65-95 bodů:  lehce závislý 

   100 bodů:  nezávislý 

 

Získané skóre  :  80 bodů - lehce závislý 
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2. Hodnocení rizika vzniku dekubitů  - rozšířená stupnice  dle 

Nortonové 

 

Schopnost 

spolupráce 
Věk 

Stav 

pokožky 

Přidružená 

onemocnění  

Fyzický 

stav 
Vědomí Aktivita Mobilita 

Inkontinen

ce 

Úplná  4 < 10      
Normální  

4 
Žádné  4 Dobrý  4 Bdělý  4 Chodí  4 Úplná   Není  4 

Částečně 

omezená   
< 30    Alergie    

DM,vysoká 

TT,anémie,kachexi

e   

Zhoršen Apatický   

S 

doprovode

m   

Část. 

omezená 

3 

Občas   

Velmi 

omezená   

<  

60 
Vlhká      

Trombóza, obezita 

 

 

Špatný   Zmatený   Sedačka   
Velmi 

omezená   

Převážně 

moč   

Žádná   

>  

60   

1 

Suchá      Karcinom   
Velmi 

špatný   

Bezvědo

mí   
Leží   Žádná   

Moč+stolic

e   

Zdroj:Staňková,M.: České ošetřovatelství 6- Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Brno.IDVPZ 

2001. ISBN 80-7013-323-6 

Nebezpečí vzniku dekubitu je významné při 25 bodech a méně. 

Získané skóre : 34 bodů 

 

3. Hodnocení nutričního stavu 

NRS – Nutritional Risk Screening 

Je BMI (kg/m2) pod 20,5?   NE 

Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO  

Omezil pacient příjem stravy v posledním týdnu? ANO  

Je pacient závažně nemocen (např. intenzivní péče)? ANO  

 
  

Hodnocení: 
  

Jsou-li všechny odpovědi NE, opakujte hodnocení 1x týdně. 
  

Je-li jedna opověď ANO, zavolejte nutričního specialistu. 
  

Zdroj: Grofová, Z., Nutriční podpora – praktický rádce pro sestry, Grada 2007 

Pro zajištění výživy zaveden PEG,konzultace s nutričním terapeutem 
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4. Zhodnocení rizika pádu u pacienta 

 

Dle Conleyové upraveno Juráskovou 2006 – doporučeno ČAS 

Rizikové faktory pro vznik pádu 

Anamnéza: 

   DDD ( dezorientace, demence, deprese)                                                                  

   věk 65 let a více                                                                                                       2 body 

   pád v anamnéze                                                                                                         

  pobyt prvních 24 hodin po přijetí nebo překladu na lůžkové odd.                           1 bod  

  zrakový/sluchový problém                                                                                         

  užívání léků ( diuretika, narkotika, sedativa, psychotropní látky, hypnotika, tranquilizery, antidepresiva, laxativa)                                                                                                   

1 bod 

 

Vyšetření 

  Soběstačnost 

           - úplná                              

           - částečná                 1b        

           - nesoběstačnost               

 

  Schopnost spolupráce 

          - spolupracující                0b 

          - částečně                          

          - nespolupracující             

 

Přímým dotazem pacienta ( informace od příbuzných nebo ošetřovatelského personálu) 

  Míváte někdy závratě?                                 NE                                                     

  Máte v noci nucení na močení?                   NE                                                     

  Budíte se v noci a nemůžete usnout ?         NE 

Celkem:  

0-4 body                                                                                      Bez rizika 

5 – 13 bodů                                                                                 Střední riziko 

14 – 19 bodů                                                                               Vysoké riziko  

Získané skóre  : 4 body 
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5. Hodnocení vědomí  

                                                       Glasgow ComaScale 

Hodnocený parametr Reakce Body 

Otevření očí spontánně otevřené 4 

  na slovní výzvu  

  na bolestivý podnět  

  oči neotevře  

Slovní odpověď přiléhavá 5 

  zmatená  

  jednotlivá slova  

  hlásky, sténání  

  neodpovídá  

Motorická reakce pohyb podle výzvy 6 

  na bolestivý podnět účelný pohyb  

  na bolestivý podnět obranný pohyb  

  na bolestivý podnět jen flexe  

  na bolestivý podnět jen extenze  

  na bolestivý podnět nereaguje  

      

Hodnocení: 15 bodů - pacient při plném vědomí   

  3 body - pacient v hlubokém bezvědomí   

Zdroj: NEUWIRTH, J. Sledování a hodnocení fyziologických funkcí. In: KOLEKTIV AUTORŮ Základy ošetřování 

nemocných.Praha : Karolinum, 2005, s. 46-56. ISBN 80-246-0845-6 

 

Získané skóre : 15 bodů 

 

Ošetřovatelské zhodnocení : Pacient vrácen na standardní oddělení ORL po pobytu na 

oddělení ARO, kde byl hospitalizován po plánovaném operačním zákroku. Přichází se 

zavedenými invazivními vstupy, vyživován přípravky enterální výživy. Bolest je řešena 

analgetickou léčbou. Vzhledem k pooperačnímu stavu potřebuje zvýšený dohled a 

lehkou pomoc při sebeobsluze. Cítí se unavený a nevyspalý. 


