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      Hlavním důvodem zvolení tohoto tématu je neustále narůstající počet dlouhodobě 

ventilodependentních pacientů, kteří podstupují odpojování od ventilační podpory na 

jednotkách intenzivní péče. 

      V kapitolách je zmíněna anatomie a fyziologie dýchacího systému, patofyziologie a 

některá onemocnění spojována s ventilodependencí, vývoj a charakteristika oddělení 

OCHRIP – NIP a DIOP, postup odpojování a role sester v procesu odpojování. Ve 

výzkumném šetření jsou uvedeny cíle a hypotézy výzkumu a použitá metodika. 

      Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat zkušenosti a znalosti sester při odpojování 

pacientů od umělé plicní ventilace a druhým cílem bylo zjistit, jak sestry vnímají péči o tyto 

pacienty a jejich pohled na možnosti dalšího rozvoje této péče. Výzkumné šetření probíhalo 

na lůžkových jednotkách (ARO, ICU, NIP a DIOP) pěti nemocnic, kde stěžejní metodou 

bylo anonymní dotazníkové šetření, určené 147 respondentům (sestrám) na těchto 

odděleních a studentům dvou fakult v oboru Intenzivní péče.  

      Hlavními výsledky našeho výzkumného šetření jsou, že sestry mají dostatečné znalosti 

a zkušenosti s odpojováním pacientů od ventilátoru, i když ony samy se podhodnocují, ale 

jejich praktické zkušenosti vyplývají pouze ze zvyklostí jejich pracoviště. Většina sester by 

uvítalo jednotný standard a chtěly by se dále v této problematice vzdělávat. Zároveň většina 

sester by uvítala vznik respiračních center, ale většina by jich tam pracovat nechtěla. 

Edukace pacienta a jeho rodiny o odpojování je dostatečná, ale většina sester nemá možnost 

podávat ucelené informace a spoléhají spíše na informace podávané pacientovi lékařem.        

      Tato diplomová práce by mohla sloužit jako příručka a pomocník při doplnění znalostí 

o problematice odpojování pacientů od ventilátoru. Naší snahou bylo vytvořit ošetřovatelský 

standard, který bude nabídnut vrchním sestrám oddělení NIP a DIOP a v podobě semináře 

předložen i ošetřujícímu personálu.  
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