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ABSTRAKT 

Ortognátní chirurgie je významným oborem moderní medicíny a estetické 

stomatologie. Zabývá se léčbou čelistních anomálií. V bakalářské práci otevírám, z pohledu 

sestry, problematiku ošetřovatelské péče o pacienta podstupujícího ortognátní operaci. 

Cílem práce je zaměření zejména na ošetřovatelskou péči o pacienta po ortognátní 

operaci 

Kazuistická práce propracovaná v teoretickém rámci ošetřovatelské péče s uvedenou 

problematikou. Jako komparace jsou uvedeny tři případové studie. 

Vytvoření poučného letáku s doporučením pro pacienty, který může být k dispozici 

v ordinacích ortodontistů a odděleních maxilofaciální chirurgie. 

 

 

Klíčová slova: ortognátní operace, ošetřovatelská péče, ústní hygiena, edukace  



 

ABSTRACT 

Orthognathic surgery is a major field of modern medicine and esthetic dentistry. It 

deals with surgical treatment of maxillofacial anomalies. The role of nurses in care of 

patients undergoing orthognathic surgery is reviewed. 

The aim is to provide nursing care for patients undergoing orthognathic surgery. 

Theoretical scope of nursing care on abovementioned issues is elaborated. As 

a comparison, three case reports are presented. 

A leaflet with recommendations for patients is to be elaborated, it may be available 

in the offices of orthodontists and maxillofacial surgery departments. 

 

 

Keywords: orthognathic surgery, postoperative care, recommendation, oral hygiene, 

education  
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1 ÚVOD 

Pro zpracování této problematiky jsem se rozhodla po několikaleté pracovní 

zkušenosti na klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgii, kde sestry asistují lékařům při 

vyšetření pacienta před ortognátní operací. 

V mé bakalářské práci se budu věnovat ošetřovatelské péči, ale především poučné 

činnosti pacienta po ortognátní operaci. Myslím si, že je potřeba, aby si pacienti odnesli při 

propuštění co nejvíce informací pro domácí ošetřování ohledně omezení ve stravě 

a komunikaci a pochopili důležitost hygieny dutiny ústní. 

Péče o tyto pacienty je specifická a vyžaduje velkou dávku empatie, trpělivosti 

a porozumění. Individuální přístup je na prvním místě, jelikož každý pacient zvládá jak 

přípravu, tak samotnou operaci a následné léčení po ní úplně jinak. Pravda je, že jde 

o invazivní zásah do organismu a zážitek subjektivně nepříjemný. Nejde tu jen o určitý 

diskomfort, pacient po prodělané ortognátní operaci má ztíženou verbální komunikaci 

a vyhýbá se společnosti, než opadne prvotní otok obličeje. 

V teoretické části se zabývám anatomií obličejové části hlavy, základům ortognátní 

chirurgie, klasifikací čelistních anomálií, indikacemi a kontraindikacemi. Poukazuji na typy 

operací, optimální věk pacientů, psychologické aspekty, ošetřovatelskou péči a pooperační 

komplikace.  

V praktické části se věnuji třem případovým studiím. V první studií rozepisuji každý 

den hospitalizace, kde se věnuji anamnéze, příjmu pacienta, operačnímu dni, pooperačnímu 

průběhu hospitalizace, farmakoterapii a ošetřovatelskému plánu. U studií 2 a 3 stručně 

popisuji průběh hospitalizace. Osobně jsem si při psaní této práce prohloubila znalosti 

a získala širší pohled na věc. S pacienty jsem spolupracovala na lůžkovém oddělení fakultní 

nemocnice, kde jsem vytvořila ošetřovatelský proces pomocí modelů dle Virginie 

Henderson. Jde o formu interpretace určitých pacientů, kde můžeme pozorovat o jak 

důležitou a zásadní změnu pro pacienty se jedná. 

Při popisu případových studií jsem se zaměřila na komplexní strukturu včetně 

lékařské problematiky pro lepší orientaci celkového zdravotního stavu. 

Závěrem mé práce je vytvoření poučného letáku pro pacienty k domácímu 

ošetřování,  ordinace ortodontistů a ambulancí maxilofaciálních klinik.  
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2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

V úvodu teoretické části jsem se stručně zaměřila na obecnou anatomii a klasifikace 

čelistních anomálií. 

2.1 Anatomie obličejové části hlavy 

Horní čelist (maxila) je párovou kostí uloženou ve středním a předním oddílu 

obličejové části lebky. Podílí se na utváření tvaru lebky, patra, stěn očnice a nosní dutiny. 

Skládá se z několika kostěných částí a nese horní zubní oblouk v alveolárním výběžku. V 

horní čelisti je mnoho otvorů a kanálků, kterými prostupují nervy zásobující zuby (Šedý et 

al., 2009). 

Dolní čelist (mandibula) je nepárová, největší a nejsilnější kost lebky. V jejím 

alveolárním výběžku se nacházejí zuby. Canalis mandibulae je kanál probíhající uvnitř dolní 

čelisti, ve kterém jsou uloženy nervy a cévy (Šedý et al., 2009). 

Čelistní (temporomandibulární) kloub spojuje dolní čelist se spánkovou kostí a podílí 

se na příjmu potravy a mluvení. Oba klouby pracují jako jeden celek a pokud se jeden z nich 

stane nefunkční, například pro kloubní srůsty (ankylóza) nebo bolesti, nedovyvine se nebo 

chybí, postihuje se automaticky i kloub na druhé straně (Šedý et al., 2009). 

Mimické (výrazové, sdělovací) svaly jsou uloženy převážně v podkoží obličeje, 

nemají fascie a jsou uspořádány kolem příslušných otvorů jednak cirkulárně – působí pak 

jako svěrači, jednak radiálně – mají pak funkci rozvěračů. Změnou tvaru těchto štěrbin 

doprovázenou kožními posuny a s tím spojenou tvorbou kožních rýh získávají funkci měnit 

výraz obličeje. Všechny mimické svaly jsou inervovány lícním nervem (nervus facialis, 

n. VII.) (Dylevský, 2009). Dělí se na svaly klenby lební, víček, nosu a úst (Mazánek, 2015). 

Žvýkací svaly hýbou dolní čelistí. Jejich hlavní funkcí je zavření úst neboli 

mandibulární elevace. Vedle vlastních žvýkacích svalů se žvýkacího aktu účastní i svaly 

jazyka, rtů a také suprahyoidní a infrahyoidní svaly (Dylevský, 2009). 

Zuby slouží k ukusování a rozmělňování potravy. Dělí se na řezáky, špičáky, třenové 

a stoličky. Řezáky (dentes incisivi) slouží k ukusování potravy, špičáky (dentes canini) - 

k její trhání, třenové zuby (dentes premolares) a stoličky (dentes molares) - k rozmělňování 

potravy. Dočasná dentice se skládá z 20 zubů a ve srovnání se stálou denticí (32 zubů) v ní 

chybí premoláry. Zuby se skládají z korunky a kořene. Korunka je ta část zubu, která vyčnívá 

ven ze zubního lůžka a je krytá sklovinou, netvrdší látkou v lidském těle. Sklovina je tvořená 

mineralizovanými hranoly a je velmi odolná. Vrstva skloviny je silná 1-3 milimetry. Vnitřní 
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vrstvu zubu tvoří zubovina - žlutobílá hmota, která je podobná kosti. Uvnitř zubu se nachází 

dřeňová dutina obsahující zubní dřeň. Kanálkem kořene pronikají do zubní dřeně drobné 

cévy a nervy, které vyživují a inervují zuby. Zubní cement je třetí druh tvrdé zubní tkáně, 

který v tenké vrstvě kryje kořen zubu (Dostálová et al., 2008). 

Lymfatické a cévní zásobení v oblasti dutiny ústní a obličeje je velmi bohaté, 

vyznačuje se velkým množstvím anastomozujících kolaterál a vyvinutím četných spojek 

mezi pravou a levou stranou. Bohaté cévní zásobení je příčinou většího krvácení při 

traumatických poraněních, na druhé straně však tato skutečnost podmiňuje dobrou vitalitu, 

a tím i hojivost tkání a umožňuje provedení různých rekonstrukčních operací a postupů.  

Senzitivní inervaci zajišťuje trojklaný nerv (n. trigeminus, n. V.), který má tři větve – 

n. ophthalmicus (inervuje kůži čela, horních víček a nosu), n. maxillaris (inervuje kůži 

dolních víček, horního rtu, sliznici a zuby horní čelisti) a n. mandibularis (inervuje kůži ucha, 

spánkové oblasti, dolního rtu, sliznici a zuby dolní čelisti). Senzitivní inervaci jazyka 

zajišťuje jazykový nerv (n. lingualis, větev n. mandibularis, inervuje přední dvě třetiny) a 

podjazykový nerv (n. hypoglossus, n. XII., inervuje kořen jazyka) (Mazánek, 2015). 

2.2  Základy ortognátní chirurgie 

Ortognátní operace významně mění postavení čelistí vůči sobě i vůči lebeční bázi. 

Měkké tkáně sledují tento posun skeletálního podkladu a dochází ke změně estetiky obličeje. 

Při ortognátní operaci dochází k cílené zlomenině čelistí pomocí osteotomie (protětí kosti), 

následně k jejich posunu do plánované pozice a rigidní fixaci osteosyntézou. Nastává období 

relativní imobilizace, kdy pacient nosí elastické tahy mezi horním a dolním fixním 

ortodontickým aparátem, či mezi kotevními šrouby. Gumová mezičelistní fixace slouží ke 

stabilizaci okluze. Tato relativní imobilizace čelistí trvá zpravidla 6 týdnů (Procházková et 

al., 2016). Předpokladem hladkého zhojení kostní operační rány je dosažení optimálního 

vzájemného kontaktu segmentů (Pazdera, 2011). 

V současné době se kladou vysoké požadavky na finální výsledek, celkovou stabilitu 

a dokonalý estetický efekt. Tento trend umožňuje zdokonalení výsledků terapie a je závislý 

na vývoji nových operačních technik a osteosyntetických materiálů (Foltán et al., 2006). 

2.3 Klasifikace čelistních anomálií 

„Čelistní anomálie klasifikujeme podle dvou základních hledisek - podle postavení 

zubů horního a dolního zubního oblouku vůči sobě v rámci fyzikálního vyšetření – dentální 
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diagnostika (okluzní diagnostika) a podle postavení čelistí vůči sobě na základě analýzy 

cefalometrického rentgenového snímku – skeletální diagnostika“ (Šedý, 2013). 

Okluzní anomálie rozdělujeme dle Angle, do tří základních skupin: 

1. třída – normookluze - při maximální interkuspidaci jsou horní řezáky vzhledem k těm 

spodním uloženy lehce vpředu a jsou s nimi v kontaktu a meziobukální hrbolek 2. horního 

moláru zasahuje do mezihrbolkové rýhy prvního dolního moláru; 

2. třída – distookluze - dolní čelist je posunuta distálně vůči horní čelisti; 

3. třída – meziookluze - dolní čelist je posunuta meziálně vůči horní čelisti (Šedý, 2013). 

Z hlediska skeletálních tříd je rozhodující především poloha čelistí vůči bázi lební a 

vztah čelistí a chrupu. Skeletální diagnostika se provádí na cefalometrickém rentgenovém 

snímku, na kterém se zakreslují kraniometrické body, linie a úhly. Polohu obou čelistí vůči 

bázi lební určuje skupina úhlů daných pro jednotlivé čelisti.   

Vztah čelistí a chrupu se určuje pomocí klasifikace WITS, která se nazývá podle 

univerzity ve městě Witewatersrad v Jižní Africe. Ta určuje průsečíky mezi jednotlivými 

body a jejich kolmicemi (Šedý, 2013).  

2.4  Indikace k ortognátní operaci: 

Ošetření pacienta s okluzními a skeletálními vadami obvykle začíná v ordinaci 

ortodontisty. Pokud vadu pacienta nelze zkompenzovat ortodontickou terapií, pacient je 

odeslán do ortognátní poradny, kde společně s maxilofaciálním chirurgem rozhodnou o 

postupu ošetření pacienta.  

Ortognátní operace je indikována u pacientů s: 

• okluzní vadou, 

• skeletální vadou, 

• OSAS, 

• estetickou vadou. 

2.5 Kontraindikace 

Absolutní: 

• akutní leukémie, 

• noma, 

• HIV, 

• stav po radioterapii v oblasti hlavy a krku, 
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• dysmorfofobická porucha. 

 

Relativní: 

• akutní infekční onemocnění, 

• dekompenzované závažné systémové onemocnění (hypertenze, diabetes, 

onemocnění štítné žlázy, aj.), 

• agranulocytóza, 

• těhotenství, 

• nedokončený růst pacienta, 

• antikoagulační terapie a krvácivé stavy, 

• nedostatečná spolupráce pacienta, 

• malhygiena (Strub et al., 2015). 

2.6 Typy zákroků 

Chirurgické výkony jsou prováděny na dolní čelisti, horní čelisti nebo na obou 

čelistech současně (bimaxilární operace). Anomálie můžeme korigovat mobilizací 

a posunem zubních oblouků jako celku nebo provést segmentální operaci (rozdělit zubní 

oblouk(y) na několik segmentů, jejichž vzájemné postavení je možné měnit) (Pazdera, 

2011). 

2.6.1 Operace na horní čelisti 

Vady horní čelisti se projevují ve všech třech rozměrech – sagitálním, vertikálním 

a transverzálním. Pacientům s anomáliemi horní čelisti naopak subjektivně vadí vzhled dolní 

čelisti, a obráceně. Proto je nutné odborné vyšetření pacienta, nejlépe za přítomnosti jeho 

rodiny k vysvětlení druhu vady a plánované léčby s dosažením nejlepšího výsledku. Pro 

jejich představu se vyhotoví modely čelistí pacienta, na kterých se posuzuje předoperační 

a pooperační výsledky léčby. Účelem těchto modelů je usnadnit trojrozměrné měření 

předoperační a pooperační polohy čelistí, posouzení náročnosti plánovaného chirurgického 

zákroku s měřením a případně provedením potřebných úprav, na základě čehož lze vyhotovit 

dlahu (splint), která se bude používat při samotné ortognátní operaci za účelem dosažení 

správné polohy čelisti (Miloro et al., 2004).  

K repozici horní čelisti se v dnešní době nejčastěji používá operace osteotomie 

LeFort I (Dostálová et al., 2008). Linie osteotomie začíná u dolního okraje apertura 
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piriformis nasi, jde po vestibulární straně nad hroty zubních kořenů směrem k dolní části 

tuber maxillae a odtud na laterální stěnu nosní zpět k výchozímu bodu u dolního okraje 

apertura piriformis nasi (Mazánek, 2007). 

2.6.2 Operace v dolní čelisti 

V současné době se nejvíce provádí oboustranná sagitální osteotomie (bilateral 

sagital split osteotomy, BSSO) z intraorálního přístupu (Dostálová et al., 2008) při níž je 

spodní čelist rozdělena oboustranně takovým způsobem, aby se narovnala do vyváženější 

a funkční polohy (Reyneke, 2012). Tento výkon se používá, jak k provedení předsunu dolní 

čelisti, nebo při redukci mandibulární progenie k zasunutí dolní čelisti. 

Dalším výkonem v dolní čelisti je plastika brady (genioplastika). Brada může být 

posunuta všemi směry, ale limitujícím faktorem je množství přilehlých měkkých tkání. Jeji 

tvar může být změněn osteotomií vedenou dolní hranou dolní čelisti nebo augmentačním 

materiálem. (Dostálová et al., 2008). 

2.7 Optimální věk pacienta 

Optimální věk pacienta pro výkon je 18-30 let u mužů a 16-30 let u žen. Dolní hranice 

věku je limitována ukončením skeletálního růstu. Objektivní posouzení skeletálního věku je 

možné díky rentgenogramu ruky se zápěstím (uzávěr růstových štěrbin, zejména růstové 

štěrbiny mezi epifýzou a diafýzou radia). Horní věková hranice pro ortognátní operaci není 

stanovena. U pacientů starších 40 let může docházet ke zdlouhavé regeneraci pooperačních 

poruch senzitivní inervace, defekty chrupu v tomto věku znemožňují spolehlivé dentální 

dlahování, a hojení operačních ran a defektů je obvykle déletrvající (Pazdera, 2011). Mladý 

člověk, který podstupuje tuto náročnou operaci, by měl být zralý nejen somaticky, ale 

i psychicky. Pokud se plánuje operace před 16. - 17. rokem, je nutné individuálně posoudit 

zralost pacienta. (Bulík et al., 2001). 

2.8  Psychologické aspekty léčby 

Jedním z hlavních důvodů, proč se většina pacientů rozhodne podstoupit ortognátní 

operaci, je zlepšení estetiky obličeje. Obličej je prostředkem verbální a neverbální 

komunikace a proto významným způsobem ovlivňuje mezilidské vztahy. Jeho atraktivita má 

velký vliv na kvalitu života včetně vzdělávání, zaměstnání či navazování mezilidských 

vztahů. Čelistní vady porušují některá ze základních pravidel atraktivity – obličej bez 
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extrémních odchylek, symetrie či přímý profil. Činí-li čelistní vada pacienta ve většině 

případů neatraktivním, negativně se to odráží na jeho psychické pohodě a kvalitě života 

(Hanzelka et al., 2015). 

Plánovaná operace a příchod pacienta k hospitalizaci je velkým stresujícím faktorem, 

a to zejména pro děti a dospívající, které jsou hospitalizovány poprvé. Je pro ně těžké se 

přizpůsobit a nestresovat se z toho, co je čeká. Při představě operace v ústní dutině se mnozí 

pacienti připravují na operaci v řádu několika měsíců, přepokládají, že se budou vyhýbat 

sociálnímu životu a i blízkému okolí. Profesionální a empatický přístup sestry je na prvním 

místě, aby k ní pacient získal důvěru a byly odstraněny zábrany a obavy. 

Sestra podává informace týkající se předoperační a pooperační péče, zejména 

problematiky hygienické péče dutiny ústní, stravování, poučení před operací, nebo 

i pooperační rehabilitace (Slezáková et al., 2011). V průběhu dne, kdy pacient nastupuje 

k hospitalizaci, by s ním měla sestra nacvičit komunikace se zavřenými ústy, která bude 

potřeba pro fungování po operaci, aby si pacient vyzkoušel, jak bude mluvit následujících 

několik týdnů. Je dobré si nacvičit i pití ze skleničky se zuby přitisknutými k sobě (Foltán 

2008). 

U adolescentů musíme brát zřetel na to, že svůj vzhled řeší více než kterákoli věková 

skupina a proto je potřeba se jim věnovat více s ohledem na jejich obavu ohledně změny 

vzhledu. Pacienti už před zákrokem mají možnost vidět počítačovou modelaci svého vzhledu 

po operaci. Většina pacientů už přijde na hospitalizaci s tím, že viděli už mnoho lidí na 

internetu, kteří podstoupili ortognátní operaci a píší svůj blog, kde popisují každý den od 

začátku hospitalizace až po finální výsledek, po opadnutí celkového otoku tváře, takže o tom 

vědí spoustu informací. 

Na některých odděleních funguje systém, který poskytují sestry perioperační péče. 

Den před operací navštíví pacienta a vysvětlí vše, co se týká činností na operačním sále. Jak 

se tam pacient dostane, kdo jí tam odveze, jak s ní budou na sále manipulovat. Vybízí 

pacienta k rozhovoru a ke kladení otázek, na které jí adekvátně odpovídá (Vávrová, 2014). 

2.9  Příprava pacienta před operací 

Po návrhu o podstoupení ortognátní operace je jedním z nejdůležitějších momentů 

rozhovor pacienta s maxilofaciálním chirurgem, který pacientovi vysvětlí následující 

terapeutický postup. Je velmi důležité upozornit pacienty na to, že jejich rozhodnutí musí 
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být v tomto okamžiku nezvratné, jelikož se v ortodontické léčbě přistoupí k nenávratným 

krokům (extrakce zubů, dekompenzace vady). (Bulík et al., 2001). 

Při indikaci ortodonticko-chirurgického terapeutického postupu je nutné posoudit 

celkový stav pacienta, zejména závažná interní onemocnění, které neúměrně zvyšují 

operační riziko a z toho vyplývající komplikace. Proto důležitou součástí vstupního 

vyšetření je anamnéza zaměřená na celkový zdravotní stav. Kromě interních onemocnění se 

také zaměřujeme na psychické zdraví pacienta. Pokud pozorujeme neobvyklé projevy 

chování během vyšetření nebo má pacient psychiatrickou anamnézu, je vhodné vyžádat si 

aktuální psychiatrické vyšetření nebo operační řešení anomálie dokonce odmítnout (Bulík et 

al., 2001). 

Úkolem maxilofaciálního chirurga je zjistit očekávání pacienta od léčby: estetický 

výsledek, dosažení normookluze nebo funkční zlepšení stavu. Velmi důležitou součástí 

příprav pacienta je také informování o možných komplikacích, které mohou nastat v 

souvislosti s ortognátní operací (Bulík et al., 2001). 

2.10 Ošetřovatelská péče 

Průběh hospitalizace záleží na zdravotním stavu pacienta, jeho lékařské diagnóze 

a také na typu plánované operace (Slezáková et al., 2011).   

Ortognátní operace je prováděna v celkové inhalační anestezii, se kterou pacienta 

seznámí anesteziolog den před operací. Předpokládaná doba hospitalizace je 5 - 7 dnů. 

Domácí rekonvalescence nutná k plnému hojení je v délce 4 až 6 týdnů.  

Jelikož se nejedná o operaci z důvodu ohrožení na životě pacienta, ale jedná se 

o elektivní výkon, je příjem pacienta stanovený na den před plánovanou operací v ranních 

hodinách. Pacient přichází k příjmu do zdravotnického zařízení, kde je vystavena 

dokumentace k hospitalizaci, je seznámen s informovaným  souhlasem o podávání informací 

osobám blízkým. Poté je pacient hospitalizován na standartním lůžkovém oddělení, kde 

ošetřující sestra provede identifikaci pacienta a na základě ověření zkontroluje identifikační 

náramek na jeho ruce. Dále je seznámen s přítomnými nemocnými, kteří jsou s ním ve 

stejném pokoji, a chodem oddělení. Zde je obeznámen s potřebnými místnostmi (WC, 

koupelna, sesterna, apod.) pro jednoduchou orientaci. Je poučen o používání signalizačního 

zařízení, manipulaci s lůžkem a stolkem. Sestra pacienta vyzve, aby se nebál zeptat, pokud 

má jakékoliv otázky. Pokud má pacient s sebou cenné věci, je poučen, že má možnost tyto 

věci uložit do ústavního trezoru. Tyto předměty se musí přesně popsat a vyhotovený seznam 
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pacient řádně podepíše (Vytejčková et al., 2011). Pokud tak neučiní, je seznámen, že si za 

ně ručí sám. 

Ošetřující sestra provede základní měření fyziologických funkcí – tělesnou teplotu 

(TT), krevní tlak (TK), puls (P) a dechovou frekvenci (DF), přeměří tělesnou hmotnost 

a výšku, odebere sesterskou ošetřovatelskou anamnézu, která musí být sepsána nejpozději 

do 24 hodin od přijetí pacienta do nemocnice a zaznamená vše do dokumentace. 

Při příjmu má lékař k dispozici veškeré lékařské zprávy o předoperačním vyšetření 

a laboratorní výsledky, které pacient s sebou přinesl. Lékařská zpráva by měla obsahovat 

závěrečné zhodnocení internisty nebo praktického lékaře s vyjádřením ke zdravotnímu stavu 

pacienta (Vytejčková et al., 2011). Nemělo by být starší než 4 týdny, u těžce nemocných 

pacientů pouze 2 týdny. Výsledky krevního odběru zahrnují biochemické vyšetření iontů 

(Na, K, Cl), urei, kreatininu, bilirubinu, jaterních testů (AST, ALT, ALP a GTT), glukózy, 

dále krevní obraz a srážlivost (INR, APTT). Je zapotřebí mít také chemické vyšetření moče. 

K povinným vyšetřením se řadí také elektrokardiogram (EKG) a RTG srdce a plic. Lékař 

sepíše s pacientem příjmovou zprávu, ve které se uvede osobní anamnéza, historie nynějšího 

onemocnění a objektivní vyšetření se seznamem diagnóz. Dále pacient podepíše 

informovaný souhlas, kterému předchází seznámení s informacemi o nabízeném výkonu, 

výhodách, nevýhodách, rizicích a případném dyskomfortu spojených s operací (Torrance, 

Sergison, 2006). Zároveň ho obeznámí s operací krok za krokem, a napíše denní dekurz 

a potřebné ordinace (Vytejčková et al., 2011). 

Pacient se převlékne do pyžama a veškeré věci zůstanou uloženy ve skříni na pokoji. 

Dokumenty jako jsou práva a povinnosti pacientů, řád oddělení, důležitá telefonní čísla 

a návštěvní hodiny jsou pacientovi k dispozici na dostupném místě.  

2.11 Předoperační péče 

Předoperační příprava pacienta je velmi důležitá součást plánu ošetření. Zahrnuje péči 

o pacienta od doby rozhodnutí se k operaci a končí předáním pacienta na operační sál. 

Z tohoto vymezení je patrné, že období je charakteristické velkou variabilitou, do které se 

promítá příčina vedoucí k operaci (naléhavost operačního výkonu) a celkový stav pacienta 

(Kubicová et al., 2005). Dokonalá příprava snižuje počet komplikací a zvyšuje 

pravděpodobnost klidného pooperačního období. Provádí se u každého pacienta, který jde 

na operaci v celkové anestezii. Celková anestezie je stav, při kterém je u pacienta vyřazeno 



18 

vědomí, zajištěna amnézie, analgézie a neurovegetativní stabilizace s cílem zajistit 

bezbolestnou chirurgickou operaci (Bartůněk et al., 2016). 

2.11.1 Dlouhodobá předoperační péče 

Je potřeba zajistit interní předoperační vyšetření. 

2.11.2 Krátkodobá předoperační péče 

Příprava je omezená časem a provádí se 24 hodin před výkonem. Zahrnuje tyto 

přípravy: 

• péče o vylučování - pacient se do poslední chvíle vyprazdňuje spontánně a je důležité 

ho upozornit, aby se před podáním premedikace šel vymočit, jelikož pak už nesmí 

vstávat z lůžka; 

• fyzická - pacient musí být před výkonem lačný, dodržuje se zásada od půlnoci nejíst, 

nepít, nežvýkat žvýkačku, speciální přípravu má diabetik, kterému je podávána 

glukóza s inzulínem nitrožilně pro prevenci hypoglykémie; 

• péče o operační pole - pacient si před výkonem vyčistí zuby; 

• péče o hygienu - provádí se ráno po probuzení, je-li pacientka žena, nesmí být 

nalíčená a mít nalakované nehty; 

• spánek a odpočinek - den před operací anesteziolog ordinuje léky na spaní (pre-

premedikaci), je potřeba sledovat spánek pacienta, pokud potřebuje na toaletu, 

vyžaduje asistenci, jelikož po podání léku hrozí riziko pádu; 

• prevence tromboembolické nemoci (TEN) - bandáž dolních končetin či elastické 

punčochy se nasazují po podání premedikace, kdy už pacient nesmí vstávat z lůžka; 

• ostatní – např. se týká zubních náhrad a zajištění cenných věcí, aj. (Burda et al., 

2016). 

2.11.3 Bezprostředně krátkodobá předoperační péče 

Jde o časový úsek cca 2 hod. před operací, kdy sestra zkontroluje dokumentaci, 

operační pole, bandáže, převlečení do košile určené na operační sál, lačnění, vyprázdnění, 

zavede PŽK, podá profylaktická antibiotika apod. Na vyžádání z operačního sálu sestra 

aplikuje premedikaci a od této chvíle pacient nesmí vstávat z lůžka (Burda et al., 2016). 

Sestra zapíše ordinace a provede kontrolu v ošetřovatelské dokumentaci a předá pacienta, 

dokumentaci a léky, které byly naordinované k podání na operačním sále sálovému sanitáři 
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k odvozu na operační sál. Je odvezen vleže a nemá u sebe žádné osobní věci (Schneiderová, 

2014). 

2.12 Pooperační péče 

Mezi předpoklady pro úspěch ortognátní operace patří i zodpovědná péče o pacienta 

po operaci. Fixace kostních fragmentů stabilní osteosyntézou se doplňuje elastickou 

mezičelistní fixací již na operačním sále. Její výměnu pooperačně provádíme po oplasknutí 

většího otoku za použití malých čelistních gumiček. Striktně se musí dodržovat mixovaná 

strava a důkladná ústní hygiena. (Pazdera, 2011). 

Pacient je po operaci obvykle překládán na oddělení jednotky intenzivní péče (JIP), kde 

si ho přebírá specializovaná sestra v oboru intenzivní a resuscitační péče. Zde probíhá 

monitoring vitálních funkcí (vědomí, TK, P, TT, DF a SpO2) a stabilizace pacienta (Smeltzer 

et al., 2010, Slezáková et al., 2011). 

Po překladu z JIP na standardní oddělení sestra upraví pacientovi lůžko do polosedu, 

přiloží signalizační zařízení, a zopakuje, jak se s ním manipuluje. Poučí pacienta, aby si 

přivolal sestru v případě jakýchkoli obtíží. Provede měření fyziologických funkcí (TT, TK, 

P), zeptá se na přítomnost bolesti, upozorní, že po vykapání infuze bude následovat první 

vertikalizace pouze za doprovodu sestry, zkontroluje funkci PŽK. Poučí ho o dodržování 

dietních opatření, která se budou v průběhu hospitalizace měnit postupně od tekuté stravy 

ke kašovité. 

2.13 Pooperační komplikace  

Ve všech chirurgických oborech se vyskytují pooperační komplikace. U ortognátní 

chirurgie tomu není jinak. Pacient je o všech možných komplikacích předem informován 

a před operací podepisuje informovaný souhlas s operačním výkonem. Nejčastější 

komplikací spojená s ortognátní operací v dolní čelisti je ztráta citlivosti dolního rtu v 

souvislosti se sagitální osteotomií větve dolní čelisti, při které se pohmoždí n. alveolaris 

inferior. Je vhodné vysvětlit pacientovi, že ztráta citlivosti je pouze dočasná a trvá v řádu 

týdnů až měsíců. K rychlejšímu návratu citlivosti přispívá pravidelné masírování dolního 

rtu. Mezi další komplikace řadíme nevyhovující okluzi, nedostatečnou artikulaci a nestabilní 

výsledek operace. Malé artikulační nedostatky se vyřeší již v průběhu operace drobnými 

zábrusy zubů. Pro stabilizaci okluze jsou nutné splinty, které nasměřují čelist do správného 
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postavení.  Stabilita nové pozice čelistí je přímo závislá na kvalitě ortodontického předléčení 

a dosažení plánované pozice obou čelistí při samotné operaci (Bulík et al., 2001). 

Další komplikací je bolest, kterou pacienti musí po operaci očekávat. Většinou je 

mírná a dá se dobře zvládnout pomocí běžně dostupných analgetik. 

Krvácení se nejčastěji objevuje z úst nebo z dutiny nosní během prvních 48 hodin po 

výkonu. Jedná se většinou o malé krvácení, které lze zastavit kompresním obkladem nebo 

nosní tamponádou. 

Jelikož jsou ústa osídlena velkým množstvím mikroorganismů, pooperačně může 

dojít k infikování operačních ran. Proto se preventivně podávají širokospektrá antibiotika již 

před chirurgickým zákrokem a po něm po dobu 7-10 dní. Následkem této léčby je narušení 

střevní mikroflóry většího nebo menšího rozsahu. U žen se po dlouhodobém užívání 

antibiotik objevuje vaginální mykóza. Ke zmírnění těchto nežádoucích účinků antibiotik se 

doporučuje užívat probiotika (Šácha, 2008). 

Pacient má pooperačně nasazenou elastickou mezičelistní fixaci. Je nesmírně 

důležité poučit pacienta o postupu v případě nevolnosti nebo zvracení, jelikož při sevřených 

čelistech může dojít k aspiraci zvratků a úmrtí pacienta. Je třeba mít na dosah nůžky 

k rozvolnění fixace.  

Následně nejen v důsledku mezičelistní fixace, ale i kvůli hojení dochází k mírné 

svalové atrofii a poklesu svalové síly. Projevuje se to omezeným otevíráním úst, které se po 

6 týdnech začíná zlepšovat, maximálních hodnot však dosahuje až po několika letech od 

operace a mnozí pacienti původních hodnot maximálního otevření úst už nikdy nedosáhnou. 

Zlepšení pohyblivostí dolní čelisti je důležitým indikátorem úspěšnosti ortognátní operace, 

které ovlivňuje kvalitu života pacienta a jeho spokojenost s léčbou. Především při BSSO 

dochází ke změně biomechaniky stomatognátního systému, svalového napětí a směru tahu 

svalů. Fragmenty čelistí jsou v důsledku rigidní fixace v nové pozici stabilní, odolávají 

zpětnému tahu měkkých tkání, které se musí nové situaci přizpůsobit (Procházková et al., 

2016) 

Alergická reakce organismu na cizorodý materiál souvisí s použitím 

osteosyntetického materiálu, pomocí kterého se spojují kostní fragmenty. Jedná se o titanové 

minidlahy a minišrouby. Tyto reakce jsou však velmi vzácné. 

Recidiva okluzní nebo skeletální vady je možná komplikace, která vychází 

z charakteru samostatné čelistní vady. Velikost recidivy je závislá na typu operace, velikosti 

posunu a jeho směru a typu použitého materiálu.  
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3 POUŽITÉ METODY 

3.1 Případová studie 

Pro svou práci jsem si vybrala metodu případové studie, abych mohla porovnat 

odlišnosti stavů pacientů po různých typech ortognátních operací. Pro zpracování svých 

případových studií jsem si vybrala metodu kvalitativního výzkumu (kazuistiku), která se 

zabývá podrobným studiem a rozborem jednoho nebo několika případů (Hendl, 2016).  

3.2 Etické aspekty 

V ošetřovatelské studii jsou pacienti zdrojem informací. Je nesmírně důležité, aby 

měli zkoumané osoby zabezpečena všechna svá práva, která jim náleží. Aby nebyla jejich 

práva porušována, byly sestaveny etické kodexy, kterými se zdravotníci musí řídit. Etický 

kodex sester byl vytvořen Mezinárodní radou sester, jeho poslední vydání pochází z r. 2012 

(The ICN, 2012). 

V úvodu kodexu se říká: „Sestra je povinna převzít profesionální odpovědnost za 

péči o zdraví, prevenci nemocí a za zlepšování zdravotního stavu nemocných právě tak, jako 

za tišení bolesti.“ (Kutnohorská, 2010). 

Souhlas s účastí jsem získala od pacientů a jejich rodičů písemnou i ústní formou, 

vysvětlila jsem jim, jaké údaje potřebuji a uvedu v mé práci. Ujistila jsem je, že nikde 

nebudou uvedeny jejich osobní údaje. Jejich účast na mé studii byla dobrovolná. Pacienti 

budou mít možnost si pořídit kopii mé práce. Mají k dispozici můj kontakt za účelem 

jakékoliv komunikace se mnou.  

Ve zdravotnickém zařízení, kde jsem prováděla případovou studii, jsem podala 

„Žádost o umožnění dotazníkové akce v souvislosti s odbornou prací“ náměstkyní ředitele 

pro nelékařské zdravotnické obory, která mi byla schválena. Vzor je v příloze (viz příloha 

A), originál je k nahlédnutí u autorky. 

Spolupráce s ošetřujícím personálem byla na výborné úrovni a získala jsem veškeré 

potřebné informace. Největším problémem při zpracování mé práce bylo vyhledávání 

odborných článků, jelikož o problematice, na kterou jsem se zaměřila, je velice málo 

sesterských příspěvků. 
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3.3 Ošetřovatelský proces 

Ošetřovatelský proces je základní pracovní metodou ošetřovatelského personálu. 

Zahrnuje několik plánovaných činností a myšlenkových algoritmů. Skládá se ze vzájemně 

propojených a podmíněných fází (kroků) – posouzení, diagnostiky, plánování, realizace a 

hodnocení, uskutečňovaných ve prospěch jednotlivce (rodiny, komunity), což umožňuje 

systémový přístup k ošetřovatelské péči (Plevová et al., 2011).  

3.3.1 Jednotlivé kroky ošetřovatelského procesu 

Mezi ně patří: 

• posuzování - označuje sběr, třídění a záznam údajů o zdravotním stavu pacienta; 

• diagnostika - sestra provádí analýzu získaných dat, stanovuje potencionální 

problémy, identifikuje silné stránky pacienta potřebné k vytvoření úspěšného plánu; 

• plánování - proces stanovení plánu ošetřovatelské péče, určení priorit, cílů a 

očekávaných výsledků, činnosti potřebné k dosažení daných cílů a zaznamenání 

plánu péče dle individuality pacienta; 

• realizace - vykonání ošetřovatelských intervencí, které jsou zaměřeny na dosažení 

stanovených výsledků u pacienta;  

• vyhodnocení - hodnocení provedených intervencí, dosažení cíle, nebo změna priorit 

(Tóthová et al., 2014).  
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4 KLINICKÁ ČÁST 

Jedná se o pacienty standartního lůžkového oddělení orální a maxilofaciální chirurgie 

ve fakultní nemocnici, které byli vybrány s ohledem na typ ortognátní operace.  

Pro všechny pacienty jsem zvolila humanistický model Virginie Henderson: Teorie 

základní ošetřovatelské péče, zjišťující 14 základních potřeb pacienta: 

1. normální dýchání; 

2. dostatečný příjem potravy a tekutin; 

3. vylučování; 

4. pohyb a udržování vhodné polohy; 

5. spánek a odpočinek; 

6. vhodné oblečení, oblékání a svlékání; 

7. udržování fyziologické tělesné teploty; 

8. udržování upravenosti a čistoty těla; 

9. odstraňování rizik z životního prostředí a zabraňování vzniku poškození sebe i 

druhých; 

10. komunikace s jinými osobami, vyjadřování emocí, potřeb, obav, názorů; 

11. vyznávání vlastní víry; 

12. smysluplná spolupráce; 

13. hry nebo účast na různých formách odpočinku a rekreace; 

14. učení, objevování nového, zvídavost, která vede k normálnímu vývoji a zdraví a 

využívání dostupných zdravotnických zařízení. 

 

Uvedené potřeby jsou vlastní všem lidem, jsou ovlivňované kulturou a individualitou 

jedince v oblastech bio-psycho-sociálních a spirituálních (Pavlíková, 2006). 

Virginia Henderson prohlásila: „Jedinečnou funkcí sestry je pomoc (asistence) 

zdravému nebo nemocnému jedinci vykonávat činnosti přispívající k jeho zdraví nebo 

uzdravení či klidné smrti, které by vykonával sám, bez pomoci, kdyby měl na to dostatek 

sil, vůle a vědomostí. Sestra vykonává tuto funkci tak, aby jedinec dosáhl nezávislosti co 

nejdříve.“ (Fitzpatrick, Wallace, 2006). 

Jelikož mají všichni tři pacienti podobný průběh hospitalizace, rozeberu konkrétně 

případovou studii 1 a o studii 2 a 3 poskytnu stručné informace týkající se modelu dle 

Virginia Henderson. 
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4.1 Základní údaje o pacientovi 1 

18letá pacientka přijata do fakultní nemocnice k plánované bimaxilární ortognátní 

operaci. Rozhodla se pro operaci na doporučení svého ortodontisty kvůli otevřenému skusu. 

Hospitalizace trvala celkem 6 dní, nejprve byla přijata na standartní lůžkové oddělení, 

následující den proběhla operace v CA, 24 hodin po operaci strávila na JIP a poté byla ve 

stabilizovaném stavu přesunuta na standartní oddělení, kde proběhlo odstranění náplasťové 

fixace, sledoval se ústup otoku, prováděly se pravidelné převazy, edukace a nácvik výměny 

gumových tahů pro domácí ošetřování.  

Období sledování této pacientky zahrnovalo celou dobu hospitalizace. Ošetřovala 

jsem jí po přesunu na standartní oddělení, kde jsem se především zaměřila na den propuštění, 

kdy jsem pacientku poučila, jak se musí o sebe starat s ohledem na výživu, hygienu dutiny 

ústní, prevenci traumatizace čelistí, atd. 

4.1.1 Anamnéza 

Na základě zdravotnické dokumentace zjištěno: 

• pacientka při příjmu orientovaná, spolupracující, soběstačná, známky jiné nemoci 

nevykazovala; 

• osobní anamnéza - netrpí vážnými chorobami, léky trvale neužívá, alergii neudává, 

nekouří, alkohol nepije; 

• rodinná anamnéza – bezvýznamná; 

• pracovní a sociální anamnéza - pacientka studuje střední školu, bydlí s rodiči; 

• gynekologická anamnéza - cyklus je pravidelný, bez obtíží, chodí na pravidelné 

gynekologické prohlídky.  

4.1.2 Zhodnocení současného stavu 

4.1.2.1 Příjem pacientky 

Informace ze zdravotnické dokumentace:  

V den plánovaného přijetí se dostavila na stomatologickou ambulanci v 8:00 hod. 

Lékař na oddělení zkontroloval doložené laboratorní výsledky, interní předoperační 

vyšetření a provedl příjem pacientky. Na závěr pacientka i lékař podepsali souhlas s operací. 

Lékař zapsal potřebné ordinace do dekurzu. 
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Informace od zdravotnického personálu:  

Ošetřující sestra zavedla pacientku na pokoj, který sdílela s jednou pacientkou. 

Ukázala, jak se ovládá lůžko, kde je signalizační zařízení a jak se používá. Nabídla jí pomoc 

při ukládání osobních věcí do zamykací skříně a vysvětlila, co je vhodné si nechat v nočním 

stolku u sebe a co raději uzamknout do skříně Seznámila pacientku s chodem oddělení a 

sepsala ošetřovatelskou anamnézu (viz příloha B). Poučila pacientku o přípravě k operaci, 

vysvětlila jí dietní režim. V odpoledních hodinách pacientku navštívil anesteziolog a probral 

s ní způsob anestezie, vysvětlil jí průběh a případné komplikace, které by během operace 

mohly nastat. Svůj souhlas pacientka potvrdila podpisem informovaného souhlasu s 

anestezií, který podepsal i lékař. Anesteziolog naordinoval večerní pre-premedikaci a ranní 

premedikaci. Ve 20:00 byla pacientka poučena, aby od půlnoci nejedla a nepila. Ráno se 

musela osprchovat, převléknout se do operační košile, nasadit kompresní punčochy na dolní 

končetiny a sundat všechny šperky. Bylo jí sděleno, že půjde na operaci jako druhá v pořadí, 

musí být tedy do 9:30 připravena a ležet na lůžku na pokoji. Ve 22:00 dostala pacientka pre-

premedikaci.  

 

Antropometrické údaje při příjmu: 

• hmotnost pacientky 58 kg, 

• výška postavy 163 cm, 

• Body Mass Index – BMI – 21,8  

→ v normě.  

 

Fyziologické funkce při příjmu:  

• TK – 115/75,  

• P - 75/min, 

• TT - 36,4 °C, 

• DF - 15/min  

→ v normě.  

 

Dieta - MIX + poučena od půlnoci nejíst, nepít. 

Večerní pre-premedikace - Neurol 0,5 mg 1 tbl.  
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4.1.2.2 Operační den  

Informace od ošetřujícího zdravotnického personálu:  

V den operace již pacientka nesměla přijímat potravu. Sestra o noční službě změřila 

fyziologické funkce před operací a zapsala je do dokumentace. Pacientka zvládla ranní 

osobní hygienu sama a ošetřující sestra provedla bezprostřední předoperační přípravu 

nasazením kompresních punčoch, zavedení PŽK na LHK, podáním profylaktických 

antibiotik, kontroly odstranění šperků a laků na nehtech. Byla jí podána ranní premedikace 

dle ordinace anesteziologa s poučením, že už nesmí vstávat z lůžka, poté čekala připravena 

v operační košili. Podání premedikace zapsala sestra do dokumentace s časem podání a 

potvrdila razítkem a podpisem. Po telefonickém avízu z operačního sálu tam byla pacientka 

převezena. Sestra uzamkla skříň s věcmi pacientky, které tam ponechala a klíč uložila 

v trezoru na pracovně sester až do návratu pacientky. Sestra z oddělení sepsala překladovou 

ošetřovatelskou zprávu pro oddělení JIP, kam byla pacientka přeložena po operaci. 

 

Ze zdravotnické dokumentace:  

5:40 

Fyziologické funkce: 

• TK – 115/60 , 

• P – 64´, 

• TT - 36,2 °C  

→ v normě. 

9.15 

Ranní premedikace:  

• Dormicum 7,5 mg 1 tbl.  

• Neurol 0,5 mg 1 tbl. 

9.40 

Odvoz pacientky na operační sál. 

 

Ze záznamu v operačním protokolu:  

operace proběhla bez komplikací, krevní ztráta 300 ml.  
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Ze zdravotnické dokumentace:  

Po operaci byla pacientka předána sestře z oddělení JIP, kam byla poté převezena. 

Zde byly pacientce monitorovány základní životní funkce (TK, P, TT, DF, SpO2), sledován 

její celkový  stav vědomí, krvácení, bolest a její tlumení, podávány léky a infúze dle ordinace 

lékaře. Pacientka spolupracovala, byla afebrilní, cítila se ospale, udávala bolest o intenzitě 

1-2 dle škály 0-10. Dle informace lékaře v dutině ústní – minimální krvavý výtok, polykání 

zachováno, měkké tkáně v okolí horní a dolní čelisti s otokem, kryté zevní náplasťovou 

antiedemovou fixací, mezičelistní elastická fixace – 4 gumičky. Pacientka informovaná, že 

nesmí smrkat. Pobyt na JIP proběhl bez komplikací, pacientka přeložena na standardní 

oddělení 1. den po operaci v odpoledních hodinách. 

 

Medikace dle dokumentace: 

• Ampicilin inj.plv.sol. 1g i.v. ad F1/1 100ml kapat 20 minut ve 12-18-24-06 hodin; 

• Ketonal inj. 100 mg i.v. ad F1/1 100ml kapat 20 minut v 18-06 hodin; 

• Dexamed inj. 8 mg i.v ad  F1/1 kapat 20 minut v 14-22-06 hodin; 

• Dicynone inj. 250mg i.v. ad  F1/1 kapat 20 minut v 14-22-06 hodin; 

• Fraxiparine Multi inj. 0,4 ml s.c. v 18 hodin; 

• Dipidolor inj. 15 mg s.c. při průlomové bolesti s minimálním intervalem 8 hodin. 

4.1.2.3 Pooperační průběh hospitalizace 

3. den hospitalizace byl 1. dnem po operaci. Pacientka byla přeložena z oddělení JIP 

na standardní oddělení ve 13:30 hod. Po převzetí dokumentace a pacientky na pokoj se jí 

upravilo lůžko do polohy v polosedě tak, aby nedocházelo k překrvení hlavy. Signalizační 

zařízení měla na dosah ruky a byla informována, aby zazvonila v případě potřeby, jelikož 

musela být do večerních hodin na lůžku, protože dostávala infuzní roztok. Byl jí vrácen klíč 

od šatní skříně a vyndány její osobní věci, které chtěla mít u lůžka a které si tam uschovala 

po dobu operace. Opakovaně byla upozorňována, že po dokapání infúze bude následovat 

první vertikalizace pouze za doprovodu sestry, aby tedy nevstávala z lůžka sama bez dozoru. 

Bandáže dolních končetin byly odstraněny. 

Následovalo změření fyziologických funkcí (TK, P, TT), kontrola místa vpichu PŽK 

na LHK a následně byla pacientka informována, jak se projevují komplikace v okolí 

zavedeného PŽK. Pacientka poučena o dodržování dietního režimu.  
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Dle zdravotnické dokumentace se pacientka cítila dobře, na dotaz zda měla nějaké 

bolesti, odpověděla, že měla v oblasti hlavy, dle škály 4 z 10. Nauzeu a zvracení pacientka 

neudávala. Byla informovaná, že nadále musela ledovat, nesměla smrkat, musela provádět 

dezinfekční výplachy dutiny ústní 5x denně a mít nadále zvýšenou polohu horní poloviny 

těla o 30°. Trápila ji porušená citlivost rtů. 

 

Numerická hodnotící škála bolesti (Pokorná et al., 2013): 

• 0 – žádná bolest, 

• 1 - 2 – mírná bolest, lze odvést pozornost od bolesti, 

• 3 - 5 – střední bolest, dominuje nad snahou o soustředění, 

• 6 - 9 – těžká bolest, bolestivá grimasa, 

• 10 – nesnesitelná bolest, pacient neovládne své chování. 

 

Medikace dle dekurzu: 

• Ampicilin 1 g ad 100ml F1/1, kapat 30 min i.v. v 12-18-24-06 hodin; 

• Novalgin inj. při bolesti nad stupeň 4 z 10 dle škály, 1g do 100 ml F1/1 kapat 30 

minut v 14-22-06 hodin; 

• Paracetamol při bolestech nad stupeň 2 z 10 do škály, 1 g mezi dávkami Novalginu; 

kapat 20 min v 18 hodin. 

 

Ze zdravotnické dokumentace:  

12:00 

• TK – 110/75  

• P – 80´  

• TT – 36,5°C  

→ v normě 

18:00 

První vertikalizace pacientky po dokapání infuze pod dohledem sestry proběhla bez 

obtíží, pacientka močila spontánně, večerní hygienu zvládla sama, byla soběstačná, vertigo 

negovala. 

 

4. den hospitalizace byl 2. dnem po operace. Pacientka se cítila dobře, uváděla bolesti 

na stupnici 3 z 10 dle škály. Otoky byly úměrné výkonu, dále byla odstraněna zevní 
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náplasťová fixace, operační rány byly klidné, byla nasazena elastická mezičelistní fixace. 

Byly změřeny fyziologické funkce, ordinace během dne byly plněny a zapsány do 

dokumentace. Dieta tekutá. Pacientka stále dodržovala doporučený režim (ledovat, 

nesmrkat, vyplachovat dutinu ústní, zvýšená poloha hlavy, strava kašovitá). Byla poprvé od 

operace na stolici. 

 

Ze zdravotnické dokumentace: 

6:00 

Fyziologické funkce: 

• TK – 100/66 

• P – 71´,  

• TT – 36,5 °C  

→ v normě 

 

Medikace ze zdravotnické dokumentace:  

• Ampicilin 1,0 i.v. ad F1/1 100 ml, kapat 30 minut ve 12-18-24-06 hodin; 

• Novalgin inj při bolesti nad stupeň 4 z 10 dle škály; 1g do 100 ml F1/1 kapat 30 

minut ve 14 a 22 hodin; 

• Paracetamol při bolestech nad stupeň 2 z 10 dle škály; 1g mezi dávkami Novalginu 

minimálně 2 hodiny po podání dávky Novalginu kapat 20 minut v 18 hodin; 

• Sanorin 2 kapky do obou nosních průduchů v 14-18-22-08 hodin; 

• Aescin - Teva 2 tbl. v  14-18-22 hodin. 

 

5. den hospitalizace byl 3. dnem po operaci. Pacientka se cítila dobře, bolesti byly 

dostatečně korigovány, max. na stupni č. 4 z 10 dle škály 0-10, otoky odpovídaly charakteru 

a době po výkonu, operační rány byly klidné, elastická mezičelistní fixace – tento den nácvik 

nasazení gumiček pro domácí ošetřování. Dodržovala zákaz smrkání, ledovala, měla 

zvýšenou polohu hlavy, vyplachovala dutinu ústní a měla tekutou dietu. Ordinace během 

dne byly plněny a zapsány do dokumentace. 
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Ze zdravotnické dokumentace:  

6:00 

Fyziologické funkce: 

• TT – 36,5 °C, 

• TK – 110/62, 

• P – 83, 

→ v normě. 

 

Medikace ze zdravotnické dokumentace: 

• Ampicilin 1,0 i.v. ad 100 F1/1 kapat 30 minut v 12-18-24-06 hodin; 

• Novalgin inj  1g i.v. do 100 ml F1/1 kapat 30 minut v 14-22-06 hodin; 

• Paracetamol při bolestech nad stupeň 2 z 10 dle škály; 1g mezi dávkami Novalginu 

minimálně 2 hodiny po podání dávky Novalginu kapat 20 minut; minimální rozestup 

8 hodin mezi dávkami v 18-02 hodin; 

• Sanorin 2 kapky do obou nosních průduchů v 14-18-22-06-10 hodin; 

• Aescin-Teva 2 tbl. v 14-18-22 hodin. 

 

6. den hospitalizace je 4. dnem po operaci. Pacientka spala dobře, nebyla unavená. 

Bolesti neudávala, operační rány byly klidné. Dieta tekutá. Váha 56,5 kg. Doporučený režim 

stále platil. Při ranní vizitě bylo domluveno ukončení hospitalizace a odchod domů 

s doprovodem během dopoledních hodin. Pacientka plně spolupracovala, byla soběstačná. 

 

Ze zdravotnické dokumentace:  

6.00 

Fyziologické funkce: 

• TT – 36,5°C, 

• TK – 102/62, 

• P – 83. 

→ v normě. 
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Medikace ze zdravotnické dokumentace:  

Sanorin 2 kapky do obou nosních průduchů v 10 hodin. 

 

Lékař provedl edukaci v oblasti domácího ošetřování – zvládnutí výměny gumových 

tahů elastické mezičelistní fixace, která se musí ponechat po dobu dalších 4-6 týdnů, při 

bolesti užívat běžná dostupná analgetika, pokračovat v antibiotické léčbě Duomox 1g 1 tbl. 

á 8 hodin.  

 

Doporučeno: 

• užívat volně prodejný lék Milgamma N 1 tbl. 3x denně k rychlejší návratu citlivosti 

rtů, 

• dodržovat mixovanou kašovitou stravu po dobu 6-8 týdnů, 

• otoky stále ledovat a dodržovat perfektní hygienu dutiny ústní, 

• dodržovat nadmíru tělesného šetření a psychické pohody, 

• dbát na dostatek živin a vitamínů v podobě Nutridrinků. 

 

Závěr propouštěcí zprávy:  

Pacientka poučena, kontrola ošetřujícím ortodontistou v co nejkratším možném 

termínu s propouštěcí zprávou, poté každé 2 týdny, kontrola na stomatologické ambulanci 

za 7 dnů od propuštění, v případě obtíží ihned. 

Rodině, která přišla jako doprovod, předány propouštěcí zprávy pro ošetřujícího ortodontistu 

a dětského lékaře, pacientka i rodina všemu rozumí.  

 

4.1.2.4 Vlastní zhodnocení stavu 

Dýchání:  

• potíže s dýcháním – ne, 

• dušnost – ne, 

• kuřák – ne, 

• kašel – ne. 

 

Příjem tekutin a potravy: 

• dieta - MIX, 
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• chuť k jídlu – ano, 

• potíže s přijímáním potravy – ano, 

• jakým druhům potravin dává přednost – těstoviny, 

• užívá doplňky výživy – ne, 

• denní množství tekutin - 2-3 l, 

• druh tekutin - voda, čaj, 

• úbytek nebo zvýšení hmotnosti v poslední – ne. 

 

Vylučování: 

• problémy s močením – ne, 

• problémy se stolicí -  ne, 

• stolice pravidelná – ano, 

• způsob vyprazdňování -  WC. 

 

Pohyb a udržování vhodné polohy: 

• pohybový režim -  po operaci s dopomocí, 

• riziko pádu – ano, 

• pohyblivost - chodící samostatně. 

 

Spánek a odpočinek: 

• počet hodin spánku – 8, 

• hodina usnutí - 22:00, 

• poruchy spánku – ne, 

• hypnotika - pouze večer před operací, 

• návyky související se spánkem - tma a ticho. 

 

Oblékání: 

• pacientka je soběstačná, obléká se sama, má ráda pohodlné oblečení, nosí džíny, 

sportovní trika a mikiny. 

 

Udržování tělesné teploty: 

• je v normě. 
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Udržování čistoty těla 

• je čisté, dodržuje pravidelnou hygienu, sprchuje se ráno i večer. 

 

Odstraňování rizik z životního prostředí: 

• neprožívá stres z nemocničního prostředí, cítí se dobře. 

 

Komunikace, kontakt: 

• komunikuje bez problémů, orientovaná. 

Víra, vlastní přesvědčení“ 

• je nevěřící. 

 

Smysluplná práce: 

• studuje střední školu. 

 

Hry, společenská činnost: 

• ráda čte, chodí do kina, na procházky, kreslí a fotografuje. 

 

Učení: 

• ráda se učí novým věcem a dobře se přizpůsobuje změnám. 

4.1.2.5 Farmakoterapie v době hospitalizace 

Informace o lécích čerpány z databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 

Neurol: 

• forma léku - tablety k perorálnímu podání; 

• léková skupina - psycholeptikum, anxiolytikum, benzodiazepinový derivát; 

• indikace - k celkovému zklidnění, snižuje úzkost a strach, nebezpečí vzniku 

závislosti se zvyšuje s dávkou a délkou léčby; 

• způsob podání - per os. 

 

Dormicum: 

• forma léku - injekční roztok; 

• léková skupina – hypnotikum; 

• indikace - při sedaci; 
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• způsob podání – intramuskulárně. 

 

Ampicilin: 

• forma léku - prášek pro injekční/infuzní roztok; 

• léková skupina - širokospektré antibiotikum; 

• indikace - infekce dolních dýchacích cest, akutní epiglotitida, zánět středního ucha, 

zánět vedlejších dutin nosních; 

• způsob podání – intravenózně. 

Ketonal: 

• forma léku - injekční roztok; 

• léková skupina - nesteroidní protizánětlivé a protirevmatické léčivo; 

• indikace - léčba zánětlivých, degenerativních a metabolických revmatických 

onemocnění, zmírnění akutních i chronických bolestivých syndromů; 

• způsob podání – intravenózně. 

 

Dexamed: 

• forma léku - injekční roztok; 

• léková skupina – glukokortikoid; 

• indikace - alergické reakce, šokové stavy, mozkový edém; 

• způsob podání – intravenózně. 

 

Dicynone: 

• forma léku - injekční roztok; 

• léková skupina – hemostatika; 

• indikace - prevence a léčba předoperačního, operačního a pooperačního 

vlásečnicového krvácení; 

• způsob podání - intravenózně. 

 

Fraxiparin Multi: 

• forma léku - injekční roztok v předplněné injekční stříkačce; 

• léková skupina – antikoagulans; 

• indikace - profylaxe tromboembolické choroby v perioperačním období; 

• způsob podání – subkutánně. 
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Dipidolor: 

• forma léku - injekční roztok; 

• léková skupina - opiát 

• indikace - silné a velmi silné pooperační a neoplastické bolesti; 

• způsob podání – subkutánně. 

 

Novalgin: 

• forma léku - injekční roztok; 

léková skupina - pyrazolové analgetikum; 

• indikace - silná akutní nebo chronická bolest, horečka nereflektující na jinou léčbu; 

tlumí bolesti, snižuje horečku a tlumí křeče; 

• způsob podání – intramuskulárně. 

 

Paracetamol: 

• forma léku – tableta; 

• léková skupina - analgetiku, antipyretikum; 

• indikace - symptomatická léčba mírné až středně silné bolesti a/nebo horečky; 

• způsob podání - perorálně. 

 

Sanorin: 

• forma léku - nosní sprej, roztok; 

• léková skupina - nosní léčivo k lokální aplikaci; 

• indikace - mírnění příznaků u akutní rinitidy; 

• způsob podání - vstříknutí do obou nosních dírek. 

 

Aescin: 

• forma léku – tableta; 

• léková skupina – venofarmakum; 

• indikace - léčba chronické žilní insuficience, mezi které patří otoky dolních končetin, 

varixy, bolest, pocity tíhy dolních končetin, svědění, pocity napětí a křeče v oblasti 

lýtek; 

• způsob podání - perorálně. 
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4.1.2.6 Dietoterapie v době hospitalizace: 

Dieta je soubor opatření, který má pomoci zlepšit kompenzaci onemocnění, zmírnit 

nebo odstranit potíže pacienta (např. vyloučit zatěžující potraviny), případně umožnit využít 

diagnostický postup. Jednotlivé  diety  ve zdravotnickém zařízení mají doporučené výživové 

dávky, jsou označené názvem, který označuje jejich charakter a číslem, které slouží k lepší 

orientaci v dietním systému (Vytejčková et al., 2011).   

Dietní systém ve zdravotnických zařízeních má také výchovný význam pro pacienty, 

aby se naučili se svým problémem žít. Vícekrát došlo k jeho obměně s rozvojem poznatků 

o výživě (Svačina et al., 2013). 

Diety ordinované během hospitalizace: 

Dieta č. 0 = tekutá (6000 kJ) – patří mezi základní diety. Je to neplnohodnotná dieta 

upravená do tekutého stavu, předepisuje se krátkodobě. 

Indikace: při zahájení perorálního příjmu po operacích trávicího traktu, při postižení 

horní části GIT zánětem či nádorem, po operacích dutiny ústní, po tonsilektomiích, při 

nemocech, poranění a poleptání dutiny ústní, hltanu a jícnu, při všech změnách 

způsobujících zúžení jícnu. Přechodně podání u těžkých horečnatých stavů nebo u některých 

otrav. 

4.1.3 Plán péče 

4.1.3.1 Stanovení ošetřovatelských diagnóz 

1) Akutní bolest dutiny ústní z důvodu operačního výkonu projevující se změnou v 

obličeji a verbálními stesky.  

2) Nedostatečná výživa z důvodu operace v dutině ústní projevující se mírnou ztrátou 

tělesné hmotnosti. 

3) Poškozená ústní sliznice z důvodu operační rány v dutině ústní projevující se 

výrazným otokem dutiny ústní. 

4) Špatná verbální komunikace z důvodu operace v ústní dutině projevující se 

zhoršenou výslovností. 

5) Riziko vzniku krvácení z důvodu operační rány v dutině ústní. 

6) Riziko vzniku infekce z důvodu operační rány a zavedeného PŽK. 

7) Riziko pádu po operačním výkonu. 

8) Riziko poškození čelistí z důvodu traumatu.  
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4.1.3.2 Ošetřovatelské diagnózy, cíle, plány, realizace a zhodnocení péče 

Diagnóza č. 1: Akutní bolest dutiny ústní z důvodu operačního výkonu projevující se 

změnou v obličeji a verbálními stesky.  

Cíl:  

• pacientka pocítí a i verbálně potvrdí úlevu od bolesti, chápe a zná důvody bolesti, 

zná možnosti úlevy od bolesti, dovede zhodnotit bolest na škále bolesti a nebrání se 

farmakologickému režimu. 

 

Plán:  

• všímat si neverbálních i verbálních projevů bolesti, 

• dostatečně včas reagovat na bolest, 

• k hodnocení bolesti použít numerickou škálu bolesti, 

• sledovat charakter, lokalitu a intenzitu bolesti, 

• podat analgetika dle ordinace lékaře a sledovat jejich účinek, 

• kontrolovat stav bolesti. 

 

Realizace:  

• dbáme na to, aby pacientka měla vždy po ruce signalizační zařízení, měla zvednuté 

záhlaví o 30° a kontrolujeme operační rány v dutině ústní. Zjistíme charakter i 

lokalitu bolesti, použijeme numerickou škálu hodnocení bolesti od 0 do 10, 

vysvětlíme jí, jak se vyhodnocuje, a zjistíme intenzitu bolesti. Vysvětlíme pacientce 

důvody její bolesti, a jaké má možnosti úlevy od bolesti, ujistíme se, že pacientka 

chápe podané informace. Podáme ordinovaná analgetika, sledujeme ústup bolesti a 

vše pravidelně zaznamenáváme do dokumentace pacientky. Pacientka má dostatek 

klidu a odpočinku, sledujeme její psychický stav. 

 

Hodnocení:  

• v průběhu hospitalizace po operačním výkonu pacientka udávala bolest dle škály 

max. na 4 a vždy po podání analgetik bolest ustoupila, pacientka nepociťovala bolest  

6. den hospitalizace, kdy byla propuštěna do domácího ošetřování. Cíle splněny. 

Diagnóza č. 2: Nedostatečná výživa z důvodu operace v dutině ústní projevující se 

mírnou ztrátou tělesné hmotnosti. 

Cíl: 
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• pacientka nebude ztrácet na váze, zná a chápe důvody nedostatečné výživy. Snaží se 

doplňovat svůj kalorický příjem celodenním popíjením Nutridrinků. Ví, že tento její 

stav je krátkodobý a že v domácím ošetřování bude moci jíst více a lépe, ale stále 

mixovanou stravu. 

Plán: 

• pacientka ví příčiny nedostatečné výživy, 

• pacientka se snaží udržet přiměřenou tělesnou hmotnost, 

• pacientka nejeví známky malnutrice, 

• pacientka dodržuje předepsanou výživu dle ordinace lékaře. 

 

Realizace: 

• hlídáme váhu pacientky, hodnotíme příjem a výdej tekutin, povzbuzujeme k pití 

doplňkové stravy - Nutridrinků, kdy je velmi důležité řádné vysvětlení správného 

podání. Pobízíme ke zvýšenému příjmu tekutin, poskytujeme psychickou podporu a 

vysvětlujeme, proč váha může klesat a zdůraznit důležitost, že musí vydržet několík 

týdnů na mixované stravě. 

 

Hodnocení: 

• pacientka klesla na váze za dobu hospitalizace o 1,5 kg, jelikož má zhoršené otevírání 

ústní a musí jíst pouze mixovanou stravu. Díky pití Nutridrinků doplňuje potřebné 

živiny. Správné podávání pacientka pochopila a bude dodržovat, aby nevznikly 

střevní potíže. Cíle částečně splněny. 
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Diagnóza č. 3: Poškozená ústní sliznice z důvodu operační rány v dutině ústní 

projevující se výrazným otokem dutiny ústní. 

 

Cíl: 

• pacientka pociťuje zlepšení stavu sliznice dutiny ústní, rány jsou klidné, hojí se a 

přijímá doporučenou stravu a dostatek tekutin. Leduje a otoky pomalu ustupují. Zná 

důvody poškozené sliznice a ví, že hojení operačních ran bude trvat pár dní. Je 

vhodná konzumace doplňkové výživy Nutridrinků (sipping) pro lepší hojení ran. 

Pacientka zná způsoby a postupy na podporu zdravé dutiny ústní. 

Plán: 

• sledujeme hojení operačních ran, 

• upozorňujeme na pravidelné výplachy dutiny ústní dezinfekční vodou. 

 

Realizace: 

• určíme stav výživy, 

• u pacientky pravidelně kontrolujeme stav operačních ran, ptáme se na subjektivní 

pocit, 

• klademe důraz na perfektní hygienu dutiny ústní, 

• posoudíme schopnost pacientky porozumět doporučení, 

• ověřujeme správnost hygieny dutiny ústní – frekvence, způsob čistění zubů, 

• pobízíme ke konzumaci Nutridrinků, 

• doporučujeme ledování otoků, 

• dáváme pacientce dezinfekční roztoky pro výplach dutiny ústní, 

• podáváme antibiotika dle ordinace lékaře, aby nedošlo k infekci dutiny ústní. 

 

Hodnocení: 

• pacientce se rány hojí dobře a bez komplikací, dodržuje vhodnou stravu dle pokynů. 

Leduje, otoky ustupují, hygiena dutiny ústní dostačující. Cíle splněny. 
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Diagnóza č. 4: Špatná verbální komunikace z důvodu operace v ústní dutině 

projevující se zhoršenou výslovností. 

 

Cíl: 

• pacientka zvládne komunikovat s rodinou a ošetřujícím personálem a zvládne 

sdělovat své potřeby personálu a rodině bez frustrace, chápe tuto situaci a prokazuje 

pochopení pro změnu komunikace. 

 

Plán:  

• sledovat pokroky v mluvení, 

• sledovat psychickou pohodu pacientky. 

 

Realizace: 

• projevujeme pochopení, trpělivost a empatii, 

• povzbuzujeme pacientku, aby mluvila bez ostychu, pomalu a klidně, 

• ujišťujeme pacientku, že mluvení se zlepší po odeznění otoku, proto musí pravidelně 

ledovat, snažit se den ode dne mluvit více, 

• informujeme o tom, že vždy při výměně mezičelistní elastické fixace si může čistit 

zuby, najíst se kašovité stravy i chvíli opatrně mluvit. 

 

Hodnocení: 

• pacientka je v psychické pohodě, nemá strach ani ostych mluvit, snaží se a jde jí to 

dobře. Cíle splněny. 
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Diagnóza č. 5: Riziko vzniku krvácení z důvodu operační rány v dutině ústní. 

 

Cíl: 

• pacientka nekrvácí z operačních ran a je obeznámena, jak postupovat při případném 

krvácení z úst. 

 

Plán: 

• sledovat projevy krvácení, 

• sledovat FF. 

 

Realizace: 

• poučíme pacientku o projevech krvácení, 

• kontrolujeme stav operačních ran, 

• kontrolujeme FF, 

• pacientce vysvětlíme, jak důležité je, aby dodržovala klidový režim po operaci, 

• kontrolujeme místa vpichu po invazivních výkonech. 

 

Hodnocení: 

• pacientka nekrvácela z operačních ran po celou dobu hospitalizace. Cíle splněny. 
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Diagnóza č. 6: Riziko vzniku infekce z důvodu operační rány a zavedeného PŽK. 

 

Cíl: 

• zabránění vzniku infekce v místě operačních ran a i.v. vstupu, hojení probíhá per 

primam. Pacientka chápe riziko a možné příčiny vzniku infekce a ví, jak pečovat o 

operační rány a PŽK, umí rozeznat případné komplikace hojení ran a ze zavedeného 

PŽK. Pacientka by neměla prodělat infekci. 

 

Plán: 

• sledujeme známky infekce, 

• provádíme pravidelné kontroly operačních ran a převazy PŽK, 

• pacientku informujeme o způsobech, jak předcházet infekci nebo snížit riziko jejího 

vzniku, 

• pacientka usiluje o včasné zhojení ran. 

 

Realizace: 

• provádíme prevenci nozokomiálních nákaz, 

• dodržujeme důsledně u všech invazivních zákroků aseptický postup, 

• provádíme časnou mobilizaci pacientky, 

• pečujeme o dostatečnou hydrataci pacientky, 

• podáváme léky dle ordinace lékaře, 

• sledujeme, jak pacientka zvládá předepsanou výživu. 

 

Hodnocení: 

• pacientka neprodělala infekci, rány jsou klidné, hojí se per primam, bez známek 

infekce. PŽK byla bez známek infekce. Cíle splněny. 
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Diagnóza č. 7: Riziko pádu po operačního výkonu. 

 

Cíl: 

• pacientka by neměla prodělat pád. Zná rizikové faktory a bezpečnostní opatření a 

chápe závažnost případného pádu. 

 

Plán:  

• sledujeme stav pacientky. 

 

Realizace: 

• zajistíme bezpečné prostředí na pokoji pacientky, 

• zajistíme dohled nad pacientkou, 

• informujeme o závažnosti případného pádu, 

• zajistíme signalizační zařízení na dosah ruky pacientky. 

 

Hodnocení: 

• pacientka neprodělala pád, cítí se dobře a hlava se netočí. Cíle splněny. 
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Diagnóza č. 8: Riziko poškození čelistí z důvodu traumatu.  

 

Cíl: 

• pacientka si je vědoma příčiny a rizika úrazu čelisti, odstraní rizikové faktory ze 

svého okolí a bude se vyhýbat kontaktním sportům a konfliktům s druhou osobou. 

Plán: 

• sledujeme stav pacientky. 

 

Realizace: 

• vyjmenujeme pacientce rizikové faktory, 

• zhodnotíme pacientku – věk, rozumové a duševní schopnosti, 

• zhodnotíme u pacientky riziko traumatu. 

 

Hodnocení: 

• během hospitalizace nedošlo k žádnému traumatu pacientky. Cíle splněny. 
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4.2 Základní údaje o pacientovi 2 

Pacient 20 let, přijat do fakultní nemocnice k plánované bimaxillární operaci 

s genioplastikou. Důvod operace je estetický. Hospitalizace trvala celkem 7 dní, kdy byl 

pacient přijat na lůžkové oddělení, následující den proběhla operace v CA. 0. den byl na JIP,  

1. den po operaci byl přesunut na standartní oddělení. S pacientem jsem spolupracovala 6. a 

7. den jeho hospitalizace, kdy jsme spolu probírali jeho stav, bolesti, otok a poučení pro 

domácí ošetřování. 

4.2.1 Anamnéza 

Na základě zdravotnické dokumentace zjištěno: 

• pacient při příjmu spolupracující a soběstačný; 

• osobní anamnéza - pacient netrpí žádnými chorobami, léky neužívá, alergii nemá, 

kouří 10 cigaret denně; 

• rodinná anamnéza – bezvýznamná; 

• pracovní a sociální anamnéza – žije s rodiči, studuje střední školu; 

 

Antropometrické údaje při příjmu: 

• hmotnost 81 kg; 

• výška postavy 175 cm; 

→ v normě  

 

Fyziologické funkce při příjmu: 

• TK – 147/85  

• P - 69/min  

• TT - 36,6 °C  

• DF - 16/min  

→ v normě  

 

Informace ze zdravotnické dokumentace: 

Zaveden PŽK na LHK. 

Dieta: MIX + poučen od půlnoci nejíst, nepít. 

Večerní pre-premedikace - Neurol 0,5 mg 1 tbl. 

Ranní premedikace: Dormicum 7,5 mg tbl.  
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Operace proběhla bez komplikací, krevní ztráta 250ml. 

Během hospitalizace udával intenzitu bolesti 2-4 z 10 dle škály. 

Otoky postupně ustupovaly, pacient se po operaci cítil dobře.  

Na váze úbytek 1kg 

4.2.2 Vlastní zhodnocení stavu 

Dýchání:  

• potíže s dýcháním – ne, 

• dušnost – ne, 

• kuřák – ano, 

• kašel – ne. 

 

Příjem tekutin a potravy: 

• dieta - MIX, 

• chuť k jídlu – ano, 

• potíže s přijímáním potravy – ano, 

• jakým druhům potravin dává přednost – masu, 

• užívá doplňky výživy – ne, 

• denní množství tekutin – 3-4 l, 

• druh tekutin – slazené nápoje, 

• úbytek nebo zvýšení hmotnosti v poslední – ne. 

 

Vylučování: 

• problémy s močením – ne, 

• problémy se stolicí - ne, 

• stolice pravidelná – ano, 

• způsob vyprazdňování – WC. 

 

Pohyb a udržování vhodné polohy: 

• pohybový režim - po operaci s dopomocí, 

• riziko pádu – ano, 

• pohyblivost - chodící samostatně. 
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Spánek a odpočinek: 

• počet hodin spánku – 8, 

• hodina usnutí - 24:00, 

• poruchy spánku – ne, 

• hypnotika - pouze večer před operací, jinak neužívá, 

• návyky související se spánkem - žádné. 

 

Oblékání: 

• pacient soběstačný, oblékání zvládá sám, má rád klasické oblečení. 

 

Udržování tělesné teploty: 

• je v normě. 

 

Udržování čistoty těla: 

• je čistý, dodržuje pravidelnou hygienu, sprchuje se večer. 

 

Odstraňování rizik z životního prostředí: 

• cítí se dobře, nestresuje se. 

 

Komunikace, kontakt: 

• komunikuje bez problémů, orientovaný. 

 

Víra, vlastní přesvědčení: 

• je nevěřící. 

 

Smysluplná práce: 

• studuje střední školu. 

 

Hry, společenská činnost: 

• rád chodí do kina a s kamarády do baru, staví modely letadel. 

 

Učení: 

• nemá rád změny.  
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4.3 Základní údaje o pacientovi 3 

Pacientka 17 let, přijata do fakultní nemocnice k plánované ortognátní bimaxillární 

operaci se skeletální III. třídou. Důvod operace je funkční. Hospitalizace trvala celkem 5 dní, 

kdy byla pacientka přijata na lůžkové oddělení, následující den proběhla operace v CA. 0. 

den byla na JIP,  1. den po operaci byla přesunuta na standartní oddělení. S pacientkou jsem 

spolupracovala 4. a 5. den její hospitalizace, kdy jsme spolu probírali zdravotní stav, bolesti, 

otok a poučení pro domácí ošetřování. 

4.3.1 Anamnéza 

Na základě zdravotnické dokumentace zjištěno: 

• pacientka spolupracující; 

• osobní anamnéza - pacientka netrpí žádnými chorobami, alergie na pyly, prach a srst, 

užívá sezónně Zodac, nekouří, alkohol nepije; 

• rodinná anamnéza – bezvýznamná; 

• pracovní a sociální anamnéza – žije s rodiči, studuje střední školu; 

 

Antropometrické údaje při příjmu: 

• hmotnost 70 kg; 

• výška postavy 171 cm; 

→ v normě  

 

Fyziologické funkce při příjmu: 

• TK – 122/80  

• P - 73/min  

• TT - 36,5 °C  

• DF - 16/min  

→ v normě  

 

Informace ze zdravotnické dokumentace: 

Zaveden PŽK NA LHK. 

Dieta: MIX + poučena od půlnoci nejíst, nepít. 

Večerní pre-premedikace - Neurol 0,5 mg 1 tbl. 

Ranní premedikace: Dormicum 7,5 mg tbl.  
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Operace proběhla bez komplikací, krevní ztráta 200ml. 

Během hospitalizace udávala intenzitu bolesti 1-5 z 10 dle škály. 

Otoky postupně ustupovaly, pacientka se po operaci cítila dobře, spolupracovala. 

4.3.2 Vlastní zhodnocení stavu 

Dýchání:  

• potíže s dýcháním – ne, 

• dušnost – ne, 

• kuřák – ne, 

• kašel – ne. 

 

Příjem tekutin a potravy: 

• dieta – MIX, 

• chuť k jídlu – ano, 

• potíže s přijímáním potravy – ano, 

• jakým druhům potravin dává přednost – zelenina, 

• užívá doplňky výživy – ne, 

• denní množství tekutin – 2-2,5 l, 

• druh tekutin – voda, 

• úbytek nebo zvýšení hmotnosti v poslední době – ne. 

 

Vylučování: 

• problémy s močením – ne, 

• problémy se stolicí - ne, 

• stolice pravidelná – ano, 

• způsob vyprazdňování - WC, 

 

Pohyb a udržování vhodné polohy: 

• pohybový režim - po operaci s dopomocí, 

• riziko pádu – ano, 

• pohyblivost - chodící samostatně. 
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Spánek a odpočinek: 

• počet hodin spánku – 7, 

• hodina usnutí - 23:00, 

• poruchy spánku – ne, 

• hypnotika - pouze večer před operací, 

• návyky související se spánkem - žádné. 

 

Oblékání: 

• pacientka soběstačná, oblékání zvládá sama, má ráda moderní styl oblékání. 

 

Udržování tělesné teploty: 

• je v normě. 

 

Udržování čistoty těla: 

• je čistá, dodržuje pravidelnou hygienu, sprchuje se večer. 

 

Odstraňování rizik z životního prostředí: 

• cítí se dobře, nestresuje se. 

 

Komunikace, kontakt: 

• komunikuje bez problémů, je klidná a cítí se dobře 

 

Víra, vlastní přesvědčení: 

• je nevěřící. 

 

Smysluplná práce: 

• studuje střední školu. 

 

Hry, společenská činnost: 

• ráda nakupuje 

 

Učení: 

• je přizpůsobivá  
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5 DISKUSE 

Ortognátní operace je dle mého názoru a zkušeností málo známá. Sama jsem se o 

možnosti této operace dozvěděla až v zaměstnání a to mě vedlo ke zvolení tohoto tématu pro 

bakalářskou práci, ve které se věnuji ošetřovatelskému procesu u pacientů s vadami skusu. 

Zajímala jsem se o to, jak probíhá předoperační a pooperační péče a zejména, jaká je 

informovanost pacientů ohledně dietního režimu, hygieny dutiny ústní, výměny gumových 

tahů či povolených sportovních aktivit. Zvolila jsem si výzkum v podobě případových studií 

u třech pacientů. Mnoho potřebných informací jsem zjistila rozhovorem se sestrami na 

oddělení, které tuto péči vykonávají, a od pacientů jsem se dozvěděla, jaký vliv měla 

důkladná edukace a informovanost na jejich psychický stav. Předoperační příprava u 

pacientů před ortognátní operací zahrnuje i poučení, která je prováděna sestrami na oddělení. 

Zaměřují se na oblast předoperační a pooperační péče, např. co pacienta čeká, jak se bude 

muset po operaci starat o svá ústa, jaká pravidla bude muset dodržovat, aj. Na základě 

informací získaných od pacientů i zdravotnického personálu jsem zjistila, že nejsou 

dostatečně edukovány ohledně péče o dutinu ústní. To mohlo mít negativní vliv na léčebný 

proces a pak i na psychický stav pacienta. Po provedené ortognátní operaci dochází 

k omezenému otevírání úst a zhoršenému dýchání, tím se spouští stresová reakce, která má 

za následek strach a úzkost, což může výrazně ovlivnit následné chování pacienta, které se 

projeví nedodržením doporučení. Z toho vyplývá, že úzkost, strach a panika nejsou dobrými 

pomocníky, proto by se těmto stavům mělo předcházet účinnou informovanosti. Pacienti 

sami potvrdili, že i když o operacích četli na internetu, a i sám lékař jim poskytl mnoho 

důležitých informací, přesto by si rádi vyslechli více informací a nacvičili si potřebnou 

edukaci předem, např. jak si čistit zuby s elastickou mezičelistní fixací, nácvik pití ze 

skleničky nebo zkoušení nasazování fixace. Pro tuto oblast nejsou literární zdroje a není 

s čím ošetřovatelskou péči porovnat. 

Poučení by mělo zahrnovat péči pro domácí ošetřování, které se má poskytnou už při 

vstupním vyšetření pacienta, během a při ukončení hospitalizace. Péče na pracovišti, kde 

jsem svou studii prováděla, se nijak zvlášť neliší od jiných pracovišť. Sestry provádějí stejná 

opatření a věnují podobnou péči pacientům, jako se uvádí i v zahraničních materiálech, např. 

v díle od Smeltzer et al. (2010). Dle mého názoru, na oddělení je tato péče poskytována na 

velmi dobré úrovni, zejména díky dostupnosti kvalitních přístrojů a pomůcek, se kterými 

mohou sestry pracovat. 
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Líbilo se mi, jak se na tomto pracovišti uplatňují postupy dle standardů, dokumentace 

je přehledná a výstižná, avšak ubírá svou náročností čas potřebný sestrám pro péči, kterou 

by mohly více věnovat svým pacientům.   

Dle mého názoru jsou nedostatky v pooperační edukaci. Sestry a lékaři se věnují 

pouze edukaci v rámci hospitalizace a edukaci v domácím ošetřování se věnují okrajově. 

Tato forma edukace je zajišťována lékaři, a sestra pouze vysvětlí pacientům, co má učinit po 

dimisi dle závěru v propouštěcí zprávě. V takovém případě zůstává spousta otázek 

nevyřčených. Pacienti sami netuší, na co by se měli ještě zeptat a pak jsou zaskočeni 

situacemi, které je zastihnou až doma. Navíc, když si tyto informace vyslechnou, mnohdy si 

je nepamatují. Na základě tohoto zjištění jsem vypracovala informační leták pro pacienty, 

kteří podstoupili ortognátní operaci. Ten by mohly dostat do rukou při propuštění, kde 

přehledně uvidí, jakou stravu v kterém týdnu po operaci mohou jíst, čeho se musí vyvarovat, 

a na co klást důraz. Tento leták je doplněn obrázkovou galerií, což pacientům umožňuje 

snažší orientaci. 

5.1 Doporučení pro praxi 

Z případových studií jsem zjistila, že největší nejistotu u pacientů vytváří pocit, jak 

se budou starat o dutinu ústní, až budou propuštěni z nemocnice. Proto by bylo vhodné 

vytvořit propagační materiály pro pacienty, kteří podstoupili ortognátní operaci, tak aby 

všemu porozuměli a pochopili, jak moc je důležité dodržet všechny předepsaná doporučení. 

Pokud pacient po operaci nespolupracuje a nedodržuje zásady, kterých se má řídit, je možné 

že se operační rány nezhojí, tak jak je žádoucí. Také je možnost pacientům doporučit 

internetové stránky, které se týkají ortognátních operací a blogy ostatních pacientů, kteří 

operaci už podstoupili. 
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6 ZÁVĚR 

V dnešní době, kdy se člověk zabývá svým vzhledem je ortognátní operace 

jedinečnou možností, jak spojit estetiku s funkčností. Mění se estetika a kostěné části 

obličeje. Tato operace vyžaduje dlouhou přípravu pacienta, jeho spolupráci a vytvoření týmu 

odborníků, kteří se o vše postarají. S výsledkem a operací musí pacient vždy souhlasit a musí 

být seznámen se vším, co se operace týká, ať už jde o předoperační přípravu, samotný výkon, 

pooperační péči a léčebný režim po operaci v domácím prostředí.  

Maxilofaciální chirurg pacienta již při prvním setkání podrobněji seznámí s jeho 

vadou a návrhem léčby, kterou podstoupí, pokud s ní bude souhlasit. Musí pacienta 

upozornit, že tato operace je finančně nákladná. Některé věci jako jsou fixní aparáty, splinty 

a modely čelistí si pacient hradí sám. Při některých čelistních anomáliích je vhodné zvážit i 

estetickou úpravu bradového výběžku, tzv. genioplastiku. Z první návštěvy lékaře odchází s 

tištěnými informacemi a instrukcemi pro pacienty před ortognátní operací, které si může 

doma prostudovat a sepsat si případné otázky pro další návštěvu. Je to pro pacienta 

psychicky náročné období, kdy se mu změní vzhled obličeje, na který byl doposud zvyklý.  

Při každé další návštěvě lékař znovu vysvětluje průběh přípravy k operaci i jednotlivé 

kroky, které jsou nezbytné v předoperační přípravě. V průběhu příprav jsou pacientovi 

poskytovány informace a jsou mu zodpovídány případné otázky, které si má připravovat. 

Edukace pacienta je od samého začátku léčby nezbytnou součástí komunikace mezi lékařem 

a pacientem. Po příjmu pacienta k hospitalizaci na oddělení maxilofaciální chirurgii se do 

edukačního procesu zapojuje i nelékařský zdravotnický personál. Ze strany sester je důležitá 

psychická podpora a zodpovězení otázek, které jsou v jejich kompetenci.¨ 

Závěrem bych chtěla zmínit, že edukace a poučení pacientů jsou velmi důležitá a je 

vhodné ke každému pacientovi přistupovat individuálně. Je žádoucí věnovat nejvíce času 

pacientovi, kterému se touto operací mění jeho vzhled a mnohdy i zvyšuje atraktivnost pro 

okolí. Dále je potřeba do této edukace zahrnovat i jeho nejbližší příbuzné. 
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8 SEZNAM ZKRATEK 

ALP – alkalická fosfatáza 

ALT - alanaminotransferáza 

APTT - Aktivovaný parciální tromboplastinový čas 

AST - aspartátaminotransferáza 

BIMAX – bimaxilární  

BMI – Body Mass Index 

BSSO – bilateral saggital split osteotomy 

CA – celková anestezie 

Cl -  chlor 

DČ – dolní čelist 

DF – dechová frekvence 

EKG – elektrokardiogram 

F1/1 – fyziologický roztok 

FF – fyziologické funkce 

GGT – gama-glutamyltransferáza 

HČ – horní čelist 

i.m. – intramuskulární 

inj. – injekce 

INR - international normalized ratio 

i.v. – intravenózní 

JIP – jednotka intenzivní péče 

K - draslík 

kg – kilogram 

l– litr 

LHK – levá horní končetina 

mg – miligram 

MIX – mixovaná dieta 

ml – mililitr 

n. – nervus 

Na – sodík 

OSAS – obstruction sleep apnea syndrome 

P - puls 



 

P.o. – perorálně 

PŽK – permanentní žilní katétr 

RTG - rentgen 

Sp02 – saturace kyslíku v krvi 

tbl. - tableta 

TEN – tromboembolická nemoc 

TK – krevní tlak  
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