
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

Ústav ošetřovatelství 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Chalupová 

 

Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomií 

na oddělení NIP 

Nursing care of a patient with tracheostomy 

on the follow-up intensive care department 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2018



 

ii 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Chalupová Veronika 

Studijní program: Ošetřovatelství 

Bakalářský studijní obor: Všeobecná sestra 

 

Vedoucí práce: Mgr. Jana Nováková, MBA  

Pracoviště vedoucího práce: Fakultní nemocnice v Motole 

 

Předpokládaný termín obhajoby: 14. 6. 2018



 

iv 



 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci vypracovala samostatně a použila 

výhradně uvedené citované prameny, literaturu a další odborné zdroje. 

Současně dávám svolení k tomu, aby má bakalářská práce byla používána 

ke studijním účelům.  

Prohlašuji, že odevzdaná tištěná verze bakalářské práce a verze 

elektronická nahraná do Studijního informačního systému – SIS 3.LF UK  jsou 

totožné. 

 

V Kunžaku dne 14. května 2018  ...................................................................... 



 

vi 

  

 



 

vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Janě Novákové, MBA 

za vedení práce, cenné rady, ochotu a pomoc při psaní. Dále děkuji 

MUDr. Pavlu Lukášovi, odbornému konzultantovi,  za poskytnuté konzultace.  

Poděkování patří rovněž všem mým blízkým, kteří mě po celou dobu 

studia podporovali.  



 

viii 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

Obsah 

ÚVOD ........................................................................................................................... 1 

TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................................. 3 

1 ANATOMIE DÝCHACÍ SOUSTAVY ................................................................. 3 

1.1 NOS, DUTINA NOSNÍ A VEDLEJŠÍ NOSNÍ DUTINY .......................................................... 3 

1.2 NOSOHLTAN ...................................................................................................................... 3 

1.3 HRTAN ................................................................................................................................ 4 

1.4 PRŮDUŠNICE ...................................................................................................................... 4 

1.5 PRŮDUŠKY.......................................................................................................................... 4 

1.6 PLÍCE ................................................................................................................................... 5 

2 FYZIOLOGIE DÝCHACÍ SOUSTAVY ............................................................... 7 

2.1 VENTILACE ......................................................................................................................... 7 

2.2 DÝCHACÍ SVALY ................................................................................................................. 9 

2.3 PLICNÍ PODDAJNOST ...................................................................................................... 10 

2.4 DIFÚZE ............................................................................................................................. 10 

2.5 PERFÚZE PLIC ................................................................................................................. 11 

2.6 REGULACE DÝCHÁNÍ ...................................................................................................... 11 

2.7 PATOLOGICKÉ TYPY DÝCHÁNÍ...................................................................................... 12 

2.8 OBRANNÉ DÝCHACÍ REFLEXY ....................................................................................... 13 

3 TRACHEOSTOMIE ..........................................................................................15 

3.1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE ........................................................................................... 15 

3.2 HISTORIE A VÝVOJ TRACHEOTOMIE ............................................................................ 16 

3.3 TECHNIKA PROVEDENÍ CHIRURGICKÉ TRACHEOSTOMIE ......................................... 17 

3.4 INDIKACE TRACHEOSTOMIE ......................................................................................... 19 

3.5 KOMPLIKACE TRACHEOSTOMIE ................................................................................... 20 

3.6 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S TRACHEOSTOMIÍ ....................................... 20 

3.7 TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA ....................................................................................... 22 

3.8 VÝMĚNA TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY ....................................................................... 22 

3.9 DEKANYLACE .................................................................................................................. 23 



 

x 

PRAKTICKÁ ČÁST - KAZUISTIKA ....................................................................... 25 

4 ANAMNÉZA ...................................................................................................... 25 

4.1 LÉKAŘSKÁ ANAMNÉZA...................................................................................................25 

4.2 OŠETŘOVATELSKÁ ANAMNÉZA 13. 7. 2017 ............................................................26 

5 PRŮBĚH HOSPITALIZACE ........................................................................... 33 

5.1 DNE 13. 7. 2017 ..........................................................................................................36 

5.2 DNE 14. 7. 2017 ..........................................................................................................37 

5.3 DNE 18. 7. 2017 ..........................................................................................................39 

5.4 DNE 21. 7. 2017 ..........................................................................................................40 

5.5 DNE 23. 7. 2017 ..........................................................................................................41 

6 OŠETŘOVATELSKÉ PROBLÉMY  OD 13. 7. DO 23. 7.............................. 43 

6.1 RIZIKO INFEKCE V SOUVISLOSTI S INVAZIVNÍMI VSTUPY .........................................43 

6.2 PÉČE O DÝCHACÍ CESTY .................................................................................................46 

6.3 DECHOVÁ REHABILITACE ..............................................................................................47 

7 DLOUHODOBÁ PÉČE ..................................................................................... 49 

8 DISKUSE ........................................................................................................... 51 

ZÁVĚR ....................................................................................................................... 57 

SOUHRN .................................................................................................................... 59 

SUMMARY ................................................................................................................ 59 

ZKRATKY ................................................................................................................. 61 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ........................................................................ 65 

SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................ 69 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................... 69 

 

 



 

1 

Úvod  

Téma Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomií na oddělení NIP 

jsem si vybrala, protože po celou dobu studia na 3. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze jsem pracovala na oddělení následné intenzivní 

péče jako zdravotnický asistent. Pacienti s tracheostomií byli každodenní 

součástí mé profese. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila na specifika péče 

o pacienty s tracheostomií a na toto téma napsala i svou bakalářskou práci.  

Pacienta, kterého se týká tato případová studie jsem si vybrala, protože 

byl velice komunikativní a ochotný sdělovat své pocity, potřeby i negativní 

názory. Kvůli diagnóze kvadruplegie pacient vyžadoval komplexní 

ošetřovatelskou péči a já jako jeho ošetřující sestra během své odborné praxe 

jsem se snažila plnit všechny jeho základní potřeby.  

Právní část bude věnována teoretické části – anatomii a fyziologii 

dýchacího ústrojí. Dále se budu věnovat základní terminologii, historii 

a vývoji tracheostomie, popíšu techniku výkonu a seznámím Vás s obecnou 

problematikou tracheostomií.  

Druhá část bakalářské práce bude věnována již konkrétnímu případu, 

kde Vás seznámím s lékařskou a ošetřovatelskou anamnézou, průběhem 

hospitalizace, ošetřovatelskými problémy, dlouhodobou péčí aj.  
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Teoretická část 

V teoretické části se budu věnovat anatomii a fyziologii dýchací soustavy, 

poté se budu zabývat historií tracheotomie až po současné provedení, 

ošetřovatelskou péčí a  komplikacemi až po dekanylaci. 

1 Anatomie dýchací soustavy 

Výměnu plynů mezi vnějším prostředím a organismem zajišťuje dýchací 

soustava, do které zahrnujeme nos, dutinu nosní, vedlejší nosní dutiny, 

nosohltan, hrtan, průdušnici, průdušky a plíce, které se dále dělí na respirační 

bronchy a alveoly [5].  

1.1 Nos, dutina nosní a vedlejší nosní dutiny 

Nos, latinsky nasus, má jehlanovitý tvar a tvoří střední partii obličejové 

části lebky. Povrch je krytý kůží s mazovými žlázkami. Kořen nosu je tvořen 

párovými nosními kůstkami a zbytek vyztužených částí tvoří chrupavky. 

Dutina nosní, latinsky cavitas nasi, je prostor, který navazuje na zevní 

nos. Tento prostor je po stranách ohraničen kostěnými výběžky horní čelisti.  

Dutina nosní je kryta čelní kostí a čichovou kostí. Dvěma otvory vstupuje 

dutina nosní do nosohltanu. Těmto otvorům se říká choany. Spodní část 

dutiny nosní je patrem oddělena od dutiny ústní. Funkcí dutiny nosní je 

především předehřátí a očištění vzduchu. Dále také zvlhčení příliš suchého 

vzduchu [5]. 

Miloš Grim ve své učebnici uvádí, že „Vedlejší nosní dutiny jsou párové 

dutiny v kostech, které hraničí s nosní dutinou. Jsou s ní spojeny úzkými otvory, 

kterými do nich proudí vzduch.“ Mezi vedlejší dutiny nosní řadíme sinus 

maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidales a sinus sphenoidalis.  

1.2 Nosohltan 

Nosohltan, latinsky nasopharynx, je úsek hltanu do kterého proudí 

vzduch z dutiny nosní. Měkké patro a čípek oddělují dutinu nosní od dutiny 

ústní. Do nosohltanu ústí Eustachovy trubice, které spojují ucho s již 
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zmíněným nosohltanem. Eustachova trubice slouží k tomu, aby vyrovnávala 

změny tlaku vzduchu ve středoušní dutině.  

Dylevský ve svých textech uvádí, že „V blízkosti ústí obou trubic do 

nosohltanu jsou nakupeny lymfatické uzlíky nazývané nosohltanové mandle 

(tonsilae pharyngeae).“ Tyto lymfatické uzlíky vytváří bariéru proti infekci 

šířící se vzduchem a patří k mízním tkáním dutiny ústní a nosohltanu [5]. 

1.3 Hrtan 

Hrtan, latinsky larynx, je orgán dýchacích cest, který obsahuje složitě 

uspořádaný uzávěr. Tímto uzávěrem odděluje dýchací cesty od trávicí 

trubice. Tento uzávěr se uzavírá při polykání, fonaci, zadržení dechu a kašli. 

Hrtan má trubicovitý tvar.  

Chrupavka štítná, prstenčitá a hlasivkové chrupavky tvoří kostru hrtanu. 

Hrtanová příklopka, latinsky epiglottis odděluje dutinu hrtanu od hltanu [5]. 

1.4 Průdušnice 

Průdušnice, latinsky trachea, nasedá na prstencovou chrupavku hrtanu 

a končí rozdělením na pravý a levý bronchus, takzvanou bifurkací. Trachea je 

zepředu a po stranách tvořena chrupavkou ve tvaru podkovy. Při vdechu tlak 

v průdušnici klesá a přítomnost chrupavek umožňuje, aby její průsvit zůstal 

nezměněný. Zadní část je tvořena vazivem a hladkou svalovinou. Na bocích 

trachey v krčním úseku leží laloky štítné žlázy [5] [7]. 

1.5 Průdušky 

Průdušky, latinsky bronchi, spojují průdušnici a plíce.  

Pravá průduška, bronchus principalis dexter, je poměrně krátká 

a probíhá téměř stejným směrem jako průdušnice. Vpředu a po stranách je 

vyztužená chrupavkami.  

Levá průduška, latinsky bronchus principalis sinister, odstupuje od 

průdušnice pod ostřejším úhlem a oproti pravé průdušce je výrazně delší 

a užší. Stejně jako pravá průduška je i levá vyztužená chrupavkami.  
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Obě průdušky se dále větví, a to pravá na tři a levá na dvě sekundární 

průdušky. Průdušky se po vstupu do plic mnohonásobně větví. Vzniká 

takzvaný bronchiální strom [5] [7]. 

Průdušnice a průdušky jsou vyztužené chrupavkami podkovovitého 

tvaru, to umožňuje zachování jejich stálého tvaru a otevřeného průsvitu i při 

dýchacích pohybech. Na zadní stěně jsou spojeny vazivem, které zároveň 

spojuje chrupavky k sobě. Vazivo obsahuje nemalé množství hladké 

svaloviny, které zejména u malých bronchů nahrazuje chrupavčitou výztuhu 

a zároveň svým smrštěním umožnuje zmenšení i poměrně velkých průdušek 

a průdušky malého průsvitu může i zcela uzavřít [5] [7]. 

1.6 Plíce 

Plíce, latinsky pulmo, jsou párový orgán tvořený pěti laloky. Jsou uložené 

v pleurální dutině, která je součástí dutiny hrudní. Pravá plíce se skládá ze tří 

neúplně oddělených laloků a to z horního, středního a dolního. Levá plíce se 

skládá pouze ze dvou a to pouze horního a dolního neúplně odděleného 

laloku. Do plic vstupují výše zmíněné průdušky, které vytvářejí bronchiální 

strom, ten je obklopen plicními sklípky, větvemi plicních arterií a žil 

a v neposlední řadě řídkým vazivem, ve kterém probíhají lymfatické cévy 

a nervy. Plicní sklípky, latinsky alveoli pulmonis, obsahují sekreční 

pneumocyty II typu, které uvolňují sekret, surfaktant, který snižuje 

povrchové napětí v alveolech. Surfaktant chrání plicní sklípky před kolapsem 

při výdechu a zároveň jim umožňuje jednodušší rozpínání při plnění 

vzduchem. 

Na plicích popisujeme plicní hroty, apex pulmonis, které přesahují horní 

okraje klíčních kostí, dále popisujeme bazi, která naléhá na bránici. Na vnitřní 

straně můžeme vidět plicní hilus, ve kterém vstupují do plic nervy, cévy 

a bronchy. 

Povrch plic je krytý poplicnící, latinsky pleura pulmonalis, která v okolí 

hilu přechází do pohrudnice, latinsky pleura parietalis. Mezi pleurálními 
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dutinami se nachází medastinum, kde je uložené srdce s cévami, trachea 

a jícen [5] [7]. 



 

7 

2  Fyziologie dýchací soustavy 

Pro metabolismus tkání je zapotřebí neustálého přívodu a odvodu 

dýchacích plynů, jako je kyslík a CO2. Rozvod dýchacích plynů ke tkáním 

zajišťuje kardiovaskulární systém. Pro zachování života je společně 

s dýchacím a kardiovaskulárním systémem nezbytný centrální nervový 

systém, který řídí veškeré děje v organismu. Porušení jednoho z těchto tří 

systému ( respiračního, kardiovaskulárního a CNS) vede ke smrti. 

Do dýchání zahrnujeme následující děje: 

 Ventilaci což je výměna dýchacích plynů mezi atmosférou 

a plícemi. Tomuto ději říkáme zevní dýchání a umožňují jej 

dýchací svaly.  

 Difúzi, kdy dýchací plyny přestupují přes alveolo-kapilární 

membránu do krve. 

 Transport, který zajišťuje rozvod dýchacích plynů krví, v plazmě 

a v erytrocytech. 

 Difúzi, kdy dýchací plyny přestupují z krve do tkání, buněk a do 

jejich organel. Tomuto ději říkáme vnitřní dýchání [16]. 

2.1 Ventilace 

Jedná se o výměnu vzduchu mezi okolním vzduchem a plícemi. Ventilaci 

plic dělíme na alveolární ventilaci a ventilaci mrtvého prostoru. Alveolární 

ventilace je nejdůležitější pro difúzi dýchacích plynů. Za pomoci rozdílného 

tlaku vzduchu mezi okolním vzduchem a alveolami dochází k proudění 

vzduchu do plic a z plic.  Bez rozdílného tlaku by to nebylo možné. Snížení 

tlaku v alveolech zajišťuje nádech a naopak jeho zvýšení zajišťuje výdech. 

Pomocí dýchacích svalů jsou vytvářeny změny tlaku vzduchu v plicích 

vzhledem k tlaku okolního vzduchu.  

Negativní interpleurální tlak přenáší na plíce sílu dýchacích svalů, které 

hýbou celým hrudníkem. Mezi hrudníkem a plícemi se nachází pleurální 
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dutina, která je vymezena pohrudnicí, pleurou. Vnitřní stěnu hrudníku 

vystýlá parietální list a zevní povrch plic vystýlá viscerální list. Mezi těmito 

dvěma listy pleury (viscerálním a parietálním) se nachází malé množství 

pleurální tekutiny, které usnadňuje klouzání obou listů po sobě. Negativní 

interpleurální tlak je právě zde, mezi těmito listy a během klidného dýchání 

při výdechu a nádechu kolísá.  

Ventilace probíhá nádechem a výdechem, kdy nádech je děj aktivní 

a výdech za klidného stavu děj pasivní. Jak už víme proudění vzduchu 

je umožněno změnami tlaků v plicích, které se během dýchání mění. Změna 

tlaku působí změnu objemu v plicích [16]. 

Dechové objemy plic 

Všechny plicní objemy jsou závislé na pohlaví, věku a výšce člověka. Tyto 

objemy se měří při spirometrii (funkčním vyšetření plic). Sečtením objemů 

dostaneme kapacitu plic, kterou si rozebereme zanedlouho.  

Mezi dechové objemy plic řadíme: 

 Dechový objem (VT) – je objem vzduchu při klidném nádechu 

nebo výdechu. U dospělého muže tento objem činní 500 ml. 

 Inspirační rezervní objem (IRV) – činní 3000 ml a jedná se 

o maximální objem nadechnutého vzduchu, který můžeme 

ještě vdechnout po klidném nádechu.  

 Expirační rezervní objem (ERV) – je 1100 ml. Jedná se 

o maximální objem vydechnutého vzduchu, který lze vydechnout 

po klidném výdechu. 

 Reziduální objem  (RV) – je objem, který i po maximálním 

výdechu zůstane v plicích a je cca 1200 ml. Tento objem se vytváří 

při prvním nadechnutím po narození a nelze jej změřit spirometrií 

[16]. 
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Dechová kapacita plic 

Jak již bylo uvedeno výše dechovou kapacitu plic dostaneme sečtením  

nejméně dvou dechových objemů plic.  

 Vitální kapacita (VC) - je objem vzduchu, který je jedinec 

schopný maximálním úsilím vydechnou po předchozím  

maximálním nádechu. Vitální kapacita orientačně ukazuje, jak 

jsou plíce výkonné. U mladého muže činní cca 4600 ml.  

 Inspirační kapacita (IC) – je objem, který dostaneme po sečtení 

dechového objemu a inspiračního rezervního objemu. Jedná 

se o objem maximálního nádechu po klidovém výdechu. 

 Funkční reziduální objem (FRC) – pro určení toho objemu je 

zapotřebí znát reziduální objem. FRC je součet RV + ERV. Jedná se 

tedy o objem po klidném výdechu, kdy jsou dýchací svaly 

relaxovány. FRC se pohybuje okolo 2300 ml. 

 Celková plicní kapacita (TLC) – jedná se o celkový objem plic, 

tedy o součet VC + RV nebo o součet IC + FRC. TLC činí u mladého 

muže cca 5800 ml [16]. 

2.2 Dýchací svaly  

Nejdůležitějším svalem při dýchání, respektive při nádechu, je bránice. 

Kontrakce její zakřivení stlačují dolů, a tím snižují tlak v dutině hrudní což 

způsobí proudění vzduchu do plic [22]. Při nádechu se uplatňují i zevní 

mezižeberní svaly, které se podílejí na zvětšování objemu hrudní dutiny 

zvedáním žeber. Tomuto dýchání se říká brániční a je převážně v klidu. 

Pokud je odpor v dýchacích cestách či je zapotřebí většího přísunu kyslíku 

(např. při sportu či jiné námaze), přidávají se k bráničnímu dýchání 

i pomocné svaly jako je například m. sternocleidomastoideus.  

Výdech je děj pasivní a za klidného výdechu se vzduch z plic dostává 

především pružností plic a hrudní stěny. Na výdech také působí hmotnost 
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hrudníku. Pokud je zapotřebí, tak se na výdechu podílejí i vnitřní mezižeberní 

svaly a břišní svaly [5]. 

 Při dýchání překonávají svaly elastický odpor plic, hrudní stěny a odpor 

dýchacích cest [22]. 

2.3 Plicní poddajnost 

Plicní tkáň obsahuje elastická vlákna, která se společně s prostorovým 

uspořádáním plic podílejí na jejich elasticitě. Elastická vlákna jsou obsažena 

v dýchacích cestách a intraalveolárních septech. V alveolách se vyskytuje 

surfaktant, který snižuje jejich povrchové napětí ve stěnách a reguluje tím 

plicní poddajnost. Obě plíce se směrem k hilu smršťují (retrakční síla plic) 

a tomu říkáme elastance (E).  

Compliance (C) nebo-li poddajnost je reciproční hodnotou k elastanci. 

Více poddajné plíce = vyšší hodnota C. K tomu dochází u emfyzému plic. 

Naopak čím méně poddajné plíce jsou, tím je hodnota C nižší. Plíce jsou více 

tuhé – fibrotické. Dýchací svaly musí při inspiriu vykonat větší práci, pokud 

se hodnota C snižuje [16]. 

2.4 Difúze 

Jedná se o fyzikální děj, který popisuje přestup látek z místa vyšší 

koncentrace do místa, kde je jejich koncentrace nižší. Rokyta ve své učebnici 

uvádí, že: „V případě dýchacích plynů měříme koncentraci na obou stranách 

membrány jako parciální tlaky.“  

Parciální tlak je částečný tlak, který jednotlivý plyn zabírá ve směsi ve 

vzdušném prostředí či roztoku jako je například krevní plazma. Znamená to 

tedy, že kyslík difunduje z alveolů do krve, která ho transportuje k buňkám 

a z těch poté difunduje do mitochondrií. Zde je parciální tlak nejnižší. Oxid 

uhličitý difunduje opačně než kyslík. Tedy z tkání do plic a odtud do 

atmosféry.  

Difúze je tedy přímo úměrná difúzní ploše. Čím větší je plocha, tím lepší 

je difúze. Dále je přímo úměrná koncentračnímu gradientu a přímo úměrná 
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difúzní konstantě, která udává, jak snadno daná látka difunduje daným 

prostředím. Difúze je nepřímo úměrná tloušťce membrány a závislá na 

rychlosti proudu krve [16]. 

2.5 Perfúze plic 

V plicích nalezneme dva typy oběhu: 

 Nutritivní oběh – slouží k výživě plicní tkáně a přivádí 

okysličenou krev zejména do bronchiálního stromu. Tento oběh je 

součástí systémové cirkulace, která rozvádí krev do jednotlivých 

systému v těle.   

 Funkční oběh – slouží k okysličení krve. Odkysličená krev je  

plicnicí, truncus pulmonalis, přiváděna z pravé srdeční komory do 

plic, kde dojde k okysličení a z plic tuto okysličenou krev odvádí 

čtyři plicní žíly do levé síně srdeční. Největší objem 

transportovaného kyslíku tvoří kyslík navázaný na molekulu 

hemoglobinu, konkrétně na molekulu železa, a naopak nejmenší 

objem tvoří kyslík rozpuštěný v plazmě. Na molekulu 

hemoglobinu se můžou navázat až čtyři molekuly O2 [5]. 

2.6 Regulace dýchání 

Dýchání probíhá spontánně po většinu života a můžeme jej ovlivnit 

volným rozhodováním. Především je však regulováno chemicky a nervově. 

Chemická regulace dýchání je monitorována centrálními i periferními 

chemoreceptory, které jsou citlivé na změnu pO2, pCO2 a pH. 

Centrální chemoreceptory jsou umístěny na povrchu prodloužené míchy 

a jsou citlivé na snížení pH mozkomíšního moku. Zvýší-li se koncentrace CO2 

v krvi, přechází CO2 snadno přes hematoencefalickou bariéru do 

mozkomíšního moku. V krvi je tedy zvýšený pCO2 a posunuje pH 

mozkomíšního moku na stranu kyselou. Na kyselé pH mozkomíšního moku 

reaguje chemoreceptor zvýšením ventilace a odbouráním CO2. Za 80 % 
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reakce na CO2 je zodpovědný centrální chemoreceptor, jehož odpověď je 

opožděná, neboť CO2 musí difundovat hematoencefalickou bariérou.  

Periferní chemoreceptory se nacházejí v karotických a aortálních 

tělíscích a jsou zodpovědná za 20 % reakce na vzestup pCO2. Periferní tělíska 

monitorují parciální tlak rozpuštěného O2 a jsou citlivé na jeho pokles.  

Centra pro nervovou regulaci dýchání se nacházejí v prodloužené míše 

a ve Varolově mostu. V prodloužení míše se nacházejí inspirační a expirační 

neurony. Expirační neurony jsou za klidného výdechu v klidu, protože výdech 

je děj pasivní. Aktivují se pouze při zvýšené ventilaci. V oblasti Varolova 

mostu je centrum pro přepínání mezi nádechem a výdechem, které mimo to 

koordinuje dýchání s orgánovými systémy. Dále koordinuje dýchání s volními 

a mimovolními vlivy, například emočním stavem. Energetická úspora dýchání 

je zajišťována zpětnými vazbami, jako je například zpětná vazba receptorů 

plicního bloudivého nervu či zpětná vazba vycházející ze změn oběhového 

systému [16] [22]. 

2.7 Patologické typy dýchání 

Jedná se o změny hloubky a frekvence a změny dechového vzoru. 

Nejznámější patologické typy dýchání jsou: 

 Kussmaulovo (acidotické) dýchání – lze ho pozorovat při 

metabolické acidóze a je charakterizováno prohloubeným 

a zrychleným dýcháním.  

 Cheyneovo-Stokesovo dýchání – je charakteristické u poškození 

prodloužené míchy a vyznačuje se periodickým zvyšováním 

a opětovným snižováním dechových objemů až apnoickou 

pauzou, která však není podmínkou.  

 Biotovo dýchání – vyskytuje se u zvýšeného nitrolebního tlaku 

a je charakterizováno nepravidelnými a různě hlubokými 

rychlými vdechy s nestejně dlouhými nepravidelnými apnoemi.  
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 Gasping – nebo-li lapavé dýchání můžeme pozorovat u těžkých 

poruch dýchání a jedná se o varovný příznak při zástavě krevního 

oběhu. Vyznačuje se lapavými dechy a narůstáním jejich 

frekvence. U takového pacienta musíme zahájit kardiopulmonální 

resuscitaci [19]. 

2.8 Obranné dýchací reflexy  

Nejvýznamnější obranný reflex je kašel, který zajišťuje ochranu 

dýchacích cest před aspirací. Zároveň je to přirozená očista dolních dýchacích 

cest od hlenu. Pokud by tento obranný reflex neexistoval byla by ohrozena 

očista plic a tím i život pacienta. Tento reflex je potlačen u pacientů na 

jednotkách intenzivní péče a u pacientů s tracheostomií. U takových pacientů 

musíme zajistit efektivní odsávání z dýchacích cest.  

 Kýchání patří mezi obranné dýchací reflexi a chrání horní dýchací 

cesty. 
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3 Tracheostomie 

3.1 Základní terminologie 

Koniotomie/koniopunkce 

Koniotoime a koniopunkce jsou výkony, které se provádí jako poslední 

možnost zajištění dýchacích cest v případě neprůchodnosti dýchacího 

systému. Tyto výkony stojí v akutním zajištění dýchacích cest až na 

posledním místě a předchází jim záklon hlavy s obličejovou maskou, 

vzduchovody, laryngeální maska, kombitubus, orotracheální intubace 

a nasotracheální intubace.  

Tyto dva výkony se liší pouze ve způsobu provedení. Koniopunkce se 

provádí punkcí pomocí jehly s co největším průsvitem či speciálním setem 

určeným k tomuto výkonu. Kdežto koniotomie se provádí incizí. Vpich či řez 

je při výkonu veden mezi chrupavkou štítnou a prstencovou [12]. 

Tracheotomie 

Jedná se o chirurgické otevření průdušnice. Tento výkon je život 

zachraňující a výsledným stavem tracheotomie je tracheostomie. 

U tracheotomie se vede řez pod prvním či druhým tracheálním prstencem na 

průdušnici [12]. 

Tracheostomie  

Jedná se o operační výkon, jehož cílem je vyústění trachey na povrch 

krku, výjimečně hrudníku. Tento výkon je zpravidla spojen se zavedením 

tracheostomické kanyly. Tracheostomie se v dnešní době provádí jako 

plánovaný výkon, akutní indikace je v dnešní době spíše raritou [12] [14]. 

Z praktického hlediska rozdělujeme tracheostomii na dočasnou a trvalou, 

která se dělá po totální laryngektomii [10].  
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3.2 Historie a vývoj tracheotomie 

Záznamy o tracheotomii jsou dochovány z doby 3600 let př. n. l. Postup 

tracheotomie byl zaznamenám na egyptských tabulkách. Existují však 

i písemnosti z doby 1500 př. n. l., které odkazují na řez v krku. Dochované 

písemnosti o tracheotomii nacházíme téměř ve všech kulturách.  

Okolo roku 100 n. l. žil řecký chirurg Antyllus, který tento chirurgický 

zákrok označoval za faryngotomii. Popis operace zaznamenal Pavel z Aeginy 

v letech 600 až 650 n. l..  

Evropská renesance přinesla významný pokrok ve všech vědních 

oborech, především v chirurgii. Tracheotomie však i nadále zůstávala 

nebezpečnou operací s malou úspěšností. Pro narůstající zájem o vědecké 

studie začali chirurgové experimentovat s chirurgickým zákrokem na 

průdušnici. Došlo však k malému pokroku i přesto, že spousta chirurgů 

prováděla tracheotomii z různých důvodů a různými metodami. Většina 

těchto návrhů upadá a lékařská komunita je ignoruje. Z období od roku 1500 

až do roku 1833 je zachováno cca pouze 28 záznamů o úspěšných 

tracheotomiích. Hieronymus Fabricius ab Aquapendente (1537-1619) a jeho 

nástupce Julius Casserius (1561-1616) významně přispěli k rozvoji chirurgie. 

Fabricius byl anatomista a chirurg v Padově. Nikdy nevykonal tracheotomii, 

ale jeho spisy obsahují chirurgické techniky. U tracheotomie doporučil 

vertikální řez a krátkou kanylu s křidélky, ale výkon jako takový doporučil až 

jako poslední možnost. Jeho popis tracheotomie se velmi podobá výkonu, 

který se používá dnes. Casserius následoval Fabriciuse v jeho technikách 

a jako kanylu doporučil zahnutou stříbrnou trubičku s několika otvory. Po 

skončení renesance chirurgové pokračovali v experimentech. Do roku 1730 

jsou záznamy o použití trokaru, jako chirurgického nástroje. V roce 1730 

George Martine použil dvojitou kanylu. Martine ve svých záznamech 

doporučuje dvojitý tubus. Vnitřní část se mohla odstranit a dýchací cesty 

pacienta mohly být vyčištěny bez narušení. V roce 1765 byla tracheotomie 

použita jako úleva od obstrukce horních dýchacích cest. O jedenáct let později 



 

17 

byla tracheotomie použita u sedmiletého chlapce, který měl zaseklou fazoli 

v krku. 

Historie tracheotomie je velmi obsáhlá a existuje mnoho literatury, která 

na ni poukazuje. Technika vytvoření tracheotomie se vyvíjela až do současné 

doby a i v dnešní době se medicína vyvíjí kupředu [8] [10]. 

3.3 Technika provedení chirurgické tracheostomie 

Techniku provedení dělíme na chirurgickou a punkční dilatační. Ve své 

případové studii se zabývám chirurgicky vytvořenou tracheostomií. 

Správné provedení tracheostomie je závislé na správné poloze 

operovaného. Výkon se provádí v poloze na zádech s podloženými rameny. 

Tímto docílíme záklonu hlavy a tedy i dobrého přístupu k průdušnici. Poloha 

je obdobná jako u operace štítné žlázy, liší se však větším záklonem hlavy.  

Kožní incize může být vedena jako příčná či podélná ve střední čáře.  

Příčnou incizi volíme vždy při zvětšené štítné žláze, zejména isthmu. 

Isthmus musíme protnout, abychom mohli obnažit přední plochu průdušnice. 

Poté co pohmatem určí lékař štítnou a prstencovou chrupavku může incizí 

udělat tracheotomii. Výši, kde se bude provádět tracheotomie určuje právě 

chrupavka štítná a prstencová. Incizi provádíme na 2., 3. eventuelně 

4. prstenci.  

Obě fascie, podkoží a kůži protínáme při podélné incizi ve střední čáře. 

Tímto způsobem pronikneme k přední ploše průdušnice. Abychom se vyhnuli 

krvácení je vhodné použít elektrokoagulátor. Vyhneme se tak krvácení, které 

se řadí do perioperačních komplikací a v kombinaci se špatným osvětlením 

může činit problémy během výkonu. Po obnažení trachey pečlivě odpočítáme 

prstence, abychom se vyhnuli protětí 1. tracheálního prstence, které vede 

k možnému přestupu infekce na larynx a může způsobit následnou stenózu 

hlasových vazů. Stejně tak se vyhýbáme protětí 4. prstence, protože po 

operaci může ve středním postavení hlavy vést k zapadnutí vlastní stomie 

hluboko do mediastina. 
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Mezi možnosti otevření lumen průdušnice řadíme podélnou incizi 

ve střední čáře (obr. 1.), oválnou excizi stěny průdušnice (obr. 2.) a incizi 

ve tvaru písmene H (obr. 3.).  

 

Obr. 1 - Incize ve střední čáře 

 

 

Obr. 2 - Oválná incize 
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Obr. 3 - Incize ve tvaru písmene H 

 

 

Po takto vytvořeném vstupu zavedeme tracheostomickou kanylu 

a následně odsajeme sekret z dýchacích cest. Tracheostomickou kanylu 

napojíme na ventilátor. Pokud se jedná o trvalou tracheostomii, tak se okraje 

incize průdušnice přišívají k okrajům kůže. Pokud se však jedná o dočasnou 

tracheostomii, tak se rána šije několika stehy a to pouze podkožím a kůží [12] 

[14] [18]. 

3.4 Indikace tracheostomie 

Chrobok ve svých textech popisuje tři základní indikace k tracheostomii. 

Indikací k provedení tracheostomie je stenóza či uzávěr postihující horní část 

průdušnice a larynx. Mezi další indikace řadíme zajištění dýchacích cest se 

zachováním spontánní ventilace a to například k potřebě dokonalé toalety 

dýchacích cest, kdy není nemocný schopný vykašlat sekret sám. 

A v neposlední řadě to je zajištění dýchacích cest při dlouhodobé umělé plicní 

ventilaci. Akutní indikace k provedení tracheostomie jsou v dnešní době spíše 

raritní, ale i přesto se objevují. Řadí se mezi ně stavy, kdy není možné provést 

tracheální intubaci. Tracheostomie se zpravidla provádí jako plánovaný 

výkon u pacienta, který je již v anestezii a má zajištěné dýchací cesty pomocí 

intubační rourky [10] [14].  
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3.5 Komplikace tracheostomie 

Komplikace dělíme na perioperační a pooperační. Mezi perioperační 

komplikace řadíme krvácení, poranění průdušnice, hrtanu, pneumotorax, 

respirační insuficience, která je zapříčiněná krvácením do dýchacích cest či 

dislokací tracheální rourky nebo bronchospasmem.  

Do pooperačních komplikací řadíme dislokaci tracheostomické kanyly 

(TSK), infekci v okolí TSK, zánět průdušek, infekce dýchacích cest, respirační 

insuficienci a poškození těsnící manžety.  

Mezi obecné komplikace tracheostomie řadíme:  

 Arytmie, vagová srdeční zástava 

 Infekce tracheostomatu 

 Respirační insuficience 

 Aspirace 

 Dislokace tracheostomické kanyly 

 Porucha polykání, pohmoždění polykacích cest 

 Tracheoezofageální píštěl 

 Stenóza průdušnice 

 Malacie průdušnice 

 Keloidní jizva [1] [10] 

3.6 Ošetřovatelská péče o pacienta s tracheostomií 

Ošetřovatelská péče u pacientů s tracheostomií je rozdělena do čtyř 

oblastí. Medicínsko-ošetřovatelská, psychosociální, organizační a edukační 

oblast. Tyto oblasti se vždy prolínají [10]. 

Ošetřovatelská péče zahrnuje především péči o tracheostomickou 

kanylu, tracheostoma a dýchací cesty. Dále se zaměřuje na stravování 
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pacienta s TSK, aktivitu a cvičení, vnímání a poznávání a v neposlední řadě na 

sebepojetí a sebeúctu [10]. 

Pravidelně kontrolujeme okolí tracheostomatu, lokalizaci kanyly, její 

průchodnost a  hlavně známky zánětu (otok, zarudnutí, bolest, patologickou 

sekreci). TSK pravidelně převazujeme 2x až 3x denně a sterilní čtverce 

měníme dle potřeby. K podložení TSK se vyrábějí čtverce z různých materiálů 

od sterilních čtverců až po čtverce z netkané textilie s hliníkovou vrstvou, 

které chrání pokožku a zároveň jsou dostatečně savé. Fixace kanyly je 

prováděna tkalounem či speciálními molitanovými pásky. Úkolem sestry je 

kontrolovat okolí tracheostomie, fixaci TSK a těsnící manžetu, která by měla 

být nafouknuta do 25 mm Hg. K měření používáme manometr. U pacienta 

s TSK je potřeba nahradit přirozené funkce horních dýchacích cest (čistící, 

ohřívací a zvlhčovací). Pacientovi podáváme inhalace a nebulizace dle 

ordinace lékaře. Dále sestra odsává sekret z dýchacích cest a to minimálně 

jednou za hodinu či dle potřeby pacienta. Odsávání musí být šetrné a vždy se 

provádí sterilními odsávacími cévkami s pístem pro přerušované odsávání. 

Máme dva systémy odsávání. Prvním je tzv. otevřený způsob, kdy se 

rozpojuje ventilační okruh a může dojít k ohrožení pacienta nozokomiální 

nákazou. Druhým způsobem je tzv. uzavřený systém, kdy je do ventilačního 

okruhu zapojen TRACH-CARE opatřený pístem pro přerušované odsávání. 

Tento způsob chrání pacienta i okolí před infekcemi. Uzavřený systém 

umožnuje zachování ventilačních parametrů a netraumatizuje pacienta 

odpojením od ventilátoru [11] [13].  

Největší problém pro pacienta přestavuje stravování, u kterého musí 

změnit své návyky a vyvarovat se možným komplikacím. Logoped provádí 

s pacientem nácvik polykání a pokud pacient zvládá vše dobře podává se mu 

vhodná dieta dle domluvy s lékařem. Pokud pacient není schopen přijímat 

potravu perorálně podáváme mu vhodnou výživu nasogastrickou sondou 

bolusově či kontinuálně přes pumpu. U pacienta sledujeme příjem potravy 

a možnou intoleranci výživy [9] [13]. 
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Aktivitu a cvičení zaměřujeme na dechovou rehabilitaci a pohybovou 

aktivitu přizpůsobujeme zdravotnímu stavu pacienta. 

V oblasti vnímání a poznávání je potřeba pacienta informovat a edukovat 

v oblasti péče o tracheostomickou kanylu a o možných komplikacích při 

špatné péči. Pacienta edukujeme o způsobu komunikace s TSK. Komunikace 

pro pacienta na ventilátoru je velmi obtížná. Pacient může být frustrován, že 

nemůže normálně komunikovat s okolím. Využíváme verbální i neverbální 

komunikace. Na oddělení se nejčastěji používá papír a tužka či tabulka 

s abecedou. U pacienta je možné využít i verbální komunikaci, kdy si pacient 

tamponem uzavře TSK a po usilovném nádechu může tvořit srozumitelná 

slova [11].  

Pro pacienta je důležité i sebepojetí a sebeúcta. Tracheostomie mění 

vzhled pacienta a působí i na jeho psychiku. Mezi pacientem a personálem je 

důležité vytvořit důvěru, aby pacient mohl hovořit o svých problémech 

a nebál se sdělit ošetřujícímu personálu své pocity [13]. 

3.7 Tracheostomická kanyla 

V dnešní době nejčastěji používanými tracheostomickými kanylami jsou 

plastové TSK. Kovové kanyly se používali dříve a dnes je můžeme vidět 

zřídka. Kanyly jsou vyráběné v různých tvarech, velikostech a délkách. 

Tracheostomické kanyly se vyrábějí s těsnící manžetou nebo bez. Tato 

manžeta umožnuje uzavřít dýchací cesty  při zachované ventilaci a zabránit 

tak případné aspiraci.  

Výhoda plastových kanyl spočívá v jejich snadném přizpůsobení 

anatomickým poměrům u jednotlivého pacienta a dále jsou lehčí a šetrnější. 

Lehkost materiálu výrazně snižuje riziko vzniku dekubitů [11].  

3.8 Výměna tracheostomické kanyly  

Výměnu tracheostomické kanyly provádíme 2. až 7. den po výkonu. 

Tracheostomický kanál se vytvoří cca 5. – 7. den. Tato doba je nejvhodnější 
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pro výměnu tracheostomické kanyly, snižuje se riziko obtížného zavedení 

TSK.  

Výměna první kanyly není vždy snadná a pečlivá příprava pomůcek je 

nutností pro úspěšnou výměnu. TSK můžeme měnit při podání lokálního 

anestetika či sedaci.  

K výměně TSK si připravíme sterilní stolek, na který připravíme sterilní 

tracheostomickou kanylu se zavaděčem, sterilní tampony, sterilní mulové 

čtverce, operační plášť, sterilní rukavice, peán nebo pinzetu a převazové 

nůžky. Dále sestra nachystá tkaloun na upevnění tracheostomické kanyly 

a desinfekční prostředek na kůži okolo tracheostomatu. Pro snadnější 

zavedení TSK si sestra připraví lubrikant, např. Mesocain gel.  K nafouknutí 

a upevnění manžety budeme potřebovat injekční stříkačku, šicí materiál, 

k odsávání si připravíme funkční odsávačku, sterilní odsávací cévku 

a fyziologický roztok na proplach.  

Samotnou výměnu provádí lékař a sestra mu asistuje. Nejprve vyjmeme 

starou tracheostomickou kanylu a pokud si lékař není jistý zavedením může 

použít bužii či vodič, aby TSK zavedl správně. V tomto případě nejprve 

zavede bužii či vodič do průdušnice skrz TSK, kanylu vyjme a po bužii či 

vodiči zavede novou. Pokud lékař zavádí kanylu se zavaděčem, tak zavádění 

provádí kolmo k předpokládanému průběhu trachey a poté ji v průběhu 

zavedení pozvolna pootáčí o 90 °. Při první výměně TSK je zapotřebí mít 

kanylu menší velikosti, než je původní [10]. 

O správnosti zavedení kanyly se přesvědčíme poslechem nebo 

fibroskopem. U ventilovaných pacientů zhodnotíme dechové objemy [10]. 

3.9 Dekanylace 

Odstranění tracheostomické kanyly je pro pacienta významným krokem. 

Dekanylaci provádíme vždy v podmínkách, které v případě komplikací 

umožnují bezpečné zajištění dýchacích cest. Dekanylaci pacienta provádíme 

za předpokladu: 



 

24 

 schopnost spontánní ventilace musí být pečlivě posouzena 

u pacientů s předchozí ventilační podporou. Pokud pacient 

spontánně ventiluje 24 až 48 hodin, tak je to považováno 

za dostatečné a můžeme přistoupit k dekanylaci.  

 obnoveného polykacího reflexu, který u pacientů s tracheostomií 

bývá velmi často oslaben stejně jako fonace. Dysfunkce polykacího 

reflexu může přetrvávat i po dekanylaci a vede ke zvýšenému 

riziku aspirace.   

 ukončené terapie základního onemocnění – k dekanylaci by se 

měli vyjádřit všichni lékaři podílející se na terapii nemocného. 

Pokud pacienta čeká v blízké době výkon v celkové anestezii měla 

by se tracheostomie ponechat do doby úplného zotavení a až poté 

by se mělo přistoupit k dekanylaci [10] [11].  

Samotná technika dekanylace není jednoznačně určena a liší se dle 

zvyklostí oddělení. Prvním způsobem provedení je prosté odstranění 

tracheostomické kanyly a spontánní uzavření tracheostomatu nebo sutura 

stomie. Dále můžeme postupně zmenšovat velikost tracheostomické kanyly 

a tím docílit i zmenšování otvoru po tracheostomické kanyle.  

Po odstranění kanyly je tracheostoma překryto sterilním tamponem větší 

velikosti, který je fixován náplastí. Po odstranění kanyly dochází 

k samovolnému zúžení kanálu a k úplnému uzavření dochází do 72 hodin 

po odstranění u většiny pacientů. Pokud do této doby nedojde 

k samovolnému zavření je doporučena sutura stomatu [10] [11]. 
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Praktická část - Kazuistika 

4 Anamnéza 

4.1 Lékařská anamnéza 

Identifikační údaje 

Pohlaví: Muž 

Věk: 40 let 

Datum přijetí: 11. 6. 2017 

Nynější onemocnění 

7. 4. 2017 byl pacient přijat na dlouhodobou intenzivní péči z oddělení 

anestezie a resuscitace, kde byl hospitalizován pro perforaci jícnu a následný 

septický šok (23. 2. 2017). Během pobytu na ARO podstoupil operaci jícnu, 

kde mu byl implantován stent (28. 2. 2017). Na NIP byl pacient 

hospitalizován do 30. 4. 2017, kdy byl přeložen k výkonu do kladenské 

nemocnice. 1. 5. 2017 podstoupil částečnou dekortikaci levé plíce (odstranění 

hnisavého povlaku plic). Po výkonu nastala respirační nedostatečnost 

a rozvoj septického stavu. Pacient byl 11. 6. 2017 po stabilizaci stavu 

přeložen zpět na dlouhodobou intenzivní péči.  

 Osobní anamnéza  

Kvadruplegie  

Epicystostomie 

Prodělaná hepatitida B hepatitida C 

Rodinná anamnéza 

Není významná 
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 Farmakologická anamnéza 

V domácím prostředí medikaci neužíval. 

 Toxikologická anamnéza 

V minulosti abusus pervitinu. 

 Alergická anamnéza 

ATB – Imipenem 

ATB - kombinace Unasyn + Gentamicin 

Náplast Omnifix 

 Sociálně-pracovní anamnéza 

Nyní je pacient v invalidním důchodu, dříve pracoval jako skladník. Žije 

na ubytovně s přítelkyní, která se stará o nákupy a celkovou péči. 

4.2 Ošetřovatelská anamnéza 13. 7. 2017 

Muž, 40 let, byl přijat na NIP pro respirační selhání a následný weaning 

od ventilátoru. Přeložen z nemocnice Kladno po výkonu. Pacient je 

kvadruplegik upoutaný na lůžko a vyžaduje stálou péči. Prodělal hepatitidu B 

a hepatitidu C, u pacienta je bariérový režim ošetřování. Dokumentace 

ošetřovatelské anamnézy viz Příloha 1 - Ošetřovatelská anamnéza 1. část. 

Pacient má alergii na Imipenem, náplast Onmifix a na kombinaci ATB 

Unasy + Gentamicin.  

Fyziologické funkce:  

 P: 77 / min  

 TK: 125/78 mm Hg  

 D: 18 / min  

 SpO2: 98 %  

 TT: 36,4 °C 
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Pacient je při vědomí, orientován místem, časem a osobou. GCS: 15 bodů. 

Pacient udává chronickou bolest zad a ramen, VAS 3. Dýchání klidné, 

pacient je na UPV s tracheostomickou kanylou. Pokožka bez defektů, dle 

Nortonové 28 bodů, bez rizika vzniku dekubitů. Pacient má dietu G-

kašovitou. Hmotnost pacienta je 67 kg na 176 cm výšky, BMI je 21,63. Pacient 

je při chuti k jídlu, restrikce tekutin na 1200 ml / 24 hodin. Chrup má pacient 

vlastní, značně cariezní s defekty. Problémy s vyprazdňováním pacient 

neudává, močí pomocí epicystostomie dnes 30. den. Pacient je ležící, 

nadzvedne hlavu a horní končetiny, ale jen málo, rehabilitace probíhá 

v lůžku. Barthel test 5 bodů – pacient je vysoce závislý na pomoci personálu. 

Riziko pádu 5  bodů – střední riziko. Spánek 8 hodin, bez hypnotik. Potíže se 

zrakem a sluchem nemá, porucha řeči není. Pacient je klidný bez pocitu 

strachu či úzkosti. Spolupráce je dobrá, pacient dle zdravotního stavu vyhoví 

všem výzvám.  

Z invazivních vstupů má pacient centrální žilní katetr, dnes 9. den 

ve vena jugularis dextra, CŽK je funkční bez známek zánětu, ošetřen dle 

standardu oddělení. Dále má pacient epicystostomii, 30. den, funkční. Dýchá 

skrze trcheostomickou kanylu, kterou má vytvořenou od 23. 2., nyní má 

kanylu 2. den po výměně, velikost č. 8.  

Pacient je schopný,  spolupracující,  příjem per os bez aspirace. 

Rehabilitace probíhá s fyzioterapeutkou. 

Ve své práci jsem se rozhodla využít čtrnáct základních potřeb, které 

ve své publikaci popisuje Virginie Henderson, abych lépe popsala 

ošetřovatelskou anamnézu. (Pavlíková)  

Čtrnáct prvků základních lidských potřeb 

 Potřeba normálního dýchání 

 Potřeba dostatečného příjmu tekutin a potravy 

 Potřeba vylučování 
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 Potřeba udržování vhodné polohy a pohybu 

 Potřeba dostatečného spánku a odpočinku 

 Potřeba vhodného oblečení, oblékaní a svlékání 

 Potřeba udržování fyziologické tělesné teploty 

 Potřeba udržování čistoty a upravenosti těla 

 Potřeba odstraňování rizik z životního prostředí a zabraňování 

poškození sebe a ostatních  

 Potřeba komunikace, vyjadřovaní emocí, potřeb, obav a názorů 

s jinými lidmi 

 Potřeba vyznání vlastní víry 

 Potřeba smysluplné práce 

 Potřeba hry nebo účasti na různých formách odpočinku a relaxace 

 Potřeba učení, objevování nového, zvídavosti, která vede 

k normálnímu vývoji a zdraví, potřeba využívání dostupných 

zdravotnických zařízení [15] 

Potřeba normálního dýchání 

Pacient byl na následnou intenzivní péči překládán z oddělení anestezie 

a resuscitace, kde mu byla vytvořena tracheostomie. Během hospitalizace na 

NIP byl pacient postupně odpojován z umělé plicní ventilace na Ayrovo-T 

(AT). Weaning byl postupný a dlouhodobý. Od 23. 7. pacient spontánně 

dýchal na AT systému, ale k úplnému odpojení od AT systému a následné 

dekanylaci nedošlo.  

Dýchání bylo zajištěno pomocí tracheostomické kanyly. Při podávání 

kyslíku je důležité, aby byl kyslík zvlhčený a ohřátý, protože tuto funkci běžně 

vykonává dutina nosní, která je při zajištění dýchacích cest tracheostomickou 

kanylou vyřazena.  Pacient byl pravidelně odsáván z dýchacích cest pomocí 
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sterilní jednorázové cílené cévky a odsávačky. Odsávání probíhalo minimálně 

jednou za hodinu a jinak dle potřeby pacienta.  

Potřeba dostatečného příjmu tekutin a potravy 

Pacient při příjmu na NIP měl zavedenou nasojejunální sondu, která mu 

po obnově příjmu potravy per os byla odstraněna. Od té doby pacient 

přijímal potravu, tekutiny i léky per os. Potrava mu byla podávána v kašovité 

formě. Jelikož byl pacient kvadruplegik byl nutné mu dopomoci při jídle i pití. 

Chuť k jídlu měl zachovanou a kašovitou stravu přijímal bez obtíží. Personál 

při jídle nechvátal a nechal pacienta vždy v klidu najíst.  Tekutiny přijímal 

v dostatečném množství, dle ošetřujícího lékaře měl restrikci tekutin na 1200 

– 2000 ml / 24 hodin. Z tekutin měl nejraději džus a citronovou limonádu, 

kterou pil pomocí brčka. Příjem per os nacvičoval pacient s klinickým 

logopedem.  Chrup měl vlastní.  

Potřeba vylučování 

Pacient vzhledem ke svému stavu je nesoběstačný v oblasti vylučování. 

Pacient má zavedenou epicystostomii, která byla 14. 7. vyměněna lékařkou. 

Každý den po celkové hygieně byla epicystostomie ošetřena a fixována 

sterilní náplastí. Sestra vždy kontrolovala odvod a množství moče.  V oblasti 

vyprazdňování stolice je pacient částečně soběstačný. Signalizační zařízení 

měl vždy u ruky a při potřebě na stolici si vždy zazvonil o podložní mísu.  

Potřeba udržování vhodné polohy a pohybu 

Pacient měl kvadruplegii, jeho pohyb byl velmi omezený, ale i přesto se 

snažil pomáhat. Pacient nadzvedl hlavu a částečně i celé horní končetiny. 

Každý den za pacientem chodila fyzioterapeutka. Pacient aktivně 

rehabilitoval a velmi dobře spolupracoval. Jelikož nebyl schopen se sám 

otáčet na boky, bylo zapotřebí pacienta polohovat každé dvě hodiny přes den 

a v noci každé tři hodiny. K jídlu byl pacient polohován do sedu v lůžku. 

Pacient byl vždy uváděn do polohy, která mu byla příjemná a pohodlná. 
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Potřeba dostatečného spánku a odpočinku 

Zdravotní stav pacienta vyžadoval dostatek odpočinku a kvalitního 

spánku. Pacient při odpojování od ventilátoru často pospával přes den, ale 

v noci mu to nebránilo ve spánku. Usínal vždy bez obtíží. Večer bylo zapotřebí 

vyvětrat, aby se ochladil vzduch v místnosti. Pacient vyžadoval chladnější 

prostředí na spaní.  

Potřeba vhodného oblečení, oblékání a svlékání 

Pacient se nacházel na oddělení následné intenzivní péče, kdy pacienti 

dostávají „anděla“ pro jednoduší oblékání. Vzhledem k množství vstupů je 

nežádoucí, aby pacienti měli „pyžamo“. S oblékáním pacientovi vždy 

pomáhala sestra či ošetřovatelka. Doma mu s oblékáním pomáhala 

přítelkyně. Na vzhledu mu nezáleželo, nechodil moc upravený. 

Potřeba udržování fyziologické tělesné teploty 

Na oddělení NIP měl pacient tělesnou teplotu ve fyziologickém rozmezí. 

Měření tělesné teploty probíhalo kontinuálně pomocí neinvazivního 

teplotního čidla, které bylo umístěno v tříslech.  

Potřeba udržování čistoty a upravenosti těla 

Pacient  byl koupán na mobilním koupacím lůžku „aquarela“ a některé 

dny pouze na lůžku. Hygienická péče byla vždy kompletně zajištěna sestrou. 

Na kůži neměl žádné defekty, pouze invazivní vstupy, které byly pravidelně 

ošetřovány dle standardu oddělení. Sakrální oblast byla promazána 

Menalindem, Rybilkou či Zinkovou mastí. Kůže na dolních končetinách byla 

suchá. K promazání kůže na DK byla používána vazelína a k promazaní 

celkové pokožky byl používán tělový olej. Doma pacientovi pomáhala 

s hygienickou péčí přítelkyně.  
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Potřeba odstraňování rizik z životního prostřední a zabraňování 

poškození sebe a ostatních 

U pacienta bylo zjištěno střední riziko pádu. Pacient byl upoután na lůžko 

nejen kvůli kvadruplegii, ale i z důvodu jeho zdravotního stavu. Po obou 

stranách měl zvednuté postranice. Pacient v minulosti prodělal hepatitidu B 

a hepatitidu C. U pacienta byl zavedený bariérový ošetřovatelský režim jak 

pro personál, tak i pro návštěvy. Kdokoli kdo se o pacienta staral musel tento 

bariérový režim dodržovat. Za celou dobu hospitalizace nebylo zaznamenáno 

agresivní chování vůči personálu či jiným osobám. 

Potřeba komunikace, vyjadřování emocí, potřeb, obav a názorů 

s jinými lidmi 

Pacient vyjadřoval své potřeby bez obtíží. Ze začátku hospitalizace byla 

komunikace navázána pomocí tabulky s abecedou či odezíráním ze rtů. 

V průběhu hospitalizace byl pacient schopný komunikovat i přes zavedenou 

TSK při ufouknuté těsnící manžetě. Verbální komunikace byla srozumitelná 

a slovní zásoba dostatečná. K personálu měl vztah důvěry a proto pacient 

neměl problém sdělovat své potřeby, pocity  a obavy.  

Potřeba vyznání vlastní víry 

Pacient byl ateista a návštěva kaplana tedy nebyla nikdy nutná.  

Potřeba smysluplné práce 

U pacienta byla zajištěna rehabilitační péče. Vzhledem k pacientově 

kvadruplegii nebylo možné zapojit jej aktivně do rehabilitace a ergoterapie. 

Pacientovi zůstala alespoň malá hybnost horních končetin a hlavy a tím 

dokázal personálu pomoci. Pro tohoto pacienta byl tento pohyb smysluplnou 

prací. Dříve pracoval jako skladník.   

Potřeba hry nebo účasti na různých formách odpočinku a relaxace 

Pacient měl během hospitalizace na pokoji televizi, na kterou se rád díval. 

Nejraději měl kriminálky, ale večer vždy sledoval večerní zprávy. Dopomoc 
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personálu byla nutná vzhledem k pacientově stavu. Pacient měl na pokoji 

i CD přehrávač, na kterém mu personál pouštěl audioknihy.  

Potřeba učení, objevování nového, zvídavosti, která vede 

k normálnímu vývoji zdraví, potřeba využívání dostupných 

zdravotnických zařízení 

Pacient se na oddělení učil komunikovat pomocí tracheostomické kanyly, 

učil se i přijímat sám sebe a jeho nový vzhled. Všechny nové věci pacient 

zvládal bez obtíží. Pacient byl odjakživa zvídavý a rád zkoušel nové věci 

i když byly život ohrožující.  
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5 Průběh hospitalizace 

Jak je již uvedeno v anamnéze, pacient byl přijat na následnou intenzivní 

péči z oddělení anestezie a resuscitace, kde byl hospitalizován pro perforaci 

jícnu a septický šok (23. 2.). Na ARO podstoupil operaci jícnu, kde mu byl 

implantován stent (28. 2.).  

Pacient byl na oddělení následné intenzivní péče přeložen 7. 4., kdy byl 

již hemodynamicky stabilní. Pacient byl na ventilační podpoře 

na tracheostomické kanyle. Výživa byla podávána nasojejunální sondou, per 

os zatím pouze tekutiny, pevná strava se nepodávala pro riziko malpozice 

jícnového stentu. U pacienta byla zjištěna atelektáza levé plíce. 

4. 4. bylo na ARO provedeno kontrolní CT, kdy v popředí obrazu se 

vyskytovala retrakce levého hemithoraxu podmíněného chronickou 

atelektázou větší části plicního křídla, vzdušnost byla zachována jen v malých 

okrscích horního laloku levé plíce. Kromě toho zde byla přítomna volná 

tekutina v bazální pleuře. Vpravo byly zřetelné nevzdušné bazální segmenty, 

patrně s přítomností zánětlivých změn, volná tekutina byla přítomna zcela 

minimálně. Jícnový stent byl volně průchodný. Na CT je viditelná 

splenomegalie – zvětšení sleziny.  

Po dobu hospitalizace na NIP byl obtížný weaning. 23. 4. proběhla 

konzultace s thorakochirurgem a pro pacienta byl domluvený termín pro 

thorakochirurgický výkon v Nemocnici Kladno. Pacient byl po celou dobu 

hospitalizace klidný, dle možností spolupracující, orientován místem, časem 

a osobou, příjem per os se zlepšoval.  

30. 4. byl pacient přeložen k výkonu do Nemocnice Kladno. Zde byl přijat 

pro empyém levého hemithoraxu. 1. 5. byla provedena částečná dekortikace 

levé plíce. Po výkonu nastalo zhoršení stavu, respirační nedostatečnost 

a rozvoj septického stavu. Pacient byl přeložen na RES, kde byl 

analgosedován a postupně mu byla snižována inspirační podpora. 2. 6. byl 

pacient odpojen od ventilátoru, diuréza byla dostatečná, oběh byl lehce 
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podporován noradrenalinem. 11. 6. byl pacient přeložen zpět na následnou 

intenzivní péči.  

Pacient byl při vědomí, souhlasí s hospitalizací, je hemodynamicky 

stabilní bez podpory noradrenalinem. Pacient spontánně dýchá na Ayrovu T, 

O2 40 %.  Výživa je podávána nasojejunální sondou. NJS in situ. Při příjmu 

bylo natočeno EKG, odebrány stěry z okolí TSK, moč na mikrobiologii a krev 

na ASTRUP.  

12. 6. provedeny celkové odběry tzn. krev na biochemii a hematologii 

a moč na biochemii. Proveden RTG srdce a plic. Zjištěna byla atelektáza levé 

plíce, dislokace jícnového stentu distálně od žaludku, příjem stravy p. o. byl 

proto pozastaven, p. o. pouze tekutiny.  

20. 6. byla provedena gastroskopická extrakce dislokovaného jícnového 

stentu ze žaludku na ERCP sále. Extrakce probíhala velmi obtížně. Ruptura 

jícnu se po výkonu zhojila, v místě zhojení byla stenóza, která byla dilatována. 

Objevily se značné mykózy jícnu, proto byl nasazen Flukonazol i. v.. Výkon 

proběhl bez komplikací. 

V noci z 20. 6. na 21. 6. pacient zdesaturoval; dýchání bylo slyšitelné, ale 

akrální části byly promodralé. Pacient byl proto napojen na ventilátor, 

venitlační režim CPAP, PS-10, PEEP-5, FiO2 – 50 %. Během noci nastalo 

postupné oblenění peristaltiky, až ticho, vzedmuté břicho. Ráno pacient 

zvracel žaludeční šťávy. Příjem p. o. byl proto pozastaven a byl podán 

Syntostigmin 0,5 mg s. c., Degan 10 mg i. v..  

Nastalo postupné zlepšení peristaltiky, břicho měkčí, plyny odcházejí. 

Diuréza poklesla, proto byl nasazen Furosemid i. v. a byla navýšena dávka 

infuze krystaloidů. Proběhla kontrola intraabdominálního tlaku a RTG srdce, 

plic a břicha.  

24. 6. byl stav pacienta stabilní, snížili jsme proto podporu oběhu, pacient 

afebrilní, diuréza dostatečná, plyny odcházejí. 27. 6. bylo bez komplikací 

aplikováno 2x EBR pro anemii a vysoké D dimer. 28. 6. byl pacient při 

vědomí, ale stav se zhoršoval. Břicho bylo měkké ale výrazně vzedmuté. 
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Lékař měl podezření na Clostridiovou kolitidu. Zvolen byl konzervativní 

postup, nasazen Metronidazol i. v. + Tigacyl i. v. pro vysoké CRP (345,9), 

Flukonazol i. v. pokračuje.  

Pacient znovu zdesaturoval, byl proto převeden na řízenou ventilaci, 

navýšena byla inspirační podpora na FiO2 - 70 %. Oběh podporujeme 

Noradrenalinem i. v., diuréza na podpoře Furosemidem i. v., výživa i. v., p. o. 

pouze čaj. Peristaltika je slabě slyšitelná, jednorázově byl podán Syntostigmin 

0,5 mg s. c.. Pokračuje progrese zhoršení klinického stavu. Zdravotní stav se 

již nyní začíná jevit jako terapeuticky neovlivnitelný, proto přecházíme 

ke statutu DNR, kdy v případě náhlé zástavy oběhu by KPR nebyla 

zahajována. Terapie bez omezení pokračuje. 

5. 7. se stav pacienta zlepšil, břicho měl měkčí, peristaltika byla přítomna, 

pacient byl převeden na ventilační režim CPAP, ATB terapie pokračuje. 9. 7. 

jsme pacienta odpojili na AT, ATB terapie stále pokračuje, afebrilní, nález 

na břiše se zlepšil, peristaltika přítomna, Clostridie negativní.  

13. 7. se stav pacienta výrazně zlepšil, byl kardiopulmonálně 

kompenzován a odpojován na AT. Dobře spolupracuje, břicho má klidné bez 

syndromu nitrobřišní hypertenze. Lékaři zrušili statut DNR. 18. 7. proběhla 

bez komplikací výměna CŽK, weaning pokračuje. Od 21. 7. byl pacient na AT 

kontinuálně, spolupracující, p. o. příjem byl navyšován. 

28. 7. nastalo zhoršení stavu – opětovné desaturace, pacient byl napojen 

na CPAP, FiO2 - 50 %. Provedena bronchoskopie, bez nálezu. 29. 7. probíhá 

postupné zlepšení, pacient zůstává na ventilační podpoře. 3. 8. nastává 

opětovné zhoršení klinického stavu, oběh znovu podporujeme 

Noradrenalinem. Diuréza byla snížena proto jsme nasadili Furosemid 

kontinuálně. Lékař zavedl arteriální katetr pro invazivní měření krevního 

tlaku. 

5. 8. progrese klinického stavu pokračovala - stav se jeví terapeuticky 

neovlivnitelný – proto jsme přešli znovu ke statutu DNR, kdy v případě náhlé 

zástavy oběhu nebude pacient resuscitován. 10. 8. poklesl krevní tlak i přes 
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podporu oběhu Noradrenalinem, diuréza byla nedostatečná, proto 

navyšujeme Noradrenalin a FSM. 12. 8. byl pacient hemodynamicky 

nestabilní, proto byl převeden na řízenou ventilaci a byla nasazena 

analgosedace.  

15. 8. po informování rodiny o nepříznivém stavu s infaustní prognózou 

byl pacient převeden na paliativní terapii. Kardiopulmonální podpora byla 

ponechána, ale nenavyšována. O tři dny později (18. 8.) pacient zemřel.    

5.1 Dne 13. 7. 2017 

Dne 13.7. v ranních hodinách proběhl odběr žilní krve na ASTRUP viz 

Příloha 7 - ASTRUP - výsledky z 13. 7., biochemii (Na, K, Cl,  Ca, urea, 

kreatinin, kyselina močová, osmoalita, glykémie, celkový bilirubin, AST, ALT, 

GMT, AP, AMS, celková bílkovina, albumin, CRP, procalcitonin) a krevní obraz. 

Dále byla odebrána moč (chemicky + sediment). Byl změřen CVP, +10 cm 

H2O, výsledek byl v normě.  

V dopoledních hodinách byla provedena celková hygiena na vanovém 

lůžku. Pacient bez defektů a otoků. Pokožku jsme promazali Leniens mastí. 

Po celkové hygieně byl proveden převaz TSK, CŽK a epicystostomie. TSK je 

funkční, okolí je klidné bez známek zánětu. Místo CŽK je klidné, bez známek 

zánětu. CŽK je funkční již 9. den. Epicystosotmie je zavedena 30. den. 

Pacient je při vědomí, komunikuje. Je orientován místem, časem 

a osobou. Pro chronické bolesti zad a ramen podáváme analgetika, nyní 

bolest neguje. TK se standardně měří každou hodinu. SpO2, tělesná teplota, 

srdeční frekvence a dech jsou monitorovány kontinuálně.  Hemodynamicky je 

pacient stabilní. Hodnoty fyziologických funkcí: 

 Krevní tlak: 125 / 78 mm Hg, normotenze 

 Dechová frekvence: 16 – 20 / min 

 Tepová frekvence: 77 / min, sinusový rytmus 

 SpO2: 97 – 99 %  
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 Tělesná teplota: 36,4 °C 

 

Léky jsou podávány perorálně i intravenózně dle ordinace lékaře, viz Příloha 

8 - Medikace k 13. 7. 2017. 

Pacient aktivně rehabilituje s fyzioterapeutkou. Polohování probíhá 

po dvou hodinách přes den a v noci po 3 hodinách. Při dechové rehabilitaci 

pacient výborně spolupracuje. Pacient si umí odkašlat. Pro usnadnění 

odkašlávání podávána inhalační terapie. 

Příjem stravy per os je vzhledem k stavu pacienta v normě. Dieta G -

kašovitá. Při příjmu potravy per os pacient neaspiruje, dobře polyká 

kašovitou stravu. Sledujeme příjem stravy a bilanci tekutin. Restrikce tekutin 

byla stanovena na 1200 ml / 24 hodin. 

Weaning je pozvolný, snižujeme inspirační podporu na CPAPu. Ventilační 

režim – CPAP, PS-10, PEEP-5, FiO2-40%. Od 10. 7. je pacient odpojován 

od ventilační podpory 3x na 1 hodinu. Ayrovo-T zvládá bez problému. AT-O2 

4l / min. Odsáváme cíleně, aspirát má žlutobílou barvu a je vazký. Odsáváme 

minimálně 1x za hodinu, pacient je poučen a v případě potřeby kontaktuje 

personál.  

 Stolice: 1x – kašovitá 

 Příjem tekutin: 2280 ml / 24 hodin 

 Výdej tekutin: 2000 ml / 24 hodin 

 Prespirace: 400 ml / 24 hodin 

 Bilance: -120 ml / 24 hodin 

5.2 Dne 14. 7. 2017 

Dne 14. 7. byl pacient dobře naladěn. Je spolupracující a komunikace je 

dobrá. Je orientován místem, časem a osobou. V tento den neproběhly žádné 

odběry. Změřili jsme CVP, +9 cm H2O, výsledek byl v normě.  
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Provedli jsme celkovou hygienu na vanovém lůžku. Pacient byl bez 

defektů a otoků. Stěžuje si na chronickou bolest zad a ramen - VAS 3 - 

podáváme proto analgetika. Provádíme převaz TSK a CŽK. TSK je funkční, bez 

známek zánětu, okolí je klidné. CŽK 10. den ve vena jugularis dextra je 

funkční, okolí je klidné. Epicystostomie je funkční 31. den. Ve 13:00 vyměnila 

lékařka epicystostomii. Výměna proběhla bez komplikací. 

Příjem stravy je dostatečný vzhledem ke zdravotnímu stavu. Dieta je G – 

kašovitá. Restrikce tekutin byla stanovena na 1500 ml / 24 hodin .  

Weaning je stále pozvolný, 3x na 2-3 hodiny byl pacient odpojen 

od ventilační podpory na Ayrovo-T, O2 4l / min. Odpojení zvládá bez 

problému. Ventilační podpora byla v režimu CPAP, PS-10, PEEP-5, FiO2-40%. 

Pacient je hemodynamicky stabilní. Fyziologické funkce jsou: 

 Krevní tlak: 120 / 80 mm Hg, normotenze 

 Dechová frekvence: 16 – 20 / min 

 Tepová frekvence: 80 / min, sinusový rytmus 

 SpO2: 97 – 99 %  

 Tělesná teplota: 36,6 °C 

Některá medikace byla upravena na pokyn ošetřujícího lékaře 

na perorální podání. Kompletní medikace uvedena v příloze -  Příloha 9 – 

Medikace k 14. 7. 2017.  

Pacient aktivně rehabilituje, polohován je každé 2 hodiny a v nočních 

hodinách každé 3 hodiny. Výborně spolupracuje při dechové rehabilitaci. 

Pacient si umí odkašlat. Odsáváme cíleně z leva i zprava žlutobílý vazký 

aspirát. Frekvence odsávání je stanovena dle potřeby pacienta, minimálně 1x 

za hodinu.  

 Stolice: 0x 

 Příjem tekutin: 3100 ml/ 24 hodin 

 Výdej tekutin: 2300 ml/ 24 hodin 



 

39 

 Prespirace: 500 ml/ 24 hodin, nadměrné pocení 

 Bilance: +300 ml / 24 hodin 

5.3 Dne 18. 7. 2017 

Pacient je při vědomí, komunikuje. Je orientován místem, časem 

a osobou. Žádné náběry nejsou plánovány. Změřili jsme CVP, +10 cm H2O – 

hodnoty jsou v normě. Ranní medikace podána v 8:00 společně se snídaní. 

Následně proběhla celková hygiena na vanovém lůžku. Pacient je bez defektů, 

pokožku jsme promazali Leniens mastí. Operační rána je zhojena. Po příjezdu 

na pokoj byl pacient napolohován na levý bok. Provádíme převaz 

tracheostomické kanyly, okolí je klidné bez známek zánětu. Místo převazu 

desinfikujeme roztokem Braunolu, kryjeme sterilním čtvercem a fixujeme 

tkalounem.  

Provádíme převaz centrálního žilního katetru. Katetr je funkční, okolí se 

jeví bez známek zánětu. Pacient má CŽK 14. den, proto v 11:00 proběhla 

výměna CŽK lékařem za asistence sestry. Podáno bylo lokální anestetikum 

do místa vena subclavia sinistra. Zavedení proběhlo bez komplikací. Nově byl 

zaveden trojcestný centrální žilní katetr ve vena subclavia sinistra, krytý 

Tegaderm CHG aseptickým způsobem. Tegaderm CHG ponecháváme 7 dní.  

Původní katetr byl za aseptických podmínek odstraněn a konec CŽK byl 

poslán na mikrobiologické vyšetření, kdy výsledek byl negativní. 

Epicystostomie je funkční, odvádí.  

Weaning pozvolný, pacient byl 5x na 2 - 3 hodiny na AT. Ventilační režim 

CPAP, PS-10, PEEP-5, Fio2 – 40 %. Weaning zvládá bez problému. Odsáváme 

cíleně z leva i zprava bílý vazký aspirát. 

Příjem stravy je dostatečný. Dieta je G – kašovitá. Restrikce tekutin 

určena na  2000 ml / 24 hodin. Kašovitou stravu polyká pacient dobře. 

Probíhá aktivní dechová rehabilitace s výbornou spoluprací. Pacient je 

hemodynamicky stabilní. Fyziologické funkce jsou: 

 Krevní tlak: 135/86 mm Hg, normotenze 
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 Dechová frekvence: 15 – 21/min 

 Tepová frekvence: 92/min, sinusový rytmus  

 SpO2: 97 – 99%  

 Tělesná teplota: 36,3 °C 

Dle ordinace lékaře podány léky viz Příloha 10 – Medikace k 18. 7. 2017. 

 Stolice: 1x - normální 

 Příjem tekutin: 1700 ml / 24 hodin 

 Výdej tekutin: 2200 ml / 24 hodin 

 Prespirace: 500 ml / 24 hodin, nadměrné pocení 

 Bilance: -1000 ml / 24 hodin 

5.4 Dne 21. 7. 2017 

Dne 21. 7. 2017 bylo v ranních hodinách měřeno CVP, které vyšlo +7 cm 

H2O. Ranní medikace byla podána v 8 hodin. Léky pacient polyká bez obtíží.  

Hygienu jsme provedli na lůžku, pacient je bez defektů, pokožku jsme 

promazali Leniens mastí. Pacienta polohujeme po 2 hodinách a v noci po 3 

hodinách. TSK je v místě bez známek zánětu. Místo zavedení desinfikujeme 

Braunolem, kryjeme sterilními čtverci a fixujeme tkalounem. Centrální žilní 

katétr je zaveden 4. den bez známek zánětu. CŽK je kryt - Tegaderm CHG -  

z 18. 7. 2017. Epicystostomie je funkční.  

 Pacient je při vědomí, komunikuje, GCS je 15 bodů. Pro chronickou 

bolest podáváme analgetika. Weaning probíhá pozvolna, dnes pacient vydržel 

na AT kontinuálně bez obtíží, na dušnost si neztěžuje. Pokud se pacient bude 

cítit schvácený a unavený napojíme ho na ventilátor, kde je nastaven 

ventilační režim CPAP, PS-10, PEEP-5, FiO2 - 40%. Odsáváme cíleně z leva 

i zprava bělavý aspirát. Rehabilitace probíhá s aktivními prvky, pacient 

dokáže nadzvednout horní končetiny i hlavu. Při dechové rehabilitaci 

spolupracuje, odkašle si. Fonace je dobrá.  
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Příjem stravy je dostatečný, dieta G–kašovitá. Restrikce tekutin 

stanovena na 1200 ml/24 hodin.   

Pacient je hemodynamicky stabilní. Fyziologické funkce jsou: 

 Krevní tlak: 130 / 80 mm Hg, normotenze 

 Dechová frekvence: 16 – 20 / min 

 Tepová frekvence: 76 / min, sinusový rytmus 

 SpO2: 96 – 99 %  

 Tělesná teplota: 36,5 °C 

Medikace je podávána dle příkazu ošetřujícího lékaře viz Příloha 11 – 

Medikace k 21. 7. 2017. Byl vysazen Verospiron 25 mg tbl p.o. pro negativní 

bilanci tekutin od 19.7.2017. 

 Stolice:  0x, poslední 18.7. 

 Příjem tekutin: 2400 ml / 24 hodin 

 Výdej tekutin: 1300 ml / 24 hodin 

 Prespirace: 500 ml / 24 hodin, nadměrné pocení 

 Bilance: +600 ml / 24 hodin 

5.5 Dne 23. 7. 2017 

Dne 23. 7. byl pacient při vědomí. Komunikuje, je orientován místem, 

časem a osobou. Celková hygiena byla provedena na vanovém lůžku, pacient 

je bez defektů, pokožku jsme promazali Leniens mastí. Provedli jsme převaz 

tracheostomie. TSK je funkční, okolí je mírně zarudlé. Sterilní krytí 

vyměňujeme dle potřeby. CŽK 6. den je bez známek zánětu, krytý - Tegaderm 

CHG - z 18. 7.. Při rehabilitaci pacient aktivně spolupracuje. Při dechové 

rehabilitaci odkašlává. Pacient je kontinuálně na AT od 21. 7., weaning 

probíhá bez obtížní, pacientovi se dýchá dobře. Z obou bronchů odsáváme 

cíleně vazký aspirát žlutobílé barvy. Medikace a inhalační terapie podávána 
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viz Příloha 12 – Medikace k 23. 7. 2017. Chronická bolest přetrvává, proto 

podáváme analgetika.  

Příjem stravy je dostatečný, dieta G – kašovitá. Pacient polyká bez obtíží. 

Restrikce tekutin stanovena na 1200ml/ 24 hodin. Fyziologické funkce 

pacienta jsou stabilní: 

 Krevní tlak: 126 / 72 mm Hg, normotenze 

 Dechová frekvence: 15 – 20 / min 

 Tepová frekvence: 67 / min, sinusový rytmus  

 SpO2: 96 – 98 %  

 Tělesná teplota: 36,7 °C 

 

Příjem a výdej pacienta: 

 Stolice: 1x - normální 

 Příjem tekutin: 2000 ml / 24 hodin 

 Výdej tekutin: 1500 ml / 24 hodin 

 Prespirace: 300 ml / 24 hodin 

 Bilance: +200 ml / 24 hodin 
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6 Ošetřovatelské problémy  od 13. 7. do 23. 7. 

6.1 Riziko infekce v souvislosti s invazivními vstupy 

S pobytem v nemocničním zařízení je spojována nozokomiální infekce, 

kterou se člověk nakazí až během hospitalizace. Nozokomiální infekce 

komplikuje průběh hospitalizace, zvyšuje mortalitu a morbiditu, prodlužuje 

dobu hospitalizace, negativně ovlivňuje kvalitu života a také zvyšuje náklady 

na léčbu. Ze statistických údajů vyplývá, že nozokomiální infekcí se nakazí 

zhruba každý dvacátý pacient a počet nozokomiálních infekcí se zvyšuje 

i s počtem zavedených invazivních vstupů. To znamená, že na ARO, JIP 

a dalších podobných pracovištích bude výskyt nozokomiálních infekcí vyšší 

než na standardním oddělení. [19].  

Predispoziční faktory rozdělujeme na vnitřní a vnější. Mezi vnitřní 

faktory řadíme věk, imunodeficit, maligní onemocnění, malnutrici, 

polytraumata, popáleniny, dekubity, onemocnění jater a ledvin a jiná závažná 

onemocnění. Vnější faktory jsou délka hospitalizace, invazivní vstupy, 

endoskopická vyšetření, léčba zářením, cytostatiky, imunosupresivní terapie, 

léčba antibiotiky a jiné.  

K přenosu může docházet přímým či nepřímým kontaktem, inhalací, 

inokulací (očkování, do organismu se vpraví mikroorganismus) a ingescí 

(kontaminovanou potravou) [19]. 

Prevencí se rozumí předcházení nozokomiálním infekcím. Abychom 

zabránili šíření nozokomiálních infekcí musíme narušit cestu jejich přenosu. 

Mezi preventivní opatření řadíme úklid nemocničního prostředí, vhodnou 

manipulaci s prádlem, účinnou desinfekci a sterilizaci a využívání  

dostupných jednorázových pomůcek. Více než 60 % mozokomiálních infekcí 

se přenáší rukama nejen zdravotníků, ale i návštěv pacienta. Z toho vyplývá, 

že nejdůležitějším prvkem prevence je správná dekontaminace rukou. Jako 

další řadíme do prevence nozokomiálních infekcí ochranný oděv a pomůcky, 

které zajišťují bariérové ošetřování pacienta. V neposlední řadě do prevence 
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řadíme bezpečné nakládání s ostrými předměty a kontaminovanými odpady. 

Všechny výše uvedené složky prevence jsou ukotvené v provozním řádu 

oddělení, kterým se musí řídit všichni pracovníci [11] [19].  

Pacient byl ohrožen zejména infekcí z invazivních vstupů jako jsou: 

Tracheostomická kanyla 

U pacientů s tracheostomickou kanylou je zvýšené riziko infekce dolních 

dýchacích cest, protože je zrušena funkce horních dýchacích cest, které 

vdechovaný vzduch čistí, zvlhčují a ohřívají [20]. 

Pacient měl tracheostomii vytvořenou 23. 2.. Indikací byla perforace 

jícnu a nemožnost zajištění dýchacích cest jinou cestou. V den odběru 

ošetřovatelské anamnézy měl TSK velikosti č. 8 s těsnící manžetou 2. den 

po výměně. Pacient byl postupně převáděn z režimu CPAP na AT systém dle 

ordinace lékaře. 

Tracheostomii převazujeme 1x za 12 hodin a dle potřeby. Na oddělení 

NIP se k převazu TSK používá Braunol, sterilní čtverce 10 x 10cm, tkaloun, 

sterilní nůžky a sterilní set k převazu ran, který obsahuje jednorázovou 

pinzetu, tamponky a čtverce. Převaz se provádí za aseptických podmínek 

v rukavicích pomocí sterilních nástrojů. Po odstranění dosavadního krytí se 

místo dezinfikuje, mechanicky očistí pomocí pinzety a tamponků s dezinfekcí 

a provede se vizuální kontrola místa zavedení. Sestra si sterilními nůžkami 

nastřihne sterilní čtverce, kterými podloží kanylu a vše zafixuje tkalounem, 

který musí přiměřeně utáhnout, aby nedošlo k dislokaci TSK a zároveň mohl 

pacient volně dýchat. Po provedení převazu se vše zaznamená 

do zdravotnické dokumentace.  

K výměně plastové kanyly by mělo docházet 1x za týden. Na oddělení NIP 

se tomu neděje a proto si myslím, že riziko vzniku infekce je velmi vysoké 

[20]. 
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Centrální žilní katetr 

Indikací pro zavedení CŽK byla dlouhodobá infuzní terapie, intravenózní 

aplikace léčiv, zajištění intravenózního vstupu u nestabilního pacienta a pro 

špatný stav periferního žilního řečiště byl zvolen právě centrální žilní katetr. 

V den odběru anamnézy byl trojcestný CŽK 9. den, zavedený ve vena jugularis 

dextra. Každý den se prováděl převaz za aseptických podmínek. K převazu 

se používala dezinfekce Braunol, set k převazu ran a sterilní krytí. Během 

převazu se vizuálně zkontrolovalo místo vpichu a provedl se záznam do 

zdravotnické dokumentace. 18. 7. proběhla výměna CŽK lékařem. 

K zavedení CŽK potřebujeme tyto pomůcky: stolek, ústenku, čepici, 

dezinfekci na povrchy, dezinfekci Braunol, lokální anestetikum a emitní 

misku. Dále sterilní pomůcky:  2x roušku, empír, rukavice, čtverce, tampony, 

nůžky, peán, skalpel, set pro šití, jehlu a stříkačku. Nakonec potřebujeme set s 

CŽK, který obsahuje katétr, vodící drát, punkční jehlu, dilatátor, jednorázový 

skalpel, stříkačku, perforovanou roušku a 2x misku na desinfekci a 

fyziologický roztok. Sestra lékaři asistuje v empíru, ústence, čepici a případně 

v rukavicích. Lékař s pacientem podepíše informovaný souhlas se zavedením 

CŽK. Sestra připraví sterilní stolek s pomůckami a pacienta uvede do 

vodorovné polohy. CŽK  se zaváděl Seldingerovou metodou do vena subclavia 

sinistra. Lékař nejprve provedl dezinfekci rukou a oblékl se do sterilních 

ochranných pomůcek, vybral si místo pro zavedení CŽK, které dezinfikoval 

Braunolem a překryl sterilní rouškou s otvorem. Sestra lékaři podala lokální 

anestetikum (Mesocain 1%) a ten si jej nasál do stříkačky s jehlou. Lékař do 

okolí místa zavedení aplikoval lokální anestetikum (Mesocain 1% s. c.). Poté 

použil punkční jehlu se stříkačkou a punktoval žílu (v. subclavia l. sin.), po 

napíchnutí aspiroval krev, aby se ujistil, že je správně. Do pístu stříkačky 

zavedl tenký zaváděcí drát a posouval jej skrz jehlu hlouběji do žíly (15 –20 

cm). Jehlu vytáhl, ale zaváděcí drát ponechal. Poté zavedl dilatátor, kterým si 

zvětšil místo vstupu. Dilatátor vysunul a po zaváděcím drátu zasouval 

trojcestný katetr do v. subclavia l. sin. a zaváděcí drát následně odstranil 

vytažením. Poté lékař vyzkoušel, zda je funkční každý lumen katetru. Z 
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lumenu aspiroval krev do stříkačky a poté jej propláchl fyziologickým 

roztokem a uzavřel zátkou s heparinem. Nakonec se celý katetr přišil stehy ke 

kůži. Správnost zavedení CŽK byla zkontrolována RTG snímkem a po celou 

dobu bylo sledováno EKG pacienta na monitoru. Zavedení proběhlo bez 

komplikací. Sestra mechanicky očistila okolí CŽK a poté jej přelepila krytím 

určeným pro CŽK, Tegaderm CHG, který se může ponechat až 7 dní. Následně 

provedla úklid pomůcek [21]. 

Epicystostomie 

Hlavní nevýhodou jsou mnohem častější infekce močových cest, které 

mají za následek i častější vznik konkrementů a zánětů pohlavních cest a to 

zejména u mužů. Epicystostomicé katétry musí být pravidelně měněny, 

nejlépe ve čtyřtýdenních intervalech. U pacienta byl katetr vyměněn 31. den 

od zavedení [17]. Péče o epicystostomie zahrnuje sledování odvodu moči, 

převazování každých 24 hodin a kontrolu místa vstupu. Při manipulaci 

s epicystostomií dodržujeme aseptické podmínky. Epicystostomie je 

napojena stejně jako permanentní močový katetr na sběrný sáček, který se 

mění každý 5. den [20]. 

6.2 Péče o dýchací cesty  

Mluvíme-li o péči o dýchací cesty u pacienta s tracheostomií, jedná se 

zejména o nahrazování funkcí, které vykonávají horní dýchací cesty. To jsou 

funkce čistící, zvlhčovací a ohřívací. Při porušení těchto funkcí dochází 

k zhušťování a stagnaci hlenu v dolních dýchacích cestách, to vede 

ke zvýšenému riziku infekce dolních dýchacích cest, prodloužení doby 

hospitalizace a prodloužení weaningu [20]. 

Funkci čistící nahrazujeme antibakteriálním filtrem, který se umisťuje na 

ventilační okruh a druhým filtrem, který se umisťuje mezi ventilátor 

a ventilační okruh. Funkce zvlhčovací a ohřívací je zajištěna tzv. aktivním 

zvlhčováním, kdy do ventilačního okruhu umístíme nebulizátor, přes který 

proudí vdechovaná směs, která se zde zvlhčuje a zároveň ohřívá. Podobně je 

tomu u AT systému při weaningu, kdy je pacient napojen na kyslík, který se 
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ohřívá a zvlhčuje v komorovém systému. Nevýhodou aktivního zvlhčovaní je 

vyšší riziko pomnožení mikroorganismů v roztoku, který se nachází 

v kondenzační nádobce [11].  

U pacientů se sníženou či úplně vyřazenou samočistící funkcí je nutné 

sekret z dýchacích cest odstraňovat odsáváním. Toaleta dýchacích cest patří 

mezi hlavní výkony sestry na NIP. K odsávání potřebujeme sestavenou 

elektrickou odsávačku a odsávací katetry [20]. K odsávání dochází 

dle potřeby pacienta a vždy před a po nebulizaci. Snížená či zvýšená 

frekvence odsávání nesmí vést k poškození pacienta. Odsávání se provádí 

krátkodobě a přerušovaně otevřeným či uzavřeným způsobem. Sterilní 

odsávací cévku zavedeme až k místu odporu, povytáhneme ji o 1 - 2 cm, 

začneme vytahovat cévku a zároveň přerušovaným způsobem odsáváme. 

Odsávání by nemělo trvat více než 5 - 10 vteřin. Pokud je nutné pacienta 

znovu odsát, musíme ho nechat, aby se 3x - 4x nadechnul a vydechnul [1] 

[11]. Otevřený způsob odsávání spočívá v rozpojení ventilačního okruhu 

a zavedení jednorázové sterilní cévky do dýchacích cest. U tohoto způsobu 

je nutná zkušenost a zručnost sestry. Po odsátí sekretu z dýchacích cest 

se odsávací okruh propláchne dezinfekcí a jednorázová cévka se znehodnotí 

a vyhodí.  Tento způsob je nevhodný pro pacienty, kteří jsou na ventilační 

podpoře a PEEP je vyšší než 10 cm H2O. Odsávání uzavřeným způsobem 

se provádí uzavřeným systémem typu Trach-care. Tento systém je zapojen 

do ventilačního okruhu přímo na tracheostomickou kanylu. Systém Trach-

care zůstává po celou dobu sterilní. Výhodu tohoto systému je, že nedochází 

k rozpojení ventilačního okruhu a tím se zamezí snižovaní PEEP, FiO2 

a dalších hodnot. [1] [11]  U pacienta se v době weaningu používal otevřený 

způsob odsávání a v době, kdy byl pacient v kritickém zdravotním stavu se 

používal systém Trach-care. Na oddělení NIP se systém Trach-care 

ponechával u pacienta 96 hodin, poté docházelo k výměně.  

6.3 Dechová rehabilitace 

Dechovou rehabilitaci rozdělujeme na aktivní a pasivní, které provádí 

především fyzioterapeut, ale je nutná i spolupráce se sestrou, která zajišťuje 
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dechovou rehabilitaci v nepřítomnosti fyzioterapeuta a zajišťuje tak 

kontinuitu rehabilitační péče. Za aktivní dechovou rehabilitaci považujeme 

tu, kterou vykonává pacient sám nebo ve spolupráci s fyzioterapeutem či 

sestrou. Za pasivní označujeme rehabilitaci, kterou vykonává fyzioterapeut. 

Dechová rehabilitace prohlubuje dýchací pohyby, uvolňuje hlen a zlepšuje 

pohyblivost hrudníku a tím pádem i provzdušnění plic [20].  

U pacienta byla prováděla aktivní rehabilitace  v kombinaci s pasivní. 

Do aktivní dechové rehabilitace patří dechová gymnastika, autogenní drenáž 

a  drenážní techniky s pomůckami. Do pasivní dechové rehabilitace řadíme 

kontaktní dýchání a vibrační masáž hrudníku. Pacient ve spolupráci 

s fyzioterapeutem prováděl autogenní drenáž, kdy vědomě řídil dýchání 

a fyzioterapeut mu pomáhal s uvolňováním hlenu vibrační masáží 

a kontaktním dýcháním. Autogenní trénink byl prováděn u pacienta když byl 

napojen na AT systém. Dále pacient používal Acapellu, která zvyšuje 

průchodnost dýchacích cest a tím zlepšuje ventilaci. K tomu využívá odpor, 

který pomůcka klade při výdechu. Tato pomůcka je individualizovaná [20]. 

Z pasivních technik se u pacienta používalo kontaktní dýchání a  vibrační 

masáž hrudníku. Při kontaktním dýchání položíme ruce na hrudník pacienta, 

přizpůsobíme se jeho dýchacím pohybům a prohlubujeme je stlačením 

hrudníku při výdechu. Stejně tak je tomu při vibrační masáži, kdy ruce 

cvičitele při výdechu provádí vibrace. Pro lepší účinnost se při vibraci zvyšuje 

tlak na hrudní stěnu při výdechu, to způsobí uvolnění  sekretu i v hlubších 

oblastech [6] [20].  
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7 Dlouhodobá péče 

Oddělení následné intenzivní péče je určeno pro pacienty, kteří jsou 

závislí na podpoře dýchání jako je umělá plicní ventilace. Oddělení NIP slouží 

k „dořešení“ akutního zdravotního stavu. To znamená, že pokračuje 

v zavedené léčebné terapii z předešlého oddělení anestezie a resuscitace 

či jiné intenzivní péče. Cílem NIP je odpojit pacienta od UPV, pokud 

to dovoluje povaha onemocnění, a navrátit pacienta do běžného života nebo 

alespoň začít cestu resocializace. K tomu je potřeba multidisciplinární tým, 

který poskytuje komplexní péči, a samozřejmě i rodina, která má možnost 

podílet se na léčebné terapii např. podáváním stravy, rehabilitací a nácviku 

některých základních návyků pacienta. Ve chvíli, kdy je pacient odpojen od 

podpory základních životních funkcí a jeho stav již nevyžaduje intenzivní 

lékařskou péči, může být pacient přeložen na lůžkové rehabilitační oddělení, 

LDN, či jiné lůžkové oddělení dle diagnózy. Pokud však pacientův stav 

vyžaduje dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči o dýchací cesty, je 

pacient přeložen na DIOP [3]. 

Pacient, o kterého jsem pečovala v rámci své bakalářské práce byl ve 

velmi vážném zdravotním stavu. Jeho stav byl velice komplikovaný a již od 

začátku bylo jasné, že bude závislý na druhé osobě. Pacient podstoupil 

i operační výkon, který měl vést ke zlepšení zdravotního stavu.  

Při hospitalizaci na NIP se klinický stav pacienta střídal. V jednu chvíli 

docházelo k obnově příjmu per os, postupnému weaningu a zlepšování 

zdravotního stavu. Následovalo zhoršení stavu, kdy se pacientův stav jevil 

jako infaustní a proto byl zaveden statut DNR, kdy pacient nebude v případě 

náhlé zástavy oběhu resuscitován. Po čase došlo ke zlepšení stavu a statut 

DNR byl přehodnocen. Pacient byl znovu odpojován na AT systém, příjem per 

os byl dostatečný a zdravotní stav se zlepšoval. 3. 8. se ale zdravotní stav 

pacienta opět zhoršil, 7. 8. byl znovu zaveden statut DNR a 18. 8. pacient 

podlehl svému zdravotnímu stavu.   
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8 Diskuse  

Historie tracheostomie sahá až do doby 2000 let př. n. l, ale až v roce 

1909 se stala díky Chavalier Jacknovi, který popsal chirurgickou techniku 

provedení, uznávanou v lékařské praxi. Od prvního popisu perkutánní 

techniky v roce 1969 a díky stále se zlepšující technologií se počet pacientů 

s tracheostomií mnohonásobně navýšil [4]. Nejčastějším důvodem vytvoření 

tracheostomie v intenzivní péči je mechanická ventilace. Je prokázáno, 

že dlouhotrvající intubace zvyšuje riziko poškození horních i dolních cest 

dýchacích a to zejména stenózou trachey a paralýzou hlasivek. Výběr 

tracheostomické kanyly závisí na příčině, proč byla tracheostomie vytvořena, 

technice, délce trvání UPV a na anatomii pacienta. Volba správné 

tracheostomické kanyly se odráží v péči o pacienta jako takového [4]. 

Tracheostomie u pacienta v mé případové studii byla primárně vytvořena 

kvůli nutnosti UPV. Na oddělení NIP měl pacient zavedenou kanylu z PVC 

velikosti č. 8 s těsnící manžetou. Kanyla z PVC je pružnější a lehčí, takže riziko 

vzniku dekubitu in situ není tak vysoké jako například u kanyly kovové.  

Z této studie také vyplývá, že na jednotkách intenzivní péče může být 

tracheostomie vytvořena u 6 – 11 % hospitalizovaných pacientů, z toho 

je více než polovina tracheostomií vytvořena chirurgicky i přes dostupnost 

perkutánní techniky, která má spoustu výhod [2]. Ve studii je poukázáno i na 

snižující se úmrtnost v souvislosti s tracheostomií. Autoři studie se 

domnívají, že snižující úmrtnost je spojena s péčí o tracheostomii [2].  

V Dawsonově článku [4] se autoři zabývají několika komponentami péče 

o tracheostomii. Jako první je zde uvedeno předcházení infekci, která je 

zajištěna dezinfekcí rukou, aseptickým převazem a pravidelnými stěry z okolí 

tracheostomie, které se odesílají na mikrobiologii. V případě pacienta 

z případové studie byla péče o trachestomii prováděna za aseptických 

podmínek dle standardu oddělení. Jedenkrát za měsíc se dělají stěry z okolí 

TSK, odběr aspirátu z dýchacích cest a odběr moče, které se odesílají 
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na mikrobiologii. V případě, že má pacient febrilie, se dělají celkové náběry, 

které zahrnují biochemický rozbor a odběr na mikrobiologii.  

Jako další je v článku uvedeno zvlhčování vdechované směsi, které je 

zajištěno pomocí nebulizátorů s fyziologickým roztokem nebo speciálními 

filtry, které zajišťují zvlhčení i ohřátí vdechované směsi. Pokud by 

vdechovaná směs nebyla zvlhčována vedlo by to k zahuštění hlenu, jeho 

stagnaci a následně vytvoření infekce v dýchacích cestách [4]. Na oddělení 

NIP dochází k zvlhčování pomocí nebulizátorů se sterilní vodou. Nejedná se 

ale o jediný způsob, který na oddělení používají. Do nebulizátoru je 

pravidelně aplikován např. Ambrobene, Ventolin, Berodual aj.  

Jako třetí v článku uvádějí kontrolu těsnící manžety, která by měla být 

prováděna při každé směně. Příliš nafouknutá manžeta může způsobit 

ischemii a naopak málo nafouknutá manžeta může vést k aspiraci 

žaludečního obsahu a způsobit komplikace. Na oddělení NIP se kontrola 

manometrem provádí jen zřídka a za dobu své odborné praxe jsem u sester 

nezaznamenala, že by manometr použily. Hodnota na manometru by neměla 

přesáhnout 34 cm H2O. Vzhledem k tomu, že na oddělení pracují zkušené 

sestry, kontrolu těsnící manžety provádí palpací balonku na TSK. Tato 

metoda, ale není náhradou za měření tlaku manometrem a nahrazovat by jej 

rozhodně neměla [4]. 

Odsávání je další komponentou v dobré péči o tracheostomii. Odsávat by 

se mělo dle potřeb pacienta, ve studii je to podmíněno neschopností pacienta 

odstranit hlen z dýchacích cest např. odkašláním. Jako efektivní se ukázal 

systém Trach-care, který zamezuje šíření infekce a po celou dobu zůstává 

napojen na ventilační okruh. Postup se nijak neliší od české literatury [1] [4] 

[11]. 

Dle australské studie je dostatečné provádět převaz kanyly 1x denně. 

Dle mého názoru to nestačí a převaz by se měl provádět minimálně 2x denně 

za aseptických podmínek tak, jak to uvádí učebnice Ošetřovatelství 

v intenzivní péči. V australské studii používají k očištění okolí tracheostomie 

fyziologický roztok, na oddělení NIP se používá dezinfekce Braunolem, která 
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odstraňuje nečistoty a zároveň odstraňuje případné mikroorganismy, které 

se v místě mohou nacházet. Někdy se stává, že okolo těsnící manžety obtéká 

sekret, který se poté hromadí na sterilním krytí, kterým je podložena kanyla. 

Toto krytí je potřeba vyměnit pokaždé, když je to možné [4] [11]. Na českém 

trhu se nachází spousta pomůcek pro pacienty s tracheostomií a jedná se 

i o krytí pod TSK jako je například polyuretanové krytí, které je vyrobeno 

ze savého materiálu, je šetrné k pokožce, nezpůsobuje otlaky a při výměně 

nezpůsobuje bolet.  

Stejně jako české učebnice klade studie důraz i na hygienu dutiny ústní. 

Hygiena dutiny ústní by se měla provádět nejméně 2x za den. U ležících 

pacientů stéká obsah dutiny ústní do prostoru nad těsnící manžetou. To může 

vést k mikroaspiraci, ale i špatnému hojení rány. V dnešní době se vyrábí 

i tracheostomické kanyly, které mají speciální kanálek na odsávání sekretu 

nad těsnící manžetou. U pacientů na NIP dochází k čištění dutiny ústní během 

celkové hygieny a následně každé čtyři hodiny sestra vytírá ústa ústní vodou. 

Péče o dutinu ústní je na zodpovědnosti sestry. Za sebe mohu říci, že jsem se 

snažila péči o dutinu ústní provádět zodpovědně [1] [4] [11]. 

Komunikace je pro nás všechny důležitá a proto ji nesmíme opomínat ani 

u ventilovaných pacientů, kteří mají tracheostomickou kanylu. Někteří 

pacienti kvůli zavedené kanyle nemohou fonovat a proto je důležité zajistit 

jinou možnost komunikace. V australské studii ke komunikaci využívají 

tabulky, abecedu, tablety, obrázky aj [4]. Na intenzivní péči v ČR hojně 

využívají odezírání ze rtů, abecední tabulku, psaní, karty s obrázky 

a elektrolarynx. Jedná se o přístroj, který přenáší „hlas“ v elektronické 

podobě po přitisknutí přístroje na hlasivky. Za dobu své praxe jsem se ale 

s takovým přístrojem nesetkala. U pacienta byla využívána tabulka 

s abecedou a odezírání ze rtů. Pacient se po nějaké době naučit mluvit 

i s tracheostomickou kanylou, takže komunikace s ním byla bez obtíží [4] 

[11].  

V oblasti stravování a hlavně polykání se studie i české texty shodují. 

Pacienta by měl nejdříve vyšetřit klinický logoped a zhodnotit, jak pacient 
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polyká a zda nedochází k aspiraci. K vyhodnocení dochází pomocí sterilní 

vody, kterou pacient polkne a pokud nedochází ke kašli, desaturaci či jiné 

známce aspirace, může pacient začít s obnovováním příjmu per os. Při 

stravování by těsnící manžeta měla být nafouknuta, aby nedocházelo 

k zatékání. Tímto způsobem předcházíme aspiraci stravy a následnému 

riziku vzniku infekce v souvislosti s aspirací [4] [9] [13]. Pacient z případové 

studie po odstranění jícnového stentu přijímal stravu a tekutiny per os bez 

obtíží a bez známek aspirace. Na začátku hospitalizace byl vyšetřen klinickým 

logopedem a ve spolupráci s nutriční terapeutkou mu byla předepsána dieta 

G – kašovitá. Pacient měl během své hospitalizace nasazenou i parenterální 

výživu.  

Weaning neboli odvykání od ventilátoru je důležitou součástí 

problematiky pacienta na NIP. Jak již bylo uvedeno výše, cílem NIP je úspěšné 

odpojení pacienta od ventilátoru a jeho následná dekanylace. Kritéria 

pro úspěšné odpojení jsou stabilizovaný stav pacienta, dostatečná svalová 

síla, spolupracující pacient, uspokojivý stav výživy a hydratace, rovnováha 

vnitřního prostředí, afebrilita po několik dní, dobrá funkce plic, hodnoty 

krevních plynů v normě, dobrý psychický stav pacienta a pacient bez sedace 

[11]. Pacient v době odborné praxe splňoval cca 6 kritérií pro úspěšné 

odpojení. Myslím si, že tato kritéria jsou správná a každý lékař by s nimi měl 

pracovat, aby nedocházelo ke zbytečné traumatizaci pacienta a oslabování 

jeho psychického stavu z toho, že „to zase nevyšlo“.  

Včasná dekanylace minimalizuje rizika dlouhodobé UPV. Pokud se ale 

provede moc brzy, může pacienta také poškodit, a to v případě, že pacient 

není na dekanylaci dostatečně připraven. U pacienta může dojít k aspiraci 

či stagnaci hlenu v dýchacích cestách což vede k reintubaci. Stejně jako 

při odvykání musí i u dekanylace být splněna některá kritéria. V první řadě 

musí být odstraněna primární příčina a tou je důvod vytvoření 

tracheostomie. Vědomí pacienta by měl být v takovém stavu, aby byl sám 

schopen udržet průchodnost dýchacích cest, ovládal obranné reflexy jako je 

kašel a polykání, uměl účinně odkašlat a při polykání by nemělo docházet 
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k aspiraci [4] [11]. Ráda bych zhodnotila dekanylaci u pacienta z případové 

studie, ale k takovému kroku nikdy nedošlo. Pacient zemřel dříve, než bylo 

možné dekanylaci provést. 

Ošetřovatelská péče u nás a v cizině se moc neliší. Vše se samozřejmě 

odvíjí od pacienta a jeho individuálních potřeb. Není možné poskytovat 

stejnou ošetřovatelskou péči u všech pacientů s tracheostomií. Celý 

multidisciplinární tým musí spolupracovat, brát pacienta jako celistvou 

bytost a pečovat o všechny jeho potřeby. 
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Závěr  

Má bakalářská práce se zabývá péčí o pacienta s tracheostomií. Výběr 

pacienta byl zcela náhodný, ale myslím si, že tento pacient byl 

pro případovou studii vhodný, protože z ošetřovatelského hlediska byla 

náplň práce sestry velmi bohatá. Pacientovi jsem se snažila zajistit komplexní 

ošetřovatelskou péči, aby jeho život byl v rámci možností kvalitní, ale hlavně 

důstojný. Úkolem sestry není pouze plnění ordinací lékaře a vedení 

dokumentace. Hlavním úkolem sestry je poskytování komplexní 

ošetřovatelské péče, která začíná u základních lidských potřeb a končí 

u potřeby seberealizace pacienta.  

Na oddělení NIP rodina pacienta vyplňuje biografickou anamnézu, která 

se využívá při bazální stimulaci, ale personál ji využívá i běžně u každého 

pacienta. V biografické anamnéze se dozvídáme co má a nemá pacient rád 

a podle toho upravujeme plán péče, zejména aktivizaci pacienta, rehabilitace, 

celkovou hygienu a jiné.  Do péče o pacienta jsou zapojeni i jeho blízcí, kteří 

se chtějí na péči podílet. Jedná se zejména o krmení pacienta, rehabilitování 

a jiné. Nejdůležitější je však psychická podpora, kterou blízcí poskytují pouze 

svou přítomností u pacienta. Pokud se chce rodina pacienta podílet na péči 

o něho, tak by jí mělo být vyhověno. Vždyť oni jsou ti, kteří se o pacienta 

budou starat po propuštění.  

Člověk je jedinečná bytost s individuálními potřebami 

a multidisciplinární tým si toho musí být vědom. Pacient je individuální 

osobnost a stejně tomu je i u zdravotnického personálu. Pokud bude sestra 

nebo kdokoli jiný z týmu pečlivý a bude mít svou práci rád, je schopen zajistit 

komplexní ošetřovatelskou či lékařskou péči a důstojný život pacienta, který 

je závislý na druhé osobě. Pokud však budou pečující osoby vyčerpané, 

vyhořelé či znechucené svou prací, bude jejich péče zaměřena jen na plnění 

ordinací a věcí, které „musí“ udělat a vytratí se holistický přístup, který je 

v naší profesi důležitou součástí.  



 

58 

 Některé informace, které jsem se dozvěděla během studia a při psaní 

bakalářské práce byly pro mě nové a zajisté budou dobrým základem 

do nového zaměstnání. Během studia jsem měla možnost se v některých 

činnostech zdokonalit a prohloubit své znalosti. 

 Doufám, že i za pár let budu svou práci vykonávat se stejným nadšením 

a láskou jako nyní.   
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Souhrn 

Práce se v teoretické části zabývá anatomií a fyziologií dýchacího 

systému, terminologií, historií, vývojem, technikou provedení, indikacemi, 

komplikacemi, ošetřovatelskou péčí o pacienta, výměnou tracheostomické 

kanyly a odstraněním tracheostomické kanyly neboli dekanylací. 

V praktické části práce popisuje případ pacienta, který byl 

hospitalizovaný na následné intenzivní péči a čtenáře seznamuje 

s anamnézou, průběhem hospitalizace, ošetřovatelskými problémy, 

dlouhodobou péčí a nakonec porovnává ošetřovatelskou péči o pacienta 

s tracheostomií v ČR a v cizině.  

Summary 

The aim of this work is to theoretically explore anatomy and fyziology of 

the respiratory tract, terminology, history, evolution, technique, indication, 

complications, nursing care of the patient and replacement and removal 

of the tracheostomic cannula – decannulation. 

Within the practical part of this work we describe the nursing care of 

a patient hospitalized on the department of the follow intensive care. 

The reader is acquainted with the anamnesis, the course of hospitalization, 

nursing problems and the long term care of a patient. At the end comparison 

of the nursing care of a patient with tracheostomy within the Czech Republic 

and abroad is introduced. 
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Zkratky  

ALT – alaninamino transferáza 

AMS – amylázy v séru 

AP – alkalická fosfatáza 

ARO – anesteziologicko-resuscitační oddělení 

AST – asparát-aminotransferáza 

AT – Ayrovo -T 

ATB – antibiotika 

BMI – Body Mass Index 

C – (Compliance) poddajnost 

Ca – kalcium, vápník 

Cl – choridy 

cm H2O – centimetrů vodního sloupce 

CNS – centrální nervová soustava 

CO2 – oxid uhličitý 

CPAP – (Continue Positive Airway Pressure) kontinuální pozitivní tlak 

v dýchacích cestách, ventilační režim 

CRP – C-reaktivní protein 

CT –  (Computer Tomography) výpočetní tomografie 

CVP – (Central Venosus Pressure) centrální žilní tlak 

CŽK – centrální žilní katetr 

č. - číslo 

DIOP – dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 

DNR – Do Not Resuscitate - neresuscitovat 

E – (Elastance) retrakční síla plic 

EBR – erytrocyty bez buffy coatu resuspendované 

EKG – elektrokardiograf 

ERCP – endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie 

ERV – expirační rezervní objem 

FiO2 – inspirační frakce kyslíku  

FRC – funkční reziduální objem 
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GCS – Glascow Coma Scale 

GMT – gamaglutamyltransferáza 

i.v. – intravenozní 

IC – inspirační kapacita 

IRV – inspirační rezervní objem 

JIP – jednotka intenzivní péče 

K – kalium 

KPR – kardiopulmonální resuscitace 

LDN – léčebna dlouhodobě nemocných 

n.l. – našeho letopočtu 

Na – natrium 

NIP – následná intenzivní péče 

NJS – nasojejunální sonda 

O2 – kyslík 

p.o. – per os 

pCO2 – parciální tlak oxidu uhličitého v krvi 

PEEP – (Positive End-Exspiratory Pressure) pozitivní tlak v dýchacích 

cestách na konci výdechu 

pH – záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů 

pO2 – parciální tlak kyslíku v krvi 

př.n.l. – před naším letopočtem 

PS – (Pressure Support) tlaková podpora  

PVC – polyvinylchlorid 

RES – resuscitační oddělení 

RTG – rentgen 

RV – reziduální obejm 

s.c. – subkutánní 

SpO2 – periferní saturace kyslíkem 

TK – krevní tlak 

TLC – celková plicní kapacita 

TSK – tracheostomická kanyla 

UPV – umělá plicní ventilace 
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VAS – vizuální analogová škála bolesti 

VC – vitální kapacita 

Vt – (Tidal Volume) dechový objem 
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Příloha 8 - Medikace k 13. 7. 2017 

 

Lék 
Forma 
podání 

Hodina 
podání 

Léková skupina 

Isolyte 500 ml 

+ 10 ml MgSO4 10% 

+ 10 ml Calcium 
Glukonicum 10% 

+ 20 ml Kcl 7,45% 

+ 20 ml NaCl 10%  

i. v. 
12:00 na 24 
hodin 

Infuzní roztok 

Kabiven Central 2053 ml i. v. 
14:00 na 48 
hodin 

Infuzní emulze 

Degan 10 mg  i. v. 8 14 20 
 

Antiemetikum 

Paracetamol 1 g i. v. 6 14 24 
 

Analgetikum, 
antipyretikum 

Dithiaden 1 mg  i. v. 10  22 
 

Antihistaminikum 

Neodolpass 250 mg  i. v. 10  22 
 

Antiphlogistikum, 
antiuratikum 

Syntophyllin 240 mg  

+ 100 ml G5 %  
i. v. 12  24 

 

Bronchodilatantium 

Helicid 40 mg  i. v. 10  22 
 

Inhibitor protonové 
pumpy 

Fraxiparine 0,5 ml  s. c. 8  20 
 

Antikoagulancium 

Tritico 150 mg tbl p. o.   22 
 

Antidepresivum 

Kinito 50 mg tbl  p. o.  10  22 
 

Digestivum 

Verospiron 25 mg tbl  p. o.  10  22 
 

Diuretikum 

Rivotril 0,5 mg tbl  p. o.   14 24 
 

Anticonvulsivum 

Vincentka 3 ml  inhalace 6 18  
 

 

Berodual 0,5 ml + 3 ml FR inhalace 10  20 
 

Bronchodilatantium 
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Ambrobene 2ml + 3 ml FR inhalace 8 16  
 

Expectorantium 

Ventolin 1 ml + 3 ml FR inhalace  14 24 
 

Bronchodilatantium 



 

79 

Příloha 9 – Medikace k 14. 7. 2017 

 

Lék 
Forma 
podání 

Hodina 
podání 

Léková skupina 

Isolyte 500 ml i. v. 
12:00 na 24 
hodin 

Infuzní roztok 

Kabiven Central 2053 ml  i. v. 

pokračuje 
z 13. 7. 

po dokapání ex 

Infuzní emulze 

Fraxiparine 0,5 ml s. c. 8  20 
 

Antikoagulancium 

Degan 10 mg tbl  p. o. 8 14 20 
 

Antiemetikum 

Euphyllin 200 mg tbl p. o.  10  22 
 

Bronchodilatantium 

Helicid 40 mg tbl  p. o. 12  24 
 

Inhibitor protonové 
pumpy 

Doreta 325 mg tbl  p. o.  8 14 22 
 

Analgetikum 

Tritico 150 mg tbl p. o.   22 
 

Antidepresivum 

Kinito 50 mg tbl  p. o.  10  22 
 

Digestivum 

Verospiron 25 mg tbl  p. o.  10  22 
 

Diuretikum 

Rivotril 0,5 mg tbl  p. o.   14 22 
 

Anticonvulsivum 

Vincentka 3 ml  inhalace 6 18  
 

 

Berodual 0,5 ml + 3 ml FR inhalace 10  20 
 

Bronchodilatantium 

Ambrobene 2ml + 3 ml FR inhalace 8 16  
 

Expectorantium 

Ventolin 1 ml + 3 ml FR inhalace  14 24 
 

Bronchodilatantium 
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Příloha 10 – Medikace k 18. 7. 2017 

 

Lék 
Forma 
podání 

Hodina 
podání 

Léková skupina 

Isolyte 1000 ml i. v. 
11:30 na 24 
hodin 

Infuzní roztok 

Fraxiparine 0,5 ml s. c. 8  20 
 

Antikoagulancium 

Degan 10 mg tbl  p. o. 8 14 20 
 

Antiemetikum 

Euphyllin 200 mg tbl p. o.  8  20 
 

Bronchodilatantium 

Helicid 40 mg tbl p. o. 10  22 
 

Inhibitor protonové 
pumpy 

Doreta 325 mg tbl  p. o.  8 14 22 
 

Analgetikum 

Tritico 150 mg tbl p. o.   22 
 

Antidepresivum 

Kinito 25 mg tbl  p. o.  10  22 
 

Digestivum 

Verospiron 25 mg tbl  p. o.  10  22 
 

Diuretikum 

Rivotril 0,5 mg tbl  p. o.   14 22 
 

Anticonvulsivum 

Vincentka 3 ml inhalace 6 18  
 

 

Berodual 0,5 ml + 3 ml FR inhalace 10  20 
 

Bronchodilatantium 

Ambrobene 2 ml + 3 ml FR inhalace 8 16  
 

Expectorantium 

Ventolin 1 ml + 3 ml FR inhalace  14 24 
 

Bronchodilatantium 
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Příloha 11 – Medikace k 21. 7. 2017 

 

Lék 
Forma 
podání 

Hodina 
podání 

Léková skupina 

Isolyte 1000 ml i. v. 
12:00 na 24 
hodin 

Infuzní roztok 

Fraxiparine 0,5 ml s. c. 8  20 
 

Antikoagulancium 

Degan 10 mg tbl  p. o. 8 14 20 
 

Antiemetikum 

Euphyllin 200 mg tbl p. o.  8  20 
 

Bronchodilatantium 

Helicid 40 mg tbl p. o. 10  22 
 

Inhibitor protonové 
pumpy 

Doreta 325 mg tbl  p. o.  8 14 22 
 

Analgetikum 

Tritico 150 mg tbl p. o.   22 
 

Antidepresivum 

Kinito 50 mg tbl  p. o.  10  22 
 

Digestivum 

Verospiron 25 mg tbl  p. o.  10  22 
 

Diuretikum 

Rivotril 0,5 mg tbl  p. o.   14 22 
 

Anticonvulsivum 

Vincentka 3 ml inhalace 6 18  
 

 

Berodual 0,5 ml + 3 ml FR inhalace 10  20 
 

Bronchodilatantium 

Ambrobene 2 ml + 3 ml FR inhalace 8 16  
 

Expectorantium 

Ventolin 1 ml + 3 ml FR inhalace  14 24 
 

Bronchodilatantium 
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Příloha 12 – Medikace k 23. 7. 2017 

 

Lék 
Forma 
podání 

Hodina 
podání 

Léková skupina 

Isolyte 1000 ml i. v. 
12:00 na 24 
hodin 

Infuzní roztok 

Smofkabiven central 1970 
ml 

i. v. 
12:00 na 48 
hodin 

Infuzní emulze 

Fraxiparine 0,5 ml s. c.  8  20 
 

Antikoagulancium 

Degan 10 mg  p.o. 8 14 20 
 

Antiemetikum 

Euphyllin 200 mg tbl p. o. 8  20 
 

Bronchodilatantium 

Helicid 40 mg tbl p. o. 10  22 
 

Inhibitor protonové 
pumpy 

Doreta 325 mg tbl p. o. 8 14 22 
 

Analgetikum 

Tritico 150 mg tbl p. o.   22 
 

Antidepresivum 

Kinito 50 mg tbl  p. o.  10  22 
 

Digestivum 

Rivotril 0,5 mg tbl  p. o.   14 22 
 

Anticonvulsivum 

Vincentka 3   inhalace 6 18  
 

 

Berodual 0,5 ml + 3 ml FR inhalace 10  20 
 

Bronchodilatantium 

Ambrobene 2ml + 3 ml FR inhalace 8 16  
 

Expectorantium 

Ventolin 1 ml + 3 ml FR inhalace  14 24 
 

Bronchodilatantium 
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Příloha 13 - Souhlas zdravotnického zařízení 
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