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ÚVOD 

 

 

 

Vzdělávání sester v České republice je stále převážně orientováno na ošetřovatelství 

založeném na zkušenostech a na akumulaci poznatků zdravotních věd bez diferenciace na 

specifické potřeby a požadavky konkrétního pacienta (zpravidla sekundární a terciární 

zdroje). Současná zdravotnická praxe však vyžaduje flexibilního a kreativního odborníka 

poskytujícího kvalitní zdravotní péči, která je odůvodněna relevantními výsledky 

výzkumných studií. Rozvoj ošetřovatelské teorie a praxe vede v posledních letech ke 

kvalitativním změnám v oboru – mimo jiné zavádění a realizace praxe založené na důkazech 

(Evidence Based Practice). Praxe založená na důkazech (EBP) je poměrně novým 

fenoménem, který se objevuje v českém ošetřovatelství prakticky až v poslední dekádě. 

Prezentovaná publikace reflektuje aktuálnost potřeby zdravotní péče založené na důkazech 

a reaguje na poptávku po vysokoškolsky vzdělaných zdravotnických odbornících schopných 

zhodnotit, vyhledat a implementovat relevantní výsledky výzkumu do klinické praxe pro 

zajištění kvalitní individualizované péče o pacienta. Cílem publikace, která je výstupem 

projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Inovace profesních zdravotnických programů na OU je 

přispět k aktualizaci a modernizaci vzdělávacích postupů u nelékařských zdravotnických 

oborů, a to zejména v oblasti inovace výukových metod.  
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OŠETŘOVATELSKÝ PROCES A DOKUMENTOVÁNÍ     

 

Soňa Bocková 

 
 

1. EBP - Využití klasifikačního systému v ošetřovatelské diagnostice a dokumentaci  

U pacientů hospitalizovaných na akutních odděleních proběhlo auditní šetření interními 

auditory. Auditní kontrola byla naplánována na kvalitu ošetřovatelské dokumentace se 

zaměřením na dokumentaci ošetřovatelských diagnóz. Ošetřovatelské diagnózy jsou 

dokumentovány všeobecnými sestrami s využitím klasifikačního systému NANDA I. V rámci 

auditního šetření byly shledány nedostatky v záznamu přesné interpretace ošetřovatelských 

diagnóz spolu s určujícími znaky a souvisejícími faktory, které neodpovídají přesné 

formulaci. V ošetřovatelské dokumentaci chyběly záznamy ošetřovatelských intervencí 

nekorespondující s názvy ošetřovatelských diagnóz. Ošetřovatelské výsledky péče se 

v záznamech ošetřovatelské dokumentace vůbec nevyskytovaly. Auditoři zvažují, zda  využití 

klasifikačního systému Aliance NANDA, NIC, NOC, vede ke kvalitní ošetřovatelské 

dokumentaci. 

  

2. EBP - Implementace elektronické dokumentace 

Management léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) rozhodl o implementaci elektronické 

formy ošetřovatelské dokumentace. Bylo zahájeno výběrové řízení na informační systémy se 

specializací na zdravotnickou dokumentaci. Po výběru jednoho z nejvhodnějších systémů byl 

zdravotnický personál seznámen se softwarem a proškolen v jeho užití. Proškolení 

zaměstnanců proběhlo v jednoletém období. Poté následovala testovací fáze, kde byly řešeny 

připomínky a odstraněny nedostatky vzniklé v průběhu školení zaměstnanců a následné 

testovací fáze. Záměrem managementu uskutečnit elektronizaci dokumentace byla redukce 

času všeobecných sester z důvodu jejich nadměrné administrativní zátěže. Všeobecné sestry 

z oddělení lůžek následné péče většinu času tráví s pacienty a zvyšování nároků na záznamy v 

ošetřovatelské dokumentaci může být napříč zvyšování kvality péče o pacienty časově velmi 

náročné. Management LDN zvažuje, zda elektronizace dokumentace povede k redukci času 

snížením administrativní zátěže. 

 

3. EBP - Dokumentace výsledků péče s využitím Aliance  NNN - NANDA, NIC, NOC 

Ve FN sestry používají klasifikační systém Aliance 3N více než 5 let na všech odděleních. Po 

uskutečněném auditním šetření se zaměřením na dokumentaci ošetřovatelských diagnóz bylo 

zjištěno, že většina ošetřovatelských diagnóz je následována relevantními záznamy určujících 

znaků a souvisejících faktorů a dokumentovanými intervencemi. V pacientových záznamech 
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však zcela chyběla dokumentace NOC ošetřovatelských výsledků péče. Komise auditorů 

navrhla zahájení dokumentace také NOC výsledků péče a očekávají, zda povede dokumentace 

výsledků péče k lepšímu výslednému stavu pacienta. 

 

4. EBP- Edukace pacientů v prevenci rozvoje komplikací  

Do ambulance praktického lékaře přichází pacient s diagnózou hypertenze II. stupně, 

s hypertrofií levé komory. Pacient je vlastníkem řetězce maloobchodů s počtem 250 

zaměstnanců. Podle anamnézy pacient nemá mnoho volného času, většinu času tráví ve firmě. 

Je ženatý, s manželkou nemohou mít děti. Lékař nasadil trojkombinaci terapie 

antihypertenzivy a diuretiky s následným doporučením edukačního programu se zaměřením 

na úpravu životního stylu. Edukační programy jsou plně v kompetenci všeobecné sestry. 

Edukační program zaměřuje na dietní opatření, pohybový režim, efektivní využití volného 

času. Edukační program byl rozvržen do několika etap se současným sledováním trendů 

vývoje laboratorních výsledků a klinického nálezu pacienta. Sestra zvažuje, zda navržený 

edukační program povede ke zlepšení současného zdravotního stavu, zlepšení subjektivních 

potíží doprovázejících diagnózu a prevenci vzniku dalších komplikací (CMP, IM, renální 

insuficience). 

 

5. EBP- Edukace pacientů v prevenci vzniku nemoci  

V ambulanci praktického lékaře je vedena v dispenzarizaci žena ve věku 24 let s vrozenou 

familiární hypercholesterolémií, jež může vést ke zrychlení procesu aterosklerózy, a to vede 

k vyššímu riziku vzniku cévních onemocnění (IM, CMP). V laboratorních hodnotách je 

zvýšená hladina cholesterolu, prozatím však bez výrazného klinického nálezu. U nejtěžších 

forem onemocnění je nutno zahájit speciální formu dialýzy (hemoperfuze). Dodržování 

zdravého životního stylu může velmi výrazně zlepšit prognózu onemocnění. Lékař ordinuje 

léky na snížení hladiny cholesterolu a sestra zvažuje oblasti zahrnující do edukačního 

programu. 

 

 

Příklad řešení kazuistiky  

 

U pacientů hospitalizovaných na akutních odděleních proběhlo auditní šetření interními 

auditory. Auditní kontrola byla naplánována na kvalitu ošetřovatelské dokumentace se 

zaměřením na dokumentaci ošetřovatelských diagnóz. Ošetřovatelské diagnózy jsou 

dokumentovány všeobecnými sestrami s využitím klasifikačního systému NANDA I. V rámci 

auditního šetření byly shledány nedostatky v záznamu přesné interpretace ošetřovatelských 
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diagnóz spolu s určujícími znaky a souvisejícími faktory, které neodpovídají přesné 

formulaci. V ošetřovatelské dokumentaci chyběly záznamy ošetřovatelských intervencí 

nekorespondující s názvy ošetřovatelských diagnóz. Ošetřovatelské výsledky péče se 

v záznamech ošetřovatelské dokumentace vůbec nevyskytovaly. Auditoři zvažují, zda  využití 

klasifikačního systému Aliance NNN, vede ke kvalitní ošetřovatelské dokumentaci? 

 

Formulace klinické otázky v PICO formátu: 

P - Populace/problém: dokumentace oš. diagnóz
3
 

I - Intervence/indikátor: klasifikační systém Aliance NNN (NANDA, NIC, NOC)
2
 

C - Srovnatelná intervence: bez použití klasifikačního systému 

O – Výsledek: kvalitnější dokumentace oš. diagnóz
1
 

Klinická otázka: Klasifikační systém Aliance 3N vede ke kvalitnější dokumentaci 

ošetřovatelských diagnóz? 

 

Vyhledávací strategie: 

Český jazyk 

1 kvalita - kvalita dokumentace 

2 Aliance NNN – NANDA – NIC - NOC 

3 dokumentace – dokumentování - dokument* 

 

Anglický jazyk 

1 quality - quality of documentation 

2 Aliance NNN – NANDA – NIC - NOC 

3 documentation – documents - document٭ 

 

Výběr databází: 

Medline 

Bibliomedica  

Nursing Best Evidence for Nursing care 

Google Scholar 

Sciencedirect 

 

Limity: 

Časové rozpětí výzkumu v letech 1999 – 2010 

Anglický jazyk 
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Kritické zhodnocení 

Autor 

 
Úroveň 

důkazu 

Typ studie Cíl Popis 

souboru 

Analýza dat Výsledky Přínos 

Saran-to, 

Kinnunen, 

2009 

 

I. Systematic-ká 

review 

 

 

 

 

 

 

Využití 

ošetřovatelské 

dokumentace v 

praxi 

 

41 Evaluace  

oš. dokumen-

tace 

Použití 

standardizova

né oš. 

dokumentace 

v praxi 

Použití 

strukturované 

ošetřovatelské 

terminologie 

podporuje 

standardizaci 

ošetřovatelské 

dokumentace   

Palese et 

al., 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. retrospektivní 

studie 

Zhodnocení 

dopadu výuky 

ošetřovatelského 

procesu studentů 

ošetřovatelství na 

různém stupni 

jejich erudice 

 Evaluace 

výuky 

Studenti 

ošetřovatelství 

během 

druhého a 

třetího 

ročníku 

bakalářského 

studia výrazně 

zlepšili 

znalosti, 

schopnost 

kritického 

myšlení a 

použití 

taxonomie 

NANDA -I.   

Výuka studentů 

vede ke zlepšení 

znalostí a 

schopností použití 

taxonomie 

NANDA - I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staub et 

al., 2007 

 

 

 

 

V. 

 

 

 

 

 

 

experimentáln

í studie 

 

 

 

 

 

 

Evaluace vlivu 

kvality 

ošetřovatelských 

diagnóz, 

intervencí a 

výsledků péče na 

akutních lůžcích 

po implementaci 

edukačního 

programu 

 Evaluace 

dokumentace 

Kvalitnější 

dokumentace 

s využitím 

klasifikačního 

systému 

Aliance 3N 

Implementace 

klasifikačního 

systému Aliance 

3N vede k vyšší 

kvalitě 

dokumentace 

ošetřovatelské 

diagnostiky, 

specificky 

ošetřovatelských 

intervencí a 

citlivých výsledků 

ošetřovatelské 

péče  

Lopes et 

al., 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskriptivní a 

retrospektivní 

studie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluace oš. 

procesu ve 

Fakultní 

nemocnici v 

Brazílii  

 

 

 

 

 

68  Nedostatečnos

t v záznamech 

oš. diagnóz, 

bez záznamů 

oš. intervencí 

Zlepšení 

dokumentace oš. 

diagnóz 
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Závěrečné vyhodnocení 

 

Problém:  

Vede dokumentace ošetřovatelských diagnóz s využitím Aliance NNN ke kvalitnější 

dokumentaci? 

 

Doporučení: 

Ošetřovatelská diagnostika zlepšuje kvalitu dokumentace pacientova posouzení a koherenci 

mezi diagnózami, intervencemi a výsledky péče. Po implementaci edukačního programu 

zaměřeného na klasifikační systém Aliance 3N jsou doložitelná statisticky významná zlepšení 

ve všech oblastech (NANDA, NIC, NOC) v dokumentaci pacienta. K dosažení 

signifikantního zlepšení je nutná spolupráce mezi sestrami z klinické praxe, sestrami 

expertkami, podporou ze strany instituce a také participací akademických pracovníků. 
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PALIATIVNÍ PÉČE V GERIATRII     

 

Radka Bužgová 

 

 

1. EBP – Péče o pacientku se zácpou v hospici 

Paní A. K. (65let) má stanovenu diagnózu nádoru mozku s postižením míchy. Její stav si 

vyžádal laminektomii a zmenšení nádoru v oblasti T2 – T6. Má sníženou svalovou sílu v levé 

paži a paraplegii od pasu dolů. Vzhledem ke svému stavu téměř neopouští lůžko nebo křeslo. 

Má tři dcery ve věku 39, 41 a 46 let. Cílem přijetí do hospice je léčba bolesti, nevolnosti 

a zácpy. Paní A. je schopna vyjádřit svůj strach a pocit studu při představě léčby zácpy. 

V minulosti měla po příliš silných laxativech epizodu inkontinence. Veškeré jídlo přináší 

rodina. Pacientka jí převážně maso, trochu zeleniny a syté dorty. Příbuzní jí nechtějí 

povzbuzovat v příjmu tekutin, protože jak uvádí i ona, nikdy moc nepila. Pacientka užívá 

analgetika, antiemetika, antispazmodika, antidepresiva a projímadla. V den přijmu je volný 

pouze dvoulůžkový pokoj. Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských 

diagnóz) sestra sestavuje krátkodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, jaké intervence lze využít 

při léčbě zácpy.  

 

2. EBP – Rozdíly v názorech pacienta a rodiny na rozsah péče na konci života 

U pana K. L. (62 let) byla diagnostikována rakovina prostaty, která byla léčena chirurgicky. 

Diagnóza byla pro muže šokem, neboť žil aktivním způsobem života a těšil se na aktivní 

důchod. Po dvou letech se objevily kostní metastázy a pacient podstoupil radioterapii. Chtěl 

zůstat nezávislý a dále pokračovat v aktivním způsobu života, dělal všechny věci, které si 

před nemocí naplánoval, i když tušil, že jeho život bude kratší, než si původně představoval. 

Jednou na zájezdu začal pociťovat sníženou citlivost dolní končetiny. Po návratu navštívil 

lékaře, který zjistil metastázy v páteřním kanálu. Pacient podstoupil další radioterapii a byl 

informován, že jeho prognóza je špatná. U pacienta se začali objevovat myšlenky na smrt 

a způsob jejího provedení. Prohlašoval, že nechce zemřít jako invalida, závislý na pomoci 

druhých. Jeho manželka s názorem pacienta rozhodně nesouhlasila a chtěla, aby přijal 

jakoukoliv léčbu a péči, která ho udrží při životě. Podařilo se jí na svou stranu získat i již 

dospělé děti. Pacient po nějaké době ochrnul a byl upoután na lůžko. Manželka se rozhodla 

starat se o něho doma s pomocí domácí hospicové péče. Sestry při návštěvách vnímaly 

rozdílný pohled pacienta a jeho rodiny. Pacient, přestože chtěl opakovaně zemřít, začínal se 

na svůj stav adaptovat. Po určité době došlo k obstrukci střeva a lékař hovořil s pacientem 

i jeho rodinou o zavedení nazogastrické sondy a intravenózní léčbě, pacient vše odmítal, 

přestože manželka s tímto způsobem nesouhlasila. Na základě diagnostikovaných problémů 
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(ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje krátkodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, jak 

začlenit do ošetřovatelského plánu rozdílný názor pacienta a rodiny na rozsah péče na konci 

života. 

 

3. EBP – Péče o pacientku s kolostomií  

Paní A. M. (78let) je umístěná v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Nedávno jí lékaři 

diagnostikovali nádor tlustého střeva s metastázemi do močového měchýře a páteře. Po 

chirurgickém zákroku měla provedenou kolostomii a močový katetr. Paní A. odmítá se 

kolostomií zabývat. Má medikaci na bolest (Percocet) s minimální úlevou. Další medikace: 

Prednison, Becloventinhalant a multivitaminy. Paní dlouho kouřila a má rozedmu plic. Když 

jí lékař sdělil diagnózu, nevěřila mu a měla zlost. Její dcera, která je zdravotní sestra jí 

povzbuzovala v naději a navrhla jí podstoupit operaci. Paní A. neochotně souhlasila: „Já 

nechci prožít své poslední dny s hadičkami a upoutaná na lůžko. To nejsem já.“ Paní A. je 

vdaná. Její manžel trpí Alzheimerovou chorobou a je na ošetřovatelském oddělení pro 

nemocné. Před hospitalizací ho paní A. navštěvovala každý den, manžel jí již téměř 

nepoznával, zejména pokud ho navštěvovala pozdě odpoledne nebo večer. Na základě 

diagnostikovaných problémů sestra stanovuje ošetřovatelskou diagnózu „Porušená osobní 

identita“, sestavuje krátkodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, jak pomoci pacientce přijmout 

kolostomii a převzít péči o ni.  

 

4. EBP – Péče o pacienta, který není smířen se svou situací   

Pan D. L. (67 let) byl přijat na interní oddělení s lékařskou diagnózou kardiální nedostatečnost 

při základním onemocnění zhoubný novotvar močového měchýře (zjištěno před 2 lety). 

Pacient při přijetí udává ponámahovou i klidovou dušnost, suchý dráždivý kašel 

s intermitentním vykašláváním bílého sputa. Trpí nechutenstvím. Žije s manželkou 

v rodinném domě, vychovali dvě děti, syna a dceru. Syn je stále svobodný 33 let, ekonomicky 

nezávislý na rodičích, ale žijící s rodiči ve společné domácnosti. Dcera ve věku 36 let, vdaná, 

žije s manželem a dvěma dětmi ve své domácnosti. Pacient dříve pracoval jako ředitel firmy, 

nyní již dva roky ve starobním důchodu, se kterým se stále ještě nevyrovnal. Při přijetí do 

nemocnice byl pacient velmi negativistický, odmítavý, místy až hostilní, obzvláště 

k ošetřovatelskému personálu. Objektivně se pacient necítí dobře, má masívní otoky, při 

delším hovoru je dušný a trpí velkými bolestmi. Zpočátku dával sestrám pouze příkazy 

a nařízení, nesnesl, že by měl udělat něco podle jejich přání. Všechny výkony, které u něj 

sestry vykonávají, považuje za obtěžující, spolupráce pacienta je jen velmi minimální. 

Nepřátelsky se chová také ke své rodině. Manželka se snaží chápat a uvědomuje si, že v něm 
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převládá zloba, bezmocnost, beznaděj, kterou si „vylévá“ na personálu i na nich, rodinných 

příslušnících. Neví jak má manželovi pomoci. Na základě diagnostikovaných problémů 

(ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje krátkodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, ve které 

psychické fázi adaptace na nemoc se pacient nachází a jak mu pomoci smířit se svojí nemocí 

a zlepšit jeho kvalitu života.   

 

5. EBP – Péče o psychosociální potřeby pacienta v hospici – obnovení přerušeného 

kontaktu s rodinou  

Paní V. R. (74 let) byla přijata do hospice. Před třemi roky byl u ní diagnostikován karcinom 

hrtanu (karcinom supraglotické oblasti s infiltrací do kořene jazyka). Pacientka navrhovaná 

vyšetření a léčbu odmítla. Nyní je ve stavu po provedené tracheostomii pro dušnost. Při přijetí 

je normostenická, plně při vědomí, na dotazy odpovídá pohyby hlavy, informace je schopna 

sdělit písemně (písmo hůře čitelné), špatně vidí, papír si klade těsně před oči. Má zavedenou 

nasogastrickou sondu v pravém nosním průduchu, nepolkne ani tekutiny. Pacientka působí 

klidně, vyrovnaně. Po dotazu na manžela se vždy rozlítí, říká, že s muži měla velmi špatné 

zkušenosti. Svěřila se, že byla zavřená v „kriminále“, mohou za to muži, se kterými se 

stýkala, dle jejích slov byla zavřená neprávem. Dále se zmínila, že její dvě děti se jí zřekly 

(sděluje tuto zprávu bez citového zabarvení), neví, kde děti bydlí a jaké má vnoučata. Má 

pouze staré fotografie. Pět let žila v domově pro seniory. Žádní příbuzní ani děti za ní do 

domova pro seniory nikdy nepřišli. Na děti vzpomíná pouze v období, kdy byly malé a 

odkázané na její péči. Sestra stanovila ošetřovatelskou diagnózu „přerušený život rodiny“, 

sestavuje krátkodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, jak pomoci pacientce znovu navázat 

přerušené vztahy s rodinou.   

 

6. EBP – Péče o pacientku v hospice, která odmítá příjem stravy a tekutin 

Paní S. K. je vdova (75 let), před 3 lety ji byl zjištěn adenokarcinom colonascendens. 

Pacientka odmítla operační řešení. Postupně došlo ke zhoršení zdravotního stavu 

a soběstačnosti, byly potvrzeny ložiska v játrech. Paní S. D. má dvě děti (dceru a syna), které 

nebyly schopny péči zabezpečit, proto byla přijata do hospice. Při přijmu je pohyblivá 

s pomocí druhé osoby na krátkou vzdálenost, v rámci lůžka soběstačná. Nutná dopomoc při 

chůzi do koupelny a dohled při přesunu k jídelnímu stolu. Děti dochází na návštěvu 

pravidelně několikrát týdně. V průběhu pobytu v hospice dochází ke zhoršování zdravotního 

stavu a ztrátě soběstačnosti. Dopomoc je nutná i v rámci lůžka, při hygieně, jídle, hydrataci a 

polohování. Orientace a komunikace je u pacientky zachována. Pacientka udává výraznou 

bolestivost při polohování. Verbálně i nonverbálně začne odmítat příjem potravy i tekutin 
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jakoukoli formou, její přání je zemřít. Syn i dcera se obávají, aby paní S. K. nezemřela, 

z důvodu nedostatku přijmu potravy. Na základě diagnostikovaných problémů 

(ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje krátkodobý ošetřovatelský plán a zvažuje problém 

při příjmu potravy a tekutin. 

 

7. EBP – Péče o spirituální potřeby pacientky v závěru života 

Paní V. J., 73letá pacientka, před měsícem jí byl zjištěn lymfom (t. č. blíže neurčený), byla 

přeložena z oční kliniky na interní hematoonkologickou kliniku k došetření a zahájení 

chemoterapie z vitální indikace. Po souhlasu pacientky za obvyklé podpůrné péče byl zahájen 

I. cyklus chemoterapie. Protruze bulbu deformuje obličej. Je při vědomí, na otázky odpovídá 

adekvátně, souvisle a srozumitelně. I když se zdá pacientka klidná, při navázání bližšího 

kontaktu je plačtivá, hlavně když hovoří o své dceři a manželovi, kteří se k ní teď, kdy je 

nejvíce potřebuje dle jejích slov „obrátili zády“. Před nástupem do nemocnice jí s péčí 

pomáhal syn. Syn ani manžel ji nyní v nemocnici nenavštěvuje. S dcerou již 3 roky 

nekomunikuje. Při rozhovoru se zmiňuje i o smrti: „Už jsem si své prožila, mám 73 let, mohu 

klidně umřít.“ Je plačtivá, přesto je občas znát, že chce bojovat a uzdravit se. Na všechna 

rozhodnutí ohledně léčby a problémů spojených s nemocí zůstala sama. Jediný, kdo jí může 

pomoci je Bůh…, ten jí dává dle jejích slov naději v uzdravení. Závažnost nemoci si ještě plně 

neuvědomuje, i když jí nádor deformuje obličej. Manžel ji v mládí po porodu druhého dítěte 

opustil. Paní pracovala jako poštovní doručovatelka. Když děti dorostly, manžel se vrátil. 

V partnerském vztahu však není spokojená. Mrzí ji, že manžel kritizuje syna, který se o ni 

před hospitalizací staral, pomáhal ji při koupání a viděl ji nahou. Často od něj slyšela, že by se 

měla stydět. Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra 

sestavuje krátkodobý ošetřovatelský plán a zvažuje spirituální potřeby pacientky a možnost 

jejich saturace.  

 

8. EBP – Využití nefarmakologických metod při léčbě bolesti v hospicové péči 

Paní Věra (77 let) se od padesáti let léčí na hypertenzi, přibližně ve stejném období jí je 

diagnostikována ischemická choroba srdeční, poté po celou dobu sledována v interní 

ambulanci. Před 3 lety jí je diagnostikován tumor levé ledviny, provedena nefrektomie, 

následuje další léčba, nejprve chemoterapií a poté radioterapií. Dochází k opětovnému 

zhoršení stavu. Paní Věra se cítila malátná, slabá a nevýkonná. Po vyšetření jí byl zjištěn 

nádor v pravé ledvině a metastázy v plicích. Pro zhoršující se stav je přijata k pobytu 

v hospici, je plně informována o svém zdravotním stavu. Při příjmu si stěžuje na silné bolesti 

hrudníku a zad. Je nasazena farmakologická léčba bolesti (morfin), který pomohl jen zčásti. 
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Pacientka udává při léčbě bolest na škále 1-10 na čísle 4-5. Je mobilní, soběstačná, 

orientována. Paní Věra má se svým manželem jediného syna, je ženatý a má jednoho syna. 

Radost z dlouho očekávaného dítěte (vnuka) střídá smutek z vážného onemocnění. Odejít 

z domova bylo dle jejích slov horší, než si dokázala představit. Paní Věra se bojí odloučení 

a samoty. Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra 

sestavuje krátkodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, které nefarmakologické metody léčby 

bolesti by mohla využít pro zmírnění bolesti pacientky.   

 

9. EBP – Péče o symptomy pacientky v domácí paliativní péči 

Paní I. K. (45let) je propuštěna do domácího ošetřování z onkologického oddělení, kde byla 

hospitalizována pro karcinom cervix uteri v pokročilém stádiu. Přes aplikaci chemoterapie 

v kombinaci s radioterapií dochází k progresi onemocnění. Klientka po dohodě s rodinou 

propuštěna do domácího ošetřování, kde je indikována paliativní péče zajištěná agenturou 

domácí péče. Při zajišťování ošetřovatelské péče v domácním prostředí si klientka 

dlouhodobě stěžuje na přetrvávající bolesti v oblasti břicha, které při pohybu vystřelují do 

zad. Bolesti jsou snesitelnější při poloze na levém boku a v teplé vodě. Ordinovaná 

analgetická léčba je účinná, klientka však pro dlouhodobé zažívací potíže medikaci citelně 

omezuje. Jako další potíže uvádí nechutenství a opakované zvracení po požití stravy.  

Klientka jeví známky snížené hydratace. Udává častý pocit žízně. Pro obavy ze zvracení však 

nedodržuje pitný režim (vypije cca 500-750ml tekutin / 24 hodin). Po zjištění své onkologické 

diagnózy pociťovala obavy a strach o svůj život. Pevně však věří v kvalitní zdravotní péči a je 

přesvědčená, že ji lékaři dokáží uzdravit. Od zjištění diagnózy udává také potíže se spánkem. 

Špatně usíná a v noci se často budí. Spánkový deficit částečně nahrazuje pospáváním během 

dne. Psychický stav se významně zhoršuje především při dlouhodobě přetrvávající bolesti 

kombinované se spánkovým deficitem. Klientka pracovala jako servírka v restauraci, nyní je 

v pracovní neschopnosti. Má tři děti - 26letou dceru (nestýká se s ní), 24letou dceru, která má 

dvě děti 8 měsíců a 3 roky (u ní přechodně bydlí) a 6letého syna (žije u babičky - matky otce 

dítěte). Klientka je 3 roky rozvedená, důvod rozvodu odmítá sdělit. Klientka má 65letou 

matku, která ji 2x týdně navštěvuje. Tyto návštěvy však většinou končí hádkou. Na základě 

diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje krátkodobý 

ošetřovatelský plán a zvažuje, jaké intervence by mohly pomoci pacientce zmírnit bolest při 

současných problémech s nechutenstvím, zvracením a spánkem.  
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10. EBP – Problém psychické bolesti u pacientky v domácí paliativní péči  

Paní J. R. (67 let) s diagnózou karcinom levého prsu (st. p. chemoterapii a radioterapii), po 

mastektomii s metastázemi v páteři, byla přijata na interní oddělení pro kolapsový stav 

s poruchou vědomí a epileptickým záchvatem. Na oddělení byla dezorientovaná a neklidná. 

Během hospitalizace upadla, RTG negativní. Po zklidnění velmi spavá a algická. Komunikace 

byla obtížná. Paní J. věděla, že má rakovinu prsu, kterou nechala dojít do pokročilého stádia 

nemoci. Svůj problém začala řešit, až ve stádiu prvních bolestí. Byla chirurgická zdravotní 

sestra, tudíž si byla vědoma všech důsledků zanedbání nemoci. Celý život své nemoci svůj 

zdravotní stav bagatelizovala. Vždy pro ni byla přednější péče o rodinu, zajištění provozu 

domácnosti. Po stabilizaci stavu na interním oddělení byla propuštěna do domácí péče se 

zajištěním mobilní hospicové služby. Metastázy v páteři způsobovaly zborcení obratlů a útlak 

páteřního kanálu, což jí způsobilo silné bolesti. Velice často trpěla nauzeou, poslední 3 měsíce 

neměla vůbec chuť k jídlu, zhubla. Žila ve společné domácnosti v rodinném domě s mladším 

synem, jeho přítelkyní a vnukem. V roce 2006 jí zemřel starší syn ve věku 34 let. Zemřel 

náhle, doma udušením během epileptického záchvatu. Paní J. našla svého syna ráno ležet na 

zemi, už byl mrtvý. Snažila se mu pomoci, ale už to nešlo. Velice si vyčítala, že mu v noci, 

když pozdě přišel a dostal záchvat, nepomohla. Často se k této situaci vrací, zejména v období 

silnějších bolestí. Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra 

sestavuje krátkodobý ošetřovatelský plán a zvažuje při léčbě bolesti souvislost mezi 

prožíváním bolesti a negativním zážitkem s úmrtím syna.  
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KOMUNITNÍ PÉČE V PORODNÍ ASISTENCI      

 

Bohdana Dušová 

 

 

1. EBP - Nástřih hráze při porodu  

Paní D. M. 25 let, prvorodička, 5 dní po spontánním porodu. Těhotenství i porod probíhaly 

bez komplikací. Byla provedena epiziotomie l. dx., která byla ošetřena vstřebatelným stehem 

Safil. Klientka byla vyšetřena v domácím prostředí. Nyní při vyšetření udává v místě rány 

epiziotomie bolesti. Epoziotomie je zarudlá, oteklá, bez sekrece. Klientka sděluje, že si 

masírovala v těhotenství hráz šest týdnů před porodem. Porodní asistentky zvažují, zda je 

nutné provádět vždy nástřih hráze. 

 

2. EBP - Bonding – porodní radost  

Matka čeká devět měsíců, aby uviděla své děťátko. Sní o něm a s pocitem vzrušení se těší na 

jeho narození. Po porodu se žena stává matkou a muž otcem a človíček se stává dítětem, čímž 

vzniká nová rodina. Co potřebují? Být spolu, v těsném kontaktu. Matka a dítě potřebují 

vzájemný dotek, pokračovat v tom, co bylo uvnitř, tělo na tělo (skin to skin). Někteří 

porodníci přirozeného porodu doporučují nepřerušovaný kontakt matky s dítětem po porodu 

ošetřovat dítě na matčině těle a dítě nikde neodnášet. Podpora bondingu může být také 

ochranným faktorem poporodních duševních poruch, významně přispívá k bezproblémovému 

nástupu laktace a vytvoření kvalitní rané vazby. Jsou-li zdravé děti položeny ještě nahé na tělo 

matky, lépe se přizpůsobí životu mimo dělohu, snáze udrží tělesnou teplotu, méně pláčou. 

Management gynekologicko-porodnického oddělení zvažuje, zda boxing - porodní radost 

přispívá významně k bezproblémovému nástupu laktace. 

 

3. EBP - Porodní plán u porodu 

Porod dítěte je malým zázrakem. V posledních letech došlo u nás k výrazným kvalitativním 

změnám týkajících se průběhu porodu i technického zázemí. Každá rodička si v současné 

době může vybrat instituci, kde bude rodit. Rodičky si mohou rozhodnout i o tom, s kým 

prožijí první okamžiky života svého dítěte. Každá klientka má svá práva, která by měli 

zdravotničtí pracovníci respektovat. Nesmí však dojít k ohrožení života a zdraví rodičky a 

dítěte. Aby porod probíhal podle představ klientek a pokud možno co nejlépe, mohou si 

nastávající maminky během těhotenství sepsat tzv. porodní plán. Porodní asistentka zvažuje, 

jaký by mohl být vzorový porodní plán pro rodičky přicházející k porodu. 
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4. EBP - Lze doporučit těhotným ženám porod doma?  

Perinatologická péče je v České republice směřována a koncentrována ve zdravotnických 

zařízeních. Domácí porody však česká legislativa nezakazuje. Neosobní nemocniční prostředí 

a „neznámí“ zdravotničtí pracovníci nemusí na ženu před porodem působit příliš pozitivně, 

avšak rychlá dostupnost potřebné poporodní péče v nečekaných akutních případech převažuje 

nad subjektivními negacemi. Porod doma zdaleka nemusí ještě znamenat porod bez 

komplikací. U rodící ženy mohou nastat komplikace a nebezpečné situace, kdy bude 

potřebovat okamžitou pomoc např. operační zákrok, intenzivní péči. Porodní asistentka by 

měla informovat ženu o pozitivních, negativních stránkách porodu v domácím prostředí. 

 

5. EBP - Dula u porodu  

Historicky je doloženo, že rodičku v těhotenství a při porodu doprovázely zkušené ženy. Pocit 

ženské soudržnosti a vzájemného pochopení dodával budoucí mamince odvahu rodit a starat 

se s láskou o svoje děti. Institucionalizací porodů byla tato tradice narušena. Těhotné ženy 

často potřebují někoho, kdo jim poradí, ukáže cestu, otevře náruč a dodá odvahu i pocit 

bezpečí. Dula nabízí rodičce stálou psychickou a fyzickou podporu a také prostředky, které jí 

porod ulehčí. Porodní asistentky zvažují přínosy a negativa přítomnosti duly u porodu. 

 

6. EBP – Nálev (klystýr) versus Yal gel aneb vyprázdnění před porodem  

V rámci přípravy těsně před porodem porodní asistentka nabídne klientce možnost 

vyprázdnění. Doporučí klasický nálev (klystýr) anebo o něco příjemnější a šetrnější Yal gel, 

který se taktéž dá použít před porodem. Vyprázdnění před porodem může klientka odmítnout, 

ale je třeba zvážit, zda je tento výkon opravdu tak velice nepříjemný anebo jde jen o zbytečné 

obavy způsobené emotivními informacemi rodičky, pro kterou byl nálev/klystýr nepříjemný. 

Porodní asistentka zvažuje, zda aplikovat klystýr a nebo Yal gel - který z těchto úkonů je 

výhodnější pro “její“ klientku?  

 

7. EBP - Muzikoterapie během porodu  

Muzikoterapie je metoda, která využívá hudbu pro zmírnění bolestí v průběhu porodu.  

Vnímáním hudby jsou stimulovány různé části mozku, které mají vliv na fyziologické rytmy 

v organismu. Dochází k psychickému a fyzickému uvolnění, dýchání i srdeční tep jsou 

pravidelné. Žena může během porodu poslouchat přenos tzv. bílého šumu. Během kontrakcí si 

žena může měnit intenzitu zvuku dle svých pocitů. Další možností je poslech hudebních 

motivů a kompozic, které mají relaxační účinek. Porodní asistentky posuzují, zda 

muzikoterapie při porodu pomáhá k fyzickému a psychickému uvolnění. 
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8. EBP - Epidurální analgezie a její využití při porodu 

Porodní bolesti patří mezi nejintenzivnější bolestivé vjemy. Na rozdíl od jiných přichází 

v pravidelném rytmu, v přestávkách mezi rytmy má rodička příležitost k odpočinku a nabrání 

síly. Velmi často rodící ženy přestávají vnímat fyzickou bolest v době, kdy se dítě narodí. 

Prožívání porodu a porodních bolestí je různorodé. Větší intenzita bolesti bývá u prvorodičky. 

Přestože může být bolest u porodu velmi silná, nemusí být pro rodící ženu nesnesitelná. A 

rodička může zvládat bolest pomocí správného dýchání a využíváním přirozených metod 

ovlivňujících bolest (teplá voda, masáž, úlevové polohy). Kromě přirozených prostředků 

tlumení bolesti mohou být použity i farmakologické např. epidurální analgezie. 

Gynekologicko-porodnická společnost zvažuje, zda je epidurální analgezie nejvhodnější 

farmakologickou metodou tlumení bolesti za porodu. 

 

9. EBP - Homeopatie v těhotenství  

Celé období těhotenství je pro nastávající maminku obdobím radosti, ale také změn jejího 

těla. Žena může své těhotenství pozitivně ovlivnit mnoha způsoby. Především je to naprostá 

abstinence alkoholu a kouření, dodržování racionální stravy, dostatek odpočinku a cvičení.  

Zdravotní stav rodičky lze ovlivnit i homeopatiky. Těhotenství bývá spojováno s ranními 

nevolnostmi, strachem z některých diagnostických postupů (odběr plodové vody), ze 

samotného porodu, jeho průběhu a komplikací projevujícími se mimo jiné i poruchami spánku 

(obtížné usínání, časné probouzení). To vše může vyvolat postupné vyčerpání těhotné ženy, 

podrážděnost, což dále může zvýšit obavy z těhotenství. Žena se tak může dostat do bludného 

kruhu a je na místě tento stav upravit či alespoň zmírnit. K úpravě a zmírnění nepříjemných 

stavů je možno využít podání vhodných homeopatik, které mohou těhotné ženě ulevit bez 

obav, že by homeopatika mohla mít negativní vliv na vývoj plodu. Porodní asistentky 

posuzují, zda homeopatické léky mohou ovlivňovat zdravotní stav těhotné ženy. 

 

10. EBP - Kontaktní kloboučky ke kojení  

Má-li žena vpáčené, poraněné nebo oteklé bradavky, které neumožňují kojícímu dítěti správné 

přisátí, je možné použít tzv. kontaktní kojící klobouček. Anatomický tvar kloboučků 

umožňuje dítěti zachovat kontakt s přirozenou vůní matčina prsu. Kojící kloboučky jsou 

vyrobeny z velmi jemného silikonu, jsou šetrné k pokožce a mají neutrální vůni. Porodní 

asistentky zvažují, zda jsou kontaktní kojící kloboučky vhodné a potřebné ke kojení 

u vpáčených a oteklých bradavek. 
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Příklad řešení kazuistiky 

Matka čeká devět měsíců, aby uviděla své děťátko. Sní o něm a s pocitem vzrušení se těší na 

jeho narození. Po porodu se žena stává matkou a muž otcem a človíček se stává dítětem, čímž 

vzniká nová rodina. Co potřebují? Být spolu, v těsném kontaktu. Matka a dítě potřebují 

vzájemný dotek, pokračovat v tom, co bylo uvnitř, tělo na tělo (skin to skin). Někteří 

porodníci přirozeného porodu doporučují nepřerušovaný kontakt matky s dítětem po porodu 

ošetřovat dítě na matčině těle a dítě nikde neodnášet. Podpora bondingu může být také 

ochranným faktorem poporodních duševních poruch, významně přispívá k bezproblémovému 

nástupu laktace a vytvoření kvalitní rané vazby. Jsou-li zdravé děti položeny ještě nahé na tělo 

matky, lépe se přizpůsobí životu mimo dělohu, snáze udrží tělesnou teplotu, méně pláčou. 

Management gynekologicko-porodnického oddělení zvažuje, zda boxing - porodní radost 

přispívá významně k bezproblémovému nástupu laktace. 

 

 

Formulace klinické otázky v PICO formátu: 

P - Populace/problém: narozený novorozenec 

I - Intervence/indikátor: bonding 

C - Srovnatelná intervence: nástup laktace 

O - Výsledek: zvýšení bezproblémového nástupu laktace 

 

Klinická otázka: Zvyšuje metoda bondingu bezproblémový nástup laktace? 

 

Vyhledávací strategie: 

Český jazyk 

1 porodní radost 

2 laktace 

3 novorozenec 

 

Anglický jazyk 

1 bonding 

2 breast-feeding 

3 newborn 
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Výběr databází: 

Medline 

Google Scholar 

Bibliomedica 

Nursing best Evidence for Nursing care 

 

Limity: 

Časové rozpětí výzkumu v letech 2006-2011 

Randomizované kontrolní studie (RTCs) 

Nerandomizované kontrolní studie (non-RTCs) 

Kohortové studie 

Prospektivní studie 

 

 

Kritické zhodnocení: 

Autor Úroveň 

důkazu 

Typ 

studie 

Cíl Popis 

souboru 

Analýza 

dat 

Výsledky Přínos 

Thompson 

et al. 2006 

   II. RTCs Bezproblémový 

Nástup laktace 

128 Nástup 

laktace 

Efektivita 

bondingu 

Bonding je 

efektivní 

pro nástup 

laktace 

Tanti Sirin III. n-RTCs Efektivní nástup 

laktace 

62 Nástup 

laktace 

Význam 

bondingu 

Bonding 

prospěšný 

pro časný 

nástup 

laktace 

 

 

Závěrečné vyhodnocení 

 

Problém: 

Přispívá bonding-porodní radost významně k bezproblémovému nástupu laktace? 

 

Doporučení: 

U novorozenců bezprostředně po narození se doporučuje využívat bonding. Včasný a trvalý 

kontakt snižuje riziko opuštění dítěte a prodlužuje délku a úspěšnost kojení.  
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OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH     

 

Eva Janíková, Renáta Zeleníková 

 

 

1. EBP - Kazuistika pacientky po laparoskopické cholecystektomii 

Pani Julie má 60 let, je rozvedená a žije sama v panelovém domě. Dcera bydlí ve stejném 

městě s rodinou. Pacientka Julie byla přijata na chirurgické oddělení pro přetrvávající bolesti 

v pravém podžebří. Bolesti u pani trvají intermitentně 2 roky. Dietu nedodržovala. Výsledky 

USG: solitární cholelithiaza, jaterní cysty. Další diagnózy: varices cruris l. dx.  

Pacientka byla přijata k plánovanému chirurgickému výkonu den před operací. Po 

bezprostřední předoperační přípravě byl další den ráno v 8,00 hod u pacientky v celkové 

anestezii proveden operační výkon cholecystektomie et marsupalisario cystis hepatis 

laparoscopica. Po výkonu byla pacientka přeložena na standardní ošetřovací jednotku 

chirurgického oddělení. Pacientka uložena do Semi-Fowlerové polohy. Byla při vědomí, 

zaveden břišní drén, dechově stabilizována, DKK bez otoků. Fyziologické funkce sledovány 

co 30 minut. Bolesti neudává, krytí operační rány neprosakuje. Pacientka nemá zavedený 

močový katétr, zatím nemočila. U pacientky byl zajištěn periferní venózní katétr. Po operaci 

podávána infuzní terapie. Od 14,00 hod má pacientka povolen čaj po lžičkách dle tolerance. 

 

Stav při přijetí - výsledek fyzikálního vyšetření 

Váha 68 kg, výška 153 cm, BMI 29.04, TK 120/85, P 84´, TT 36,6 °C, D 20´. 

Pacientka při přijetí při vědomí, plně orientovaná, anikterická, přiměřeně hydratovaná. Hlava 

poklepově nebolestivá, zornice izokorické, skléry anikterické, jazyk plazí středem, jazyk je 

bez povlaků. Dutina ústní a nos: sliznice vlhké, bez viditelných defektů. Zrak: přiměřený 

věku. Sluch: přiměřeně k věku. Krk: thyroidea a nodi nezvětšeny, pulzace karotid symetrická, 

náplň krčních žil nezvětšena. Hrudník: fyziologicky klenutý, srdce pravidelné akce, sklípkové 

dýchání. Dýchání – abdominální typ, v klidu eupnoe 20 dechů/min, pravidelné bez vedlejších 

dechových fenoménů. Břicho: v niveau, měkké, bez zjevné patologické rezistence či 

peritoneálního dráždění, bolesti v pravém podžebří, peristaltika normokinetická, bez známek 

odporu, nezvětšená játra a slezina, negativní nález per rectum. Tapottement bilaterálně 

negativní. HKK: fyziologický nález. DKK: varixy DKK, DKK bez otoků, pulzace hmatné na 

periferii, vpravo varices cruris. 

 

Úkoly 

O jakou formu cholecystolitiázy se jedná u uvedené pacientky? 

Jaké je další forma cholecystolitiázy a čím je charakteristická? 
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Vysvětlete pojem „marsupalisario“. 

Interpretujte výsledek BMI u pacientky. 

Vypracujte plán ošetřovatelské péče v pooperačním období u pacientky po laparoskopické 

cholecystektomii. 

Jaké intervence všeobecné sestry budou u dané pacientky provedeny v pooperačním období? 

Do jaké doby po operaci se má pacient vymočit? 

Uveďte specifika péče o břišní drén. 

Charakterizujte dietní opatření u pacienta po operaci žlučníku. 

 

EBP úkoly 

Jak dlouho může být u pacienta zaveden periferní žilní katétr? 

Vyhledejte důkazy, kdy má být u pacienta proveden první převaz pro operaci s ohledem na 

prevenci infekce v místě operační rány. 

 

 

2. EBP - Kazuistika pacienta po operaci štítné žlázy 

Pani Alena, 65 let, bydlí s manželem a její matkou v rodinném domě na vesnici. Syn bydlí 

s rodinou ve městě vzdáleném 15 km. Pani Alena pracovala jako zdravotní sestra v domově 

důchodců, nyní je jako opatrovnice. Pečuje doma o matku s Alzheimerovou chorobou.  

 

Charakteristika případu 

Pacientka byla sledována endokrinologem 10 let pro uzel v pravém laloku štítné žlázy, nyní 

progrese uzlové přestavby vlevo. Subjektivně občas pociťuje tlak na krku při polykání. Dle 

ultrasonografie pravý lalok 16 ml, levý normální velikosti, oba s uzlovou přestavbou. Rodinná 

anamnéza: matka se léčí s tyreopatii, sestra pacientky je po tyreoidektomii. Pacientka 

překonala běžné dětské nemoci, dále je po gynekologické operaci před 10 lety a po 

cholecystektomii před 6 lety. Léčí se pro vysoký krevní tlak. Pravidelně užívá léky Amloratio 

5 mg tbl. (1-0-0) a Gleperil 8 mg tbl. (1-0-0).  

Pacientka s uzlem v pravém laloku štítné žlázy byla přijata k plánovanému operačnímu 

výkonu den před operací. Večer před operací aplikován Fragmin 2500 IU s.c. Druhý den 

hospitalizace byla u pacientky v celkové anestézii provedena thyreoidectomia totalis. 

Předoperačně profylakticky aplikováno ATB Vulmizolin 1g i.v. Operace proběhla bez 

komplikací. 

 

Lékařské diagnózy: 
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Struma nodosa l. dx. 

Hypertenze 

 

Stav při přijetí - výsledek fyzikálního vyšetření 

Váha: 72 kg, výška: 167 cm, TK 145/85 mmHg, P 76´, TT 36,4°C 

Pacientka při přijetí lucidní, orientovaná, anikterická. Hlava poklepově nebolestivá, zornice 

izokorické, skléry anikterické, jazyk plazí středem, nepovleklý. Krk: symetrický, LU 

bilaterálně nehmatné, štítná žláza se zvětšeným pravým lalokem, cca 4x3 cm, pulzace karotid 

symetrická, náplň krčních žil nezvětšena. Dutina ústní: sliznice bledé, klidné, spodina bpn, 

vývody slinných žláz klidné, dentice sanována, jazyk plazí středem, bez povlaku, slina čistá. 

Hrudník: fyziologicky klenutý, srdce pravidelné akce, sklípkové dýchání. Břicho: v niveau, 

měkké, volně prohmatné, nebolestivé, bez zjevné patologické rezistence či peritoneálního 

dráždění, poklep nebolestivý, peristaltika normokinetická, bez známek odporu, nezvětšené 

játra a slezina, negativní nález per rectum. Tapottement bilaterálně negativní. HKK: 

fyziologický nález. DKK: bez varixů a otoků. 

 

Posouzení pacienta sestrou po operaci 

Po operaci pacientka přijata na standardní oddělení, probuzená, orientovaná. Fyziologické 

funkce sledovány co 15 minut, později co 30 minut. Operační rána je klidná. Má zaveden 

Redonův drén a také periferní žilní katétr, do kterého aplikována infuzní terapie. Sledována 

diuréza. Po operaci se pacientka spontánně vymočila. Při bolesti aplikován Novalgin 5 ml i.v. 

Jako prevence tromboembolické nemoci aplikován večer po operaci Fragmin 2500 IU s.c. 

První a třetí pooperační den ordinovány odběry krve na biochemické vyšetření (Ca celkový, 

Fosfor). 

 

Laboratorní vyšetření 

Laboratorní parametr 1. pooperační den 3. pooperační den 

Ca celkový 2.22 mmol/l 2.27 mmol/l 

Fosfor-sérum 1.32 mmol/l 1.41 mmol/l 

 

Operační rána je 4. pooperační den klidná, stehy ponechány, pacientka je bez klinických 

projevů hypoparatyreózy, hlasivky jsou oboustranně hybné. Propuštění proto plánovano na 5. 

pooperační den. Doporučena kontrola v ambulanci 7. pooperační den za účelem vytažení 

stehů. Další kontrola je plánovana u endokrinologa. Při bolestech doporučen Paralen 500 mg 

tbl. 1-1-1. 
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Úkoly 

Co zahrnuje bezprostřední předoperační příprava? 

Jaké jsou komplikace po operaci štítné žlázy? 

Stanovte ošetřovatelské diagnózy u pacientky v pooperačním období. 

Jaké intervence budou zahrnuty v plánu ošetřovatelské péče po operaci? 

Zdůvodněte, proč se u pacienta po operaci štítné žlázy provádějí odběry krve na zjištění 

hladiny Kalcia (celkový) a Fosforu v séru. 

Uveďte, jaké jsou referenční hodnoty Kalcia (celkový) a Fosforu v séru a srovnejte 

s hodnotami, které byly u pacientky. Jak budete interpretovat hodnoty pacientky po operaci? 

 

EBP úkoly 

Vyhledejte důkazy pro zdůvodnění předoperačního lačnění pacienta před celkovou anestezií. 

Najděte důkazy pro podporu včasného zahájení obnovy perorálního příjmu po operaci. 

 

 

3. EBP - Kazuistika pacienta po operaci plic 

Pan Viktor, 60 let, ženatý, bydlí s manželkou ve společné domácnosti, pracuje jako malíř. Má 

3 dospělé děti, 5 vnoučat. 

 

Charakteristika případu 

Pan Viktor byl přijatý na standardní chirurgické oddělení s diagnózou zhoubný novotvar 

bronchu a plic k operačnímu řešení. Pacient kouří 20 cigaret denně, kávu nepije, alkohol užívá 

pouze příležitostně. Chodí na pravidelné prohlídky k praktickému lékaři. Při poslední 

preventivní prohlídce mu byl zjištěn nález na levé plíci. Po dalších vyšetřeních (RTG, CT, 

bronchoskopie) byl pacient odeslán k hospitalizaci k operaci. Po standardní předoperační 

přípravě byla pacientovi v celkové anestezii provedena lobectomia inferior pulmonis l. sin 

z levostranné thorakotomie. V dolním laloku byl nalezen tumor o velikosti 5x4x3cm. Vzorek 

byl odeslán na biopsii. Pacientovi byly založeny 2 hrudní drény (horní a dolní). Po operačním 

výkonu byl pacient v doprovodu lékaře a sestry přeložen na JIP. 

 

Další lékařské diagnózy: 

Dislipidémie 

Hyperplazie prostaty 

Cholecystolithiasis 
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Stav při přijetí – výsledek fyzikálního vyšetření 

Váha: 83 kg, Výška: 176 cm, TK 130/80 mmHg, P 78´, TT 36,8°C, D 18´ 

Pacient při přijetí při vědomí, plně orientovaný, anikterický, přiměřeně hydratovaný. Hlava 

poklepově nebolestivá, zornice izokorické, skléry anikterické, jazyk plazí středem, jazyk je 

bez povlaků. Dutina ústní a nos: sliznice vlhké, bez viditelných defektů. Zuby: horní zubní 

protéza. Zrak: používá brýle na čtení. Sluch: šepot slyší částečně, přiměřeně k věku. Krk: 

thyroidea a nodi nezvětšeny, pulzace karotid symetrická, náplň krčních žil nezvětšena. 

Hrudník: fyziologicky klenutý, srdce pravidelné akce, sklípkové dýchání. Dýchání – 

abdominální typ, v klidu eupnoe 18 dechů/min, pravidelné bez dechových fenoménů. Břicho: 

v niveau, měkké, volně prohmatné, nebolestivé, bez zjevné patologické rezistence či 

peritoneálního dráždění, poklep nebolestivý, peristaltika normokinetická, bez známěk odporu, 

nezvětšené játra a slezina, negativní nález per rectum. Tapottement bilaterálně negativní. 

HKK: fyziologický nález. DKK: bez varixů a otoků, pulzace hmatné na periferii. 

 

Posouzení pacienta sestrou po operaci 

Pacient byl po operaci přijat na JIP. Pacient při vědomí, spolupracuje, oběhově stabilní. 

Podávaná naordinovaná oxygenoterapie 3 l/min kyslíkovými brýlemi. Saturace s kyslíkovou 

podporou 92 %. Operační rána mírně prosakující sérosangvinolentně, podkožní emfyzém se 

neobjevil. Hrudní drény napojeny na hrudní drenáž, dle ordinace lékaře zahájeno kontinuální 

odsávání hrudních drénů. U pacienta je zavedený centrální žilní katétr (CŽK): vena subclavia 

dextra. CŽK funkční, okolí CŽK je klidné, bez zarudnutí. Pacient je napojen na monitor a má 

kontinuálně sledovány fyziologické funkce. Močový katétr je funkční, průchodný, sledována 

hodinová diuréza. Stav pokožky na predilekčních místech bez známek zarudnutí. Večer po 

operaci v 18,00 hodin jsou ordinovány u pacienta odběry krve na krevní obraz, 

hemokoagulaci, biochemické vyšetření, ABR. U pacienta bude proveden také kontrolní RTG 

plic. Od dalšího dne má plánovanou fyzioterapii a dechovou rehabilitaci. Pacient si stěžuje na 

bolest v oblasti zavedení hrudních drénů a operační rány. Bolest na VAS udává v rozmezí 5-6. 

Dále má pocit žízně. Bezprostředně po operaci má ordinován pouze parenterální příjem 

tekutin a nic per os. 

 

Úkoly 

Jaké jsou rizikové faktory plicních nádorů? 

Jaká je příprava pacienta na bronchoskopické vyšetření? 

Co znamená, že pacientovi byla provedena „lobectomia inferior pulmonis l. sin“? 
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Jaké jsou možné komplikace po resekci plic?  

Vyjmenujte intervence sestry pro prevenci a včasné odhalení případných komplikací. 

Co je pulzní oxymetrie?  

Jaké jsou fyziologické hodnoty saturace kyslíku u dospělého jedince? 

Vysvětlete, proč se po operaci plic bude u pacienta provádět kontrolní RTG hrudníku. 

Stanovte u pacienta ošetřovatelské diagnózy v pooperačním období a navrhněte plán 

ošetřovatelské péče. 

 

EBP úkoly 

Vyhledejte důkazy pro provádění dechové rehabilitace u pacientů po operaci plic. 

Vyhledejte informace týkající se ošetření hrudního drénu. 

 

 

4. EBP - Kazuistika pacientky po amputaci DK 

Pani Klára, 83 let, důchodkyně, dříve úřednice, vdova, bydlí sama v panelovém domě ve 

městě. Má 3 děti, které bydlí ve stejném městě. 

 

Charakteristika případu 

Pacientka byla přijatá na standardní chirurgické oddělení v septickém stavu s kritickou 

končetinovou ischémií PDK při ICHDKK III. – IV. stupně dle Fontaine. Na základě výsledků 

vyšetření a stavu končetiny a pro neúspěch konzervativní terapie byla před 10 dny provedena 

amputace PDK ve stehně. Poté se zahájila rehabilitace, pravidelné převazy a sledování stavu. 

Nadále však pokračují ischemické změny na pahýlu s nutností rozpuštění operační rány. Proto 

pacientka podstoupila operační revizi – reamputaci ve stehně vpravo s aplikací podtlakové 

terapie (VAC systém). Při operaci byl amputační pahýl zkrácen o 15 cm a byly odstraněny 

ischemické tkáně, přičemž svaly vykazovaly hraniční vitalitu. Rána byla ponechána otevřena 

a byl nasazen VAC systém. VAC systém byl ponechán 5 dnů, poté byly opakovaně 

prováděny převazy v krátkodobé celkové anestezii. U převazů byly prováděny revize rány 

s případnými nefrektomiemi a proplachy rány s peroxidem vodíku 3% a persterilem 0,2%. 

 

Další lékařské diagnózy: 

Diabetes mellitus 2. typu na inzulinoterapii  

ICHS chronická  

Hypertenze III. st. dle WHO  

St. p. CMP před 8 lety 
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Stav při přijetí – výsledek fyzikálního vyšetření: 

Váha: 92 kg, Výška: 157 cm, TK 160/90 mmHg, P 66´, TT 36,7 C 

Pacientka při přijetí lucidní, orientovaná, mírně algická, bolesti na VAS udává 4-5, 

anikterická. Hlava poklepově nebolestivá, zornice izokorické, skléry anikterické, jazyk plazí 

středem, nepovleklý. Krk: nezvětšena štítná žláza, pulzace karotid symetrická, náplň krčních 

žil nezvětšena. Hrudník: fyziologicky klenutý, srdce pravidelné akce, sklípkové dýchání. 

Břicho: v niveau, měkké, volně prohmatné, nebolestivé, bez zjevné patologické rezistence či 

peritoneálního dráždění, poklep nebolestivý, peristaltika normokinetická, bez známěk odporu, 

nezvětšené játra a slezina, negativní nález per rectum. Tapottement bilaterálně negativní. 

HKK: fyziologický nález. PDK: stp. po amputaci ve stehně. 

 

Posouzení pacienta sestrou po operaci: 

Pacientka byla po reamputaci hospitalizována 3 dny na JIP, poté přeložena na standardní 

chirurgické oddělení. Pacientka plně při vědomí, spolupracuje, oběhově stabilní, výrazně 

algická (bolest na VAS 7-8), na operační ráně podtlaková terapie. Pacientka imobilní, závislá 

na ošetřovatelské péči personálu. Riziko dekubitů dle Nortonové škály 18 bodů. Barthelův 

test 60. U pacientky byl zajištěn periferní venózní katétr, má zavedený permanentní močový 

katétr, diuréza je dostatečná. Dieta č. 9, vyžaduje dopomoc při krmení, někdy jídlo odmítá. 

Pacientka má zavedený epidurální katétr k analgetizaci. Analgetizace do EK podávána 

bolusově dle ordinace lékaře. Dle ordinace podávány také antibiotika (Chiphin 200 mg i. v. co 

12 hod) a chronická medikace (Enelbin ret, tbl., Bisoprolol 5mg tbl, Verospiron 25 mg, 

Helicid 20mg, Neurol 0,25 mg tbl, Ibalgin tbl, Humalog 6-6-6j s. c., Humulin N 0-0-0-6j. s. 

c.). Do PVK aplikována infuzní terapie dle ordinace lékaře (Ringerfundin 1000 ml, inf., 

Glukóza 10 % 500 ml + 10 ml KCl 7,45 % + 10 j. Humulin R i. v.) Pacientka občas plačtivá, 

má strach z následujícího období. Neví, kdo se o ni bude po propuštění starat, protože bydlí 

sama. Děti nejeví příliš velký zájem o zdravotní stav a následnou péči. Na návštěvy dochází 

sporadicky na velmi krátkou dobu. Řešení následné péče ponechávají spíše na zdravotnickém 

zařízení. 

 

 

Laboratorní výsledky 

Laboratorní parametr 1. den hospitalizace 11. den hospitalizace 15. den hospitalizace 

KO – krevní obraz    

Erytrocyty 2,9 3,6 3,8 
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Hemoglobin 92 g/l 104 g/l 107 g/l 

Hematokrit 0,276 0,328 0,337 

Leukocyty 27,2 13,5 11,4 

Trombocyty 229 363 288 

Biochemie    

Na 140 mmol/l 140 mmol/l 141 mmol/l 

K 4,3 mmol/l 3,8 mmol/l 3,6 mmol/l 

Cl 103 mmol/l 102 mmol/l 99 mmol/l 

Albumin 18,2 g/l 18,8 g/l 22,9 g/l 

CRP 296 mg/l 193 mg/l 192 mg/l 

 

 

Úkoly: 

Charakterizujte III. a IV. stupeň ICHDKK dle klasifikace Fontaine. 

Které rizikové faktory ICHDKK se vyskytují u dané pacientky? 

Vypočítejte BMI u pacientky. 

Vysvětlete pojem tapottement a popište, jak se provádí. 

Zhodnoťte výsledky laboratorních vyšetření krve a uveďte fyziologické hodnoty jednotlivých 

parametrů. 

Stanovte u pacientky ošetřovatelské diagnózy v pooperačním období a navrhněte plán 

ošetřovatelské péče. 

Navrhněte možnost řešení sociální situace pacientky. 

 

EBP úkoly 

Vyhledejte důkazy pro použití peroxidu a persterilu v léčbě chronických ran (bezpečnost 

použití persterilu v léčbě chronických ran). 

Vyhledejte informace týkající se délky přiložení podtlakové terapie (VAC systém). 

 

 

5. EBP - Kazuistika pacienta s gastrostomií 

Pan Josef, 63 let, důchodce, dříve pracoval jako horník, bydlí s manželkou v rodinném domě 

ve městě. Má 2 děti, které bydlí nedaleko. 
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Charakteristika případu 

Pacient přivezen RZP na urgentní příjem pro zhoršení stavu, dušení se, kašel, se známkami 

respirační tísně. Dechové potíže trvají přibližně měsíc, dále udává i potíže s polykáním, udává 

úbytek na váze cca 10kg. Minulý týden provedeno CT hrudníku a břicha s nálezem tumoru 

jícnu s prorůstáním/útlakem do trachey se zúžením na cca 7mm. Podána oxygenoterapie 

maskou 5l/min, nebulizace Ventolin 1ml + 4ml FR, zajištěn periferní venózní katétr 

a aplikována infuzní terapie, následně převezen na chirurgickou JIP. Po stabilizaci stavu 

indikován k operačnímu výkonu – zavedení tracheálního stentu nad bifurkací a výživové 

gastrostomie. Operační výkon proběhl bez komplikací, pacient po něm hospitalizován na JIP, 

následně na standardním chirurgickém oddělení. 

 

Stav při přijetí – výsledek fyzikálního vyšetření: 

Váha: 85 kg, Výška: 185 cm, TK 160/90 mmHg, P 120´, TT 36,4°C 

Pacient při přijetí lucidní, orientovaný, bez cyanosy, klidově dušný, tachypnoický, 

prodloužené expirium, bolesti neudává. Hlava poklepově nebolestivá, zornice izokorické, 

skléry anikterické, jazyk plazí středem, nepovleklý. Na krku štítná žláza bez zvětšení, pulzace 

karotid symetrická, náplň krčních žil nezvětšena. Hrudník je fyziologicky klenutý, 

tachykardie, plíce sklípkového dýchání, četné expirační fenomény. Břicho v niveau, dýchá 

v celém rozsahu, měkké, volně prohmatné, nebolestivé, bez zjevné patologické rezistence či 

peritoneálního dráždění. Poklep diferencovaný, nebolestivý, s normální peristaltikou, bez 

známek odporu, nezvětšená játra a slezina, negativní nález per rectum. HKK fyziologický 

nález, DKK bez otoků či varixů, pulzace hmatná do periferie.  

 

Posouzení pacienta sestrou po operaci: 

Vzhledem k závažnosti stavu je pacient hospitalizován na JIP, kde pomocí podpůrné 

medikace je stav stabilizován natolik, že pacient může po osmi dnech podstoupit operační 

výkon v celkové anestezii. Po operaci opět přivezen na JIP. Pacient při vědomí, spolupracuje, 

oběhově stabilní. Udává únavu, slabost, většinu dne pospává. Do gastrostomie je aplikována 

Aqua pro injectione 4x denně. Tuto si toleruje. 14 den hospitalizace (6 pooperační den) 

gastrostomie obtéká, okolí je mírně zarudlé. Na JIP je pacient převážně imobilní i vzhledem 

ke kontinuální infuzní terapii. Riziko dekubitů dle Nortonové škály 20 bodů. Barthelův test 

75 bodů. Pacient má zajištěn CVK, PMK, diuréza je dostatečná. Z perorálního příjmu toleruje 

pouze tekutiny. Analgetizaci si vyžaduje (Dipidolor 15mg. i.m. bolusově 3-4x denně), další 

medikace podávána dle ordinace lékaře i.v. (Syntophyllin 1a i.v. 3x denně, Ambromebene 1a 

i.v. 3x denně, Hydrocortison 50mg i.v. 3x denně, Quamatel 20mg i.v. 2x denně, Ciphin 
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200mg co 12hod.). Jako prevence TEN je aplikován Fragmin 2500j. s.c. 2x denně. Dále je 

podávána infuzní terapie dle rozpisu. 

 

Laboratorní výsledky 

Laboratorní parametr 1. den hospitalizace 8. den hospitalizace 

(operace) 

15. den hospitalizace 

KO – krevní obraz    

Erytrocyty 3,8 3,6 3,8 

Hemoglobin 113 g/l 109 g/l 110 g/l 

Hematokrit 0,330 0,317 0,327 

Leukocyty 16,9 17,2 18,6 

Trombocyty 332 287 321 

Biochemie    

Na 137 mmol/l 134 mmol/l 133 mmol/l 

K 3,8 mmol/l 3,9 mmol/l 4,0 mmol/l 

Cl 100 mmol/l 102 mmol/l 101 mmol/l 

CRP 251 mg/l 228 mg/l 114 mg/l 

 

Úkoly: 

Vyhledejte příznaky a možné léčebné postupy u karcinomu jícnu. 

Charakterizujte péči o pacienta před a po výkonu CT břicha, jaké jsou intervence všeobecné 

sestry. 

Zhodnoťte výsledky laboratorních vyšetření krve a uveďte fyziologické hodnoty jednotlivých 

parametrů. 

Stanovte u pacienta ošetřovatelské diagnózy v pooperačním období a navrhněte plán 

ošetřovatelské péče. 

 

EBP úkoly 

Vyhledejte informace týkající se bezpečné výživy do PEG a péči o PEG v domácím prostředí. 

Vyhledejte informace/doporučení o aplikaci nízkomolekulárních heparinů (Fragmin s.c.). 
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OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V GERIATRII     

 

Radka Kozáková 

 

 

 

1. EBP - Ošetřovatelský proces u seniora s chronickou obstrukční plicní nemocí 

Na oddělení jste přijali 65 letou ženu s diagnózou chronické obstrukční plicní nemoci 

(CHOPN). Pacientka vám sděluje, že k jejím hlavním problémům patří dušnost, únava 

a celková slabost. Sama cítí, že její kvalita života je stále horší, protože je příliš unavená 

k tomu, aby opustila dům a navštívila přátele a rodinu. Její rodinný přítel se zúčastnil 

cvičebního programu v nemocnici a ona se ptá, jestli by ji tento typ programu taky pomohl.  

Otázka: Může dechová rehabilitace u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí zlepšit 

sílu, vytrvalost a kvalitu jejich života? 

 

2. EBP - Ošetřovatelský proces u seniora s cévní mozkovou příhodou 

Do ambulance přichází 70 letý muž 3 měsíce poté, co byl propuštěn z nemocnice pro 

ischemickou cévní mozkovou příhodu. Má sinusový rytmus, jinak se cítí dobře. Užívá pouze 

aspirin a nemá žádné alergie. Nedávno viděl článek na webových stránkách praktického 

lékaře, který popisoval riziko opětovného záchvatu po cévní mozkové příhodě v průběhu 

jednoho roku a je znepokojen tím, co se může stát.  

Otázka: Existuje u pacientů s anamnézou cévní mozkové příhody riziko znovuobjevení cévní 

mozkové příhody během prvního roku po prodělaném onemocnění? 

 

3. EBP  – Ošetřovatelský proces u seniora s hypertenzí 

V ambulanci praktického lékaře ošetřujete 75letého pacienta, který přichází se zvýšeným 

krevním tlakem. V anamnéze udává mírné astma, ale žádné jiné potíže nemá. Praktický lékař 

ve zprávě uvádí, že v posledních třech měsících byl naměřen krevní tlak v rozmezí 160-

190/80-90. Pacientova manželka užívá ACE-I a nemá žádné nepříznivé účinky. Pacient se ptá, 

zda by také nemohl tyto léky užívat. Vysvětlete pacientovi, že diuretika a beta-blokátory by 

měly být použity jako výchozí léčebná strategie při hypertenzi, protože je známo, že snižují 

riziko mrtvice.  

Otázka: Snižují diuretika u pacientů s izolovanou systolickou hypertenzí riziko cévní 

mozkové příhody a smrti? 
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4. EBP - Hodnocení seniorů 

Jste zodpovědní za geriatrické hodnocení ve vašem regionu, který zahrnuje hodnocení seniorů 

starších 75 let věku, kteří žijí doma. Příbuzní 80leté ženy vás požádali, abyste navštívila tuto 

ženu doma. Žije sama a odmítla (několikrát) navštívit svého praktického lékaře. Před 5 lety 

prodělala CMP a od té doby má potíže s chůzí. Její rodina je znepokojena tím, že u pacientky 

došlo v poslední době k poklesu zrakové ostrosti a sluchu a k zhoršení paměti. Na návštěvě 

zjistíte, že se jedná o příjemnou, nezávislou ženu, která chce vědět, proč jste ji navštívili a jak 

ji můžete pomoci. Vysvětlíte jí, že chcete hodnotit její fyzický a funkční stav a sociální 

situaci, protože vaším cílem je pomáhat lidem udržet si nezávislost a soběstačnost v komunitě. 

Ona vám říká: "Dokažte mi to". 

Otázka: Může komplexní geriatrické zhodnocení staršího pacienta, žijícího doma, snížit 

riziko přijetí do nemocnice a zlepšit funkční stav? 

 

5. EBP  – Ošetřovatelský proces u seniora s astma bronchiale 

Pracujete jako všeobecná sestra v ambulanci praktického lékaře a máte v péči mnoho starších 

pacientů s astmatem. Zdravotnický tým diskutuje o strategiích, které by vedly ke zlepšení 

péče o tyto pacienty.  Především se zajímají o to, zda pravidelné prohlídky zdravotního stavu 

lékařem a edukace pacienta by měla pokračovat nebo zda předání písemných edukačních 

materiálů pacientům je stejně efektivní.  

Otázka: Je self-management astmatu, zahrnující edukaci a pravidelného kontroly 

zdravotnickými pracovníky efektivní a vede k zlepšení zdravotního stavu u starších pacientů 

s astmatem? 

 

 

Příklad řešení kazuistiky 

73 letý pacient přijatý na interní kliniku, dlouhodobě se léčící s hypertenzí a užívající 

Nifedipine XL 40 mg, per orálně, denně, po dobu 5 let. Na internetu našel článek, který 

upozorňoval na to, že užívání léků na krevní tlak souvisí s výskytem určitých chorob. Senior 

je velmi znepokojen a chce vědět, jestli by neměl přestat užívat Nifedipine. 

 

Formulace klinické otázky v PICO formátu: 

P - Populace/problém: dlouhodobé užívání antihypertenziv
3
 

I - Intervence/indikátor: blokátory kalciových kanálů
2
 

C - Srovnatelná intervence: náhodný výskyt jiných chorob 

O – Výsledek: není prokázán výskyt jiných chorob při užívání Nifedipinu XL 40mg
1
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Klinická otázka: Mohou antagonisté kalciového kanálu užívající se k léčbě hypertenze u 

pacientů způsobit rakovinu? 

 

Vyhledávací strategie: 

Český jazyk 

1 antihypertenziva – betablokátory kalciových kanálů – nifedipine XL 40 mg 

2 nežádoucí choroby – nežádoucí účinky 

3 dlouhodobá léčba 

 

Anglický jazyk 

1 antihypertensive drugs - calcium channel blockers - nifedipine XL 40 mg 

2 undesirable disease - side effects 

3 long-term treatment 

 

Výběr databází: 

Medline 

Bibliomedica  

Nursing Best Evidence for Nursing care 

Google Scholar 

Pubmed 

 

Limity: 

Časové rozpětí výzkumu v letech 2000 – 2012 

randomizované kontrolní studie (RTCs),  

nerandomizované kontrolní studie (non-RTCs),  

kohortové studie,  

prospektivní studie. 

meta-analýzy 
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Kritické zhodnocení 

 
Autor Úroveň 

důkazu 

Typ 

studie 

Cíl Popis 

souboru 

Analýza 

dat 

Výsledky Přínos 

Harvey 

et.al. 
2000 

II. RTCs  

 

Snaha 

prokázat 

spojitost 

mezi 

blokátory 

kalciových 

kanálů a 

vznikem 

rakoviny 

3511 

 

Nifedipine Dřívější studie 

poukazují na 

náhodnost 

výsledků 

s rizikem 

vzniku 

rakoviny kůže. 

Ale je na meta-

analýzách aby 

tuto skutečnost 

v nejbližších 

letech 

potvrdily. 

Kataoka et 

al., 2012  

 

Case-

control 

Prospekti

vní 

studie  

 

Dokázat, že 

dlouhodobé 

užívání 

nifedipinu 

XL 

způsobuje 

gingivitidu 

 

149 Nifedipine Je prokázáno, 

že dlouhodobé 

užívání beta 

blokátorů 

kalciových 

kanálů 

způsobuje 

gingivitidu 

 

Friedman 

et al., 

2012  

V. Nepřesný 

popis 

Screeningo- 

vou metodou 

zjistit, zda 

antihyperten

ziva 

způsobují 

rakovinu rtů 

u ne-

hispánské 

populace 

712 

 

Nifedipine Je zjištěno 

malé riziko 

rakoviny rtů u 

ne-

hispánských 

obyvatel při 

dlouhodobém 

užívání 

fotosenzitivníc

h látek 

Riziko Ca je 

pravděpodobně 

příliš slabá na 

to, je třeba řešit 

v observačních 

studií, 

vzhledem k 

jejich omezení 

 

 

Závěrečné vyhodnocení 

Problém:  

Přináší dlouhodobé užívání Nifedipinu XL 40 mg riziko vzniku určitých chorob? 

 

Doporučení: 

Výsledky studií prokázaly, že podávání blokátorů kalciového kanálu vede jednoznačně 

k příznivému ovlivnění kardiovaskulární morbidity a u populací s vysokým rizikem mozkových 

příhod i k redukci mortality celkové. Závěry skupiny expertů WHO jsou tedy stále platné. Je ale 

třeba zdůraznit, že citované materiály nerozlišují mezi různými typy antagonistů kalcia, ačkoli jde 

o velmi heterogenní skupinu, jednotlivé přípravky se podstatně liší jak chemickou povahou, tak 

farmakologickými vlastnostmi – včetně nežádoucích účinků.  
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INTENZIVNÍ PÉČE O DĚTI A ADOLESCENTY     

 

Ilona Plevová, Romana Karczmarczyk 
 

 

 

1. EBP – Ošetřovatelský proces u dítěte po KPR  

6 týdenní kojenec, děvčátko, nalezena v postýlce matkou v noci cyanotická, nereagující na 

matčiny slovní ani dotekové projevy. Bez spontánní dechové aktivity, srdeční akci matka 

neuměla zjistit. Okamžitě volá RZP, kde ji pracovnice dispečinku radí, jak dítě resuscitovat: 

zahajuje umělé dýchání pěti vdechy (pouze obsahem úst), masáž srdce 30 stlačeními dvěma 

prsty, poté pokračuje 2 vdechy, a tento poměr střídá. Matka pokračuje v KPR, do příjezdu 

RZP dítě začíná spontánně dýchat, začalo plakat. Při příjezdu RZP již bez známek cyanózy, 

spontánní dechová i srdeční aktivita v normálu. Dítě převezeno na OPRIP k monitoraci 

a vyšetření.  

Matka se ptá, kdyby tato situace opět nastala, zda se provádí třes dítětem, aby se, jak laicky 

byla informována, třesem obnovila dechová aktivita. Jak správně postupovat v situaci, kdy je 

dítě nalezeno cyanotické, lze doporučit třesení dítětem? Jak byste matku edukovali/poučili, 

kdyby tato situace nastala znovu.  

Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje 

ošetřovatelský plán a zvažuje, jak nejlépe matku v této situaci edukovat/poučit. 

 

2. EBP – Ošetřovatelský proces u dítěte s otravou alkoholem  

Chlapec ve věku 17 let, nalezen opilý na střeše domu. Rodinná anamnéza: matka schizofrenie, 

otec neznámý, bydlí u prarodičů. Volána Policie České republiky, snad chtěl skočit ze střechy, 

při záchraně se choval agresivně. Do nemocnice byl přivezen policií v poutech. Chlapec byl 

při vědomí, přetrvávala výrazná brachiální a verbální agresivita, výška 183 cm, váha 75 kg, 

TT 37°C, TK 120/75, P 80. Přiznává požití cca 3 dcl rumu. Za asistence policie uložen na 

lůžko, kurtován, aplikován 1 amp. Apaurinu i.m. Po zajištění i.v. vstupu aplikována 1 amp. 

Tiapridalu. Dg.: Akutní intoxikace alkoholem, suspektní požití drog. 

Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje 

krátkodobý a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, jaká rizika plynou při hospitalizaci 

chlapce s otravou alkoholu.  

 

3. EBP – Ošetřovatelský proces u dítěte s otravou čisticími prostředky  

Chlapec ve věku 18 měsíců, výška 85 cm, váha 10 kg, afebrilní, TK 85/40, P 120. Dítě žije 

v úplné rodině, má dva bratry. Dopoledne doma požil přípravek „Krtek“, což jsou granule 

hydroxidu sodného (louh). Došlo k poleptání sliznice dutiny ústní a rtů. Při požití přípravku 
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došlo ke kontaktu s kůží na krku a pravé horní končetině, kde vznikla nekrotická ložiska. 

Chlapec nejprve dovezen do oblastní nemocnice odkud byl s matkou letecky transportován do 

fakultní nemocnice. Přijat na OPRIP KDL s poleptáním dutiny ústní. Chlapec byl při přijetí 

farmakologicky tlumen – GCS 3b, zaintubován ETC kanylou č. 4 s obturací, oběhově stabilní, 

SpO2 98 % při IPPV ventilaci s fiO2 0,4, PEEP 3. Hojně slinil, diuréza po zavedení 

permanentního močového katétru dostatečná, moč čirá. Léčba i výživa podávána parenterální 

cestou (CŽK), zavedená také nazogastrická sonda k derivaci.  

Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje 

krátkodobý a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, jak nejlépe pečovat o CŽK (jak častá 

je nutná výměna setu a dalších komponent a jaké zásady dodržovat při aplikaci léků do 

převodní soustavy). 

 

4. EBP – Ošetřovatelský proces u dítěte s akutní epiglotitidou  

Chlapec ve věku dvou roků měl subjektivně od rána bolesti v krku se zvýšenými teplotami, 

byl vyšetřen na ORL ambulanci v oblastní nemocnici. Chlapec byl zahleněný, slinil, hrtan 

a epiglotis byly zarudlé a dekonturované. S diagnózou akutní epiglotitida byl zaintubován 

a následně převezen leteckou záchrannou službou na OPRIP fakultní nemocnice. Při přijetí 

výška 100 cm, váha 15 kg, TT 38,7C, TK 120/65 mmHg, P 132 min. Dýchání bylo 

oboustranně symetrické, na levé straně slyšitelné vedlejší fenomény (vrzoty, pískoty, chropy, 

byl hodně zahleněný). Chlapec byl farmakologicky tlumen, ale budil se, interferoval 

s řízeným dýcháním, byl napojen na UPV, podávána ATB, antiedematózní a protišoková 

léčba, volumterapie, podávána i.v. Vitální funkce byly kontinuálně monitorovány, zavedena 

nazogastrická sonda, byl zacévkován permanentním močovým katétrem, opocený. 

Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje 

krátkodobý a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, jak edukovat/poučit rodiče v případě 

znovuobjevení příznaků, které mohou vést k epiglotitidě (od rozpoznání příznaků až po 

poskytnutí první pomoci).  

 

5. EBP – Ošetřovatelský proces u dítěte s akutní laryngitidou   

Tři roky starý chlapec, který byl během dne bez výrazných potíží až na příznaky počínající 

rýmy a suchého kašle. V noci se probouzí s dušností a štěkavým kašlem. Bez zvýšené TT. 

Vyhledává polohu v předklonu se zvýšeným hrudníčkem. Volána RZP, dispečink doporučuje 

matce během doby, než RZP přijede, obléci dítě a vystavit jej chladnému studenému vzduchu, 

nejlépe před mrazicím boxem (lednicí), anebo otevřít okno a nechat působit na dítě studený 
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vzduch (příhoda nastala v podzimním období). Dítěti při příjezdu aplikován hydrocortizon 

(Dexametazon 0,6 mg/kg) a dítě i s matkou převezeno na OPRIP k další léčbě.  

Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje 

krátkodobý a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, jak edukovat/poučit rodiče v případě 

znovuobjevení příznaků, které mohou vést k laryngitidě (od rozpoznání příznaků až po 

poskytnutí první pomoci).  

 

6. EBP – Ošetřovatelský proces o dítě s akutní gastroenteritidou  

Deseti měsíční chlapec přijatý k hospitalizaci pro akutní gastroenteritidu. Chlapec je při 

vědomí, neklidný, jedenkrát zvracel, má vysokou TT 39,3C, hmotnost 7,380 kg. Přetrvávají 

řídké až vodnaté stolice zelenohnědé barvy, které dráždí okolí stomie, kůže je macerovaná, 

zarudlá a bolestivá. V novorozeneckém věku mu byla vyvedena ileostomie, dle sdělení matky 

pro nekrotizující enterokolitis. Třetí den hospitalizace je potvrzeno rotavirové onemocnění. 

Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje 

krátkodobý a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, jaké nefarmakologické techniky 

snižování TT lze využít u dětí ve zdravotnickém zařízení a domácím prostředí. 

 

7. EBP – Ošetřovatelský proces u dítěte s akutní apendicitidou  

Sedmi letá dívka se subjektivními stesky na bolesti břicha, s nauzeou, s palpační bolestivostí v 

pravém podbřišku a známkami peritoneálního dráždění, byla vyšetřena na chirurgické 

ambulanci a přijata k okamžité operaci. Operace apendektomie byla provedena klasickým 

způsobem – otevřenou cestou. Pooperační průběh akutní apendicitidy byl spojen 

s komplikací, infekci v ráně – abscesem, který byl charakterizován vzestupem teploty 

4. pooperačním dnem, vyklenutím a zarudnutím operační rány. Bylo provedeno 

ultrasonografické vyšetření. Léčba byla řešena konzervativně, změnou ATB terapie. 

Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje 

krátkodobý a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, kdy doporučit o propuštění dívky do 

domácího ošetřování celkovou koupel.  

 

8. EBP – Ošetřovatelský proces u dítěte s polytraumatem  

Sedmiletý chlapec s polytraumatem. Sražen spolu s matkou na přechodu, odhozen několik 

metrů. Výška125 cm, váha 30 kg, TT 36,0C, TK 110/70, P 93. Převezen na ARO oblastní 

nemocnice, zde zaintubován ETC, zajištěn i.v. vstup a následně transportován do fakultní 

nemocnice. Při přijetí pacient v bezvědomí, na obličeji četná povrchová poranění, zornice 

l. dx. mydriatická, fotoreakce nevýbavná, má otevřenou zlomeninu LDK. Rozvíjí se edém 
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mozku. Provedeno celotělové CT, ORL vyš., stomatochirurgické vyš., neurologické 

a neurochirurgické vyš. Pro krvácení z nosu provedena přední a zadní tamponáda, navrtáno 

ICP čidlo, na operačním sále provedena osteosyntéza fraktury LDK. Dg.: drobné kontuze, 

drobná pneumoencefalus, traumatická SAK, fraktura obličejového skeletu, fraktura cruris 

l.sin., fraktura poc.condyllaris mandibulae l.sin., fraktura oss. nasalium. Pacient je 

zaintubovaný, GCS 3b, ICP čidlo, zavedena nazogastrická sonda, trojcestný CŽK do v. 

femoralis l. sin, OT kanyla, permanetní močový katetr. 

Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje 

krátkodobý a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, zda netrpí chlapec bolestí (vyhledává 

doporučované škály hodnotící bolest). 

 

9. EBP – Ošetřovatelský proces u dítěte po tonutí  

18 měsíční chlapec přepadl na zahradě do zahradního bazénku. Rodiči nalezen téměř 

okamžitě, kdy zaslechli šplouchnutí do vody. Chlapec vytažen, nejevil však známky života, 

započata laická KPR otcem. Matka volá RZP. RZP přijíždí do 7 minut, kdy přebírají péči 

o chlapce. Chlapec zaintubován, pokračování v KPR, zajištěn intraoseální vstup. Převezen na 

OPRIP, GCS 3b, hypotermie 34C, započata celková léčba. Chlapec je na UPV, má zaveden 

PMK, nasogastrická sonda k enterální výživě, intraoseální vstup zrušen, zaveden CŽK. Má 

edém mozku.  

Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje 

krátkodobý a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, jak polohovat dítě s edémem mozku 

při všech ošetřovatelských úkonech.  

 

10. EBP – Ošetřovatelský proces u dítěte s popáleninovým traumatem  

Sedmi letý chlapec při hře s dětmi zapálili venku hořlavinu – neznámého původu. Při zapálení 

došlo k výbuchu, v jehož centru se chlapec nacházel. Došlo k výraznému sežehnutí. Po 

příjezdu záchranné služby byl chlapec schopen ještě mluvit. Následně byl zajištěn periferní 

žilní vstup, dýchací cesty zajištěny OTI a chlapec byl napojen na transportní dýchací přístroj. 

Bylo aplikováno 60 mg Narkamonu i.m., Midazolam 3 mg. i.v. a Ringerův roztok 500 ml i.v. 

Byla kontaktována letecká záchranná služba. Byl zajištěn intraoseální přístup a chlapec byl 

transportován do nejbližšího popáleninového centra.  
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Příklad řešení kazuistiky 

 

Tříletý chlapec neměl během dne žádné významnější potíže. Objevila se pouze počínající 

rýma a suchý kašel. V noci se však probouzí s dušností a štěkavě kašle. Je afebrilní. 

Vyhledává polohu v předklonu se zvýšeným hrudníčkem. Matka zavolala RZP, pracovnice 

dispečinku doporučuje během doby, než přijede sanita, obléci dítě a vystavit jej chladnému, 

studenému vzduchu, nejlépe před mrazicím boxem (lednicí), nebo otevřít okno a nechat na 

dítě působit studený vzduch. Dítěti byl při příjezdu aplikován hydrocortizon  (Dexametazon 

0,6 mg/kg) a následně byl chlapec i s matkou převezeno na dětskou jednotku intenzivní péče 

k další léčbě.  

Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje 

krátkodobý a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, jak edukovat rodiče v případě 

znovuobjevení příznaků, které mohou vést k laryngitidě (od rozpoznání příznaků až po 

poskytnutí první pomoci).  

 

Příklad řešení kazuistiky 

Formulace klinické otázky – PICOT 

P – Populace/problém: dítě s laryngitidou 

I – Intervence/indikátor: první pomoc  

C – Srovnatelná intervence: nic 

O – Srovnatelná intervence: zmírnění příznaků 

T – Časový rámec: přednemocniční péče 

 

Vyhledávací strategie 

Český jazyk 

1 dítě  

2 laryngitida  

3 první pomoc 

 

Anglický jazyk 

1 child 

2 laryngitis  

3 first aid  

 

 



41 

 

Limity 

Časové rozpětí výzkumu v letech 2000-2012 

 

Vybrané databáze 

MEDVIK 

Google 

Google Scholar  

MEDLINE/PubMed   

Cochrane Library  

CINAHL 
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OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII     

 

Lucie Sikorová 

 

 

1. EBP - Případová studie dítěte s problémy v oblasti výživy 

Rodiče přicházejí do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost s 15letou dcerou Evou. 

Rodiče upozorňují na nedostatečný příjem vhodně zvolené stravy u dcery. Komentují 

odmítání příjmu masa u dcery za poslední tři měsíce. Eva verbalizuje nechuť jíst maso zvířat. 

Považuje příjem masa za nadbytečný, ale je smířena s tím, že bude jíst maso rybí. 

Antropometrická měření ukazují přiměřenou tělesnou hmotnost dívky. Rodiče jsou ve 

středním věku. Doma se dle jejich názoru jedí všechny potraviny. Na základě 

diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje krátkodobý 

a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, zda je u dívky tohoto věku nezbytné nutit ji k 

příjmu masa?   

 

2. EBP- Případová studie novorozence při zajištění jeho potřeby bezpečí a jistoty 

Matce ve věku 23 let se narodil novorozenec předčasně, a to ve 30. gestačním týdnu. Matka 

verbalizuje strach o zdraví dítěte a úzkost z důvodu nejisté prognózy novorozence. 

Novorozenec je umístěn do inkubátoru, matka je umístěna po operačním porodu na JIP. Po 

7 dnech je přeložena na oddělení šestinedělí. U novorozence není nutná podpora dýchání přes 

ventilátor, avšak vzhledem k zajištění termoneutrality je novorozenec ponechán v inkubátoru, 

kde jsou mu zajišťovány základní biologické potřeby. Na základě diagnostikovaných 

problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje krátkodobý a dlouhodobý 

ošetřovatelský plán a zvažuje, zda je vhodnou metodou péče klokánkování? 

 

3. EBP - Případová studie chlapce s problémem v oblasti pohybové aktivity  

Chlapec ve věku 15 let, jménem Pavel, odchází z kontrolního RTG vyšetření. Pavel byl před 

týdnem hospitalizován po pádu z kola, kdy došlo ke zlomenině klíční kosti (dislokace 3 cm) 

a krátkodobé ztrátě vědomí. Chlapci byla přiložena ortéza a byl pozván ke kontrolnímu RTG 

vyšetření za jeden týden. Dnes po jednom týdnu dislokace přetrvává, ale bez komplikací, 

lékařem bylo doporučeno dále nosit ortézu, operaci zamítá. Chlapec byl dosud zdráv, vždy 

hodně sportoval (lyžování, cyklistika, fotbal, hokej apod.), nutriční stav odpovídá věku. 

Vztahy v rodině komentuje jako pozitivní. Při odchodu z nemocničního prostředí si stěžuje na 

mírnou bolest postižené strany těla, nedostatečný odpočinek spánkem v nepohodlné poloze 

a verbalizuje obavy týkající se započetí sportovní aktivity. Dotazuje se sestry, kdy bude moci 

zase plnohodnotně cvičit? Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských 
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diagnóz) sestra sestavuje krátkodobý a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, zda může 

chlapci nabídnout po jednom týdnu mírnou pohybovou aktivitu levé končetiny?  

 

4. EBP - Případová studie u dítěte s bolestí  

Čtyřletý chlapec s dětskou mozkovou obrnou (forma spastická) je přijat na dětské oddělení k 

chirurgickému zákroku (SDR - Selektivní Dorzální Rizotomii, způsob neurochirurgické 

léčby). Dítě pochází z dvojčat, druhé dvojče je zdrávo. Chlapec má opožděný 

psychomotorický vývoj, odpovídá věku 3letého dítěte, lokomoce výrazně opožděná, retardace 

růstu, špatná výslovnost. Dítě je přijato jeden den před zákrokem společně s matkou. Na 

základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje krátkodobý 

a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, zda může k monitoringu bolesti dítěte po operaci 

využít obličejovou škálu bolesti? 

 

5. EBP - Případová studie dítěte s problémem zajištění spánku  

K dětskému lékaři pro děti a dorost přichází k pravidelné preventivní prohlídce matka se 

čtyřletým chlapcem, jedináčkem. Dítě odpovídá normálnímu psychomotorickému vývoji, 

antropometrické parametry jsou v normě. Dítě netrpí žádnými obtížemi stran výživy, 

vylučování nebo pohybové aktivity. Chlapec začal v letošním roce navštěvovat MŠ, adaptace 

byla postupná, nyní chodí do MŠ rád, má tam několik kamarádů. Matka verbalizuje 

nespokojenost se spánkem svého chlapce. Komentuje nevhodné aktivity, které dítě před 

spaním vykonává (poskakuje, chce napít, čůrat, pozdravit tatínka, dívat se na televizi apod.) 

a uvádí, že než chlapec usne, trvá to přibližně jednu hodinu. Chlapec spí v posteli rodičů, 

přesto, že má i svou postýlku, ráno nerad a obtížně vstává. Rodiče se cítí nedostatečně 

odpočinutí a chtějí ukončit spánek svého dítěte v jejich posteli okamžitě. Na základě 

diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje krátkodobý 

a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, zda může rodičům doporučit zákaz spánku dítěte 

v jejich posteli najednou, bez výjimek? 

 

6. EBP - Případová studie dítěte s potřebou zajištění dostatečného příjmu tekutin 

Čtyřleté dítě v doprovodu matky je přijato na infekční oddělení z důvodu infekčního průjmu 

a zvracení. Dítě jeví ze známek dehydratace projevy: oschlé rty a sliznice dutiny ústní, 

snížený turgor kůže, hluboké, zrychlené dýchání, prodloužený kapilární návrat. Na základě 

diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje krátkodobý 

a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, zda může dítěti nabídnout k pití ovocný džus, 

který má dle slov matky dítě nejraději.  
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7. EBP - Případová studie dívky s problémem v oblasti uznání a sebeúcty 

Na dětské oddělení byla přijata osmiletá dívka Jana s lékařskou diagnózou prvozáchytu 

diabetes mellitus, po návštěvě lékaře pro děti a dorost, kde jí byla naměřena zvýšená hladina 

glykémie. V předchozím období byla Jana zdravá, s občasnými respiračními infekty. Nikdo 

z rodičů není s Janou hospitalizován, neboť má malého sourozence, o kterého se maminka 

stále stará. Rodiče jsou rozvedeni, matka má nového partnera, kterého Jana nemá ráda, její 

tatínek se odstěhoval a stýkají se přibližně jednou za rok. Dívka odmítá komunikaci 

o diagnóze, chce, aby toto onemocnění nikdy neměla, protože má ve své třídě kamaráda, který 

má také toto onemocnění a ostatní se mu smějí, protože nejí stejné věci jako ostatní, nejezdí 

na výlety, protože si neumí píchat inzulín. Navíc se dívka obává velké bolesti při aplikaci 

inzulínu a opakovaných krevních odběrů ke kontrole glykémie. Podle jejích slov by chtěla, 

aby jí inzulín tekl do těla sám a nemusela by si jej nikde aplikovat sama. Na základě 

diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje krátkodobý 

a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, zda je vhodné pro dívku jejího věku zvolit 

k aplikaci inzulínu inzulínovou pumpu.   

 

8. EBP - Případová studie dívky s problémem vylučování moče 

Na dětské oddělení byla přijata desetiletá dívka s potížemi při močení - pálení, řezání, bolest 

při močení, bolestivostí v bederní krajině. Diagnostikována byla infekce močových cest - 

cystitida. Dívka dosud zdravá, ale byla na výletě, kde se realizovala hygienická péče úsporněji 

než v domácím prostředí, ve večerních hodinách došlo k prochlazení. Ordinovány jsou 

chemoterapeutika, doporučeno zvýšení příjmu tekutin a klid na lůžku. Dívce nechutnají 

v nemocnici vařené čaje a nechce je proto pít. Na základě diagnostikovaných problémů 

(ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje krátkodobý a dlouhodobý ošetřovatelský plán 

a zvažuje, zda může dívce doporučit k pití atraktivnější tekutiny - ovocné džusy a minerálky. 

 

9. EBP - Případová studie předškoláka s potřebou učení a stimulů 

Čtyřletý chlapec je přijat na dětské oddělení s onemocněním akutní bronchitidy. Jelikož 

s dítětem není hospitalizován nikdo z rodičů, je chlapec mrzutý a plačtivý, odmítá nabízenou 

stravu, avšak v odpoledních hodinách s příchodem rodičů se jeví spokojený. Po odeznění 

akutních příznaků chlapec začne mít zájem o komunikaci s jeho oblíbenou sestrou a dalším 

dítětem na pokoji, chce sám pečovat o svou hygienu, chce si hrát. Lékař nedoporučuje 

návštěvu herny, proto sestra volí herní aktivity, které mohou být realizovány na pokoji dítěte. 

Na základě diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje 
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krátkodobý a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, zda je pro dítě této věkové kategorie 

vhodné zvolit hru, při které bude dítě poznávat hmatem (bez zrakové kontroly) geometrické 

tvary umístěné v neprůsvitném pytlíčku.  

 

10. EBP - Případová studie dítěte s potřebou sebepéče 

Na dětské oddělení byl přijat sedmiletý chlapec k tonzilektomii. Den před zákrokem je dítě 

klidné, poučené rodiči o jejich raním příchodu před zákrokem. Dítě se obává zejména bolesti, 

avšak sestra jej uklidní a sdělí mu, jak bude o dítě postaráno, aby jej nic nebolelo, vysvětlí 

mu, jak se bude po zákroku stravovat a jaká bude jeho pohybová aktivita. Matka upozorní 

sestru, že dítě před příchodem do nemocnice nekoupala. Před spaním sestra společně 

s dítětem přistoupí k jeho hygienické péči a vyzve dítě, aby se samo okoupalo a umylo si také 

vlasy a vyčistilo zuby, ale dítě sestře sdělí, že to vždy dělá maminka. Na základě 

diagnostikovaných problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje krátkodobý 

a dlouhodobý ošetřovatelský plán a zvažuje, zda je dítě chlapcova věku schopno samo 

realizovat hygienickou péči - konkrétně hygienu dutiny ústní, koupel a mytí vlasů  

         

Příklad řešení kazuistiky 

 

Matce ve věku 23 let se narodil novorozenec předčasně, a to ve 30. gestačním týdnu. Matka 

verbalizuje strach o zdraví dítěte a úzkost z důvodu nejisté prognózy novorozence. 

Novorozenec je umístěn do inkubátoru, matka je umístěna po operačním porodu na JIP. Po 

7 dnech je přeložena na oddělení šestinedělí. U novorozence není nutná podpora dýchání přes 

ventilátor, avšak vzhledem k zajištění termoneutrality je novorozenec ponechán v inkubátoru, 

kde jsou mu zajišťovány základní biologické potřeby. Na základě diagnostikovaných 

problémů (ošetřovatelských diagnóz) sestra sestavuje krátkodobý a dlouhodobý 

ošetřovatelský plán a zvažuje, zda je vhodnou metodou péče klokánkování? 

 

Formulace klinické otázky v PICO formátu: 

P - Populace/problém: předčasně narozený novorozenec 30. gestační týden (středně nezralí)
3
 

I - Intervence/indikátor: klokánkování
2
 

C - Srovnatelná intervence: ponecháno v inkubátoru 

O – Výsledek: zvýšení váhového přírůstku
1
 

Klinická otázka: Zvyšuje metoda klokánkování váhový přírůstek nedonošeného 

novorozence? 
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Vyhledávací strategie: 

 

Český jazyk 

1 přírůstek – váhový přírůstek – váha - hmotnost – nárůst – zvýšení hmotnosti 

2 klokánkování – kontakt kůže na kůži 

3 novorozenec – předčasně narozený – nezralý – středně nezralý – novoroz* 

 

Anglický jazyk 

1 weight increase – weight gain 

2 kangaroo mather care – skin to skin contact 

3 newborn - premature infant - low birth weight – premtur* - neonatal* 

 

Výběr databází: 

Medline 

Bibliomedica  

Nursing Best Evidence for Nursing care 

Google Scholar 

 

Limity: 

časové rozpětí výzkumu v letech 2005 – 2010 

randomizované kontrolní studie (RTCs)  

nerandomizované kontrolní studie (non-RTCs)  

kohortové studie  

prospektivní studie 
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Kritické zhodnocení 

 
Autor Úroveň 

důkazu 

Typ studie Cíl Popis 

souboru 

Analýza dat Výsledky Přínos 

Boo, 

Jamli, 

2007  

 

II. RTCs  

 

Váhový 

přírůstek a 

růst obvodu 

hlavy  

 

126  

 

Nízká porodní 

hmotnost 

novorozenců 

Váhový 

přírůstek 

vyšší 

Klokánkování 

efektivní ke 

zvýšení 

hmotnosti dětí 

a jejich růst 

Subedi 

et al., 

2009  

 

V. Prospektivní, 

pozorovací 

studie  

 

Váhový 

přírůstek  

 

60 Váhový 

přírůstek v 

průměru 30 g 

za den a dobu 

hospitalizace v 

průměru 9 dní  

 Klokánkování 

efektivní ke 

zvýšení 

hmotnosti dětí 

a jejich růst 

Gupta 

et al., 

2007  

 

III. n-RTCs  

 

Váhový 

přírůstek, 

časné 

propuštění  

 

50 Novorozenci s 

průměrnou 

porodní váhou 

1487 g  

 

Vyšší 

váhový 

přírůstek 

Klokánkování 

efektivní ke 

zvýšení 

hmotnosti dětí 

a jejich růst 

Rao et 

al., 

2008  

 

II. RTCs  

 

Váhový 

přírůstek, 

obvod hlavy, 

délka  

 

206  Lepší 

denní a 

týdenní 

váhový 

přírůstek  

 

Klokánkování 

efektivní ke 

zvýšení 

hmotnosti dětí 

a jejich růst 

Dodd, 

2005  

 

II. RTCs  

 

Růst a vývoj  

 

16 Malý soubor Nezjištěn 

vyšší 

váhový 

přírůstek. 

Bezpečná 

metoda pro 

předčasně 

narozené děti, 

zlepšení pouta 

k rodičům. 

Ahn et 

al., 

2010  

V. Nepřesný 

popis 

Váha dětí, 

délka, obvod 

hlavy, 

vytvoření 

mateřského 

pouta a 

deprese u 

matek  

43  

 

 Zvýšení 

hmotnosti 

při 

propuštění 

Klokánkování 

efektivní ke 

zvýšení 

hmotnosti dětí 

a jejich růst 

 

 

 

Závěrečné vyhodnocení 

 

Problém:  

Přináší středně nezralým novorozencům klokánkování benefit v tom, že přibírají na tělesné 

hmotnosti? 

 

Doporučení: 

U středně nezralých novorozenců se doporučuje ke zvýšení nárůstu tělesné hmotnosti 

využívat při jejich stabilizovaném stavu metodu klokánkování od jedné do několika hodin za 

den. Výrazné výsledky jsou spatřovány u novorozenců s nižší porodní hmotností. 
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POTŘEBY ČLOVĚKA A OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA     

 

Lucie Sikorová 

 

 

1. Případová studie pacientky s narušenou podporou zdraví  

50letá paní Volná po chirurgické léčbě karcinomu žlučníku se navrací do domácí péče. Již při 

odchodu z nemocnice sděluje své obavy z toho, jak to všechno zvládne, protože odchází do 

předčasného důchodu, doma ji čeká manžel, ale ten se nikdy o nic v domácnosti nestaral. Paní 

Volná má obavy jak to doma asi teď vypadá, a že vzhledem k velké únavě nebude moci nic 

následující dny doma dělat. Paní Volné je doporučena služba domácí péče. Dva dny po 

návratu již k paní Volné přichází sestra z agentury domácí péče. Sestra konstatuje, že 

vzhledem k tomu, že do bytu přichází matce a otci pomáhat dcera pouze jedenkrát za týden, 

již nemá paní Volná žádná čistá pyžama, v místnosti je zápach zřejmě ze špinavého nádobí, 

patrný je nepořádek ve věcech (nádobí neumyté, prádlo volně položeno v různých částech 

bytu). Protože je paní Volná unavená, nevaří a stěžuji si, že z jednotvárného jídelničku (dietní 

opatření), většinou studeného jídla a velice nízké pohybové aktivity (uvádí jen pohyb na 

toaletu, protože ji vše bolí) trpí zácpou. Manžel sděluje, že už chce, aby bylo manželce lépe, 

protože on to nezvládá a dcera už je z toho dojíždění také unavená. Paní Volná věří, že však 

časem všechno zvládnou, ale tu domácnost asi nezvládne.   

 

2. Případová studie dívky se změnou výživy 

17letá dívka Eva je hospitalizována s podezřením na anorexii. Eva pochází z úplné rodiny, 

oba rodiče jsou zaměstnáni společně u firmy, kterou sami vybudovali. Eva má starší sestru 

(22), která studuje na vysoké škole a pobývá na vysokoškolských kolejích. Eva studuje 

gymnázium. Rodiče uvádí, že se Eva učí dobře a chtěla by jako její sestra studovat vysokou 

školu a potom jít pracovat do zahraničí, neboť se věnuje jazykům. V posledním roce se, ale 

její prospěch zhoršil. Eva přibližně ve stejné době začala chodit s chlapcem, přičítali to tedy 

nedostatku času na studium, ale Evě nic nezakazovali. Eva se však začala v této době vyhýbat 

sladkostem, později obědům a večeřím až nakonec ani nevěděli, zda vůbec něco jí, i když Eva 

vždy řekla, že už něco jedla. Nebylo údajně nutné, aby hubla, protože se vždy o svou postavu 

starala a cvičila. Z vyprávění Evy vyplývá, že se jen stará o své zdraví, že se přeci jíst tučné 

a sladké nemá a že má načteno spousty knih jak jíst zdravě, navíc prý nemá na taková jídla ani 

chuť. Dodržuje prý jen doporučení odborníků. Na pravidelné preventivní prohlídce jí sice 

lékařka sdělila, že v poslední době dosti zhubla, ale Eva má pocit, že je to dobře, že teď už 

začíná konečně vypadat tak, jak si vždy přála. Ohledně vyprazdňování prý teď má občasnou 

zácpu. Bez cvičení prý nemůže žít a tak chodí na různé pohybové aktivity 3x-4x týdně. 
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Problémy se stravováním rezolutně odmítá stejně jako „směšné“ podezření rodičů, protože 

oni „vždy chtějí všechno, aby bylo podle nich, ale jak uvádí „teď se mýlí, mému chlapci se 

líbím, jaká jsem teď, určitě by mne opustil, kdybych byla tlustá“. BMI Evy je 16, hypotenze, 

bradykardie, snížený kožní turgor. Menstruace pravidelná 30/6.  

 

3. Případová studie pacienta s narušeným vylučováním  

Pan His je přijat na interní oddělení z důvodu bolestivých křečí v břiše. Pan His je ve věku 75 

let a přišel v doprovodu manželky. Pan His uvádí, že byl vždycky zdravý jako „řípa“, a že 

vůbec do nemocnice nechtěl jít ale, že jej manželka donutila. Uvědomuje si, že to s ním myslí 

dobře. Jsou prý spolu víc jak padesát let a má pocit, že je vždy vše „po jejím“.  Pan His 

sděluje, že společně byli vždy docela aktivní, když ještě ženu nebolely tolik nohy, chodili 

pravidelně na túry a na procházky. Stravují se údajně někdy zdravě, někdy méně zdravě 

a někdy asi nezdravě, ale jak sděluje pan His „maso je přeci zdravé, a to mám nejraději, může 

být klidně i tučnější.“ V ranních hodinách prosí pan His o nové oblečení, neboť prý nestačil 

doběhnout na toaletu a došlo k malé nehodě. Druhý den se situace opakuje, s komentářem 

pana Hise, že je po ránu jaksi popleten a protože to tady moc nezná, tak vždycky utíká na 

druhou stranu, když potřebuje jít ráno na toaletu. Trošku se obává, aby se nic nedozvěděla 

jeho žena, protože by ho už nebrala, dle jeho slov „jako chlapa“. Večer, ale pan His nemůže 

ani usnout, protože se už obává rána, že opět dojde k pomočení a on nestihne dojít na toaletu. 

Jeho problém dokonce zastínil bolesti břicha, se kterými přišel k hospitalizaci, proto se 

domáhá návratu domů. V odpoledních hodinách odmítá pít, aby neměl na noc plný močový 

měchýř. Tady v nemocnici si totiž „připadá bezmocný“ zejména proto, že je to v ní všechno 

rozlehlé, stejné a špatně označené. Sestra nabízí panu Hisovi močovou láhev, kterou nejprve 

pan His nechce, ale nechá si ji na zkoušku. 

 

4. Případová studie pacientky s narušenou pohybovou aktivitou  

Paní Plachá je hospitalizovaná na interním oddělení kvůli vysoké hladině glykémie 

a podezřením na diabetes mellitus. Paní Plachá má 58 let a přichází v doprovodu manžela. 

Manželství hodnotí jak dobré. Má jednoho syna a jednu dceru. Paní Plachá má BMI 30 

a sděluje, že byla vždy spíše plnější postavy, ale v posledních 10 letech prý po odchodu ze 

zaměstnání ještě více přibrala na tělesné hmotnosti. Manžel jí, dle jejich slov sice nic 

nevyčítá, ale mrzí ho, že už nikam nechodí, a že jí vše dlouho trvá. Paní Plachá uvádí, že jí 

opravdu pohyb dělá potíže, že jí bolí nohy a nemůže popadnout dech, když někam spěchá. 

Dokonce jí bolí i ruce, a když něco potřebuje z horní police skříně, musí jí manžel pomoci, 

neboť ruce nad hlavu nemůže zvednout. Na procházky chodí přibližně 1x týden, a to většinou 



50 

 

jenom do obchodu. Někdy má údajně problémy s usínáním. Její manžel je prý tak hodný, že 

oběma i navaří, když ona má takové potíže se pohybovat. Trošku se prý postupně mění jejich 

role, což jí mrzí, ale nemůže s tím nic dělat. Kdysi prý ráda chodila v neděli do kostela, ale 

v posledních letech už tam dochází jen na Vánoce. S vyprazdňováním moče problémy 

nezaznamenala, ale v posledních letech trpí zácpou. Paní Plachá ví, že to může být tím, že se 

příliš nepohybuje, a že to vnímá jako projev stárnutí. Na radu lékaře měla prý snahu stravovat 

se takovým způsobem, aby došlo alespoň ke snížení tělesné hmotnosti, ale moc se jí to údajně 

nedaří, protože ji děti zásobují samými dobrotami a ona sama má sladké pokrmy moc ráda 

a nikdy neodolá. Fyzikální vyšetření potvrdilo omezený rozsah pohybu v kloubech, bolest při 

pohybové aktivitě, dyspnoi a tachypnoi po tělesné zátěži. 

 

5. Případová studie pacientky s narušenou kognicí  

Paní Lysá bydlí v domě s pečovatelskou službou. Má 78 let, v bytě bydlí sama, ale dochází za 

ní na návštěvu její děti (syn a dcera). Paní Lysá velice ráda vzpomíná, jaké to bylo krásné 

období, když byla mladá, jak se k sobě lidé pěkně chovali a vždy při návštěvě sestry jí vypráví 

příběhy ze života. Paní Lysá sama konstatuje, že si, ale nepamatuje, zda už užila ordinované 

léky, neví, kdy přesně byl u ní někdo návštěvě. Uvádí, že někdy dokonce zapomene, zda už 

jedla, ale údajně je to stejně jedno, protože vařit pro jednoho člověka je stejně „zbytečné“.  Je 

ze svého zapomínání smutná, protože byla učitelkou a vždy měla perfektní paměť. Test 

MMSE prokázal středně těžkou kognitivní poruchu, test funkčního zdraví demenci. Její 

aktivity jsou přes den minimální, neboť jí děti nedoporučují vůbec vycházet, aby se neztratila, 

což, ale jak sděluje, má potom vliv na to, že nemůže večer spát. Domnívá se, že takový závěr 

života si nepředstavovala, že už je tady zbytečná. Vyprazdňuje se, ale dle jejich slov 

pravidelně bez věších obtíží. Chtěla by navštěvovat nějaký klub pro seniory, ale vždy než se 

rozhodne tam zajít, už se jí nechce. 

 

6. Případová studie pacienta se změnou sebepojetí 

Na oddělení léčebny pro dlouhodobě nemocné byla přijata paní Malá ve věku 72 let. Paní 

Malá je vdova, má dvě děti, pět vnoučat a tři pravnoučata. Všichni tito blízcí žijí mimo město, 

ve kterém bydlí paní Malá. Do LDN byla umístěna po ochrnutí na polovinu těla - hemiparéza. 

Hovoří pomalu, občas nesrozumitelně, dokáže reagovat na jednoduché dotazy. Přijímá 

kašovitou stravu, je inkontinentní. Paní Malá je od příjmu na oddělení bez zájmu o okolí, na 

nic se neptá, při snaze sester zapojit ji do konverzace jen krčí rameny nebo se odvrací. Občas 

si paní Malá postěžuje, že za ní nikdo nepřijde, protože jsou všichni daleko. Její sklíčenost se 

v hovoru vyskytuje také při hygienické péči nebo stravování, kdy sděluje nespokojenost s tím, 
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že už se nedokáže nikdy o sebe sama postarat. Nevěří, že by jí rehabilitace pomohly, má 

pocit, že už nemá žádnou energii ani chuť dále žít. 

 

7. Případová studie matky s předčasně narozeným novorozencem 

Do rodiny přichází k první návštěvě novorozence dětská sestra, která před vyšetřením dítěte 

mapuje prostředí rodiny dítěte. Matka je ve věku 18 let. Dle jejích slov se na dítě moc těšila, 

ale dítě se narodilo předčasně, bylo nejprve umístěno v inkubátoru, a tak se obávala dítěte 

dotýkat a chovat jej.  U dítěte navíc podezření na DMO. Matka neví, co si s dítětem počít, 

protože stále pláče. S rodiči neudržuje přátelské vztahy, protože dle jejich slov holdovali příliš 

alkoholu. Matka se cítí unavená, protože žije sama bez partnera a nikdo jí s dítětem nepomáhá 

či v péči nevystřídá. Mladá žena se obává také kvůli své sociální situace, sama nevlastní 

automobil, který by jí pomohl v přemisťování s dítětem do obchodu, k lékaři apod.  

 

8. Případová studie pacienta před operačním zákrokem 

Pan Novák ve věku 56 let byl přijat k operaci kyčelního kloubu na oddělení ortopedie. Kůže 

obličeje je bledá, svaly v obličeji napjaté, pacient výrazně slyšitelně oddechuje, stěžuje si na 

sucho v ústech. Pacient sděluje, že se operace i samotné hospitalizace velmi obává, protože 

nikdy v této nemocnici nebyl a nezná to zde. Obává se, jak operace dopadne a zda bude moci 

nastoupit opět do zaměstnání (je elektrikářem ve větší společnosti). Chtěl by mít u sebe 

manželku, která je dle jeho slov celoživotní oporou a bez ní si dle jeho slov nenajde ani brýle. 

Pan Novák má nadváhu, aktivně se sportu nevěnuje, ale je si vědom toho, že po operaci je 

přiměřená pohybová aktivita nezbytná. Rovněž chce zhubnout, aby jeho klouby nebyly tolik 

zatěžovány. Jeho jídelníček je dle jeho názoru vhodně složen, i když jak uvádí, tučné maso 

má nejraději, nepohrdne ani buchtami. Pravidelně dochází na preventivní prohlídky u lékaře, 

kde je opakovaně konstatován jeho vysoký krevní tlak, nadváha a motivace zanechat kouření.  

 

9. Případová studie pacienta s diabetem 

Na interní oddělení byl přijat pan Vondrák (z JIP), kvůli dekompenzovanému diabetu. Pan 

Vondrák (věk 50 let) se považuje za aktivního člověka, který dokáže vydělat peníze, i když je 

dle jeho slov v práci stále ve stresu. Peníze pro rodinu jsou podle něj to nejdůležitější, protože 

pak jsou všichni doma spokojeni a rodina je pro něj vším. Hospitalizaci považuje za 

zbytečnou, protože se mu údajně udělalo nevolno hlavně kvůli horku a ne kvůli tomu, že 

nedodržuje dietu nebo, že by si zapomněl aplikovat inzulín. Domnívá se, že je v podstatě 

zdravý. Pan Vondrák však dle slov praktického lékaře nedodržuje pravidelné preventivní 

prohlídky a obvykle tvrdí, že cukrovku má v dnešní době každý a není potřeba stále běhat k 
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lékaři. Pan Vondrák sděluje, že zná o cukrovce všechno, včetně možných komplikací při 

nedodržování léčebného režimu. Uvádí, že doktory nemá rád a nevěří jim, protože „kdo se jim 

jednou dostane do rukou, už nikdy ho nepustí“. 

 

10. Případová studie seniorky žijící v domě s pečovatelskou službou 

70letá paní Navrátilová bydlí v domě s pečovatelskou službou. Bydlí sama, avšak jedenkrát 

týdně ji navštěvuje syn nebo snacha. Syn sestře sděluje, že má o matku strach zejména proto, 

že ji už dvakrát našel při příchodu na zemi (jednou v koupelně a jednou v ložnici). Paní 

Navrátilová je schopná se pohybovat s pomocí hůlky, a to i mimo domov, sděluje, že doma 

hůlku nepoužívá, proto někdy zavrávorá. Největší obtíže pociťuje, když se má ráno postavit z 

postele, musí chvíli sedět, aby neupadla. Syn nabízí matce úpravu pokoje tak, aby se jí po 

bytě lépe pohybovalo, a madlo do sprchy, aby se mohla držet, ale ona ho nechce obtěžovat. 

Paní Navrátilová občas také trpí nespavostí, proto si užívá dle potřeby hypnotika. S příjmem 

potravy nemá problémy. Při vyprazdňování moče vždy spěchá, jakmile ucítí nutkání, neboť 

již měla několik menších nehod v podobě pomočení. Nemocná se být necítí a sděluje, že vše 

se s věkem zhoršuje, ale že to je přeci přirozený proces.   

 

Příklad řešení případové studie pacientky s narušenou pohybovou aktivitou  

Paní Plachá je hospitalizovaná na interním oddělení kvůli vysoké hladině glykémie 

a podezřením na diabetes mellitus. Paní Plachá má 58 let a přichází v doprovodu manžela. 

Manželství hodnotí jak dobré. Má jednoho syna a jednu dceru. Paní Plachá má BMI 30 

a sděluje, že byla vždy spíše plnější postavy, ale v posledních 10 letech prý po odchodu ze 

zaměstnání ještě více přibrala na tělesné hmotnosti. Manžel jí, dle jejich slov sice nic 

nevyčítá, ale mrzí ho, že už nikam nechodí, a že jí vše dlouho trvá. Paní Plachá uvádí, že jí 

opravdu pohyb dělá potíže, že jí bolí nohy a nemůže popadnout dech, když někam spěchá. 

Dokonce jí bolí i ruce, a když něco potřebuje z horní police skříně, musí jí manžel pomoci, 

neboť ruce nad hlavu nemůže zvednout. Na procházky chodí přibližně 1x týden, a to většinou 

jenom do obchodu. Někdy má údajně problémy s usínáním. Její manžel je prý tak hodný, že 

oběma i navaří, když ona má takové potíže se pohybovat, ale chtěla by to zlepšit. Trošku se 

prý postupně mění jejich role, což jí mrzí, ale nemůže s tím nic dělat. Kdysi prý ráda chodila 

v neděli do kostela, ale v posledních letech už tam dochází jen na Vánoce. Moc se jí už, ale 

nechce nic dělat a nikam chodit. S vyprazdňováním moče problémy nezaznamenala, ale 

v posledních letech trpí zácpou. Paní Plachá ví, že to může být tím, že se příliš nepohybuje, 

a že to vnímá jako projev stárnutí. Na radu lékaře měla prý snahu stravovat se takovým 

způsobem, aby došlo alespoň ke snížení tělesné hmotnosti, ale moc se jí to údajně nedaří,  
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protože ji děti zásobují samými dobrotami a ona sama má sladké pokrmy moc ráda a nikdy 

neodolá. Fyzikální vyšetření potvrdilo omezený rozsah pohybu v kloubech, bolest při 

pohybové aktivitě, dysponi a tychypnoi po tělesné zátěži. 

1. Zaznamenat v případu podstatné informace o dysfunkčních potřebách 

2. Zaznamenat v případu přerušovaně podstatné informace o funkčních potřebách 

3. Zanést informace o funkčních a dysfunkčních potřebách do grafu – mapy klinické úvahy, 

vycházející z anamnestického rámce Gordonové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informace z kruhu, kde je uvedeno nejvíce dysfunkčních potřeb nás vedou k doméně, 

kde se bude vyskytovat nejvíce problémů klientky (Prioritní problém) – uvedeme 

název domény. 

5. Kolem kruhu převést tyto informace na určující charakteristiky ošetřovatelských 

diagnóz a stanovit ošetřovatelské diagnózy. 

6. Stejným způsobem možno hledat další problémy klienta (domény, určující znaky a 

následné ošetřovatelské diagnózy).  
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OŠETŘOVATELSKÉ VÝKONY A INTERVENCE V PEDIATRII     

 

Lucie Sikorová 

 

 

1. EBP - Případová studie dítěte při měření fyziologických funkcí 

Matka přichází s dvouletým chlapcem Matějem do ordinace praktického lékaře pro děti 

a dorost. Chlapec pláče, odmítá komunikovat, kašle a jej u něj patrná facies febris. Sestra chce 

Matějovi změřit tělesnou teplotu s pomocí digitálního axilárního teploměru. Dítě se brání a 

matka uvádí, že doma používá digitální ušní teploměr. Sestra zvažuje, zda využití digitálního 

ušního teploměru je efektivní při měření tělesné teploty u dvouletého dítěte. 

 

2. EBP - Případová studie dítěte při fyzikálním vyšetření 

Chlapec Tomáš ve věku 24 měsíců je přijat na dětské oddělení s průjmem a zvracením, které 

se dostavily po požití hranolek s tatarkou na koupališti během předešlého dne.  Během dětství 

dítě nemělo žádné zdravotní obtíže, nikdy nebylo v nemocnici. Sestra chce dítě fyzikálně 

vyšetřit s ohledem na objektivizaci ošetřovatelské diagnózy deficit tělesných tekutin. Zvažuje, 

zda vyšetření dutiny ústní má zařadit na počátku vyšetření.       

 

3. EBP - Případová studie novorozence při prvním ošetření  

Po porodu novorozence, který se narodil ve 37. gestačním týdnu, uskuteční lékař zajištění 

průchodnosti jeho dýchacích cest. Následně sleduje sestra adaptaci novorozence a realizuje 

jeho první ošetření. V první fázi k ošetření náleží podvázání pupečníku a jeho následné 

ošetření. Sestra zvažuje zda, dezinfekce lihem je nejlepším způsobem ošetření pupečního 

pahýlu, vedoucí k nekomplikovanému zhojení.  

 

4. EBP - Případová studie dítěte při sondování 

Na oddělení JIP Dětské neurologické kliniky byl přijat sedmiletý Tomáš po úrazu, kdy byl 

sražen při jízdě na kole autem. Dítě bylo dosud zdrávo, bez zkušeností s nemocničním 

zařízením. Tomáš je soporózní, vyprazdňuje se do pleny, nepřijímá potravu ústy, proto je 

indikováno zavedení nasogastrické sondy. Sestra zvažuje, jakým způsobem ověří přítomnost 

sondy v žaludku. K aktuálním možnostem ověření polohy sondy je pH metrie. Sestra tedy 

zvažuje, zda je pH metrie efektivní metodou prokazující přítomnost sondy v žaludku. 
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5. EBP - Případová studie koupání kojence 

Dítě umístěné v domově pro děti do tří let absolvuje každodenní večerní koupání. Martínek ve 

věku 12 měsíců, který je zde umístěn z důvodu mladistvé matky vždy při koupání pláče. 

Ačkoliv sestry zkoušeli chlapce koupat i v ranních hodinách, kdy je dítě obvykle klidnější než 

večer, Martínek je při koupeli vždy silně rozrušen a pláče. Sestra zvažuje další možnosti, které 

mohou zlepšit komfort dítěte při koupeli a navrhuje, upravit teplotu vody ve vaničce. Sestra 

zvažuje, zda je možné s ohledem na věk dítěte použít při koupeli 32 ºC a zda při snížení teploty 

vody koupele na 32ºC dojde ke spokojenosti dítěte, při koupeli. 

 

6. EBP - Případová studie kojence při polohování 

Petr se narodil ve 32. týdnu gravidity, per sectum, porodní hmotnost byla 1250 g, porodní 

délka 38 cm. Po porodu umístěn na umělou plicní ventilaci. 12. den nastal rozvoj masivního 

intrakraniálního krvácení s devastací tkáně centrálního nervového systému (CNS), následně 

rozvoj posthemoragického hydrocefalu s následnou drenáží vertikulo-peritoneální (VP) 

shuntem. Postupně progredující atrofie CNS s klinickým obrazem těžké psychomotorické 

retardace. Dítě bylo umístěno na oddělení dětské neurologie a následně do dětského domova 

pro děti do tří let. Sestra zvažuje jakým způsobem efektivně polohovat hlavičku dítěte, které ji 

nezvedá a otáčí minimálně, aby nedošlo k dekubitům. Zvažuje, zda může dítě pokládat i na 

bříško, zda je pro něj vhodná poloha hnízda a zda je vhodné kojence budit z důvodu 

polohování co dvě hodiny kvůli změně polohy. 

 

7. EBP - Případová studie novorozence při přebalování 

Před odchodem maminky s dítětem z porodnice do domácího ošetřování se maminka obrátí na 

sestru s dotazem, zda má dítě balit do širokého balení, neboť již u prvního dítěte byla 

zaznamenána dysplazie kyčelního kloubu s následnou korekcí pomocí Pavlíkových třmenů. 

Maminka se obává opakování této situace, proto chce problému preventivně předcházet. 

Sestra zvažuje, zda mamince jako preventivní postup vývoje kyčelních kloubů doporučit široké 

balení. 

 

8. EBP - Případová studie batolete při odběru biologického materiálu 

Dívka - Helenka ve věku 30 měsíců je přijata s podezřením na pyelonefritidu na dětské 

oddělení s matkou. Dítě je febrilní, s projevy dehydratace, spíše apatické. Matka sděluje, že 

Helenka doma zvracela. Při krevních odběrech zjištěna elevace zánětlivých markerů. Lékař 

indikuje odběr moči na bakteriologické vyšetření. Sestra zvažuje, zda odběr moči do sběrného 
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sáčku po oplachu a dezinfekci genitálu u dítěte ve věku 30 měsíců, je vhodným způsobem 

odběru moči k bakteriologickému vyšetření. 

 

9. EBP - Případová studie dítěte s poruchou vylučování moče 

Na oddělení popálenin je přijato dítě ve věku 5 let, (tělesná hmotnost 15 kg, tělesná výška 104 

cm), u kterého došlo k popálení hrudníku polévkou, kterou na sebe dítě převrhlo. Dítě je 

plačtivé, vystrašené, stěžuje si na bolest. Lékař hodnotí popáleninu I. stupně v rozsahu 8 % 

těla. Dítě je přijato z chirurgické úrazové ambulance, kde bylo realizováno základní ošetření. 

Dítě je umístěno na sterilní box. Sestra podává analgetika a sedativa, sleduje fyziologické 

funkce, saturaci krve kyslíkem, odebere biologický materiál a hodnotí bilanci tekutin. Dítě 

vyloučilo 400 ml množství moči/24 hodin. Sestra zvažuje, zda při vyloučeném množství moči 

400 ml/24 hodin, může stav označit za oligurii.  

 

10.  EBP - Případová studie kojence při aplikaci léků 

Na kojenecké oddělení byl přijat kojenec ve věku 12 měsíců s výdechovou dušností, 

prodlouženým expiriem, vrzoty a pískoty při dýchání. Dítě trápí také bronchiální 

hypersekrece. Lékařem byla stanovena diagnóza obstruktivní bronchitida. K léčbě byla 

ordinována inhalační bronchodilatantia. Sestra zvažuje způsob podání inhalačních léků přes 

spacer či nebulizátor. Sestra zvažuje, zda bude u dítěte ve věku 12 měsíců efektivnější, podá-li 

inhalační léky přes spacer. 
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OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ     

 

Yvetta Vrublová 

 

 

1. EBP - Kazuistika  ženy s gynekologickým zánětlivým onemocněním  

Do gynekologické ambulance přichází 45letá žena, která si stěžuje na dlouho trvající 

gynekologické obtíže – výtok tvarohové konzistence, pocit zápachu, dyskomfort během 

pohlavního styku. Subjektivně pociťuje tupou bolest v podbřišku. V tříslech si nahmatala 

zvětšené uzliny, které jsou citlivé na dotek. 

Rodinná anamnéza – matka DM II.typu na dietě, otec se léčí s hypertenzí 

Osobní zdravotní anamnéza – hypertenze I.typu – stabilizovaná medikací (Prestarium Neo1- 

0-0, Lokren 0,25 ½ - 0 -0) 

Pracovní a sociální anamnéza -  klientka je vdaná, bydlí s manželem ve společné 

domácnosti. Pracuje jako účetní. Pravidelně cvičí, navštěvuje saunu, krytý bazén. 

Gynekologická anamnéza – menstruace od 13 let, pravidelná, dva fyziologické porody, 0 

interrupcí, 1 potrat, pět let bez přestávky užívá perorální hormonální antikoncepci, vita 

sexualis pravidelný, v minulých pěti letech 2x přeléčená pro zánět pochvy a vulv 

 

Katamnéza 

Žena pociťovala již čtrnáct dní tlakovou – tupou bolest v podbřišku. Výtok udávala jako 

hojný, hustý, tvarohové konzistence. Dále uváděla dyskomfort při pohlavním styku – bolest.  

Během získávání anamnestických údajů bylo provedeno fyzikální vyšetření: krevní tlak byl ve 

fyziologické hranici 135/80, žena byla bez zvýšené tělesné teploty.  Na dotaz týkající se 

intimní hygieny byla zjištěna pravidelnost 2 – 3 denně, používání intimního gelu, preferování 

sprchování. Při analýze proběhlých onemocnění udala žena léčbu dvěma typy antibiotik 

důvodu dlouho neustupujícímu bakteriálnímu infektu, léčba skončila před třemi týdny.  Žena 

měla BMI 28,5. Celkově si žena stěžovala na svědění kůže, zvýšenou žízeň. Po vyšetření 

gynekologem byla nasazena lokální léčba chemoterapeutiky zkombinovaná s perorálním 

podáváním antibiotik. Doporučeno bylo i přeléčení partnera. Žena byla edukována o 

dodržování zásad osobní a sexuální hygieny. Ženě bylo doporučeno vyšetření glykémie 

z důvodu výskytu diabetu v rodině a také z důvodu uváděného pocitu svědění zevního 

genitálu. S tímto doporučením byla žena odeslána k obvodnímu lékaři. 

 

Úkoly 

Jaké znáte typy gynekologických zánětů a zásady jejich léčby. 
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Sestavte edukační plán pro ženu v rámci léčebného režimu a prevence zánětlivého 

gynekologického onemocnění. 

Poučte pacientku o průběhu OGTT. 

 

EBP úkoly 

Vyhledejte důkazy týkající se rizik vzniku gynekologické infekce. 

Výskyt gynekologických zánětů u žen s glukózovou intolerancí. 

Přenos zánětlivého onemocnění z muže na ženu a z ženy na muže. 

 

 

2. EBP - Kazuistika  ženy s endometriózou  

K operačnímu zákroku byla na gynekologické oddělení plánovaně přijata 45letá žena 

k operačnímu řešení endometriálních ložisek v dutině břišní. Gynekologickou ambulanci 

navštěvuje pravidelně 2x ročně. 

Rodinná anamnéza -  otec ca plic, matka prodělala ca prsu, léčí se s ICHS  

Pracovní a sociální anamnéza -  klientka je rozvedená a bydlí se synem ve společné 

domácnosti. Pracuje jako středoškolská učitelka na střední škole. 

Osobní zdravotní anamnéza - celiakie od 21let, hyperfunkce štítné žlázy řešená 

medikamentózně 

Gynekologická anamnéza - menstruace od 13 let, cyklus pravidelný, jeden porod, žádné 

interrupce a potraty, hormonální antikoncepci neužívá, vitae sexualis neudává 

 

Katamnéza 

Ženě byla diagnóza endometriózy stanovena před dvěma lety, kdy prodělala několik vyšetření 

z důvodu bolesti v oblasti břišní (zejména v noci) a z důvodu přítomnosti acyklického 

krvácení z rodidel. Nejdříve měla pocit, že udělala dietní chybu vzhledem ke své autoimunní 

chorobě – malabsorpční syndrom (celiakie). Po několika týdnech, kdy bolest v noci 

neustupovala a žena si byla vědoma svého přísného dodržování diety, navštívila obvodního 

lékaře. Byly jí provedeny odběry krve na protilátky proti gliadinu a tranglutamináze. Dále 

byla poslaná na sonografii dutiny břišní. Výsledky krevních testů byly negativní, sonografické 

vyšetření břicha bez patologie, v nálezu byla popsána pouze zvětšená děloha. Žena byla 

poslána na gynekologické vyšetření, které prokázalo endometriózu mimo děložní dutinu 

v dutině břišní. Ženě byla naordinována hormonální terapie Depo – Provera injekčně co 3 

měsíce. Aplikace tohoto preparátu byla provedena celkem 4x po dobu 12 měsíců. Žena 

přestala menstruovat, zvýšila se u ní tělesná hmotnost o 6 kilogramů. Udávala pocit 
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nafouknutého břicha, noční bolesti v dutině břišní zpočátku polevily, cítila se subjektivně 

lépe. Po půl roce se začaly bolesti opět dostavovat zejména v noci. Po několika měsících se 

žena po domluvě s gynekologem rozhodla absolvovat diagnosticko-laparakoupickou operaci 

s následným snesením endometriálních ložisek. Byla provedena dlouhodobá předoperační 

příprava – krevní testy, interní předoperační vyšetření. Žena byla k hospitalizaci přijata den 

před plánovaným operačním zákrokem na gynekologické oddělení, kde byla provedena 

předoperační příprava a následný den byla u ženy provedena gynekologická laparoskopická 

operace. Po operaci byla přeložena na JIP, kde byla napojena na monitor pro sledování 

fyziologických funkcí, byl zaveden šokový záznam. V rámci ordinace lékaře byl rozepsán 

infuzní program.  U ženy byl zaveden permanentní katétr do močového měchýře, Z dutiny 

břišní vycházel Redonův drén. Žena po dvou hodinách po přeložení z operačního sálu nabyla 

vědomí. Druhý den ráno byly ženě provedeny krevní testy – KO. Permanentní močový katétr 

byl vytažen, zajištění krevního řečiště bylo zrušeno. Žena byla vertikalizovaná, zavedena do 

koupelny a za asistence sestry byly odkryty operační ranky. Žena během hygieny byla 

poučena o péči o operační ránu. V Redonově drénu bylo jištěno cc 50ml sekretu. 

 

Úkoly 

Zpracujte plán bezprostřední předoperační přípravy. 

Vypracujte plán ošetřovatelské péče u uvedené pro prvních 24 hodin kooperace, včetně 

překladu na standardní gynekologické oddělení. 

Proveďte klasifikaci endometriózy. 

V čem spočívá léčba endometriózy. 

Zpracujte edukační materiál pro ženy po gynekologické operaci. 

 

EBP úkoly 

Výskyt bolesti u endometriózy. 

Délka zavedení pernamentního močového katetru. 

Péče o Redonův drén. 

Výživa u celiakie. 

 

3. EBP - Kazuistika ženy s plánovanou gynekologickou operací 

36 – letá žena (matka tří dětí – 4, 8, 10 let)  přichází na chirurgickou ambulanci s bolestí 

lokalizovanou v břišní dutině, stěžuje si na dlouhodobé potíže s vyprazdňováním stolice. 

Udávala, že si občas musela provádět sama manuální vybavení stolice. Byla vyšetřena 

s výsledkem hmatné rezistence v oblasti malé pánve. Dále bylo doporučeno gynekologické 
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vyšetření včetně ultrazvuku. Byla potvrzena diagnóza karcinom děložního těla s rozšířením na 

pravé ovarium. Vzhledem k rozsáhlému nálezu byla diagnostikována koloskopie. Při  

uvedeném vyšetření byl nalezen infiltrát v segmentu colli descendenti. Žena byla odeslána 

k onkogynekologickému konziliu, kde byla naplánovaná gynekologická operace. 

V dlouhodobé předoperační přípravě žena absolvovala cystoskopii, spirometrii, krevní testy, 

RTG plic. Se všemi výsledky bylo provedeno cílené interní předoperační vyšetření. Závěrem 

bylo doporučení k operačnímu zákroku. 

Rodinná anamnéza -  otec diabetes mellitus na dietě, matka se léčí  s hypertenzí  

Pracovní a sociální anamnéza -  klientka je vdaná na mateřské dovolené, bydlí s manželem 

ve společné domácnosti.  

Osobní zdravotní anamnéza – před dvěma lety prodělala konizaci čípku z důvodu 

histologické patologie na čípku, 

Gynekologická anamnéza - menstruace od 12 let, tři porody, žádné interrupce a potraty, 

hormonální antikoncepci neužívá, vitae sexualis pravidelný 

 

Katamnéza 

36 – letá žena (matka tří dětí – 4, 8, 10 let)  přijatá k plánované  hospitalizaci  na 

gynekologické  oddělení k operaci (hysterektomie abdominalis cum adnextomia a bilaterali).  

k operačnímu řešení karcinomu děložního těla, ovária zasahující do tlustého střeva. 

V den přijetí bylo provedeno vyšetření lékařem a seznámení s operačním postupem a také ji 

byla citlivě vysvětlena možnost provedení stomie z důvodu  prorůstání novotvaru do recta. 

Pacientce byly zodpovězeny veškeré dotazy týkající se dalších možností léčby, oblast 

sexuality nebyla vzhledem již k tak náročnému sdělení rozebírána.  V rámci operačního 

zákroku byla kromě hysterektomie abdominalis cum adnexetomie provedena stomia 

terminalis coli descendentis, omentoektomie, salping nodi lymfatici. Po operačním zákroku 

byla pacientka převezena na gynekologickou JIP, kde byla napojena na monitor (oxygenace, 

TK, P, TT), byl založen šokový záznam. U ženy byl zaveden periferní žilní katetr pro infuzní 

program, operační rána s vyšitou stomií a pooperační rána byly sterilně překryt. Z operační 

rány byl vyveden Redonův drén. V rámci sledování diurézy by zaveden permanentní močový 

katedr. Vědomí žena nabyla po třech hodinách po operaci, na kontrolní otázky vztahující se 

ke stavu vědomí byly adekvátně zodpovězeny. Žena byla analgetizována podle ordinace 

lékaře, na akutní bolest si nestěžovala. První pooperační den byla žena vertikalizovaná, byly 

provedeny kontrolní odběry – KO s cílenou kontrolou hemoglobinu( 104g/l). Operační rána 

po abdominální hysterektomii byla odkryta a ošetřena. Žena poučena o péči o operační ránu – 

časté omývání PH neutrálním mýdlem. Pooperační průběh na JIP proběhl bez komplikací. 
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Druhý den po převezení pacientky na standardní oddělení byl odstraněn močový permanentní 

katedr, dále byl proveden převaz operační rány, včetně převazu stomie, u něhož byla přítomna 

stomická sestra, která si pacientku přebrala do stomické péče. V edukci v péči o stomii 

poučila ženu o kompenzačních pomůckách při stomii. Stomická sestra zjistila u  klientky 

psychickou dekompenzaci z  pocitu fyzického  zohyzdění a následně obavy, jakým způsobem 

bude moci  žít sexuálně se svým partnerem. Na základě těchto informací byl s klientkou 

proveden důvěrný rozhovor, který byl zaměřen jednak na sebepojetí, na změnu postoje ke 

svému tělu, na možnosti komunikace s partnerem a také na možnost ukrytí stomie přiléhavou 

košilkou, použití malého stomického sáčku a na možnost  využití lubrigačního gelu ke 

zvlhčování poševní sliznice. Klientka ochotně spolupracovala. Následovala série pěti cyklů 

chemoterapie. Po celou dobu ji byl významnou oporou partner. Při ambulantních 

chemoterapiích působila žena vyrovnaně. Po absolvování léčby byla žena převedena 

k dispenzarizaci do   gynekologicko-onkologického stacionáře kde při pravidelných 

kontrolách klientka udávala   celkovou  vyrovnanost a také pravidelný sexuální život, který 

z jejího pohledu   přispěl ke kvalitě života. V současné době je  členkou  Klubu stomiků, kde  

získává nové podněty týkající se této oblasti.   

 

Úkoly 

Jaká je specifika ošetřovatelské péče u ženy před onkogynekologické operaci. 

Vypracujte plán ošetřovatelské péče v pooperačním období u ženy po abdominální operaci 

s vyvedenou kolostomií s využitím ošetřovatelské diagnostiky. 

 Vysvětlete pojem „ stomie“ a proveďte jejich klasifikaci. 

Vyhledejte možnosti stomických pomůcek s ohledem na zdravotní pojišťovnu 

 

EBP úkoly 

Vyhledejte důkazy na efektivní ošetření stomie. 

Výživa při kolostomii. 

Sexuální život u pacientů se stomií 

 

4. EBP - Kazuistika ženy s karcinomem prsu 

Žena 49 let, vysokoškolačka, lékařka. Dlouhodobě dispenzarizovaná v mamologické poradně 

po dysplazii a fibrocystické změny levého prsu. 

Rodinná anamnéza - matka zemřela na zhoubný novotvar žaludku, otec se léčí na ICHS 

Zdravotní anamnéza -  bez zdravotních problémů, bez chronické medikace 

Pracovní a sociální anamnéza – lékařka, bydlí sama, rozvedená 
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Gynekologická anamnéza – menstruace od 14 let, pravidelná, 1 fyziologický porod, 0 

interrupcí, 0 potratů. Po rozvodu se svým partnerem zanevřela na muže. Sexuální život jí 

nechybí, menopauza od 47 let.   

 

Katamnéza 

Nemoc byla ženě diagnostikována před čtyřmi měsíci, chodila na pravidelné prohlídky  1x za 

rok do mamologické poradny. Samovyšetřování prsu prováděla pravidelně. Při plánované 

mamografii ji byl nalezen v pravém horním kvadrantu levého prsu útvar velikost 3x1,9 cm. 

Byla provedena punkční biopsie a materiál zaslán na histopatologické vyšetření. Tímto 

vyšetřením byl diagnostikován invazivní duktální karcinom. Nádor byl operativně odstraněn, 

z důvodu pozitivní sentinelové uzliny byla provedena lymfonodektomie.  Pacientka 

podstoupila IV. cykly adjuvantní chemoterapie (Cistplatina + Taxol). Během chemoterapie 

ženě vypadaly vlasy, řasy, obočí. Během chemoterapie se snížila její tělesná hmotnost o šest 

kilogramů. 

Velkou zátěží bylo pro ni sdělení diagnózy, v současné době má pocit, že se s touto situací 

vyrovnala. Pravidelně relaxuje, snaží se pozitivně myslet. Žena je věřící, jejím hlavním 

přáním je návrat do zaměstnání, zdraví její rodiny a dožití se vnoučat. 

 

Úkoly 

Naplánujte plán ošetřovatelské péče u ženy po onkogynekologické operaci s vyvedenou 

stomií. 

Jaká je specifika ošetřovatelské péče u ženy během cyklů chemoterapie. 

V čem spočívá péče o ženu při radioterapii. 

 

EBP úkoly 

Vyhledejte důkazy na efektivní doporučení při polohování horní končetiny, u které byla 

provedena lymfonodektomie. 

Výživa při chemoterapii. 

Péče o kůži při chemoterapii. 

 

5. EBP - Kazuistika ženy s karcinomem děložního čípku 

V gynekologické ambulanci je dispenzarizovaná žena 18 let pro patologický nález na čípku 

děložním.  

Rodinná anamnéza: Matka užívá hormonální terapii, varixy DK, otec DM, na dietě, bratr 

zdráv. 
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Pracovní a sociální anamnéza  - svobodná, studující bydlí v rodinném domku s rodiči a 

mladším bratrem  

Osobní zdravotní anamnéza: běžné dětské nemoci, v dispenzarizaci pro hypofunkční ledvinu, 

toho času jen pravidelné kontroly, operace tonzilektomie v dětství, gynekologická 

laparoskopická operace pro srůsty v malé pánvi. Alergologická anamnéza - serózní alergie, 

prach, pyly, antihistaminika –  XYZAL, tbl. Při potížích.  Kouří 15 cigaret denně, alkohol 

příležitostně, drogy jen občas (marihuana). 

Gynekologická anamnéza: menses od 12 let, pravidelný, 28/5. Asi 3 roky užívá hormonální 

antikoncepci –  Lindynette tbl., pohlavní styk od 14 let, 6 sexuálních partnerů, porody 0, ITP 

1 krát, spontánní abort 0., gynekologické onemocnění –  v 16 letech prodělala kapavku. 

Poléčená pro chlamydie a srůsty. Asi 2 roky dispenzarizována pro prekancerózu děložního 

hrdla. 

Katamnéza 

Osmnáctiletá pacientka, bez pozoruhodností v anamnéze, z gynekologické anamnézy 

prodělaná kapavka, která byla vyléčená. V 17. letech diagnostikována genitální forma 

chlamydií, nyní již vyléčena. Kontrolní vyšetření negativní. Pro trvající bolesti v podbřišku 

provedena diagnostická laparoskopie, kde byly zjištěny černé srůsty v malé pánvi, které byly 

rozrušeny. Poté již bez potíží. V lednu dispenzarizována pro opakovaně suspektní cytologické 

stěry. Pacientka je bez subjektivních potíží, jedná se o klinický němý nález. Po dvou 

suspektních stěrech, které byly provedeny v červnu a prosinci, provedena biopsie děložního 

hrdla s nálezem CIN II. Načež pokračováno jen v dalších kontrolách na naší gynekologické 

ambulanci. Pro zhoršení kolposkopického nálezu potvrzena těžká prekanceróza. Proto 

v březnu následujícího roku byla pacientka indikována ke konizaci. Konizace provedena 

ambulantně v lokální anestezii. Výkon trval cca 10-15 minut, bez nutnosti hospitalizace. 

Maminka na přání pacientky přítomna výkonu. Obávala se o život dcery, o její roli budoucí 

matky. Histologie po výkonu zaslána do bioptické laboratoře. Pro nejasný nález provedeno 

druhé konziliární čtení a definitivní nález byl stanoven jako spinocelulární karcinom 

děložního čípku. V případě pacientky histopatolog popisuje těžké dysplastické změny 

v konizátu, dosahující k resekčním okrajům a zůstává velké riziko ponechané prekancerózy 

v ošetřeném děložním čípku a tudíž včasná recidiva základního onemocnění. Proto byla 

provedena rekonizace. Toto již provedeno s hospitalizací na gynekologickém oddělení. 

Výkon proběhl v celkové anestezii bez komplikací. Druhý den ráno pacientka odchází domů 

ke klidovému režimu trvajícímu zhruba 14 dní. Je poučena o zákazu pohlavního styku, 
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zvýšené hygieně a klidovému fyzickému režimu. Po definitivním zhojení za cca 4 až 5 

měsíců, byly provedeny cytologické stěry, které byly již normální. Další kontroly byly 

stanoveny 1 krát za 6 měsíců po dobu minimálně 5 let.  

 
 

6. EBP - Kazuistika gravidní ženy s karcinomem děložního čípku  

30 – ti letá paní byla přijata k hospitalizaci na gynekologicko-porodnické oddělení pro 

krvácení ve 24. týdnu gestace. Jedná se o ženu s prvním těhotenstvím, které bylo chtěné. 

Rodinná anamnéza – v rodině nejsou žádná závažná onemocnění, matka se léčí s hypertenzí 

Pracovní sociální anamnéza -  klientka bydlí s přítelem ve společné domácnosti, současné 

době na rizikovém těhotenství, dříve pracovala jako prodavačka v parfumerii 

Osobní zdravotní anamnéza – negativní, operace neguje 

Gynekologická anamnéza - menstruace od 14 let, pravidelná, antikoncepci užívala od 15 let, 

vysazena před rokem, jde o primiparu. V těhotenství pravidelně navštěvovala prenatální 

poradnu, kde absolvovala i gynekologické prohlídky. Absolvovala také prenatální kurz včetně 

plavání pro těhotné. Během těhotenství nebyl přítomen výtok, krvácení. Sexuální život 

v těhotenství udávala jako pravidelný. 

 

Katamnéza  

Prenatální období 30 - ti letá žena ve 24. týdnu těhotenství byla hospitalizována na 

gynekologicko – porodnickém oddělení na základě krvácení z pochvy. Gynekologická 

vyšetření odhalila čípek s invazivním neoprocesem na ectocervixu obou pysků, který 

nepřesahuje na klenby a stěny poševní. Transvaginální sonografie zobrazuje neostře 

ohraničený okrsek o velikosti 39x25 mm a magnetická resonance potvrzuje tento nález. 

Histologie odebraného vzorku potvrdila agresivní karcinom, dobře rozlišený, tvořený 

dlaždicovými buňkami, dle TNM klasifikace jde o stádium IB2. Ultrazvuk objevil 

nitroděložní těhotenství s normální stavbou plodu. Díky silné touze pacientky pokračovat v 

těhotenství se zahajuje chemoterapeutická léčba s týdenní aplikovanou dávkou 40mg/m2, aby 

se zabránilo postupu nemoci.  

Celkem sedm dávek chemoterapie, které proběhly v období mezi 25. a 31. týdnem těhotenství 

bez nežádoucích účinků na plod a bez komplikací u matky. Neoadjuvantní chemoterapie 

probíhala v režimu „weekly“. Pacientka byla vždy přijata do nemocničního zařízení k 

rehydrataci a následný den k chemoterapii. V celkově stabilizovaném stavu byla propouštěna 

domů s indikací transportu sanitkou či domluveným odvozem. Celá terapie byla klientkou 

dobře snášena, cítila se dobře, bez bolestí, nekrvácela z rodidel, pohyby plodu cítila dobře. 

Nežádoucí reakce vznikla jen po aplikaci první dávky chemoterapie, a to formou vomitu.  
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Pravidelně docházela k vyhodnocování nálezu, zvláště se kontroloval plod a jeho reakce na 

léčbu. Nemoc byla pozastavena a situace objektivně zhodnocena jako „operace schopná“ na 

základě gynekologického vyšetření, transvaginálního sona a kontroly magnetickou resonancí 

v 33. týdnu těhotenství.  V 34. týdnu těhotenství bylo ukončeno těhotenství císařským řezem a 

provedena radikální operace dle Wertheima – Meigse. Peroperačně nebyly shledány známky 

šíření nádoru mimo dělohu. Histopatologické zhodnocení ukázalo zbylý nádor o velikosti 14 x 

10mm, bez narušení lymfatického systému a bez metastází. Ženě se narodila holčička, 2070g 

s Apgar výsledky 9/10/10.  Její stav se komplikoval pneumotoraxem s potřebou 

endotracheální ventilace v délce pěti dnů. Po operačním zákroku byla převezena na 

gynekologickou JIP, kde byla napojena na monitor (TK, D, P, TT, oxygenace, vědomí).  U 

ženy byl zaveden permanentní močový katétr a venózní žilní katétr. Analgetizace probíhala 

podle ordinace lékaře. Z důvodu zdravotního stavu dítěte nabylo provedeno přiložení holčičky 

k prsu. Po denní hospitalizaci na gynekologické JIP a vertikalizaci byla klientka přeložena na 

oddělení šestinedělí. Zde proběhlo poučení o péči o prsa a odstřikování mléka z důvodu 

nastartování laktace Průběh šestinedělí byl přirozený, klientka byla afebrilní, pooperační rána 

klidná, hojila se per-primam, bez sekrece či jakýchkoliv známek infekce. Lochia odcházely 

spoře, dítě bylo postupně přikládáno k prsu. Pooperační stav byl bez závažných komplikací. 

Klientka se subjektivně cítila dobře, udávala jen mírné bolesti, které byly tlumeny 

analgetizací dle ordinace lékaře.  Hospitalizace byla ukončena desátý den po operaci. U ženy 

docházelo k občasné stresové inkontinenci. Dítě bylo propuštěno desátý den hospitalizace. Pět 

týdnů po porodu se klientka subjektivně cítila výborně, bez bolestí, krvácení z rodidel ani 

fluor neudávala, dítě bylo plně kojeno. I přesto, že nebyly známky recidivy, byla doporučena 

zástava laktace s následnou chemoterapií. Byly ordinovány tři cykly chemoterapie s 

pomocnými látkami „cisplatin“ a „ifosfamid“ každé 3 týdny po celkovou dobu 4 měsíců. 

Vzhledem k negativnímu klinickému, sonografickému i laboratornímu nálezu a rozsahu léčby 

se následně ukončila adjuvantní chemoterapie a klientka byla předána do dispenzární péče 

centra onkogynekologické prevence.   

 

Úkoly 

Jaká je specifika ošetřovatelské péče u gravidní ženy během cyklů chemoterapie. 

Vypracujte plán ošetřovatelské péče v pooperačním období u ženy v prvních 24 hodinách po 

radikální operaci dle Wertheima – Meigse. 

Vysvětlete pojem „radikální operace dle Wertheima – Meigse“. 

V čem spočívá dispenzární péče. 

Preventivní programy v prevenci rakoviny děložního čípku. 
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EBP úkoly 

Vyhledejte důkazy na efektivní doporučení očkování proti rakovině čípku. 

Stresová inkontinence po porodu. 

 

 

7. EBP - Kazuistika gravidní ženy s karcinomem ovaria  

27 letá paní S.Š. byla přijatá k hospitalizaci pro presagientní bolesti v 35. týdnu gestace s 

doposud probíhajícím těhotenstvím bez známek komplikací.  

Rodinná anamnéza -   žádná závažnější onemocnění v rodině, rodiče zdrávi, babička ca jater 

Pracovní i sociální anamnéza -  klientka je vdaná a bydlí s manželem ve společné 

domácnosti, v současné době na rizikovovém těhotenství. Pracovala jako kadeřnice. 

Osobní zdravotní anamnéza -  žena uvádí, že je zcela zdravá, bez chronické medikace,  

Gynekologická anamnéza - menstruace od 12 let, pravidelná, antikoncepci klientka 

neužívala. Jde o secundiparu, první porod před 2 lety ukončený forceps pro hypoxii plodu ve 

II. době porodní, kojila a šestinedělí probíhalo bez komplikací. Prodělala diagnostickou 

laparoskopii pro primární sterilitu.  

 

Katamnéza  

Prenatální období  

Průběh těhotenství byl zcela fyziologický. Klientka přistupovala k těhotenství zodpovědně, 

pravidelně navštěvovala prenatální poradnu, kde byla sledována od 11. týdne gestace. 

Přírůstek hmotnosti byl 11kg, fyziologické funkce vždy v normě, moč negativní na 

přítomnost cukrů a bílkovin, bez známek otoků, docházelo k pravidelným gynekologickým 

vyšetřením s negativními nálezy a to i v 35. týdnu těhotenství. Při kontrole u praktického 

lékaře nebyla diagnostikována žádná patologie. V 35. týdnu gestace, byla klientka 

hospitalizována pro presagientní bolesti a hrozící předčasný porod na gynekologicko - 

porodnickém oddělení. Zde pro elevaci zánětlivých markerů byla klientka dále vyšetřována a 

pátralo se po příčině. Bylo provedeno konziliární ORL vyšetření, kde se z důvodu infektu 

horních cest dýchacích a stále probíhající rinitidu se hledala možná souvislost. Výsledky byly 

negativní.  Dále bylo provedeno celkové interní vyšetření doplněné včetně ultrazvuku. Byla 

prokázaná přítomnost parenchymového útvaru mezi játry, stěnou dělohy a pravou ledvinou 

mající zřetelný cévní hilus, pravidelnou strukturu a velikost 7x9x10 cm. Bylo doporučeno 

vyčkat porodu a poté doplnit vyšetření pomocí CT. Do porodu byla nasazena antibiotika 

Cefuroxim 500m.g. co 12 hodin. Klientka si nestěžovala na bolesti a z jejího pohledu 
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nedocházelo ke zhoršení zdravotního stavu. Byla seznámena s výsledky vyšetření a 

následným postupem.  

Během hospitalizace, pro počínající bolesti a po vyšetření lékařem pro rozbíhající se porod, 

byla klientka odeslána na porodní sál. Proběhla příprava,  dirupce vaku blan, v závěrečné fázi 

porodu byla podána oxytocinová infuze, která napomohla vyvolání kontrakcí dostatečně 

intenzivních pro vypuzení plodu, pro nedostatek místa k průchodu hlavičky je zvolena 

epiziotomie. Vše probíhalo rychle a bez zbytečných komplikací. Žena spontánně přivedla na 

svět chlapce 2860g a 46 cm, který neměl problémy s poporodní adaptací. 

 Postnatální období Po uplynutí dvou hodin -  doby základního poporodního zotavení, byla 

klientka přeložena na oddělení šestinedělí. Jeho průběh byl přirozený, klientka byla afebrilní, 

epiziotomie je klidná, lochia odcházela, dítě bylo plně kojeno. Druhý den po porodu začaly u 

ženy bolesti píchavého charakteru v celém podbřišku, beze změny intenzity. Došlo k 

následnému vyšetření CT, kde se prokázalo v pravém mezogastriu objemné ložisko velikosti 

10cm vycházející z pravého ovária.  

Čtvrtý den po spontánním porodu bylo doporučeno operační řešení – totální hysterektomie a 

ovarektomie.  U ženy byla zastavena laktace. Po operaci došlo k nárůstu ascitu, byla podávána 

onkodiuretická terapie. Vzhledem k nálezu byla zahájena chemoterapie Taxotere + DDP. Po 

šesti cyklech došlo k regresi nálezu. Celý diagnosticko-terapeutický postup zvládla nemocná s 

optimismem a bez jakýchkoliv komplikací. Po šesti měsících došlo k recidivě onemocnění. 

Dutina břišní byla vyplněna tumorovými hmotami hmatnými již přes stěnu břišní, žena byla 

přijata k hospitalizaci na gynekologické oddělení. Po sériích vyšetření shledali chirurgové tuto 

situaci chirurgicky neřešitelnou. Doporučena bazální terapie – analgetizace a paliativní péče. 

Po dohodě byla klientka přeložena na onkologickou kliniku. Zavedena infuzní analgetická a 

podpůrná terapie, plná parenterální výživa, jelikož každý příjem per os je vyzvracen. Pro 

neustálou progresi a na prosby rodiny dochází k domluvě dimise. U ženy byla domluvena 

péče ve spolupráci mobilního hospice Ondrášek. Návštěvy sester probíhaly 2krát denně, podle 

stavu klientky. Po dvou měsících došlo ke zhoršení stavu, návštěvy sester se posunuly i do 

nočních hodin. Žena trpěla horečkami, byla výrazně bledá, stěžovala si na bolesti, které byly 

tlumeny v pravidelných časových intervalech opiáty.  Stav ženy se rychle zhoršoval, došlo ke 

změnám vědomí a následnému úmrtí ve spánku. 

 

Úkoly 

Vypracujte plán ošetřovatelské péče v pooperačním období u ženy po abdominální 

ovariektomii a hysterektomii včetně ošetřovatelské diagnostiky. 

Jakou formou dochází k zastavení laktace. 
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V čem spočívá paliativní péče. 

Zásady komunikace s umírajícími a jejich příbuznými. 

 

EBP úkoly 

Vyhledejte důkazy na efektivní doporučení při zastavení laktace. 

Výživa při terminálním stádiu. 

Doporučení pro paliativní péči. 
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MODEL  KLINICKÉ ROZVAHY V OŠETŘOVATELSTVÍ  

 

Lucie Sikorová, Sona Bocková 

 

 

Úvod 

Vyučující a mentoři klinické praxe, kteří se podílejí na výuce studentů ošetřovatelství, 

mnohdy komentují nedostatečnou připravenost studentů řešit ošetřovatelské problémy jedinců 

v ošetřovatelské péči. S uvedeným tvrzením souhlasí i zahraniční autoři (Brunt, 2005). Jednou 

z možností jak napomoci začínajícím všeobecným sestrám/porodním asistentkám (dále jen 

sestrám) řešit ošetřovatelské problémy je posouzení klientova příběhu formou klinické úvahy 

(Clinical Reasoning RS) a jeho zpracování s pomocí modelu klinické rozvahy (OPT model), 

jež podporují kritické myšlení začínajících sester a studentů ošetřovatelství. Pro studenta, to 

totiž může být obtížnější problém než pro sestru vykonávající praxi několik let, protože jsou 

to pro něj situace nové, neznámé a chybí mu dostatek praktických zkušeností s novou 

problematikou. Někteří autoři naznačují, že ošetřovatelský proces, kterým se studenti učí 

pracovat, neobsahuje myšlenkový proces expertní sestry během praxe (Tanner, 2000). Proto 

je v učení sester, potřeba nový přístup, aby jim pomohl, na jejich cestě vývoje od nováčků 

k odborným profesionálům ošetřovatelství. Pro podporu kritického myšlení je podle Kautz et 

al. (2006, s. 130) potřeba použití klasifikace aliance 3N (NANDA – ošetřovatelské diagnózy, 

NIC – ošetřovatelské intervence a NOC – citlivé ošetřovatelské výsledky), jako klinického 

slovníku, který pomáhá studentům v procesu myšlení o potřebách pacienta, ošetřovatelských 

řešeních a ošetřovatelských intervencí.  

 

Ošetřovatelský proces a kritické myšlení 

Ošetřovatelský proces se využíval posledních padesát let a využívá se jako učební pomůcka 

pro studenty ošetřovatelství dosud. Integrální součástí tohoto procesu je sestavení plánu 

ošetřovatelské péče. Učební texty zaměřené na ošetřovatelství zahrnují příklady plánů péče, 

na které se studenti spoléhají v plánování ošetřovatelské péče o pacienta. Jsou založeny na 

procesu krok za krokem, avšak Benner (1984) uvádí, že není možné zachytit všechny kroky, 

které vstupují do klinického rozhodnutí. Experti nedělají rozhodnutí v procesním způsobu. 

Pochopí situaci jako celek a často nedokážou vysvětlit, jak je jejich myšlenky dovedly ke 

klinickému rozhodnutí, které udělali. Fowler (1997) uvádí, že tradiční přístup řešení 

problémů, který zahrnuje řadu kroků, nepřispívá k hloubce poznání. Tradiční plány péče se 

zaměřují na kognitivní aspekty situace, ale často ignorují kontext, ve kterém se klient 

nachází. Tento přístup nevede k adekvátní akci či rozhodnutí sestry. Pedagogové 

ošetřovatelství se často setkávají s vypracovaným plánem ošetřovatelské péče, vypracovaný 
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studenty ošetřovatelství, aniž by student s klientem mluvil. Tyto plány péče neberou v úvahu 

situační kontext.  

Další připomínkou týkající se plánů ošetřovatelské péče, jako prostředku pro výuku studentů, 

je, že se spíše zaměřují na informace, než aby se zaměřovaly na analýzu získaných informací 

(Wheeler a Collins, 2003).  

Navrhováno je použití mapy, která podporuje studentovo pochopení složitých situací. Při 

přípravě mapy, musí student seřadit všechna data/informace tak, aby byl patrný jejich vztah. 

Tento přístup požaduje po studentovi, aby zvážil, jak každý fakt/informace ovlivňuje ostatní, 

tím by mělo dojít ke zlepšení studentovy schopnosti kritického myšlení. Role pedagoga 

ošetřovatelství je pomoci studentům rozpoznat tyto vztahy mezi jednotlivými 

fakty/informacemi. Toto vedení pedagogem jim pomáhá rozvíjet pochopení klientovy situace, 

zlepšuje se způsob učení, myšlení, rozšiřují se znalosti o situaci s využitím reflexe vlastního 

myšlení, znovu se opakujícího se, integračního a testovatelného procesu.  

 

Kritické myšlení 

Základní součástí klinické rozvahy je kritické myšlení, jinak řečeno, je kritické myšlení 

myšlenkový proces používaný sestrami ke klinickému rozhodování.  

Podle Kuiper a Pesut (2004) je nejčastěji citovaná definice kritického myšlení: „souhrn 

postojů, které umožňují člověku rozpoznat problémy, hledat důkazy na podporu pravdy 

a přesně zvážit logicky určené důkazy“  

Brunt (2005) definuje kritické myšlení jako proces cílevědomého myšlení a reflexního 

klinického zvažování, jehož prostřednictvím, sestry zkoumají myšlenky, předpoklady, 

principy, závěry, názory a akce v souvislosti s praxí.  

 

Podmínky kritického myšlení 

Facione et al. (1995) poukazuje na to, že je důležité znát, jak studentovy dispozice myslet 

kriticky, tak využití schopnosti kritického myšlení. Kritické myšlení je podle Facione, užití 

závěru, interpretace, analýzy, hodnocení, vysvětlení, a osobní regulace.  

Součásti dispozic ke kritickému myšlení jsou: 

hledání pravdy, zvídavost, systematičnost, otevřenost k jiným názorům, analytičnost, 

sebevědomí, kognitivní zralost, vytrvalost apod.  

 

Jak studenty motivovat ke kritickému myšlení? 

1. Nejprve je vhodné otevřít debatu na zajímavé téma, dilema, událost, komplexní problém, 

kazuistiku, pustit příběh nebo situaci z videozáznamu. 
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2. Hledat východiska řešení s pomocí metod brainstormingu, uvažování nahlas, reflexe 

ostatních. 

3. Uvést praktické zkušenosti. 

4. Hledat řešení s využitím kreativity, hledat alternativní řešení. 

5. Zhodnocení řešení ve vztahu k prvotní otázce (zpětná vazba).  
 

Jak dispozice ke kritickému myšlení tak dovednosti zapojené do kritického myšlení by se 

měly stát důležitými součástmi hodnocení výsledků vysokoškolského vzdělání 

ošetřovatelských profesionálů.  

Vhodnou metodou rozvoje kritického myšlení je OPT model (poskytuje proces zlepšení 

kritického myšlení a je jeho výsledkem). Následně slouží jako podklad ke klinickému 

zvažování v praxi.  Pesut a Herman (1999, s. 237) definují klinickou úvahu jako tvůrčí 

a kritické myšlenkové procesy s reflexí v souvislosti s praxí, srovnáván je současný stav 

pacienta s jeho požadovaným/očekávaným výsledkem. Z této definice vychází i název 

metody klinické rozvahy „Výsledek – Současný stav – Test (Outcome – Present State – Test).   

 

 

Model klinické rozvahy (OPT model) 

Model klinické rozvahy slouží jako učební strategie pro studenty ošetřovatelství. Murray 

a Atkinson jej definují jako proces cílevědomý, reflexně odůvodněný, zaměřený na hledání 

významu a zlepšení stávající situace. Model by měl vždy zahrnovat klientův příběh 

v kontextu, reflexi vlastních myšlenek a znalost praxe, měl by být komplexní a zahrnovat 

kognitivní operace. Fowler (1997) uvádí, že klinická rozvaha se „týká interakce mezi 

poznáním jednotlivce, předmětu, a kontextu situace, kdy dochází k myšlení“ (s. 349). Pesut 

a Herman (1999) dále uvádějí, že klinická rozvaha zahrnuje reflexi, specifikace výsledku 

a testování, přičemž všechny jsou širší než tradiční ošetřovatelský proces.  

Outcome – Present State – Test (OPT) model byl popsán jako třetí generace modelu 

ošetřovatelského procesu (Kautz et al. 2006, s. 130). Podle Kautz et al. (2006, s. 131) je OPT 

jedinečným modelem, který je schopen srovnání identifikovaného klíčového 

ošetřovatelského problému v kontrastu s požadovaným výsledkem stavu pacienta. Cílem 

takovéhoto procesu je především realizace rozhodnutí o dosažení očekávaných výsledků.  

Konceptuální model OPT (Pesut, Herman, 1999) poskytuje strukturu pro propojení 

ošetřovatelských diagnóz, intervencí a výsledků (Pesut, 2004), podporuje organizaci potřeb 

pacientů a ošetřovatelské péče kolem klíčového problému.  Má 10 částí: 1) klient v kontextu, 

2) síť klinické rozvahy, 3) klíčový problém, 4) logický podnět, 5) současný stav, 6) 

kompozici/rámcování, 7) výsledný stav, 8) testování, 9) rozhodování a 10) rozhodnutí. 
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Prioritní otázky klienta (klienta v kontextu) lze zaznamenat do mapy klinické úvahy 

(Cogner, 1997). Následuje síť klinické rozvahy a dále buď ošetřovatelský proces nebo 

model OPT.  

 

Argumenty vedoucí k využití modelu OPT  

Benner (1984) a Tanner (2000) dlouho poukazovaly na to, že expertní sestry se spoléhají na 

intuici jako důležitou část klinického uvažování spíše než na proces moudrých kroků, aby 

dospěly k rozhodnutí. Ve skutečnosti, velmi často nemohou nastínit kroky, které vedly ke 

klinické rozvaze. Nemají potřebu vedení jejich myšlení. Avšak, studenti potřebují model pro 

rozvoj klinické rozvahy. Musí se naučit organizovat své myšlení smysluplným, sebereflexním 

způsobem. Studenti vstupují do programů ošetřovatelství jako nováčci, a očekává se od nich 

takový pokrok v rámci programu ošetřovatelství, aby se zvyšovaly jejich kompetence, 

zdatnost v oblasti ošetřovatelské diagnostiky a ošetřovatelské péče. Fáze experta je 

dosažitelná s probíhající praxí v ošetřovatelství v délce pěti let (Conger, 2009). 

Ve fázi nováčka, se student učí rozpoznat zejména měřitelné parametry (např. fyziologické 

funkce) a pacientovy reakce na jeho zdravotní problémy (např. projevy bolesti). Studenti na 

zjištěné nálezy reagují dle pravidel, standardů péče apod., které vedou k velmi nepružnému 

myšlení. Studenti v této fázi nejsou schopni identifikovat nejdůležitější úkol, který mají udělat 

v dané situaci. Navíc, nerozumějí kontextovému významu dané situace. Ve fázi pokročilého 

začátečníka, studenti již mají nějakou klinickou zkušenost a jsou schopni porovnat teoretické 

znalosti a klinickou zkušenost situace. I přesto, stále ještě potřebují pomoc ve stanovování 

priorit ošetřovatelské péče.  

Murray a Atkinson (2000) uvádějí, že na úrovni nováčka, studenti chtějí slyšet pouze 

„správné odpovědi“. Cítí se nepohodlně s dvojznačností. Jak postupují studiem v programu 

ošetřovatelství, zvyšuje se úroveň jejich myšlení, jsou schopni se poprat se skutečností, že 

správná odpověď bude záviset na okolnostech. Uvědomují si, že existuje několik variant 

řešení jakéhokoli problému, a musí prozkoumat každou z nich, aby mohli určit, která varianta 

je tou nejlepší. Pedagogové bojují za způsob, jak rozvíjet myšlení studentů, které jim 

pomohou dosáhnout této úrovně kompetence. 
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Klinická rozvaha  

Klinické zvažování je jako vlákno, které se táhne celým procesem ošetřovatelské péče.  

1. Klinická rozvaha začíná vyslechnutím klientova příběhu, posouzením klientova 

současného stavu. Posouzení klientova příběhu pomáhá studentům identifikovat 

prioritní otázky pro klienta. Dle Conger je v centru zájmu klient (obr. 1). Znázornění 

je označováno jako mapa klinické úvahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Mapa klinické úvahy 

 

 

2. Poté je student směrován k použití sítě klinické úvahy, jak bylo vyvinuto Pesut 

a Hermann (1999).  

 

3. Díky konzultaci s klientem, očekávané výsledky odrážející hodnoty klienta. Následně 

může postupovat student dle známých kroků ošetřovatelského procesu (obr. 2) nebo 

dle modelu OPT. Postupuje-li sestra dále metodou ošetřovatelského procesu, měla by 

využívat analýzy a soustředěného, kritického myšlení. Ošetřovatelské plány 
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víra 

vnímání 

zdraví/ 

management 
zdraví 

stres, 

zvládání 

 

Objektivní hodnocení 

klienta 
 

Subjektivní klientův 

příběh 

sexualita, 

reprodukce 

výživa, 

metabolismus 

Role, 

vztahy 

vylučování 

sebepojetí 

myšlení, 
kognice 

odpočinek, 
spánek 

aktivita, 

cvičení 
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provedení ošetřovatelského plánu, je realizované hodnocení provedeno pro měření 

pokroku, aby se stanovily cíle a další analýza je provedena k identifikaci mezer při 

dosahování těchto cílů. Při využití klinického zvažování je student směrován zpět 

k tomu, aby se zaměřil na posouzení příslušných oblastí. Tudíž, kroky tradičního 

ošetřovatelského plánu péče jsou součástí klinického zvažování, ale důraz je kladen na 

klientovu situaci a klientovy požadované výsledky.  

 

 

 

Obr. 2 Schéma klinické úvahy v ošetřovatelském procesu 

 

Klientův příběh  

První akcí studenta ošetřovatelství musí být, pokud je mu přiřazen klient, aby o něj pečoval, 

naslouchal klientovu příběhu. Jak vnímá klient svou situaci a čeho chce dosáhnout. 

Naslouchání tomuto příběhu je začátkem rozvoje terapeutického vztahu. Obdržení těchto 

subjektivních dat je základním elementem v klinické rozvaze. Příběh je tvořen kolem klienta, 

jeho příběh je jako kapitola v knize, kde existuje nějaká kapitola předcházející a nějaká 

kapitola ještě přijde. Klient sestře/studentovi tyto kapitoly otevírá postupně podle důvěry, 

kterou k nim má. (Mendez a Neufeld) Pro klienta je hlavní postavou v příběhu jeho problém, 

pro zdravotníka je hlavní postavou klient. Sdílené rozhodování, které propaguje vzájemnost, 

je cíl ošetřovatelských pedagogů, který je třeba zdůraznit při výuce studentům ošetřovatelství 

(Conger, 1997).  
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Sestra musí sestavit situaci z pohledu klienta, ne z pohledu zdravotních profesionálních cílů. 

Např. osoba s terminálním stádiem rakoviny plic může zjistit, že kouření je jedna z největších 

radostí zůstávající v jeho životě. Pokud jeho cílem je umřít poklidnou smrtí s kouřením, jako 

jeho součástí, a cílem zdravotní sestry je, aby se účastnil programu stop kouření, poté jsou cíle 

v konfliktu. Vypracovaný plán, aniž bychom brali v úvahu klientův cíl, nebude efektivní. 

 

Mapa klinické úvahy -  posouzení klientova příběhu   

Sestra musí také shromažďovat údaje zjištěné posuzováním pomocí objektivního procesu. 

Mnoho studentů ošetřovatelství je spokojenější se získáním informací pomocí procesu 

fyzikálního hodnocení než se získáním dat posloucháním klientovu příběhu. Data ze 

subjektivního příběhu i objektivní nálezy jsou však neoddělitelnou jednotou (obr. 1). Mendez 

a Neufeld situační kontext připodobňují jakémusi deštníku, se kterým klient do 

zdravotnického zařízení přichází. Vede totiž protistranu k otázkám a úvahám, k organizaci 

myšlení - Prší venku? Jak dlouho? Je podzim? Je to normální mít v současnosti deštník? Je 

ten deštník funkční? Jakou má barvu? Jste s ním spokojený? Co s ním nyní uděláme? 

Nesmíme na něj zapomenout? Máte nějaký příběh v souvislosti s Vašim deštníkem? atd. 

Studentům při organizaci posuzovacího procesu je nápomocno několik nástrojů. Jaký nástroj 

použít záleží na kontextu prostředí klienta. V podmínkách českého zdravotnictví je klient 

posuzován obvykle pomocí Gordon Assessment tool (Gordon, 2002) – Gordonové 

posuzovacímu nástroji - Funkční vzorce zdraví.  Tento nástroj pracuje celkem dobře 

u hospitalizovaných klientů. Směrem pryč z centra mapy jsou obousměrné šipky vedoucí ke 

kruhům zobrazující kategorie použitého hodnotícího nástroje. Gordonové hodnocené 

kategorie se skládají z 11 oblastí: management vnímání zdraví, výživa-metabolická, 

eliminace, činnost / cvičení, spánek / odpočinek / pohodlí, kognitivní, sebepojetí, role / 

vztahy, sexualita / produktivní, zvládání / stres, a hodnoty / přesvědčení. Obdržená data 

týkající se hodnocení klienta potom studenti vkládají, do příslušných kruhů v diagramu, 

výsledkem je mapa klinické úvahy. Myšlenková část tohoto procesu vzniká tehdy, když 

student ukazuje souvislost mezi daty tím, že kreslí linie spojující různá data, která se 

navzájem ovlivňují. U klienta s komplexním problémem bude spousta linií spojující kruhy. 

Kruhy s většinou linií směřujících k tomuto poukazují na hlavní/centrální problém, se 

kterým se dále může pracovat v síti klinické rozvahy.  



77 

 

 

Příklad mapy klinické úvahy  

Klientem je Barbara Owen, 54letá, vdaná žena, která prodělala kompletní hysterektomii 

s bilaterální salpingo oophorectomy při léčbě rakoviny vaječníků před dvěma dny. Její manžel 

a dvě dcery zůstali doma, zdáli se být unaveni a dcery vyjádřily znepokojení s jejím stavem. 

Diagnóza rakoviny vaječníků byla provedena těsně před operací a celou rodinu šokovala. 

Barbara současně ztratila zaměstnání. Subjektivní a objektivní data obdržené během 

hodnocení a vztahy mezi nimi jsou ukázány v klinickém posouzení, na které navazuje 

zvažování problému. Identifikované výsledky obav obsahovaly management bolesti a 

zvládání nové diagnózy rakoviny. Pokud není bolest zvládnuta přiměřeně, Barbara bude mít 

potíže s výživou, eliminací, aktivitou/činností a spánkem. Pravá strana mapy klinické rozvahy 

ukazuje množství přítomných problémů v souvislosti s její budoucností jako ženy, a dokonce 

s jejím životem. K této oblasti směřuje nejvíce liníí, zde bude sestra stanovovat 

ošetřovatelskou diagnózu (obr. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Mapa klinické úvahy - názorný příklad  

 

Sdělení diagnózy těsně před 
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dietní opatření, klidový režim na 

lůžku, farmakoterapie…. 

Jak to ovlivní mé 

zdraví? Zdařila se 

operace? 

Budu mít 

změny v 
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Problém 
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Budu mít 
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Budu mít 

změny 

spánku? 

Jak se 

změní má 

role? 

Bude má 

víra silná? 
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Síť klinické úvahy 

Data obdržená z klientova příběhu a z posouzení sestrou jsou jak ze subjektivního tak 

z objektivního nálezu rozhodující o zaměření na centrální problém a jsou určující pro vývoj 

sítě klinické úvahy (problém se dostává do středu sítě). Síť klinické úvahy "znázorňuje 

funkční vztahy mezi diagnostickými hypotézami odvozenými syntetickým myšlením, které 

vedou ke sbližování a následné identifikaci hlavních oblastí, které vyžadují péči" (Pesut, 

Herman, 1999, s. 77).  Síť podporuje klinickou rozvahu pomocí klientova příběhu, pomůže 

identifikovat a reprezentovat problémy a potřeby pacienta. Názorně je síť klinické rozvahy 

vyplývající z příběhu Barbary ukázána na obr. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Síť klinické úvahy 
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OPT model 
Zhodnocením pacientových potřeb pomocí analýzy dat za účelem identifikace a vytvoření 

rámce problémů v prostředí klinické ošetřovatelské praxe, odráží studentovu schopnost 

klinické úvahy/rozvahy (Bland et al. 2009, s. 15). OPT model klinické úvahy (Pesut, Herman, 

1999 In Bland et al. 2009, s. 15) poskytuje strukturu pro spojení ošetřovatelských diagnóz, 

intervencí a výsledků a podporuje organizaci pacientových potřeb a ošetřovatelskou péči 

okolo klíčového problému pacientovy péče (Pesut, 2004 In Bland et al. 2009, s. 15).  

 

1. Klientův příběh: zahrnuje stanovení problémů nebo lékařských diagnóz, posouzení 

stavu /anamnéza vývoje změn), etiologie (související faktory), příznaky (určující 

znaky) nebo klinická manifestace, výsledky vyšetření nebo další diagnózy, sociální 

a rodinná anamnéza. Základem je pečlivé naslouchání a získání hlavních faktů 

o pacientově situaci. Příběh je klíčovým elementem klinické úvahy. To, jakým 

způsobem orámujete příběh, bude mít dopad na váš úsudek (Bland et al. 2009, s. 15).  

 

2. Síť klinické úvahy: představuje funkční vztahy mezi diagnostickými hypotézami 

vycházející ze syntetického myšlení, které vedou k identifikaci hlavních problémů 

vyžadující péči. Síť poskytuje klinickou úvahu užitím klientova příběhu 

k identifikaci a k odhalení problémů a potřeb pacienta. Kontinuální klinická úvaha je 

použita k odhalení vzájemných vztahů mezi problémy a potřebami (Bland et al. 2009, 

s. 15).  

 

3. Klíčový problém: je charakterizován jako centrální element klientova příběhu, který 

doprovází klinickou úvahu a plánování ošetřovatelské péče založené na analýze 

a syntéze diagnostických možností, jak je reprezentována v síti klinické úvahy (Pesut 

a Herman, 1999, s. 238, In Bland et al. 2009, s. 15). Diagnostické možnosti jsou 

vybrány z NANDA I. seznamu ošetřovatelských diagnóz. Proto je klíčový problém 

primární ošetřovatelskou diagnózou, která je organizátorem zaměření pacientovy péče. 

Je založen na analýze a syntéze diagnostických možností, které jsou představeny v síti 

klinické úvahy. Vyřešením klíčového problému se očekává vyřešení ostatních 

vztahujících ošetřovatelských diagnóz (Bland et al. 2009, s. 15).  

 

4. Logický úsudek: je využíván v klinické úvaze za účelem promyšleného naplánování 

ošetřovatelské péče pomocí seznamu všech ošetřovatelských diagnóz ze sítě klinické 
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úvahy (kromě klíčového problému). (Bland et al. 2009, s. 15). Logická východiska 

mohou být induktivní, deduktivní, nebo dialektická (Pesut a Herman, 1999, s. 37, 39).  

Indukce – zahrnuje úvahu ze specifických podnětů směrem ke všeobecnému mínění, názoru, 

např. červenání v ráně s přítomností hnisu se zvýšenou tělesnou teplotou, vede k jednomu 

závěru, že je rána infikovaná (Pesut a Herman, 1999, s. 39).  

Dedukce – zahrnuje úvahu z všeobecných předpokladů směrem k závěru, např. pokud je 

přítomná infekce, antibiotika budou pravděpodobně tou nejlepší léčbou (Pesut a Herman, 

1999, s. 39). 

Dialektické myšlení – bere v úvahu deduktivní a induktivní aspekty situace za okolností 

otevřeného systému, který je podmíněný zpětnou vazbou a změnou, např. jakmile má klient 

infekční ránu pokrytou antibiotiky, pacient bude afebrilní a zčervenání vymizí (Pesut 

a Herman, 1999, s. 39). 

 

5. Současný stav: poukazuje na klientův počáteční a aktuální stav, který je odvozen 

z logického východiska, který se postupem času může měnit na základě sesterských 

rozhodnutí a činností (Bland et al. 2009, s. 15).   

 

6. Rámování: proces získaný z obsahu pacientova příběhu zahrnující přemýšlení nad jeho 

příběhem. V tom je velký rozdíl mezi OPT modelem a modelem ošetřovatelského 

procesu (Bland et al. 2009, s. 15).  Pozadí klientova příběhu a jeho souvislosti 

ovlivňují činnosti a události. Rámování je jedním z jedinečných aspektů OPT modelu. 

Rámování problému, události nebo situace se dá přirovnat k objektivu, přes který 

můžeme nahlížet na klientův příběh (Pesut a Herman, 1999, s. 39). 

 

7. Výsledný stav: je očekávaný výsledek pacienta získaný orámováním, současným 

stavem a kritérii, která definují žádoucí výsledný stav (Bland et al. 2009, s. 15).  

 

8. Ověřování: jedná se o proces, při kterém se krok za krokem srovnává a vyhodnocuje 

současný stav se stavem očekávaným pomocí definovaných kritérií pro výsledný 

stav (Bland et al. 2009, s. 15). Součástí testování je provádění a vyhodnocování testů 

(Pesut a Herman, 1999, s. 37). Všechny testy se vztahují ke klíčovému problému 

(Bland et al. 2009, s. 17). 

 

9. Rozhodnutí – NIC: zahrnuje proces výběru ošetřovatelských intervencí a činností, 

které pomáhají pacientovi v dosažení očekávaných cílů (Bland et al. 2009, s. 15).  
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10. Celkové posouzení/úvaha: jsou studentovy závěry získány ze srovnávání současného 

stavu k žádoucímu výslednému stavu. Jedná se o celkový přehled klientova stavu na 

konci ošetřovatelské péče. Student si klade otázky, zda bylo dosaženo jeho cílů. Úvaha 

odráží testy, intervence a navržené výsledky ošetřovatelské péče. Všechna rozhodnutí 

jsou měřitelná. Tato úvaha má za následek klinická rozhodnutí, reflexi, další rámování 

nebo ukončení uvažování (Bland et al, 2009, s. 15). 

 

Algoritmus v OPT modelu 

 

1. KROK – klientův příběh 

- stanovit problémy nebo lékařské diagnózy 

- posoudit stav /anamnéza vývoje změn 

- pečlivě naslouchat a získat hlavní fakta o pacientově situaci 

 

2. KROK – síť klinické úvahy 

- identifikace a odhalení potřeb a problémů pacienta 

- identifikované problémy se označují ošetřovatelskou diagnózou s identifikačním 

kódem diagnózy podle NANDA - I. 

 

3.  KROK – nalezení klíčového problému pacienta 

- v síti klinické úvahy se vzájemně spojují pomocí šipek jednotlivé problémy pacienta 

mezi sebou a problém/diagnóza, u které je největší množství šipek se označuje jako 

klíčový problém 

- klíčový problém je primární ošetřovatelskou diagnózou 

 

4. KROK – vytvoření seznamu ošetřovatelských diagnóz  

- logická rozvaha studenta nad seznamem ošetřovatelských diagnóz 

- plánování ošetřovatelské péče pomocí vytvořeného seznamu 

 

5. KROK – stanovení současného a aktuálního stavu 

- vychází z logického úsudku studenta 

 

6. KROK – vytvoření rámu/kostry pacientova příběhu 

- vytvoření pozadí příběhu a jeho souvislostí 
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7. KROK – stanovení požadovaného stavu 

- formulace ustanovení za účelem udržení nebo zlepšení současného stavu 

 

8. KROK – srovnávání současného stavu se stavem žádoucím 

- testy, pomocí nichž monitorujeme klientův pokrok ze současného stavu ke stavu 

požadovanému 

 

9. KROK – realizace rozhodnutí, návrh NIC (ošetřovatelských intervencí) 

- ošetřovatelské intervence jsou vztaženy ke klíčovému problému 

- za účelem dosažení očekávaných, stanovených cílů péče 

 

10. KROK – celkové posouzení/úvaha  

- získáno ze srovnávání současného stavu k žádoucímu výslednému stavu 

- celkový přehled klientova stavu 
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Příklad klinické ošetřovatelské rozvahy  

 

KAZUISTIKA  

 

 

Ve dvě hodiny odpoledne byl přijat 54letý muž na chirurgickou jednotku intenzivní péče 

z urgentního příjmu nemocných s frakturou femorální kosti. Během transportu do nemocnice 

došlo k rozvoji hemoragického šoku, pacientova ztráta krve se pohybovala přibližně kolem 

2 l, což je ztráta ohrožující pacienta na životě. Pacient byl zraněn při dopravní nehodě, kdy po 

přecházení silnice na přechodu pro chodce byl sražen osobním automobilem. Pacient byl po 

celou dobu od příjezdu posádky RZP až do přijetí na oddělení JIP při vědomí, ale projevoval 

již známky akutní zmatenosti. Hodnocení GCS bylo stanoveno na hodnotu 11, což není 

indikací k endotracheální intubaci. Pacient reagoval výrazně algicky, oběhově 

dekompenzován s výraznou hypotenzí (60/50) a tachykardií (130/min.). Pacient byl 

tachypnoický (35/min.), viditelné známky zapojování pomocných dýchacích svalů, měl 

zpocenou a chladnou kůži, tzv. Hippokratovu tvář. Posádka RZP pacientovi zajistila periferní 

žilní linku, kde bylo zahájeno podávání náhradních roztoků, plasmaexpandérů, za účelem 

udržení krevního plasmatického objemu v cévách. Poraněná pravá dolní končetina byla 

prvotně ošetřena v sanitním voze, obvaz prosakoval krví.  
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1. Posouzení klientova příběhu - Mapa klinické úvahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacient vnímá bolest, 

není schopen ostré 

orientace 

Přítomna bolest – stupeň 

vysoký, tachypnoe, 

tachykardie, hypotenze, 

periferní žilní katétr, infuzní 

terapie…. 

 

Nepřijdu o nohu? 

Budu zcela zdravý? 

Jakým způsobem 

budu vyživován?  

Problém krevní 

ztráty - Nebude 

krevní ztráta životu 

nebezpečná?  
 

Jak se budu 

vyprazdňovat? 

Nebudu mít 

s tím potíže? 

Nebudu mít potíže se 

spánkem? Budu moci 

usnout? 
Budu uvažovat 

stále stejně jako 

před nehodou? 

Budu stále 

stejným jako 

před nehodou? 

Jaká bude po 

nehodě moje role 
v manželství, 

v práci, budu ještě 

vůbec nějakou roli 

mít?  

Přežiju 

nehodu? 

Zvládnu to? 

 Budu moci žít i 

nadále sexuální 
život? 

Jsem vnitřně 

dostatečně silný 

zvládnout situaci? 

Budu mít stále tak 

silné bolesti? 

Nebudu se 

moci hýbat a 

cvičit? 
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2. Síť klinické úvahy v modelu OPT 

 

 

2 SÍŤ KLINICKÉ ÚVAHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Klinická úvaha v modelu OPT 

Neefektivní dýchání (32) 

- zapojování 
pomocných 
dýchacích svalů 

- oslabené dýchací 

pohyby hrudníku 

- < insp. a expir. TK 

 

Úplná inkontinence 

moči (21) 

- nevnímá 
naplnění 
močového 
měchýře 

Porušená tkáňová 

integrita (44) 

- poškozená 
tkáň 

- změny oběhu 

Inkontinence stolice 

(14) 

- neschopnost 
vnímat náplň 
rekta Riziko aspirace (39) 

- poruchy 
vědomí 

- omezení 
dávivého 
reflexu a 
reflexu kašle 

 

Hemoragický 

šok 

Riziko infekce (4) 

- trauma 
 

Riziko 

nerovnováha TT 

(5) 

- trauma 
- dehydrata

ce 

Akutní zmatenost 

(128) 

- < vědomí 

- < orientace 

Deficit tělesných 

tekutin (27) 

- > puls 
- < TK 
- < kognice 
- > HTK 

 

Snížený srdeční výdej 

(29) 

- arytmie, 

- >,< CVT 

- oligurie 

- změny na EKG 

Neefektivní tkáňová 

perfuze(24) 

- oligurie, 
hematurie, anurie 

- oslabené nebo 
vymizelé střevní 
zvuky 

Akutní bolest 

(132) 

- trauma 
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OPT MODEL 

 

 

 

 

                        
6
RÁMOVÁNÍ: 54 – letý muž s hemoragickým  

                              šokem s neschopností péče o sebe sama a  

                              vyžadující kontinuální ošetřovatelskou péči 24 hodin 

           1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
OVĚŘOVÁNÍ  

 

 

 

 

                                                      

 

9 
ROZHODNUTÍ- NIC 

1. Péče o oběh 
2. Péče o dýchací cesty 
3. Hydratace 
4. Monitoring FF 
5. Monitoring stavu vědomí 
6. Monitoring bolesti 

 
 

             *Zaměření intervencí je snaha zabránění selhání dechu a oběhu. 

ZPĚTNÁ VAZBA NA 

LITERATURU 
 

10
POSOUZE

NÍ/ÚVAHA 

1. medikace 

2. hydratace 

3. TK 

v mezích 90-

100 mm Hg 

(systola) 

4. podpora 

diurézy 

5. kontinuální 

monitoring 

CVP 

6. průchodné 

DC 

 

4
LOGICKÝ 

ÚSUDEK 
Akutní 

zmatenost 

Akutní 

bolest 

Neefektivní 

dýchání 

Riziko 

aspirace 

Porušená 

tkáňová 

integrita 

Deficit 

tělesných 

tekutin 

Inkontinence 

stolice 

Úplná 

inkontinence 

moči 

Riziko 

infekce 
3
KLÍČOVÝ 

PROBLÉM 
Snížený srdeční 

výdej 
 

1
KLIENTŮ

V PŘÍBĚH 

-54letý muž 

přijat na 

chirurgickou 

JIP 

s frakturou 

femuru 

s rozvojem 

hemoragické

ho šoku 

-Pacient při 

vědomí, 

zmatený, 

zpocený, 

s chladnou 

kůží, 

výrazně 

algický 

hypotenzní 

- krevní 

ztráta (> 2l) 

 

7
požadovaný 

stav (NOC) 

bez poruchy 

vědomí 

bez bolesti 

normokardie 

normotenze 

normotermie 

eupnoe 

udržení diurézy 

5
současný 

stav 

zmatenost 

porucha 

vědomí 

bolest 

TF – 130/min. 

TK – 60/50 

TT – 35 
o 
C 

DF – 34/min. 

oligurie 

 

Hodnocení: respirace, vitální 

funkce, hodnocení bolesti, 

neurologický stav, stav vědomí, 

diuréza 
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Závěr 

Proces klinického uvažování vybízí studenty ke konverzaci o klientovi a s klientem. Celý 

proces je cyklický. Věříme, že si student vyvine a osvojí schopnosti klinické rozvahy potřebné 

pro praxi na příslušné úrovni za použití modelu OPT jako nástroje pro plánování 

ošetřovatelské péče a pro hodnocení klientovy odpovědi na tuto péči.  
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