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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

Do naší ambulance přicházejí převážně ženy, muži výjimečně, se svými problémy týkajícími se prsou. Nejčastěji jsou k odbornému vyšetření odeslány obvodním lékařem, rentgenologem či gynekologem. Jindy přicházejí k pravidelným
kontrolám nebo tuto službu vyhledají samy. Pacientky by si měly obstarat odborné doporučení.
PRSNÍ ŽLÁZA MŮŽE BÝT POSTIŽENA
CELOU ŘADOU RŮZNÝCH NEMOCÍ
Vrozené odchylky (chybějící nebo nadpočetné části prsu) a vývojové poruchy
– např. asymetrie. U mužů se nejčastěji jedná o zbytnění mléčné žlázy –
gynekomastii, která někdy vyžaduje
operační odstranění. Ale i muži přicházejí s diagnózou Ca prsu.
Záněty prsu – poměrně často může být
tkáň prsu infikována mikroby. Důsledkem bývá hnisavý zánět prsu, který
může vzniknout kdykoli v průběhu života. Často bývá po porodu při kojení.
Nádory prsu jsou nejvýznamnější skupinou chorob prsu. Mohou být nejen
maligní – zhoubné, ale i benigní. Z benigních jsou nejčastější: fibroadenom,
lipom, papilom a tvorba cyst. Cysta je
dutinka vyplněná tekutinou. U hmatných cyst (asi 1 cm) provádí lékař punkci přímo v mamologické ambulanci.
Vzorek punktátu se odesílá spolu se
žádankou na cytologický rozbor. Pacientka je o výsledku informována při

následné kontrole (asi za 10 dní) v naší
mamologické ambulanci.
KARCINOM PRSU
Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen, objevuje se
převážně u žen středního věku. Výjimkou však není ani onemocnění u mladých žen a dívek. Počet nově zjištěných
onemocnění se rok od roku zvyšuje.
Pro ošetřování pacientek s touto diagnózou je důležitá znalost psychiky
ve zdraví i nemoci.
„Zhoubný nádor prsu (Dg. C50) je, s výjimkou C44, nejčetnějším zhoubným
nádorem (dále ZN) u žen. V roce 2011
bylo zjištěno 6 620 případů (oproti
předchozímu roku nárůst o 0,5 %), což
v přepočtu na 100 tisíc žen představovalo 123,9 případů a zároveň 16,2 % ze
všech hlášených ZN a novotvarů in situ
u žen. Incidence ZN prsu je v posledních letech ovlivněna zahájením celostátního screeningového programu
(v září 2002), což se projevilo zatím
dvěma výraznými vrcholy na incidenční

křivce, zároveň ale nárůstem záchytu
nižších stadií onemocnění. Přestože
je léčba karcinomu prsu, zvláště v raných stadiích, velmi úspěšná, zůstává
ZN prsu i nadále nejčastější onkologickou příčinou smrti u žen. V roce 2011
zemřelo na ZN prsu 1 725 žen, tj. o 70
více než před rokem.“ (Zhoubné nádory 2011, Aktuální informace č. 25/2014,
ÚZIS ČR, strana 6)
Člověk, který se od lékařů dozví, že má
rakovinu, prožije šok. Bývá zděšený,
bezradný a odmítá uvěřit tomu, že se
doktoři nespletli. Hroutí se mu jeho
plány, připadá si bez opory a bývá velmi zranitelný. Ocitl se na začátku cesty,
o které neví, kudy povede a co ho na ní
čeká. Obvykle si neuvědomuje ani to,
že vedle lékařské pomoci bude potřebovat i pomoc emocionální. Při příjmu
k operaci bývají pacientky ve špatném
psychickém stavu. S každou je proveden edukační rozhovor se současným podáním informačních materiálů
a v této chvíli je důležitá pomoc psychologa i edukační rozhovor s fyzioterapeutkou.
V naší mamologické ambulanci se
často setkáváme s pacientkami, u kterých již byl potvrzen karcinom prsu.
Nezřídka do naší ambulance s touto
diagnózou přicházejí pacientky se svými partnery nebo dětmi. Spolupráce:
lékař + sestra + pacientka a její rodina
je základní požadavek profesionálního
přístupu. Nesmíme zapomínat na citlivé, přitom vysoce individuální jednání.
Snažíme se zodpovědět všechny dotazy. Musíme umět zareagovat na pocity nejistoty, obavy a strach pacientky
a její rodiny.
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY A POSÍLENÍ
SEBEVĚDOMÍ PACIENTKY
Již před operací jsou pacientky seznámeny s tím, že před propuštěním
z lůžkového oddělení budou vybaveny
podprsenkou s epitézou – pooperační
náhradou.

Informační materiály poskytují mnoho
různorodých rad i důležitých sdělení
o správné rehabilitaci. Obsahují nabídku prádla, epitéz a kontakt na sdružení
pro onkologicky nemocné ARCUS.
Pacientka je dále poučena o možnosti podstoupit s odstupem času po vyléčení plastickou operaci, která je pro
diagnózu Ca prsu hrazena pojišťovnou.
V těchto případech, když je pacientka vyléčena a zároveň se souhlasem
onkologa, u kterého byla sledována
po operaci, je doporučeno pracoviště,
kde se tyto operace provádějí.
I po těchto rekonstrukčních operacích
jsou pacientky nadále sledovány v mamologické poradně a chodí k pravidelným kontrolám.
SAMOVYŠETŘENÍ PRSŮ

Samovyšetření prsu – nákres 1
Jedním z hlavních faktorů, které mohou snížit počet úmrtí na rakovinu prsu
a úzce souvisí se včasným záchytem
onemocnění, tedy včasnou diagnostikou, je samovyšetření prsů. A proto je
důležité správné poučení žen.
Samovyšetření prsu provádíme pohledem a pohmatem.
Pohled – před zrcadlem s připažením.
Opakujeme při pohledu ze strany se
zdviženými pažemi nad hlavou.
Pohmat – Představte si, že je prs rozdělen na čtyři části, zvlášť vyšetřujeme

oblast dvorce a podpaží. Bříšky prstů,
na plocho, pomalými krouživými pohyby s mírným tlakem prohmatáváme
postupně všechny čtyři kvadranty. Prohmatáváme vždy tak, abychom žádný
úsek prsu nevynechaly. Zvláštní pozornost věnujeme oblasti dvorce a bradavky – při stisku si prohlédneme,
neobjeví-li se výtok či krvácení z bradavky. Závěrem si prohmatáme a prohlédneme ve stoje nebo vsedě oblast
podpaží, opět pomocí bříšek prstů, posunujeme po celé ploše podpaží.
Provádíme pohmatem ve stoje nebo
vleže na zádech. V této poloze lépe nahmatáme jemné změny.
Pravidelné samovyšetřování prsů by
mělo být součástí pravidelné hygieny

Samovyšetření prsu – nákres 2
ženy již od 20 let. Provádíme jednou
do měsíce. Vždy několik dní (asi týden)
po menstruaci. (nákres 1, 2)
Mamografické vyšetření se provádí
na doporučení lékaře jednou za dva
roky.
U onemocnění rakovinou prsu dvojnásob platí, že přijít včas znamená mít
opravdu velkou šanci na vyléčení!!!
Eva Rosolová
vedoucí setra ambulancí
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Problematika poranění sleziny
Slezina (splen, lien) je orgán oválného tvaru, který je uložen v levé brániční klenbě. Je bohatě prokrvená a křehká. Náleží funkčně k cévnímu systému, ale zároveň je největším lymfatickým orgánem.

zvýšení leukocytů). Ze zobrazovacích
metod se využívá ultrazvuk (informuje nás o kolekci tekutiny, velikosti
a tvaru sleziny), CT vyšetření (vhodné
při úvodní diagnostice), selektivní angiografie (u subakutních stavů) a radioizotopová scintigrafie (prokazuje
defekty ve slezinné tkáni).
KLASIFIKACE PORANĚNÍ SLEZINY
Klasifikace dle Lamberta (pro RTG diagnostiku):
1. stupeň – fisura do 1 cm,
2. stupeň – fisura do 3 cm,
3. stupeň – fisura nad 3 cm,
4. stupeň – zasažení cév hilu s postižením do jedné čtvrtiny sleziny,
5. stupeň – rozdrcení sleziny a oddělení hilu.

Slezina patří mezi velmi křehké vnitřní orgány, relativně snadno se trhá
a může být zdrojem život ohrožujícího krvácení do břišní dutiny.
Funkce sleziny jsou následující: tvorba lymfocytů (bílé krvinky), destrukce
erytrocytů (červené krvinky), obranná
funkce a zásobárna krve.
Příčiny poranění mohou být různé.
Může se jednat o tupé násilí (dopravní
nehody, pády z výšky, sport), zlomeniny VII.–IX. žebra vlevo (tzv. Saegesserova žebra), nebo o pronikající
poranění hrudníku a břicha či iatrogenní poranění (poškození způsobené
lékařskou intervencí). Poranění sleziny
je nebezpečný a potencionálně život
ohrožující stav.
Klinický obraz je závislý na rozsahu poranění, od nepatrné trhliny až
po kompletní odtržení sleziny od cévního hilu a jejího potrhání. Poranění
sleziny se dělí dle nástupu příznaků
na jednodobé a dvoudobé. U jednodobého poranění jsou příznaky okamžité nebo se projeví během několika
hodin. Naopak u dvojdobých poranění

4

se projeví s odstupem několika dnů až
týdnů. Dojde-li k dvojdobé manifestaci
s odstupem dnů či týdnů, může člověk
poměrně snadno zemřít, jelikož se již
nenachází ve zdravotnickém zařízení.
Příznaky mohou být: bolest levého
nadbřišku, hypovolemický a hemoragický šok.
Diagnostiku tvoří:
Anamnéza – anamnéza traumatu, bolest, známky anémie a šoku, střevní
paréza.
Fyzikální vyšetření – Ballanceův příznak (poklepové ztemnění v levém
podžebří nezávislé na poloze může být
příznakem ruptury sleziny, je způsobeno krví uvolněnou ze sleziny), Kehrův
příznak (bolest a hyperestezie nad levou lopatkou při ruptuře sleziny, mohou se objevit příznaky peritoneálního
dráždění).
V laboratoři dochází ke změnám
v krevním obraze (pokles erytrocytů,

OIS třídění poranění sleziny (pro srovnatelnost a dokumentaci):
0. stupeň – subkapsulární hematom,
1. stupeň – trhlina v kapsule sleziny,
2. stupeň – povrchní ruptura sleziny
bez postižení hilu,
3. stupeň – masivní fragmentace celé
sleziny s postižením hilu.
Léčba může být konzervativní nebo
chirurgická. Konzervativní léčba spočívá v nepřetržité monitoraci fyziologických funkcí, vědomí, v opakovaném
ultrazvukovém vyšetření, v kontrole
laboratorních parametrů, v podávání
transfuzních přípravků a hemostyptik
(léky užívané k zástavě krvácení). Nutné je dodržení přísného klidového režimu, diety NPO (nic ústy) za současné
aplikace parenterální (infuzní) výživy.
Chirurgická léčba se odvíjí od rozsahu
poranění sleziny. Vždy je snaha o její
zachování, někdy se však musí odstranit celá (tj. splenektomie).
Komplikace po splenektomii mohou
být: OPSI syndrom – život ohrožující komplikace, postupně se rozvíjejí
příznaky jako katarální příznaky zhoršujícího se nachlazení, pocit neklidu,

bolesti hlavy, zvracení, febrilní stav,
hypotenze, septický šok, diseminovaná intravaskulární koagulopatie (získaný stav vyznačující se patologicky
zvýšenou koagulační aktivitou s tvorbou trombů v periferní cirkulaci a postupným vyčerpáním koagulačních
faktorů, který následně vede ke zvýšení krvácivosti, smrti).
Důležitá je informovanost klienta
o možném imunitním defektu a tedy
nutnosti prevence před nachlazením!
Klienti dlouhodobě užívají antibiotika
a jsou dispenzarizováni v hematologické ambulanci.
OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY
K UVEDENÉ KAZUISTICE
Dg. Akutní bolest související s úrazem
břicha projevující se:
–– subj. udává bolesti,
–– obj. zaujímá úlevovou polohu,
zvýšená tepová frekvence.
Očekávaný výsledek
Zmírnění bolesti do 30 minut po podání analgetik dle ordinace lékaře.
Pacient chápe příčinu bolesti.
Intervence
Sleduj a zaznamenávej intenzitu
bolesti.
Aplikuj analgetika podle ordinace
lékaře: Dolsin 25 mg s.c. á 6 hodin,
Novalgin 1,5  ml i.m. á 6 hodin.
Sleduj účinky podaných analgetik.
Dg. Strach, úzkost související se změnou prostředí a pobytem v nemocnici
projevující se:
–– subj. opakovanými dotazy
na přítomnost a návštěvu matky,
–– obj. vyplašený výraz ve tváři,
slzy v očích.

Očekávaný výsledek
Zlepšit psychický stav pacienta
a snížit obavy z pobytu v nemocnici
do dvou dnů.
Intervence
Hovoř s klientem o jeho pocitech.
Monitoruj momentální psychický
stav.
Zajisti kontakt s matkou, event.
dalšími příbuznými.
Dg. Nevolnost a zvracení související
s počínající střevní parézou, projevující se:
–– subj. udává pocit na zvracení,
–– obj. zvracení, opocenost.
Očekávaný výsledek
Nebude pociťovat nevolnost a nucení na zvracení do 30 minut
po podání antiemetik dle ordinace
lékaře. Nedojde k aspiraci.
Intervence
Informuj lékaře, dle ordinace aplikuj antiemetika Cerucal ½ amp. i.v.
á 12 hodin.
Zajisti vhodnou polohu klienta,
pomůcky (emitní misku, buničitou
vatu).
Zaznamenej množství a charakter
zvratků, zajisti výplach dutiny ústní.

KAZUISTIKA
Dvanáctiletý klient s úrazem břicha
po pádu z kola přijat na chirurgii JIP
Děčín s diagnózou poranění sleziny.
Při přijetí si stěžuje pouze na bolesti
břicha. Dle CT a ultrazvuku prokázán výpotek v malé pánvi – hemoperitoneum (přítomnost volné krve
v dutině břišní) s poraněním sleziny
III.–IV. stupně, tedy ruptura sleziny.
Na JIP mu byl prováděn opakovaně
ultrazvuk pro sledování vývoje hemoperitonea a krevní obraz. Dále
byly podávány hemostyptika, analgetika a infuzní léčba.
Klient měl přísný klid na lůžku, dietu NPO a led na břicho. Byly monitorovány fyziologické funkce, bolest
a psychický stav.
Stav klienta se postupně zlepšoval
a hemoperitoneum bylo na ústupu.
Krevní obraz se postupně opět normalizoval. Po 8 dnech byl přeložen
na JIP dětského oddělení. Po několika dnech mu byla vysazena hemostyptika. Po 13 dnech od úrazu
mu byla dovolena postupná vertikalizace. Avšak půl roku se musí tělesně šetřit.

Dg. Riziko infekce související s porušením kožní integrity invazivními vstupy:
Očekávaný výsledek
Zabránit vzniku infekce po dobu
hospitalizace.
Intervence
Dodržuj aseptické postupy při ošetřování a manipulaci se vstupy.
Kontroluj invazivní vstupy 1x denně.
Nepřekračuj dobu zavedení invazivních vstupů přes 72 hodin.

Bc. Šárka Patrovská, vrchní sestra a Bc. Alena Zronková Brožovská
Chirurgické oddělení Nemocnice Děčín, o. z.
foto zdroj internet
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Hemodynamika – přístroj LiDCOplus
Pojmem hemodynamika vyjadřujeme
hydrodynamiku průtoku krve v uzavřeném cévním řečišti včetně měřených
a matematicky odvozených parametrů
funkce srdce i dynamické vlastnosti
celého cévního systému a krve. Základní funkcí hemodynamiky je transport
energických zdrojů, produktů metabolismu apod., ale i odpadových produktů metabolismu. Udržení orgánové
perfúze (resp. adekvátní dodávky kyslíku tkáním a tím zachování aerobního
metabolismu) je klíčový úkol terapie
šokových stavů. Ke splnění tohoto požadavku napomáhá i monitorování hemodynamiky, které v tomto kontextu
znamená zejména dohled nad dostatečným srdečním výdejem jako základní determinantou adekvátní tkáňové
perfúze.
Základní součástí monitorování nemocných nejen v intenzivní péči je
klinické sledování nemocného, přístrojové sledování, pravidelné hodnocení
parametrů, jejich dokumentace a sledování jejich trendů i pravidelné hodnocení přínosu sledovaných parametrů
s ohledem na vývoj onemocnění, diagnostický a léčebný postup a prognózu
nemocného.
Požadavky na monitoring by měly být
vždy hodnoceny individuálně, s přihlédnutím k přínosu v rámci léčby
a možnému ovlivnění terapeutických
postupů, možným rizikům pro nemocného, obtížnosti získání požadovaných
údajů, významu sledovaných parametrů s ohledem na prognózu a v neposlední řadě i k nákladům spojeným
s daným typem monitorování.
Základ monitorování kardiovaskulárních funkcí, se kterými se lze setkat
na většině pracovišť intenzivní péče,
tvoří vedle klinického sledování nemocných (pohled, palpace tepu, auskultace
srdečních ozev) monitorace EKG křivky,
invazivní a neinvazivní měření arteriálního tlaku, měření centrálního žilního
tlaku a tlaků v plicním řečišti a měření
srdečního výdeje.
Invazivní monitorace krevního tlaku se
používá u vysoce rizikových pacientů
podstupujících chirurgické zákroky,
u pacientů na pooperačních jednotkách
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intenzivní péče i všeobecných jednotkách intenzivní péče. Invazivní měření
krevního tlaku poskytuje kontinuální
údaje o hemodynamice u konkrétního pacienta. Kontinuální monitorace
krevního tlaku je využívána jako časné
varování při hemodynamických změnách. Výrazné změny systémové cévní
rezistence, ke kterým dochází u kriticky nemocných pacientů, jsou příčinou
slabého vztahu mezi krevním tlakem
a krevním průtokem. U většiny pacientů může kombinace nízkého krevního
tlaku spolu s nízkým obsahem kyslíku
vést k život ohrožujícím podmínkám,
způsobeným právě nízkou dodávkou
kyslíku do tkání. Měření srdečního výdeje je požadováno u velké skupiny
rizikových pacientů, u kterých se dnes
většinou zavádí arteriální katétr k monitoraci krevního tlaku.
MONITOR HEMODYNAMIKY LiDCOplus
Důvodem k vývoji monitoru hemodynamiky LiDCOplus byl požadavek na přístroj, který by zobrazoval jak parametry
krevního tlaku, tak parametry srdečního výdeje. Možnost využít arteriální tlakovou křivku k výpočtu změn krevního
průtoku byla navržena již dříve mnoha
autory. Metoda poskytuje údaje o srdečním výdeji na základě kalibrace
pomocí nezávislého měření srdečního
výdeje. Hlavním požadavkem na monitor hemodynamiky LiDCOplus bylo
včasné varování na výrazné změny srdečního výdeje. Monitor LiDCOplus je
možné využít u pacientů s invazivně
měřeným krevním tlakem jako komplexnější způsob kontinuální monitorace hemodynamických parametrů.
INDIKACE K POUŽITÍ MONITORU
LiDCOplus
Tento monitor je využíván jako diagnostická pomůcka k měření krevního
tlaku, srdečního výdeje a dalších hemodynamických parametrů u pacientů
s tělesnou hmotností větší než 40 kg.
Pacient musí mít zaveden arteriální
a venózní katétr, který je nezbytnou pomůckou k monitoraci hemodynamiky.
Údaje, které získáváme jednoduchým
periferním arteriálním katétrem, jsou:

koncentrace hemoglobinu, krevní plyny, saturace hemoglobinu kyslíkem
v arteriální krvi, krevní tlak (systolický,
diastolický a střední), variabilita hodnot systolického krevního tlaku a tepového objemu. Co se týče monitorace
hemodynamiky přes LiDCOplus, tak je
to srdeční výdej, kontinuální hodnota
dodávky kyslíku a parametry přetížení.
Mimo hodnot arteriálního krevního tlaku a srdečního výdeje počítá monitor
LiDCOplus další odvozené parametry:
variabilitu systolického krevního tlaku,
variabilitu tlakové amplitudy (tepový
tlak) – v %, povrch těla, index srdečního výdeje, tepový objem, variabilitu tepového objemu – v %, index tepového
objemu, systémovou cévní rezistenci,
index systémové vaskulární rezistence
a dodávku kyslíku.
KONTRAINDIKACE PRO POUŽITÍ
MONITORU LiDCOplus
• pacienti s aortální regurgitací,
• pacienti se zavedenou intraaortální
balónkovou kontrapulzací,
• pacienti s periferní arteriální vazokonstrikcí, se závažným cévním
onemocněním, pacienti s hypotermií,
• pacientky v prvním trimestru gravidity (zvláště z důvodů podávání
lithia při kalibraci přístroje.
UPOZORNĚNÍ PŘI KALIBRACI
PŘÍSTROJE HEMODYNAMIKY LiDCOplus
Použitá arteriální krev by se neměla
pacientovi vracet zpět do arteriálního
řečiště, protože se může ve sběrném
sáčku srážet nebo se kontaminovat při
kontaktu se senzorem. 20–30 minut
před podáním lithia se nesmí podávat
nedepolarizující svalové relaxans. Stanovení srdečního výdeje monitorem
LiDCOplus vyžaduje bolusové podání
lithia, které by nemělo překročit při
několika za sebou jdoucích kalibracích
monitoru hemodynamiky 20 ml lithia.
Bolus by měl podávat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. Minimální
interval mezi jednotlivými kalibracemi
přístroje by měl být 15 minut. Během
měření srdečního výdeje bolusovým
podáním lithia je nefunkční arteriální

tlakový převodník (monitorace krevního tlaku), takže je nutné pečlivě sledovat stav pacienta. Při defibrilaci, RTG,
nebo při elektrokauterizaci způsobí
dočasné rušení funkce monitoru hemodynamiky LiDCOplus. Vliv na činnost
senzoru je dočasný, avšak v tento moment by se neměla přijímat terapeutická rozhodnutí. Monitorace však může
pokračovat.

Zobrazení odpovědi na události se používá pro monitorování změny hemodynamického parametru po intervenci
(např. tekutinový test nebo změny medikamentózní léčby). Displej je určen
pro výpočet % změny oproti výchozí
hodnotě a pro zobrazení grafického
trendu. To umožní jasné pochopení
skutečné hemodynamické odpovědi
na intervenci.

LIDCOrapid
Přístroj LiDCOrapid kombinuje standardní a funkční hemodynamické
monitorování. Je minimálně invazivní
monitor hemodynamiky, který odvozuje nominální hodnotu tepového objemu a srdeční frekvence bez použití
arteriálního katétru, využívaný pro pacienty na operačním sále.
Monitor LiDCOrapid je konstruován
tak, aby umožňoval snadnou interpretaci, rychlé nastavení a účinný způsob
řízení hemodynamiky u chirurgických
nebo hemodynamicky nestabilních pacientů, kteří vyžadují podporu ve formě
podávání tekutin a léků, pomáhá při
výběru, použití a monitorování reakce
pacienta na terapeutický zákrok.
Monitor LiDCOrapid je první monitor
hemodynamiky, speciálně určený pro
použití v podmínkách operačního sálu.
Trvale dostupné hemodynamické údaje, poskytované přístrojem z kontinuálního měření stah po stahu, usnadní
použití zlepšených programů chirurgické optimalizace na bázi podpory ve formě podávání tekutin a léků u velkého
množství pacientů, kteří podstoupí
středně a vysoce rizikové chirurgické výkony. Bylo doloženo, že tato forma moderní péče snižuje komplikace
a délku hospitalizace.
Funkční monitorování se skládá ze
dvou různých skupin zobrazení, která
poskytují predikční indikaci odpovědi
na podání tekutin a umožňují hodnotit
změny hemodynamických parametrů
v důsledku intervencí, jako je bolusové
podání tekutin, podání vazoaktivních
a nebo inotropních látek. Všechna data
jsou odvozena z analýzy amplitudy arteriálního tlaku a tepového objemu.

VIGILEO
Monitor Vigileo umožňuje měřit hemodynamické parametry, jako je srdeční
výdej a oxymetrie, pro účely vyhodnocení dodávky a spotřeby kyslíku.
Monitor Vigileo je minimálně invazivní monitorovací platforma, která
měří hodnoty: minutového srdečního
objemu dle arteriálního tlaku, oxymetrii – saturaci kyslíkem v centrální
žíle a saturaci kyslíkem ve smíšené
žilní krvi, tepový objem, a je-li připojen k příslušným monitorům u lůžka,
kontinuálně také odvozuje systémový
vaskulární odpor. K měření oxymetrie
je nutné provést kalibraci. Při měření
hodnot se provádí samokalibrace. Monitor ve spojení s ostatními monitory
u lůžka a klinickými hodnoceními napomáhá k vyhodnocení stavu pacienta
a stanovuje potřebu a vhodnost terapie
při léčbě kriticky nemocných pacientů.
Minutový srdeční objem dle arteriálního tlaku.
Pro kontinuální měření srdečního výdeje používá monitor Vigileo stávající křivku arteriálního tlaku pacienta.
Vaskulární vhodnost daného pacienta
se stanoví na základě vložení vstupních údajů o výšce, hmotnosti, věku
a pohlaví. Čidlo FloTrac měří variace
arteriálního tlaku, který je úměrný tepovému objemu. Změny vaskulárního
odporu jsou vnitřně kompenzovány.
Srdeční výdej je zobrazován kontinuálně na základě vynásobení tepové frekvence a vypočteného tepového objemu
pomocí hodnot stanovených tlakovou
křivkou.
Hana Štichová
ARO
Nemocnice Děčín, o. z.

KAZUISTIKA
Pacientka M. R., nar. 1926, přijata
dne 15. 6. 2014 z op. sálu. Indikována operace pro výrazné zhoršení stavu. Operačně zjištěn tumor v oblasti
rektosigmatu. Vzhledem k celkovému nálezu rozhodnuto chirurgem
provést paliativní Harmannovou
operaci.
Perioperační stav – výrazně oběhově
nestabilní, sklon k tachykardii, hypotenzi. Pro pokles TK nutné nasadit
Noradrenalin ve vyšších dávkách. Pro
oběhovou nestabilitu přistoupeno
k neinvazivní monitoraci přístrojem
LiDCOrapid.
Při příjmu na oddělení ARO přetrvávající tachykardie, hypotenze bez
výrazné odezvy na medikamenty. Pacientka zaintubována s plně řízenou
ventilací. Provedena kardioverze bez
efektu. Zajištěn CŽK pro zjištěný nízký CVP, zahájena volumoterapie. Pro
zvyšující se dávky katecholaminů přistoupeno ke kanylaci arterie radialis
a napojena na invazivní monitoraci
přístrojem LiDCOplus, pro sledování
CI, CO, SVRI.
Dne 16. 6. 2014 přetrvává oběhová
nestabilita. Prováděn volumo test
přístrojem LiDCOplus a poté přistoupeno k adekvátní léčbě.
Dne 17. 6. 2014 pokračuje hemodynamická monitorace, trvá oběhová
nestabilita. V dalších dnech postupné zlepšování stavu.
Dne 19. 6. 2014 přistoupeno k extubaci.
Dne 20. 6. 2014 výrazně zlepšující se
hemodynamické parametry, pacientka oběhově stabilizovaná na minimálních dávkách Noradrenalinu.
Dne 21.6. 2014 oběhová stabilizace
bez podpory katecholaminů. Invazivní monitorace ukončena pro stabilní
stav pacientky.
Dne 24. 6. 2014 pacientka přeložena
ve stabilizovaném stavu na chir. JIP.
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Péče o pacienty se stomií
Stomie neboli vyústění střeva na stěně břišní se provádí z mnoha různých příčin.
Nejčastěji se jedná o nádor nebo zánětlivé postižení stěny střeva. Ať je příčina
jakákoli, musíme k pacientovi přistupovat velmi citlivě a naprosto individuálně.
Z pohledu pacienta je tento zákrok velkou zátěží, především psychickou. I dnes
je vnímán jako vyřazení ze společnosti.
Osobnost každého člověka hraje velkou roli – zda se s osudem popere,
nebo se mu poddá.
PÉČE DŘÍVE
S pacienty se stomií se setkáváme
od konce 80. let, kdy jsme obě začaly
pracovat na chirurgii. Tehdejší pomůcky – jestli se vůbec dají pomůckami
nazvat – k ošetřování stomií byly: mul,
buničina, obvazový materiál, břišní
pás, starý kolostomický pás, zinková
pasta, jednorázový lepicí sáček „nepovol“.
Před operací se pacienti od lékaře
pouze dozvěděli, že musí podstoupit operaci a možná budou mít vývod
střeva. Tím veškeré informace končily.
Po operaci se probudili, vývod byl uzavřený (chránila se tím operační rána
před kontaminací stolicí). Většinou se
otvíral až třetí den po operaci. Plyny
nemohly odcházet, případná stolice
či sekret také ne. Třetí den se stomie
otevřela a často se vyhrnulo tolik stolice, že byla všude kolem. A to byl jenom začátek! Velmi často umístění
stomie nebylo optimální. Co se jevilo
na operačním sále jako dostačující,
se po operaci ukázalo jako nevhodná
volba.
Naším úkolem bylo, při běžném převazu, naučit stomiky zacházet s pásem
tak, aby byli schopni převaz stomie
zvládnout sami. Nepamatujeme si,
že by někoho zajímalo, co si počnou
po propuštění domů. Při propuštění
obdrželi recept na „Jánošíkův pás“,
„svačinové“ igelitové sáčky, balík buničité vaty a longety. Pokud měli štěstí
a milující rodinu, měli vyhráno. Ostatní
čekala sociální izolace, invalidní důchod a deprese. Již samotná návštěva
lékaře byla pro ně stresující problém.
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Řešením pro většinu z nich byla 24hodinová hladovka. (obr. 1)
Starý kolostomický pás byl určitě komfortnější než pouhý mul, usnadňoval
i ošetření kůže kolem stomie. Jímání
stolice však vyřešil pouze v případě
tuhé stolice. Pokud měl pacient řídkou
stolici, měl smůlu ve dne, natož v noci.
A zápach? To už vůbec byla podružná
otázka! (obr. 2, 3)
Naučit se chápat jejich pocity, obavy,
strach z toho co je čeká a což teprve
promluvit s nimi před operací, dát jim
najevo pochopení a umět naslouchat,
jsme se učily spíše intuitivně, „za pochodu“ – získáváním zkušeností v praxi i v soukromém životě (výchova a péče
o vlastní děti, osobní starosti, problémy a jejich překonávání, onemocnění
rodinných příslušníků). Psychologické
základy ze zdravotní školy byly velice mizivé a nedostačující. Vlastně se
na ně ani nekladl velký důraz. Záleželo
na přístupu jednotlivých vyučujících
a jejich zapálení pro věc. A samotná
praxe? Důraz se kladl hlavně na odbornou způsobilost a bezchybně vykonanou práci. Rozhodující byla osobnost
jednotlivé sestry, její sociální cítění,
temperament, aktivita a výchova v dětství.
PÉČE DNES
Jaký je trend?
• „Zhoubný novotvar
kolorekta
(dg. C18 – C21) je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz
v ČR. V evropském i celosvětovém
srovnání se Česká republika řadí
k zemím s nejvyšším výskytem
i úmrtností na toto onemocnění.
U obou pohlaví je zhoubný novotvar kolorekta, po vyloučení jiného zhoubného novotvaru kůže

(dg. C44), druhou nejčastější onkologickou diagnózou po karcinomu
prostaty u mužů a karcinomu prsu
u žen.“ (Zhoubné nádory 2011, Aktuální informace č. 25/2014, ÚZIS
ČR, strana 4)
• Doba hospitalizace se zkracuje,
mnohem více pacientů je vyšší věkové kategorie, komorbidita není
nic výjimečného.
• Změnila se skladba pacientů se
stomií. Dříve převážná většina našich stomiků měla kolostomii – vyvedené tlusté střevo. V posledních
několika letech se v naší praxi více
setkáváme s pacienty, kterým byla
vyvedena stomie akutně a s pacienty, kteří mají protektivní ileostomii. Lepší diagnostika a kvalitní
zdravotní péče umožňuje u plánovaných operací provést resekci
postiženého úseku střeva a eventuálně vyvést pouze dočasnou stomii.
• Pacienti mají volný přístup k různorodým podrobným informacím,
jsou ovlivňováni masmédii.
„Až 46 % stomiků má nějaký problém
kvůli tvaru těla v peristomální oblasti
– významné záhyby a tukové polštáře,
kýly, jizvy, podvýživa. Různé problémy
s profilem těla v peristomální oblasti či
obezitu potvrzuje 80 % stomiků.
Podtékání, kožní problémy a zápach
nejvíce ovlivňují kvalitu života stomiků.
Nejčastějším poškozením kůže v globálu je iritantní kontaktní dermatitida,
v převážné většině případů je to způsobeno podložkou, která opakovaně podtéká a maceruje peristomální
kůži.“ (ze závěru studie Body shape
Coloplast, listopad 2012)
Studentky zdravotnických škol mají
v učebních osnovách péči o pacienta
se stomií, teoreticky probírají ošetřování stomie, stomické pomůcky. Vědí,
kdo je stomasestra. Na praxi se setkávají se stomiky, ale velmi často je

pro ně těžké pochopit obavy a pocity
pacienta před a po operaci. Chybí jim
praktické zkušenosti a osobní prožitky podobných situací. Proto jsme přivítaly přístup učitelek naší zdravotní
školy – praktický nácvik ošetřování
stomií v hodině ošetřovatelské péče.
(obr. 4, 5 )
V proktologické ambulanci nebo při
příjmu k operaci jsou pacienti informováni o druhu operace a eventuální možnosti vytvoření stomie. Lékař
se také ptá na souhlas s provedením
stomie. Pacient, který se chystá k plánované operaci na tlustém či tenkém
střevě obdrží brožuru se základními
informacemi o životě se stomií, kterou
si doma s rodinou má možnost pročíst.
Spolupráce s rodinou a nejbližšími je
velmi důležitá.
Po nástupu do nemocnice se pacient
dostává do péče stomické sestry. Sestra provede s pacientem předoperační
pohovor a edukaci, vysvětlí mu, co je
stomie. Rámcově ho seznámí s další
péčí po operaci. Cílem tohoto pohovoru je navázat kontakt s pacientem,
uklidnit ho, dodat odvahu k operaci
a poskytnout mu dostatek informací,
které sám vyžaduje. Dobrým pomocníkem jsou i firemní informační brožurky. Před operací sestra, ve spolupráci
s pacientem, vyznačí místo pro stomii.
Pro co nejlepší ošetření stomie a nošení pomůcek je důležité zvolení místa
vyšití stomie. Je třeba zohlednit především kožní nerovnosti. Stomasestra
označí vhodná místa znaménkem, které se chirurg snaží respektovat.
Stomie z operačního sálu je vyšitá,
průchodná pro plyny i stolici, krytá stomickým výpustným (průhledným) sáčkem bez filtru. Od počátku se pacient
postupně seznamuje se stomií.
První převaz provádí sestra, snaží se
přitom vysvětlovat postup převazu.
Půjčí pacientovi zrcátko, aby mohl převaz sledovat a zároveň si stomii prohléde. Postupnou nenásilnou formou

1.

2.

3.

4.

5.

Foto:
1.
2.
3.

Stomie historie – stolek
Historie
Pokrok 1991

4.–5. Studentky při praktickém
nácviku ošetřování stomií
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Péče o pacienty se stomií
je pacient zasvěcován do ošetřování
stomie. Přístup je individuální, ovlivněn mnoha faktory. (obr. 6)
Pacienta vedeme k co největší samostatnosti. Zdůrazňujeme důležitost
zvýšené hygieny okolí stomie v zájmu
udržení zdravé a neporušené pokožky.
Čím déle se věnujeme stomikům, tím
více si uvědomujeme jejich obavy
a strach. Dokážeme se vcítit do jejich
pocitů a spolu s nimi je pojmenovat
a hovořit o nich. Snažíme se věnovat
dostatek času pohovorům a edukaci, nebo jenom nasloucháme a dáváme najevo naše porozumění. Přesto
při první i další návštěvě v poradně,
po propuštění domů, se často pacienti opakovaně ptají na věci, které jsme
s nimi několikrát prohovořily a probraly.
I nyní se nás naši pacienti ptají a říkají: „Jak budu moct žít se stomií? Vždyť
nebudu moct vyjít mezi lidi! A co zápach! Co tomu řekne moje rodina! To
raději umřu než mít vývod! Vůbec si to
neumím přestavit! Raději mi nic neříkejte! Probereme to až po operaci! Ještě to přivoláte!“
Dle přání pacienta spolupracujeme
s rodinou – nejčastěji s partnerem
nebo dětmi. (obr. 7) Před propuštěním
musí být pacient schopen postarat
se o stomii sám (případně péči zajistit rodina), je informován o způsobu
stravování, ošetřování stomie a kůže
v peristomálním okolí. Zná několik
druhů pomůcek a dostává pomůcky pro domácí ošetření. Jestliže péči
sám vůbec nezvládá nebo je immobilní, může být po domluvě přeložen
na určitý čas do nemocnice následné
péče a po zvládnutí sebeobsluhy teprve propuštěn domů. Většina pacientů je při propuštění domů předána
do péče sester agentury domácí péče
(dále jen ADP). Ty pomohou pacientovi
překlenout první období po propuštění domů, kdy se cítí nejistý, má strach
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a obavy, zda ošetřování stomie zvládne. (obr. 8)
Důležité jsou pro nás i ceny pomůcek.
Máme určitý roční limit na všechny
pomůcky, které jsou předepisovány
v naší stomické poradně a ten nesmíme překročit. Skupiny pacientů jsou
rozděleny podle zdravotních pojišťoven.
Jestliže porovnáme dvoudílné a jednodílné pomůcky, tak u pacientů, kteří
mají sigmoideostomii a zahuštěnou
formovanou stolici a mění si sáček jednou či dvakrát denně, je použití jednodílné pomůcky nejvhodnější volba
– mohou mít již přestřiženou pomůcku
– nejjednodušší použití a ještě vychází
cenově nejlevněji.
U ostatních stomiků samozřejmě záleží na tvaru, umístění a druhu stomie, na nerovnostech v okolí stomie,
na věku, aktivitách a mobilitě pacienta. Přesto raději doporučujeme použití
vystřihovatelné podložky, protože její
cena je poloviční oproti tvarovatelné.
Bezprostředně po operaci, kdy si
stomici zkoušejí různé druhy pomůcek a pomůcky jsou předepisovány
na kratší dobu, lze flexibilní podložky
s výhodou předepsat po pěti kusech
a naopak tvarovatelné jsou pouze
po deseti v jednom balení.
Naši pacienti se nás často ptají, která
pomůcka je nejlepší, která pomůcka
je nejvhodnější. Chtějí, abychom my
rozhodly, které pomůcky mají používat
a budou jim nejlépe vyhovovat.
Neexistuje jednoznačná odpověď, stejně jako neexistuje jeden univerzální
člověk či názor. Všichni jsme individuality, každý jsme jiný, máme jiné potřeby, nároky. Důležitý je druh stomie. To
již samo o sobě zužuje výběr stomické
pomůcky.
Každý si však musí sám vyzkoušet různé druhy pomůcek a potom se sám
rozhodnout a posoudit, která pomůcka
mu nejlépe vyhovuje.

Po propuštění nás stomici navštěvují
ve stomické poradně, která je jednou
týdně, vždy ve středu odpoledne. První
návštěva proběhne do 14 dnů po propuštění. Provedeme kontrolní převaz
a edukační pohovor. Většinou přicházejí s papírkem poznámek, na co se
ještě chtějí zeptat. Četnost návštěv
v poradně se postupně prodlužuje.
Pacient je informován, že by měl vždy
vyhledat pomoc ve stomaporadně, pokud se vyskytnou problémy se stomií,
peristomální kůží či se stomickými pomůckami.
Pacienty, kteří mají bydliště mimo Ústí
nad Labem, předáváme po zvládnutí péče o stomii a vyhledání vhodné
pomůcky do péče praktického lékaře
v místě bydliště. Dostávají do ruky
zprávu o aktuálním stavu stomie, peristomálního okolí a s kódy stomických
pomůcek, které pacientovi nejlépe vyhovují. Zároveň je pacient informován,
že v případě jakýchkoli problémů, týkajících se stomie, je návštěva stomické
poradny možná a vhodná.
SPOLUPRÁCE S AGENTURAMI DOMÁCÍ
PÉČE
Na našem oddělení máme všeobecně
dobré zkušenosti ve spolupráci s ADP.
Většinou sestra z domácí péče navštíví
pacienta ještě během hospitalizace.
Pacient hodnotí pozitivně, jestliže vidí
vzájemnou koordinaci péče a spolupráci. Necítí se opuštěný, ví, že se
má na koho obrátit se svými dotazy
a problémy, a oceňuje nabízenou pomoc a radu. Sestry z ADP zajistí odbornou ošetřovatelskou péči v domácím
prostředí, poskytnou psychologickou
podporu. Vzájemné informace si předáváme telefonicky, ústně či e-mailem
(např. foto stomie a jejího okolí).
Jestliže jsou převazy stomie problematické, obtížně ošetřovatelné či jinak
specifické, předáváme si pacienta těsně před propuštěním, přímo u lůžka,
při převazu stomie. (obr. 9) Jestliže
sestry ADP mají problémy se stomií či

okolím stomie, konzultují problém nejprve telefonicky, dále podle závažnosti
problému domlouváme termín návštěvy u stomické sestry. Mnoho našich
pacientů je z jiných měst Ústeckého
kraje, proto takto spolupracujeme nejen s ADP v našem městě, ale i s ostatními ADP v místě bydliště pacienta.
Jestliže v daném městě nemáme kontakt na ADP, požádáme o spolupráci
a o doporučení vhodné ADP naši sociální pracovnici či stomasestru, která
je nejblíže bydlišti pacienta. Na obou
stranách (naší i sester ADP) je snaha
co nejrychleji vyřešit neobvyklé, náročné situace či jiné problémy s ošetřováním stomie.
Ojedinělý není ani případ o doporučení ADP u pacientů, kteří mají stomii
mnoho let (postupně zestárli i se svojí stomií) a náhle se vyskytl problém
s ošetřováním stomie, s podtékáním
pomůcek, s nemožností sám se starat
o stomii. Poradíme pacientům či rodinným příslušníkům, jaké kroky mají
udělat, aby jim byla péče sestry ADP
lékařem předepsána a schválena.
Na ústavní semináře zaměřené na tématiku péče o pacienty se stomií zveme i sestry z domácí péče. Často se
účastní aktivně, předávají nám svoje
znalosti a praktické zkušenosti s péčí
o klienty v domácím prostředí, informují nás o změnách v organizaci a poskytování domácí péče.
Postupně si mezi našimi spolupracovnicemi vyhledáváme následovnice, které absolvují certifikovaný kurz
„Komplexní péče o pacienty se stomií na trávicím a močovém traktu“
a kterým předáváme své zkušenosti
a znalosti, aby mohly v budoucnu pokračovat v naší započaté práci.
Péče o peristomální okolí je i součástí certifikovaného kurzu „Specifická
ošetřovatelská péče o chronické rány
a defekty“.
Edukace stomiků a lidí, kteří o ně pečují, doporučení správných stomických

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Foto:
6.
7.
8.

Zrcátko edukce – pacient sleduje
převaz při ošetřování stomie
Edukace rodina
Edukace Domov důchodců

9.
Edukace a spolupráce s rodinou
10. Kazuistika 1
11. Kazuistika 2
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část 2.
Péče o pacienty se stomií
KAZUISTIKA:
Žena, 64 let – operována pro rektovaginální píštěl v prosinci 2012
v Praze, byla jí vyvedena protektivní
ileostomie.

Břišní pás pro stomiky
pomůcek a jejich správné použití,
zhodnocení a zvládnutí péče o peristomální kůži, edukace ostatního zdravotnického personálu, který ošetřuje
pacienty se stomií – to vše dokáže poskytnout zkušená stomasestra s pomocí ostatních členů zdravotnického
týmu, tedy i sester ADP. Dostatek zkušeností umožňuje předvídat možné
problémy, předcházet jim, hledat optimální řešení, upozornit na možné
komplikace a ovlivnit kvalitu života
stomiků.
Bc. Svatava Nováková
Chirurgické oddělení
Marcela Kenezová CJIP
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Redakce Statimu děkuje
všem uvedeným autorům
za spolupráci při vzniku
této odborné přílohy.
Tématem ošetřovatelství
se budeme nadále zabývat
v některém dalším čísle
Statimu.
Odborné příspěvky týkající
se ošetřovatelství můžete
posílat na adresu redakce.
Děkujeme.
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Pátek 4. 1. 2013 – Kolem poledne
volá obvodní lékař – žádá konzultaci
u stomické sestry kvůli podtékání stomických pomůcek. Ptáme se, jestli je
nutné problém řešit ihned. Dovídáme
se, že problém není akutní, proto je
domluvena návštěva ve stomaporadně na následující pracovní den.
Pondělí 7. 1. 2013 – Přichází na převaz. Kůže v širokém okolí zarudlá,
macerovaná, bolestivá. Přes víkend
si stomii jen sprchovala, převazovala buničinou, protože pomůcky vůbec nedržely, velkou část dne trávila
ve vaně. Stolici má tekutou s kusy
tuhé potravy. Dozvídáme se, že během hospitalizace se také objevil problém s podtékáním, ale podařilo se
ho v krátké době vyřešit. Po propuštění z nemocnice péči o stomii zvládla
dobře a pomůcky také zpočátku dobře držely a nepodtékaly. (obr. 10)
Převaz: Toaleta okolí s Dermacynem,
Cavilon spray na macerovanou kůži,
na stomii nalepeny dvoudílné konvexní pomůcky, pod podložku dán
ochranný kroužek, okraje podložky
přelepeny Omnifix náplastí, použit
přídržný pásek k lepšímu připevnění
podložky.
8. 1. 2013 – Přichází na převaz. Včera
převázaná stomie vydržela do večera,
kůže je stále zarudlá, ale jen mírně
macerovaná, poté co podložka podtekla, pacientka si stomii sprchovala
a převazovala se čtverci gázy, převaz
proveden stejně jako den předtím.
9. 1. 2013 – Opět přichází dle domluvy na převaz, udává, že včera nalepené pomůcky začaly podtékat ihned
po příjezdu domů, opět je obrovská

macerace v okolí stomie, proto po domluvě s lékařem hospitalizace pacientky. Převazy trvají 30–60 minut,
stolice stále odtéká. Je nutno počkat,
až kůže není vlhká, aby pomůcky
přilnuly na kůži. Převazy se provádějí
3x denně a stejně i následující den –
dopoledne stomasestra, odpoledne
dle jejího návodu sestra ve službě.
11. 1. 2013 – Převaz 2x (dopoledne a odpoledne) provedla stomasestra. Macerace peristomálního
okolí ustoupila. Protože je pátek,
po domluvě s lékařem, zajištěno převazování stomie sestrami z ADP a pacientka propuštěna domů. Vybavena
převazovým materiálem a stomickými pomůckami. Před propuštěním
názorná ukázka převazu se sestrou
z ADP – převazy domluveny 2x až 3x
denně. Možná eventuální konzultace
se stomickou sestrou po telefonu.
16. 1. 2013 – Pacientka přichází dle
předchozí domluvy na ambulantní
převaz. Okolí stomie je zarudlé, ale
jen v místě pod podložkou, macerace zmizela. Sestry z ADP společně
s pacientkou zkoušely různé druhy
doporučených stomických pomůcek. Perfektní spolupráce se sestrami ADP. Poskytly pacientce i velkou
psychickou podporu. Dovídám se, že
nejlépe drží jednodílné výpustné pomůcky, pod podložku se nyní používá
ochranný silikonový spray a vyplňovací pasta. Takto převázaná stomie
vydrží 12–24 hodin bez podtečení!!!
(obr. 11)
21. 1. 2013 – Kontrola a převaz v ambulanci stomické sestry – okolí
stomie zahojené, pomůcky vydrží nalepené 24–48 hodin. Další kontroly
dle potřeby po předchozí telefonické
domluvě se stomickou sestrou. Sestry z domácí péče zajišťují kontroly
ještě týden a poté již převazy pacientka zvládá sama.

