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ÚVOD 

Stá�í je neodmyslitelnou sou�ástí našeho života, týká se nejen jednotlivc� ale i 

celé populace. V dnešní dob� medicína dokáže prodloužit život mnoha lidem, ale teprve 

za posledních pár let se hovo�í nejen o délce života ale hlavn� o kvalit� života jedince. 

Zm�ny v oblasti t�lesné, psychické i sociální se navzájem propojují a jedna zm�na m�že 

zasahovat do jiných. V�tšina senior� žije v domácím prost�edí za pomoci blízkých lidí, 

ale pokud nastanou v�tší zdravotní problémy, osam�lost nebo nemožnost pomoci ze 

strany blízkých nastává varianta institucionální pé�e. Vzhledem k nar�stajícímu po�tu 

starých lidí v sou�asné populaci si myslím, že je tato problematika aktuální a je 

zapot�ebí zd�raznit a zabývat se otázkami vztahující se ke stárnutí a stá�í. 

D�vodem výb�ru své bakalá�ské práce na téma: Ošet�ovatelská pé�e v geriatrii je 

proto, že je toto téma velmi zajímavé a aktuální, také proto, že i ve své praxi se 

setkávám p�evážn� se stárnoucími pacienty ale i z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, jak 

náro�ná je pé�e o seniora v domácím prost�edí, který je nesob�sta�ný a vyžaduje pomoc 

druhé osoby a je d�ležité provád�t kvalitní ošet�ovatelskou pé�i o tyto lidi. 

V této práci se zam��uji na nemocného starého �lov�ka a poskytování komplexní 

ošet�ovatelské pé�e. 

Cílem bakalá�ské práce je shrnout poznatky o geriatrii a na základ� toho 

komplexn� pojmout ošet�ovatelskou pé�i o geriatrického pacienta. 

Práce je rozd�lena na dv� �ásti, teoretickou a praktickou. V první teoretické �ásti 

se v�nuji stárnutí a stá�í, nemocnosti ve stá�í a teorii ošet�ovatelské pé�e o geriatrické 

pacienty. Ve druhé praktické �ásti se v�nuji kasuistice seniora a jeho pot�ebami 

v ošet�ovatelském procesu. 
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TEORETICKÁ �ÁST 

 
1 GERONTOLOGIE 

Gerontologie je nauka o stárnutí a stá�í, je to multidisciplinární obor, který 

využívá poznatky a metody z jiných obor� (psychologie, biologie, léka�ství, 

sociologie,…). Slovo pochází z �eckého geron, gerontos = starý �lov�k, logos = nauka. 

P�edm�tem studia jsou problémy spojené se stárnutím stá�ím. Zabývá se zkoumáním 

zákonitostí, p�í�in, mechanism� a projev� stárnutí. Gerontologie se rozd�luje na t�i 

�ásti: teoretickou, klinickou a sociální.(26) 

 

1.1. Stárnutí 

Stárnutí jsou zm�ny v oblasti biologické a fyziologické za probíhajícího �asu, tyto 

zm�ny jsou nezvratné a kon�í zánikem organismu. Stárnutí má nejen stránku 

biologickou ale i psychologickou a sociální.(7) 

Stárnutí jednotlivce je nezvratné ale je nutné si uv�domit, že populace má na 

rozdíl od jedinc� schopnost nejen nestárnout ale dokonce mládnout. Jedinci stárnou 

biologicky a fatáln�, populace stárnou strukturáln�, tedy protože se m�ní jejich složení a 

nar�stá podíl osob, které jsou považovány za „staré“. 

Stárnutí z hlediska demografického se dá vyjád�it pomocí indexu stá�í, který 

ur�uje podíl po�tu obyvatel v�kové hranice vyšší 65 let na sto d�tí (0-14let). V roce 

2002 byl index stá�í v �eské republice 89,2 roku.(15) 

Z pohledu biologického stárnutí jsou to zm�ny, které probíhají za fyziologických 

podmínek, postihují t�lesné tkán� a orgány s rozdílem u každého jedince, jsou 

podmín�ny genetickými faktory a životním stylem.(10) 

Psychosociální stárnutí je oblast zasahující do zm�n po stránce psychické a citové. 

V oblasti psychické se m�že projevit zm�na psychiky v poznávacích schopnostech. 

Pacovský rozlišuje t�i typy funk�ních zm�n: 

• úbytek funkcí na úrovni molekulární, tká�ové, orgánové a systémové, 

• vy�erpání bun��ných rezerv, které se projevují p�i reakci na zát�žovou 

situaci, 

• zpomalení v�tšiny funkcí.(12) 
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1.1.1. D�sledky stárnutí 

Stárnutí je biologický proces postihující všechny orgány, které ztrácejí svou 

funk�nost, organismus je mén� p�izp�sobivý k podmínkám okolního i vnit�ního 

prost�edí, snadn�ji dochází k dekompenzaci orgánových funkcí i organismu. 

S p�ibývajícím v�kem nar�stá i nemocnost, chronické degenerativní onemocn�ní 

pohybového aparátu jako je osteoartróza, osteoporóza, kardiovaskulární onemocn�ní, 

cerebrovaskulární choroby jako je demence a další. Orgánová postižení se mohou 

kombinovat.(20) 

Pohybový systém – dochází k úbytku svalové hmoty a poklesu síly. Vazivo je 

mén� pružné, chrupavky v kloubech tuhnou. Snižuje se celková výška t�la v d�sledku 

ubývání kostní hmoty. Meziobratlové ploténky se oploš
ují a vysychají, kosti �ídnou a 

jsou k�eh�í. Zpomaluje se rychlost nervových vzruch� ve svalech. 

Kardiopulmonální systém – snižuje se funkce plic a klesá vitální kapacita. Srdce 

dokáže p�e�erpat menší množství krve a tím následn� dochází ke sníženému pr�toku 

krve dalšími d�ležitými orgány, zejména ledvinami. V cévách se ukládají tukové látky, 

vápník, dochází k zužování cév a nedokrevnosti postihující hlavn� v�n�ité a mozkové 

tepny. St�na cév se stává nepružnou, cévy kornatí a jsou ten�í. Snižuje se elasticita tkání 

spojená se zm�nou množství kolagenu. Zv�tšují se alveolární prostory v plicích, které 

mohou mít za následek plicní emfyzém. V d�sledku snížení elasticity cév v cévním 

�e�išti m�že docházet ve stá�í k izolované systolické hypertenzi (d�íve ozna�ované 

pružníkové), to znamená (dále jen tzn.), že je systolický tlak vyšší a diastolický tlak je 

normální. Je narušena regulace krevního tlaku protože tepny se zv�tšují, prodlužují a 

zárove� klesá jejich pružnost, celkov� se zhoršuje srde�ní výkonnost. Také ubývá 

schopnost �asinkového epitelu v dýchacích cestách. Zaniká funkce p�evodního systému 

srde�ního, který je ovliv�ován vegetativním nervstvem. 

Trávicí systém - ve stá�í se snižuje st�evní motilita, dochází k chronické zácp� a 

m�že být i p�í�inou bolesti. Celkov� ubývá i množství trávicích š
áv. Játra a slinivka 

b�išní ztrácejí svou výkonnost. Je prokázaná snížená motilita jícnu a pokles tonu 

dolního jícnového sv�ra�e. Klesá pružnost i kapacita mo�ového m�chý�e. 

Pohlavní orgány – u muž� se snižuje potence a trpí zbytn�ním prostaty, u žen 

kon�í menstruace a dochází k poklesu d�lohy. Snižuje se elasticita a ochabují svalové 

sv�ra�e kolem uretry, v mo�ovém m�chý�i stoupá postmik�ní reziduum (norma je 50 - 
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80ml), protože má menší kapacitu. Mo�ová inkontinence postihuje osoby starších 60 let 

(15-30%). 

Kožní systém – ve stá�í se snižuje pružnost k�že, je ten�í a kožní turgor je 

snížený. Dochází k tvorb� vrásek, vlasy za�ínají šediv�t a vypadávat. Zvyšuje se 

pigmentace, na ur�itých �ástech t�la se mohou tvo�it sta�ecké skvrny nebo naopak 

pigmentace chybí. 

Nervový systém – po�et neuron� se snižuje, nahn�dlý pigment, který vzniká 

z tuk�, nazývaný lipofuscin se hromadí v nervových bu�kách. Biochemické zm�ny 

v neuronech ovliv�ují rychlost vedení vzruch�, vznikají senilní plaky na neuronových 

obalech a tím mohou zp�sobovat demenci. Zm�ny hlubokého �ití se mohou projevit 

jako porucha ch�ze a rovnováhy. Odolnost organismu a tvorba hormon� klesá a 

objevují se poruchy spánku. 

Smyslové orgány – dochází ke zhoršení zraku, sluchu ale také ubývá schopnosti 

chu
ové, �ichové a hmatové. Snižuje se schopnost vnímání polohy, pocitu tepla i 

chladu, vlivem ubývání receptor�.(8,10) 

 

1.2 Stá�í 

Stá�í (senium) lze definovat jako další vývojovou etapu v lidském život�, pro 

kterou je nutné zachování pohybových dovedností a psychosociálního rozvoje 

osobnosti. Není považováno za konec života, až smrt je takto považována.(10) 

Stá�í se rozlišuje na kalendá�ní, sociální a biologické. V dnešní dob� se považuje 

po�átek stá�í ve v�ku 65 let a vlastní stá�í od v�ku 75let. 

 

1.2.1 Kalendá�ní stá�í 

Kalendá�ní stá�í je jednozna�n� vymezitelné, sou�asné orienta�ní stá�í dle 

Kalvacha je: 

• 65 - 74let jsou mladí senio�i, problematika penzionování, volného �asu, 

aktivit a seberealizace, 

• 75 - 84let jsou sta�í senio�i, problematika adaptace, tolerance zát�že, 

specifického stonání a osam�losti, 

• 85let a více jsou velmi sta�í senio�i, problematika sob�sta�nosti a 

zabezpe�enosti.(8) 
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Rozd�lení kalendá�ního stá�í dle Sv�tové zdravotnické organizace WHO: 

• 60 - 74let Rané stá�í 

• 75 - 90let Vlastní stá�í 

• 90let a více Dlouhov�kost 

 

1.2.2 Sociální stá�í 

Sociální stá�í postihuje prom�nu sociální role a pot�eb, životní styl a ekonomické 

zajišt�ní. Pojem upozor�uje na spole�né zájmy i na rizika senior�, nap�íklad (dále jen 

nap�.) maladaptace na penzionování, ztráta životní a spole�enské prestiže, osam�lost, 

pokles životní úrovn�, hrozba ztráty sob�sta�nosti, v�ková segregace a diskriminace 

(ageismus). Za období po�átku sociálního stá�í se považuje vznik nároku na starobní 

d�chod �i skute�né penzionování. Sociální periodizace života �asto užívá ozna�ení 

první v�k = p�edproduktivní, období d�tství a mládí, u�ení, profesní p�íprava a 

získávání sociálních zkušeností, druhý v�k = produktivní, období dosp�losti, 

produktivita biologická i ekonomicko-sociální, t�etí v�k = postproduktivní, období stá�í, 

pop�ípad� �tvrtý v�k = období závislosti.(8) 

 

1.2.3 Biologické stá�í 

Biologické stá�í se ozna�uje jako konkrétní míra involu�ních zm�n daného 

jedince. Jeho p�esný vymezení se neda�í a není shoda ani o tom, co by m�lo vyjad�ovat. 

Tento v�k nemusí být v souladu s v�kem skute�ným, odpovídá skute�nému stavu 

organismu po stránce biologické, psychické a sociální. P�i posuzování �lov�ka bychom 

m�li spíše brát z�etel na v�k biologický než na v�k skute�ný – chronologický, 

kalendá�ní.(8)
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2 GERIATRIE 

Geriatrie je samostatný medicínský obor zabývající se prevencí a lé�bou chorob 

starých lidí. Zakladatelem tohoto oboru byl Leo Ignaz Nasher. Charakteristikou je 

interdisciplinární p�ístup lé�by nemocí a �ešení problém�.(26) 

 

2.1 Nemocnost ve stá�í 

Nemocnost senior� se vyzna�uje vyšší celkovou morbiditou, p�edevším 

chronických a degenerativních nemocí ale i vyšší incidencí akutních zhoršení a 

dekompenzací. Nar�stá celková prevalence s v�kem a polymorbidita, m�ní se spektrum 

chorob, kdy je více chronických onemocn�ní a je �ast�jší celková dekompenzace a 

hospitalizace. 

Mezi nej�ast�jší choroby vyššího v�ku pat�í kardiovaskulární choroby 

(ischemická choroba srde�ní, hypertenze,…), onemocn�ní pohybového aparátu 

(osteoporóza, artróza,…), metabolická onemocn�ní (Diabetes mellitus a porušená 

glukózová tolerance), gastrointestinální, respira�ní a cerebrovaskulární onemocn�ní. 

Polymorbidita je p�ítomnost více chorob vyskytující se sou�asn� nebo jedna choroba 

m�že vyvolat vznik druhé. Dle epidemiologických studií trpí polymorbiditou ve stá�í 

tém�� 90% osob nad 75let.(20) 

 

2.1.1 Onemocn�ní pohybového aparátu 

Stárnutí postihuje celý pohybový aparát, dochází k omezování pohyblivosti, 

poklesu rychlosti, obratnosti, síly a vytrvalosti. Ve stá�í dochází k degenerativním 

onemocn�ním, zejména u žen v období klimakteria a postklimakteria jsou artrózy a 

osteoporózy. Onemocn�ní pohybového aparátu jsou jednou z p�í�in poruchy mobility 

spojené s obtížnou nebo pomalou ch�zí, která postihuje p�evážn� osoby starších 65let.  

�astou komplikací bývají také pády, které mohou být p�í�inou až smrtelných 

úraz� v tomto v�ku. Mezi onemocn�ní pohybového ústrojí ve stá�í pat�í p�evážn� kostní 

onemocn�ní, jako jsou osteoartróza, osteoporóza a osteomalacie a jsou nej�ast�jší 

p�í�inou omezení sob�sta�nosti a nezávislosti starých lidí.(19) 
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2.1.1.1 Senilní osteporóza 

Osteoporóza je nej�ast�jším metabolickým onemocn�ním kostí, jde o degeneraci 

kostí, která má pozvolný a skrytý pr�b�h. Výskyt je �ast�jší u žen. V d�sledku 

snižování kostní hmoty dochází k zhoršování struktury kostí a tím i k snížení nosnosti 

kostí. P�i pokro�ilém stádiu m�že dojít k zlomenin� i p�i mírném zatížení nebo nárazu. 

Rizikové faktory osteoporózy lze rozd�lit na ovlivnitelné a neovlivnitelné. 

Ovlivnitelné faktory: nedostate�ný p�íjem vápníku, alkohol a kou�ení a nedostatek 

pohybu. 

Neovlivnitelné faktory: d�di�nost, podváha, stá�í-rychlejší destrukce než tvorba 

kostní hmoty (riziko fraktur), pohlaví a p�ed�asná menopauza-u žen 4x vyšší riziko, 

vlivem snížené tvorby estrogenu. 

Vzniklá zlomenina (fraktura), která je zap�í�in�na osteoporózou se p�i�ítá 

k pokro�ilému stá�í. Nej�ast�ji dochází k zlomeninám v oblastech p�edloktí, páte�e a 

kr�ku stehenní kosti. Nejzávažn�jší komplikací osteoporózy je zlomenina kr�ku kosti 

stehenní. K dosažení terapeutického úsp�chu je velice d�ležitá v�asná diagnostika 

osteoporózy a zahájení lé�by. V etiologii se rozeznává primární a sekundární 

osteoporóza. Do primární se �adí idiopatická a involu�ní. Involu�ní lze ješt� rozd�lit na 

postmenopauzální a senilní. V patogenezi involu�ní osteoporózy je nedostatek vitamínu 

D, který senio�i obtížn� získávají. Kalcium a vitamín D omezují kostní ztrátu v kr�ku 

kosti stehenní ale i v obratlových t�lech a snižují výskyt nevertebrálních zlomenin u 

starých lidí. Sekundární osteoporóza, kdy je p�í�inou endokrinní onemocn�ní, chronické 

onemocn�ní zejména jater a ledvin, Diabetes mellitus (zvlášt� 1. typu) a malnutrice. 

Také m�že být iatrogenn� vyvolaná, p�edevším zp�sobená podáváním kortikoid�. 

Základ lé�by involu�ní osteoporózy spo�ívá v podávání vitamínu D a kalcia, 

rehabilitace a cvi�ení, odstran�ní malnutrice. 

Ú�elem fyzikální lé�by jako je rehabilitace a fyzioterapie je uvoln�ní a zbavení 

nemocného od bolesti ale v�tšina senior� dává p�ednost rad�ji medikamentózní terapii, 

proto je vhodné doporu�it procházky, plavání, jízdu na kole. P�i kompresivních 

frakturách, které jsou neurologicky komplikované a nemocný trpí bolestí, je zapot�ebí 

omezení mobilizace na co nejkratší dobu. Ve fyzikální terapii se využívá i podp�rných 

korzet�, které snižují bolestivost, p�edevším p�i ch�zi nebo delším stání.(8,19) 
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2.1.1.2 Osteoartróza 

Osteoartróza je nej�ast�jší kloubní onemocn�ní ve stá�í. Jde o degenerativní 

onemocn�ní hyalinní chrupavky kloubu se snížením její pevnosti a pružnosti 

(elasticity), kdy kloub selhává ve své biomechanické funkci. Známky tohoto 

onemocn�ní lze diagnostikovat rentgenologicky. Postihuje p�edevším velké klouby ale i 

ostatní jakékoli klouby v t�le, nej�ast�ji kloub ky�elní (koxartróza) a kolenní kloub 

(gonartróza). 

P�i gonartróze je osteoartrózou postižen kolenní kloub s výskytem p�edevším u 

pacient� s nadváhou, prvním p�íznakem bývá bolest p�i námaze, pozd�ji i v klidu 

spojená s ranní ztuhlostí. P�íznakem pokro�ilejší gonartrózy je „kulhání“ a jako 

komplikací je instabilita. Progrese onemocn�ní je rychlejší u nemocných a nadváhou. 

P�i postižení ky�elního kloubu osteoartrózou tzv. koxartróza bývá nej�ast�jším 

p�íznakem bolest p�i ch�zi a kulhání. Predisponujícím faktorem je p�edevším vrozená 

dysplazie ky�le a Perthesova nemoc ale i genetické dispozice. Objektivním nálezem je 

omezený pohyb vnit�ní rotace. 

Lé�ba osteoartrózy je hlavn� správná a v�asná diagnostika, klasifikace 

onemocn�ní a vylou�ení nebo odstran�ní sekundárních p�í�in. Lé�bu lze rozd�lit na 

nefarmakologickou, farmakologickou a chirurgickou. Režimová opat�ení se vztahují na 

redukci hmotnosti (p�edevším u gonartrózy) a využívání op�rných pom�cek, nap�. 

vycházková h�l, odleh�ují kloubu a tím snižují i bolest. 

Dále se využívají protetické pom�cky, vhodná obuv, ortopedické vložky, 

speciální podrážky atd. V rehabilita�ní a fyzikální lé�b� osteoartrózy se využívá celá 

�ada metod, nap�. aplikace povrchového a hlubokého tepla, r�zné formy cvi�ení, 

akupunktura, vibrace, laser a pulzní elektromagnetické pole. Rehabilita�ní cvi�ení vede 

ke zmírn�ní bolesti, zlepšení funkce a psychického stavu nemocného.(8) 

 

2.1.2 Onemocn�ní kardiovaskulárního systému 

Kardiovaskulární systém ve stá�í prochází r�znými involu�ními zm�nami. 

Fyziologické stárnutí srdce a ob�hového ústrojí je spojena s �adou morfologických 

zm�n. Následkem tohoto procesu dochází k poklesu vnit�ní srde�ní frekvence a také 

tepové frekvence p�i zát�ži. Zánikem svalových bun�k v myokardu se zmnožuje podíl 

vazivového intersticia a výsledkem je, že myokard je mén� poddajný. P�í�inou zvýšení 
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tuhosti ve st�nách aorty a velkých tepen je úbytek elastinu a vzestup obsahu 

kolagenu.(8) 

Mezi nej�ast�jší onemocn�ní kardiovaskulárního systému v seniorském v�ku pat�í 

arteriální hypertenze (HT), ischemická choroba srde�ní (ICHS), arytmie, srde�ní 

insuficience, tromboembolická nemoc (TEN) a další. 

 

2.1.2.1 Arteriální hypertenze (HT) 

Arteriální hypertenze je nej�ast�jší onemocn�ní kardiovaskulárního systému nejen 

ve stá�í a je nejvýznamn�jším rizikovým faktorem ischemické choroby srde�ní. Je také 

jedním z rizikových faktor� aterosklerózy a hemorhagické mozkové p�íhody. Incidence 

se zvyšuje s v�kem. Onemocn�ní probíhá bez p�íznak�, až v pozd�jších fázích jsou 

známky orgánového postižení. Arteriální hypertenze se rozd�luje: primární (95%), 

sekundární (2-5%) a HT „bílého plášt�“. V�tšina hypertenzí u starších osob je primární 

(esenciální) ale m�že být i sekundární povahy, nej�ast�ji renovaskulární HT 

aterosklerotické etiologie.(8) 

Klasifikace HT dle WHO: 

Optimální krevní tlak (TK) – s < 120, d < 80 mm Hg. 

Normální TK – s 120-129, d 80-85 mm Hg. 

Vysoký normální tlak – s 130-139, d 85-89 mm Hg. 

Mírná HT – s 140-159, d 90-99 mm Hg. 

St�edn� závažná HT – s 160-179, d 100-109 mm Hg. 

T�žká HT – s > 180, d > 110 mm Hg. 

Izolovaná systolická HT – s > 140, d < 90 mm Hg. 

 

Lé�ba hypertenze ve stá�í snižuje celkovou mortalitu, kardiovaskulární a 

cerebrovaskulární morbiditu i mortalitu. Snižuje riziko vzniku demence a vede k regresi 

n�kterých orgánových komplikací (hypertrofii levé komory srde�ní). Podrobná lé�ba 

HT jo probrána v odborných literaturách kardiologie.(8,20,11) 

 

2.1.2.2 Ischemická choroba srde�ní (ICHS) 

Ischemická choroba srde�ní je ve stá�í �astá, její výskyt se zvyšuje s v�kem a bává 

�astou p�í�inou úmrtí. Mezi rizikové faktory rozvoje pat�í, kou�ení, hypertenze, diabetes 
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mellitus, nadváha, hypertrofie levé komory srde�ní a mén� závažným rizikovým 

faktorem ve stá�í se stává vysoká hladina cholesterolu. 

ICHS je onemocn�ní charakterizované nedostate�ným prokrvením myokardu až 

zástavou pr�toku krve a tím dochází k nedostate�nému zásobení krve v�n�itými 

tepnami až k uzáv�ru t�chto tepen. ICHS lze klasifikovat následovn�: 

Akutní formy – akutní infarkt myokardu (AIM), nestabilní angina pektoris (NAP) 

a náhlá smrt 

Chronické formy – stabilní angina pektoris, n�má ischémie myokardu, ICHS 

manifestovaná arytmiemi a srde�ním selháním. 

Ve stá�í je v klinickém obrazu ICHS v�tší po�et nebolestivé „n�mé ischémie“ 

projevující se pocitem dušnosti a/nebo známky poklesu minutového srde�ního výdeje 

(závrat�, „iktové p�íznaky“) a pocitem bolesti na hrudi, �asto myln� uvedený jako obtíž 

spondylogenního p�vodu. Diagnostika ICHS u starých lidí spo�ívá více na objektivních 

metodách, v prokázání ischémie srde�ního svalu. Provádí se vyšet�ení 

elektrokardiografie (EKG), ergometre (zát�žové EKG), a Holterovské monitorování 

(monitorace EKG 24 hodin).(8,11) 

 

2.1.2.3 Arytmie ve stá�í 

Arytmie jsou ve stá�í �asté a s vyšším v�kem jich p�ibývá. V�tšinou jsou 

symptomatické. Pro záznam arytmie je zásadn� d�ležité EKG vyšet�ení. Jednou 

z nej�ast�jších arytmií vyššího v�ku je fibrilace síní, její prevalence se zvyšuje s v�kem. 

U senior� jsou arytmie �asto bezp�íznakové, což dokazují výsledky Holterovského 

monitorování. U symptomatických arytmií jsou známky nízkého minutového výdeje, 

což m�že mít za následek: Synkopální stavy, závrat� a ortostatické kolapsy, známky 

mentální deteriorace a chronickou srde�ní insuficienci nereagující na standardní lé�bu. 

Pro diagnostiku arytmie je zásadní Holterovské monitorování EKG.(8) 

Nej�ast�jší arytmie je již zmín�ná fibrilace síní. Riziko komplikací u starších 

jedinc� nar�stá, zejména riziko cévní mozkové p�íhody (CMP), kognitivní poruchy, 

strukturální zm�ny myokardu a srde�ní selhání.(20) 
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2.1.3 Metabolická onemocn�ní ve stá�í 
Mezi nej�ast�jší metabolická onemocn�ní ve stá�í pat�í diabetes mellitus a 

porušená glukózová tolerance. Ve vyšším v�ku se mohou vyskytovat oba typy diabetu, 

ale v�tšinou se vyskytuje diabetes 2. typu. Mnohem �ast�ji bývá porušená glukózová 

tolerance, která je ve v�tšin� p�ípad� náhodn� diagnostikovaná. Typickými klinickými 

projevy diabetu je polydipsie(m�že u starých pacient� chyb�t) a polyurie. 

 

2.1.3.1 Diabetes mellitus (DM) 

Definice dle Topinkové: „Diabetes mellitus je chronické metabolické onemocn�ní 

provázené hypoglykémií, která je d�sledkem nedostate�né sekrece inzulínu, jeho 

nedostate�né ú�innosti nebo kombinací obou“. (20 str. 114) 

Nej�ast�jšími p�íznaky jsou polyurie, polydipsie, slabost, pokles hmotnosti. U 

diabetu jsou velmi �asté komplikace, které lze rozd�lit na krátkodobé, neboli akutní 

kam pat�í hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi), která m�že být p�í�inou delirií, 

zhoršených kognitivních funkcí s následkem pád� a úraz�. Další akutní komplikací 

m�že být hyperglykemická krize (kóma), dehydratace, recidivující infekce a zhoršené 

hojení ran. Druhou skupinou jsou komplikace dlouhodobé (chronické), sem pat�í 

mikroangiopatie, ICHS, CMP, ICHDK v d�sledku mikroangiopatie, orgánové selhání, 

infekce (diabetická gangréna), kognitivní poruchy a demence. 

Lé�ba diabetu p�edevším u starších pacient� spo�ívá v zabrán�ní komplikací a 

udržení normální hladiny glykémie. Je kladen d�raz na edukaci pacienta nebo jeho 

rodiny Lé�bu lze rozd�lit na farmakologickou a nefarmakologickou. Do 

nefarmakologických opat�ení zahrnujeme dietní režim, pohybovou aktivitu a tím i 

optimalizaci hmotnosti, normalizaci krevního tlaku a krevních lipid�, vyšet�ení o�ního 

pozadí, screening – deprese, kognitivních poruch, pád�, inkontinence. Do 

farmakologické lé�by diabetu 2. typu pat�í monoterapie perorálními antidiabetiky 

(PAD) Zna�ným problémem u diabetika ve stá�í m�že být i syndrom „diabetické nohy“, 

na jehož rozvoji se podílejí r�zné faktory nap�. snížená mobilita a psychické zm�ny, 

které u pacienta mohou ovliv�ovat pé�i o nohy a ty jsou náchyln�jší ke vzniku defektu, 

což zhoršuje prognózu diabetika.(8,20) 
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2.1.4 Onemocn�ní gastrointestinálního traktu ve stá�í 

Vlivem stá�í dochází na trávicím traktu ke strukturálním zm�nám a poruchám 

motility trávicí trubice. V�kem se podmi�ují zm�ny gastrointestinálního (dále jen GIT) 

traktu, jsou to poruchy motility jícnu, snížená sekrece kyseliny solné, vznik divertikl�, 

snížená motilita tlustého st�eva ale také ztráta chrupu a zhoršení smyslových vjem� 

chuti a �ichu. Jedním z pom�rn� �astých onemocn�ní trávicího traktu ve vyšším v�ku je 

v�edová choroba gastroduodena. 

 

2.1.4.1 Peptický gastroduodenální v�ed 

Peptický gastroduodenální v�ed se rozlišuje na lézi žaludku a duodena, dle 

etiologie vzniku a pro volbu správné terapie se ješt� rozd�luje: 

V�edovou chorobu, neboli gastroduodenální v�edy, kdy je zm�na sliznice 

zap�í�in�ná p�ítomností bakterie Helicobacter pylori 

V�edy sekundární, zde není hlavní p�í�inou helikobakterová infekce ale mohou 

být p�í�inou nap�. nesteroidní antirevmatika (gastropatie) nebo v�edy endokrinního, 

stresového a/nebo hepatogenního p�vodu �i v�edy p�i chronické respira�ní insuficienci 

a také v�edy sta�ecké. 

Až 50% starších nemocných má symptomatický pr�b�h, dalších 50% udávají 

neur�ité dyspeptické potíže. Na bolest v epigastriu si st�žuje jen 35% nemocných. 

Komplikace u starších nemocných jsou až v polovin� p�ípad�, hrozí krvácení a 

perforace ale i riziko maligního zvratu. K diagnostice se využívá ureázového testu, 

dechového testu, endoskopie s biopsií a sérologie infekce Helicobacter pylori (HP). 

Základním terapeutickým postupem je lé�ba HP, podávání antisekre�ních lék�, 

mukoprotektiva, prevence a lé�ba gastropatie indukované nesteroidními antirevmatiky, 

prevence a lé�ba stresových v�ed�.(20) 

Další onemocn�ní GIT je reflexní choroba jícnu, divertikulární choroba tlustého 

st�eva a další funk�ní poruchy a zm�ny na trávicím traktu, podmín�né stá�ím a jsou 

probrány v odborných literaturách geriatrie. 

 

2.1.5 Onemocn�ní respira�ního traktu ve stá�í 

Stárnutí respira�ního systému je další involucí v geriatrii. V pr�b�hu stárnutí 

dochází k poklesu parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi, k zhoršení o�iš
ovací 



22 

schopnosti, k atrofii kosterního svalstva, hrudník je tužší a m�ní tvar, což zhoršuje 

podmínky dýchacích sval�. Zm�ny mechanických vlastností hrudníku a oslabení 

dýchacích sval� zhoršuje ú�innost kašle a tím i možnosti kompenza�ní hyperventilace a 

je snížena i ventila�ní odpov�� na hypoxii. (8) 

Mezi nej�ast�jší onemocn�ní respira�ního traktu ve stá�í pat�í chronická 

obstruk�ní plicní nemoc (CHOPN), astma bronchiale a pneumonie. 

2.1.5.1 Pneumonie ve stá�í 

Pneumonie („zápal plic“) je zán�tlivé onemocn�ní plic, je velmi závažné 

onemocn�ní, zejména ve stá�í vyžaduje hospitalizaci. Topinková definuje pneumonii 

jako: „Zán�tlivé onemocn�ní plicního parenchymu vyvolané infek�ním agens 

manifestující se �erstvým infiltrátem a nejmén� dv�ma z následujících p�íznak� – 

hore�ka, dušnost s tachypnoí, kašel s produkcí sputa, bolestí na hrudi a leukocytózou“. 

(20 str. 185) 

Pneumonie ve stá�í je �ast�jší, rizikovým faktorem už je samotný v�k nemocného, 

diabetes mellitus, chronická kardiální dekompenzace, CHOPN, malnutrice, poruchy 

imunity, alkoholizmus, kou�ení a lé�ba kortikoidy nebo imunosupresivy. Specifickým 

rizikem je porucha v�domí s aspirací a následnou imobilizací. 

Pneumonie se d�lí dle místa vzniku na pneumonii komunitn� získanou, dále 

nozokomiální pneumonie, kterou si nemocný p�inese ze zdravotnického za�ízení, 

pneumonie vyskytující se v ústavech dlouhodobé pé�e, pneumonie u 

imunokompromitovaných pacient� a pneumonie u ventilovaných pacient�. 

Dle klinického obrazu se ješt� rozd�luje pneumonie na typickou, atypickou a 

aspira�ní. Ve stá�í se setkáváme s netypickou symptomatologií, chyb�ní auskulta�ního 

(poslechového) nálezu, nep�ítomnost hore�ky a leukocytózy, �asto se objevuje kardiální 

dekompenzace, psychické zm�ny nebo jen nespecifická ztráta sob�sta�nosti, zhoršení 

mobility a závrat�. Cílem vyšet�ení je stanovit závažnost onemocn�ní s rozpoznáním 

etiologické agens. Dalším vyšet�ením je anamnéza, fyzikální vyšet�ení, RTG plic, 

laboratorní vyšet�ení, mikroskopické s kultivací (odb�r sputa, krve na hemokulturu). 

Lé�ba pneumonie spo�ívá hlavn� v zahájení podávání antibiotik empiricky nebo dle 

kultivace a citlivosti, v lé�b� symptomatické a preventivní (vakcinace).(20) 
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2.1.6 Demence 

Demence je klinický syndrom charakterizovaný poklesem až ztrátou 

intelektových schopností s výraznými rysy horšení kognitivních funkcí a postižením 

emotivní složky osobnosti. Je klinickým syndromem u organických onemocn�ní bez 

ohledu na jejich etiologii (nádory, zán�ty,…). 

Demence u degenerativních chorob postihuje p�evážn� mozkovou k�ru. 

Z hlediska etiopatogenetického a morfologického lze rozlišit demenci na dva typy, 

Alzheimerova a multiinfarktového. U metabolických a degenerativních onemocn�ní 

bývá demence jedním ze symptom� projevujících se v pokro�ilejších stádiích. 

Ve v�ku 65 let trpí demencí až 15% senior� a ve v�ku nad 80 let 40-50% osob. 

Topinková �adí demence mezi psychické geriatrické syndromy vzhledem k jejich 

vysokému výskytu. (20) 

Jirák d�lí demence dle vyvolávající p�í�iny na atroficko-degenerativní proces 

mozku, který vede ke snížení nervových bun�k, synapsí, poruše neuron� a ukládání 

patologických bílkovin.(8) 

Mezi sekundární demence pat�í vaskulární, která je zp�sobena cévními poruchami 

a sníženým pr�tokem krve nebo úplnou zástavou krve mozkem (nap�. mnoho�etný 

mikroinfarkt nebo rozsáhlý infarkt v oblasti pro pam�
. 

Ostatní sekundární demence vznikají na základ� systémových chorob nebo 

poran�ní (infek�ní, metabolická,…). Demence by m�la být diagnostikována až po 

zobrazovacím vyšet�ení mozku po�íta�ovou tomografií (CT).(6,23) 

 

2.1.6.1 Alzheimerova demence (AD) 

AD se ve stá�í vyskytuje nej�ast�ji, p�ibližn� 5%. Jde o atroficko-degenerativní 

demenci a �asto v kombinaci s vaskulární. U žen asi 2 x �ast�ji. AD rozlišujeme na 2 

základní typy: 

• Familiární forma s výskytem od 50 let (genetická dispozice) 

• Senilní forma neboli sporadický typ  

Pro AD je typický pomalý a nenápadný za�átek. P�edcházející stav, kterému se 

�íká lehká porucha poznávacích funkcí (ne u všech p�ípad�) se vyzna�uje p�ítomností 

subjektivních i objektivních poruch pam�ti ale nedosahuje stupn� demence. Dle stupn� 

postižení rozlišujeme stadia: Lehké stádium, st�ední stádium, t�žké stádium demence 

(terminální fáze). Prvním krokem k diagnóze je zjišt�ní syndromu demence, klinický 



24 

obraz pr�b�hu choroby, anamnestické údaje, pomocná vyšet�ení, testové metody nap�. 

test kreslení hodin – MMSE (Mini-Mental State Examination) a výkonnostní testy. 

Testy nejsou specifické, proto se používají další metody. Terapie AD je velmi obtížná, 

spo�ívá spíše v ovlivn�ní symptomatické formy, nep�íznivého pr�b�hu a akutních 

komplikací.(27) 

Farmakoterapie se rozd�luje na kognitivní a nekognitivní. Kognitivní ovliv�uje 

pam�
, intelekt a motivaci. Nekognitivní ovliv�uje chování, emoce a spánek. 

V ošet�ovatelské pé�i je d�ležitým úkolem udržet sob�sta�nost seniora v nejvyšší 

možné mí�e po nejdelší dobu, musí být systematicky veden k pravidelným aktivitám 

podle jeho p�ání a zp�sobem, který bude respektovat, aktivita se individualizuje podle 

schopností. Holmerová uvádí, že p�i ošet�ování je vhodné používat takzvanou (dále jen 

tzv.) reflektivní podporu, která zahrnuje holistický multidisciplinární p�ístup. U 

nefarmakologické terapie se užívá tzv. validace, znamená p�ijetí a respektování tématu, 

které si p�eje nemocný a kdy mu jen nasloucháme. První dv� formy využívají kognitivní 

trénink, kdy úkoly mají být p�im��ené, v n�kterých za�ízeních využívají ve spolupráci 

s rodinou metodu reminiscence (životopis sestavený rodinou a na jeho základ� jednat a 

respektovat nau�ený postup zvyk� a rituál� z domova). Pr�m�rná doba trvání choroby 

je od objevení prvních p�íznak� k exitu (smrti) od 7 do 10 let, ale jsou popsaný i 

p�ípady pacient� s p�ežitím déle než 15 let. Roku 1997 vznikla �eská alzheimerovská 

spole�nost (�ASL) vzhledem k zvyšujícímu se po�tu nemocných, která poskytuje 

praktické rady a pomoc p�i ošet�ování seniora s AD, telefonické i osobní konzultace, 

další služby a projekty, letáky, brožury a informace na webových stránkách.(6) 

 

2.1.7 Parkinsovova nemoc (PN) 
Parkinsonova nemoc dle Topinkové je: „Chronické progredující onemocn�ní na 

podklad� neuronální degenerace substantia nigra a nedostatku dopaminu v bazálních 

gangliích, za p�í�inu se uplat�uje vliv genetiky, endotoxin� a exotoxin�“ (výskyt PN ve 

v�ku nad 65 let je 1-2%.(20, str. 155) 

Za�átek onemocn�ní probíhá v�tšinou nenápadn� s nespecifickými p�íznaky, 

obvykle za�ínající onemocn�ní provází 3 základní p�íznaky: hypokineze, rigidita a 

tremor.(1)  
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Dalšími p�íznaky jsou autonomní neuropatie (zácpa, inkontinence mo�i, pocení, 

ortostatická hypotenze, sexuální dysfunkce, dysfagie), demence u starších pacient�, 

poruchy spánku, deprese, psychotické symptomy.(20) 

Psychické poruchy jsou pom�rn� �asté, v po�áte�ním stádiu onemocn�ní jsou 

neurotické p�íznaky, závažn�jším a nej�ast�jším problémem jsou deprese (až 40%). 

Z po�átku bývá spíše úzkost, podrážd�nost, rozhn�vanost a pesimismus, také poruchy 

vnímání až sebevražedné pokusy.(1)  

Diagnostika PN – anamnéza, fyzikální vyšet�ení, zhodnocení kognitivních funkcí 

(MMSE a funk�ní schopnosti ADL/IADL), laboratorní, zobrazovací (CT, NMR, EEG) 

a další odborná vyšet�ení pro diferenciální diagnostiku.  

Základem lé�by je v�asná diagnostika a zjišt�ní etiologie. Terapie 

nefarmakologická zahrnuje rehabilita�ní lé�bu a režimová opat�ení, n�kdy láze�ská, 

d�ležitá je edukace nemocného a rodiny, podpora a sociální služby. Lé�ba 

medikamentózní je obtížná, nutný je individuální p�ístup, zpomaluje nebo zastavuje 

progresi onemocn�ní.(1,16,20) 

 

2.2 Komplexní geriatrické hodnocení (CGA) 

Komplexní geriatrické hodnocení (comprehensive geriatric assessment - CGA) je 

diagnostický proces zam��ený na stanovení zdravotních, funk�ních a psychosociálních 

schopností a problém� senior� s cílem pro lé�bu a sledování. Zahrnuje oblast zájmu a 

základní postupy k jejich posouzení. Jde o celkové pojetí zdravím podmín�né kvality 

života. 

Oblast zájmu je osobnost pacienta, t�lesné zdraví, funk�ní výkonnost, duševní 

zdraví, sociální souvislosti a základními postupy CGA jsou klinické vyšet�ení, 

posouzení duševního stavu pomocí test� a speciální hodnocení výkonnosti a t�lesné 

zdatnosti. 

 

2.2.1 Mini Mental State Examination (MMSE) 

Mini Mental State Examination zkratka MMSE je takzvaný Folstein�v test (viz 

p�íloha �. 4) Sestra tento test využívá k hodnocení kognitivních funkcí u senior�, jako 

orienta�ní test ke zjišt�ní demence. Hodnotí zde orientaci, zapamatování, pozornost a 

po�ítání, výbavnost pam�ti, pojmenování p�edm�t�, opakování v�ty, t�ístup�ový p�íkaz, 

�tení a vyhov�ní p�íkazu, psaní a obkreslování podle p�edlohy. Celkem hodnotí t�chto 
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10 funkcí. Plný po�et bod� je 30, mén� než 10 bod� udává pokro�ilou formu demence. 

Dalším hodnotícím testem kognitivních funkcí je nap�. test kreslení hodin a další.(9) 

 

2.2.2 Activities of daily living (ADL) 

ADL test je test aktivit denního života (viz p�íloha �. 2), tento test sestra využívá 

k hodnocení sob�sta�nosti a výkonnosti nemocného, n�kdy je ozna�ován zkrácen� Katz 

ADL nebo Katz�v index ADL, k hodnocení sob�sta�nosti m�že sestra využít Barthel�v 

index neboli Barthel�v test aktivit denního života. Také m�že sestra využít 

instrumentální test IADL, test složit�jších �inností umož�ující ve svém souhrnu plnou 

sob�sta�nost v oblasti nakupování, va�ení, b�žného úklidu, vedení domácnosti, 

používání dopravních prost�edk�, nakládání s pen�zi a telefonování.(9) 

 

2.3 Geriatrické syndromy 

N�které závažné zdravotní obtíže a symptomy (subjektivní i objektivní) se u 

geriatrických pacient� opakují velmi �asto a bez vazby na ur�ité onemocn�ní. Ve 

v�tšin� p�ípad� se nejedná o jedno základní onemocn�ní ale o více poruch, které 

zp�sobují celek obtíží. Specifické geriatrické syndromy jsou obvykle multikauzální 

etiologie, bývají p�ehlíženy a považovány za d�sledky stárnutí. P�i správné diagnostice 

a lé�b� lze dosáhnout zlepšení nebo ústupu potíží. Geriatrické syndromy se nachází 

v oblasti somatické, psychické a sociální. 

V oblasti somatické (t�lesné) jsou to poruchy ch�ze a pohyblivosti, závrat�, 

nestabilita a pády, inkontinence (mo�e i stolice), poruchy termoregulace a poruchy 

p�íjmu potravy/tekutin. 

V oblasti psychické (duševní) to je demence, deprese, delirium, poruchy chování a 

maladaptace. 

V oblasti sociální (spole�enské) je to ztráta sob�sta�nosti, sociální izolace, týrání a 

zneužívání a dysfunkce rodiny. P�ehled geriatrických syndrom� je uveden v tabulce, viz 

p�íloha.(9,20) 

 

2.3.1 Syndrom instability s pády 

V geriatrické medicín� je instabilita považována dlouhodob� za jednu 

z klinických priorit, která se v rámci konceptu multikauzální geriatrické k�ehkosti 

vzájemn� podmi�uje s hypomobilitou a depresí, také s malnutricí a sarkopenií. Svými 
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d�sledky spoluvytvá�í celkový problém, jako jsou instabilita spojená s následkem pád� 

a zlomenin. Geriatrická instabilita má r�znou povahu. (9) 

Pády spojené s instabilitou jsou hlavní p�í�inou v�tšiny úraz� ve vyšším v�ku, 

mohou vést ke zhoršení kvality života (strach z pohybu, z omezení aktivity). V�tšina 

starších osob po traumatu zp�sobeného pádem vyžaduje ústavní pé�i. 

P�í�iny pád� ve stá�í mohou být mechanické - zp�sobené doma zakopnutím, 

uklouznutím nebo v ústavní pé�i a symptomatické (cévní onemocn�ní mozku, kardiální 

p�í�iny, demence a delirantní stavy, nežádoucí ú�inky lék�). 

Následkem pád� ve stá�í mohou být, v 25% závažná poran�ní, poran�ní m�kkých 

�ástí (hlavy) v 15%, zlomeniny, hlavn� kr�ku kosti stehenní. U osam�lých osob, žijících 

v domácím prost�edí je nebezpe�í dekubit�, podchlazení a bronchopneumonie.  

Preventivní opat�ení pád� je odstran�ní možné mechanické p�í�iny, zjišt�ní 

základní p�í�iny, zlepšení kondice nemocného, psychická podpora vedoucí ke zmírn�ní 

strachu, minimalizace nebezpe�né aktivity. U pacienta s omezenou hybností upozornit 

na možnost použití zvonku a zdravotnický personál vést k v�tší zodpov�dnosti za 

prevenci pád�. 

 

2.3.2 Závrat� - vertigo 

Vertigo lze popsat jako poruchu rovnováhy a pocit nejistoty p�i stoji nebo ch�zi. 

Ve v�tšin� p�ípad� bývá provázena výraznou nev�lí s nauzeou až zvracením, pocením, 

palpitacemi a dalšími vegetativními projevy. Schopnost udržení rovnováhy je závislá na 

správné funkci jednotlivých receptor� a na schopnosti centrálního nervového systému. 

P�í�iny, které jsou �asté ve stá�í a geriatricky významné jsou nežádoucí ú�inky lék�, 

hypovolemie, dehydratace, hemodynamicky významné poruchy srde�ního rytmu, 

hematologické poruchy, útlum CNS, metabolické poruchy (hypoglykémie). 

Nepravé závrat� ve stá�í jsou pom�rn� �asté, podmín�né psychogenn�. V této 

skupin� pacienti podávají mnoho subjektivních obtíží, ale p�i vyšet�ení je prokázán 

minimální objektivní nález. Sta�í pacienti pojmem závra
 popisují jako pocit nejistoty 

v prostoru, p�í�inou m�že být ztráta psychické rovnováhy spojená s úzkostí, strachem (z 

pádu), a depresí. V lé�b� t�chto pacient� se uplat�uje psychoterapeutická a 

psychofarmakologická podpora, op�rné pom�cky, optimalizace pohybu a nácvik ch�ze. 
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Nepravé závrat� se rozd�lují na výškové vertigo – závra
 z výšky p�i náhlé ztrát� 

zrakových informací a psychogenní vertigo – jako p�íznak anxiózních neuróz, deprese a 

jiných psychóz (nap�. klaustrofobie = strach z uzav�ených prostor).(8,9)  
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3 OŠET�OVATELSKÁ PÉ�E 

Ošet�ovatelství je samostatný obor, který je založen na v�deckých poznatcích. Je 

to multidisciplinární v�dní obor, který je do zna�né míry determinovaný výsledky 

p�íbuzných obor�. Navazuje na všechny medicínské a humanitní obory. Hlavními 

v�dními obory, z kterých ošet�ovatelství �erpá, jsou jednotlivé medicínské disciplíny – 

poznatky o etiologii, patogenezi, projevy onemocn�ní, diagnostice, lé�b� a prevenci a 

humanistické disciplíny – filozofie, etika, psychologie, sociologie a pedagogika. 

Poznatky z v�dních disciplín nejen využívá, ale tvo�iv� rozpracovává. Zasahuje do 

oblasti prevence, ošet�ovatelské diagnostiky, obnovy zdraví, psychosociální pé�e a 

eduka�ní pé�e. 

Základním rámcem je ošet�ovatelský proces. Hlavní filozofií v ošet�ovatelství je 

Holismus. Termín pochází z �eckého slova holos = celek. Holismus zavedl jihoafrický 

politik J. CH. Smuts poprvé ve své knize Holismus a evoluce. Holismus 

v ošet�ovatelství zd�raz�uje pojetí �lov�ka jako bio-psycho-sociální bytosti, bytostí 

holistickou zabývající se �lov�kem jako celkem kdy porucha jedné �ásti celku znamená 

poruchu jiné �ásti pop�ípad� celého systému.(18,17) 

 

3.1 Ošet�ovatelský proces 

Ošet�ovatelský proces je metoda poskytování ošet�ovatelské pé�e, která je 

zam��ená na pot�eby nemocného a zahrnuje systémový p�ístup a �ešení problém�. Je to 

série plánovaných �inností a myšlenkových algoritm�. Ošet�ovatelský proces má 5 fází:  

První fáze je posuzování. V této fázi sestra shromaž�uje informace o nemocném 

a to formou rozhovoru s nemocným nebo rodinnými p�íslušníky ale i z dokumentace 

(ošet�ovatelská anamnéza). Informace o nemocném sestra získává i pozorováním 

(celkového vzhledu, stavu), screeningovým vyšet�ením (pohmatem) a užitím r�zných 

test� a škál. 

Druhá fáze ošet�ovatelského procesu je ošet�ovatelská diagnostika. Pojmenování 

problému nemocného, d�vody vzniku a jeho projevy. Sestra informace zaznamenává na 

základ� získaných informací jako ošet�ovatelské diagnózy, které se rozd�lují na 

aktuální, potencionální a eduka�ní. 

T�etí fáze je plánování ošet�ovatelské pé�e. Plánování lze rozlišit na plány 

dlouhodobé, st�edn�dobé, krátkodobé a standardní. Plánování probíhá na základ� 

zjišt�ného problému navržením ošet�ovatelských intervencí a stanovením o�ekávaného 
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výsledku/cíle. Ošet�ovatelské intervence jsou: Nezávislé, které jsou v kompetenci 

sestry. Závislé, které se odvíjejí na základ� ordinace léka�e. Sou�inné, které se plánují 

spole�n� s odborníky. Navržený ošet�ovatelský plán sestra konzultuje s nemocným. 

�tvrtá fáze ošet�ovatelského procesu je realizace naplánovaných ošet�ovatelských 

�inností. Realizace zahrnuje ov��ení ošet�ovatelského plánu, sb�r informací v pr�b�hu 

ošet�ovatelských intervencí. Vše sestra zaznamenává. 

Pátá poslední fáze je vyhodnocení ošet�ovatelského plánu, ukon�ení, eventueln� 

revize plánu. Sestra zhodnotí, zda bylo za ur�itou dobu dosaženo o�ekávaného 

výsledku/cíle poskytnutou ošet�ovatelskou pé�í, spole�n� s potvrzením nemocného. 

Jestliže cíle/o�ekávaného výsledku bylo dosaženo, ukon�í �innosti, ale pokud nebylo 

dosaženo cíle, následuje revize plánu a nový ošet�ovatelský proces.(21) 

 

3.2 Pot�eby nemocného v ošet�ovatelském procesu 

Lidská pot�eba/y neboli pot�eba/y �lov�ka je projevem n�jakého nedostatku, který 

je žádoucí odstranit. Pobízí k vyhledávání nebo vede k vyhýbání se ur�ité podmínce 

Uspokojování pot�eb zdravého i nemocného �lov�ka se realizuje prost�ednictvím 

ošet�ovatelského procesu. Sestra se zabývá �lov�kem jako bytostí holistickou. 

Zd�razn�na je jednota vnit�ního s vn�jším, každá pot�eba je pot�ebou n��eho. Lidské 

pot�eby se m�ní, vyvíjejí a kultivují a každý jedinec je jinak vyjad�uje i uspokojuje. 

Ur�itý druh motivovaného chování se projevuje u každého jinak.  

Pot�eby lze uspokojovat žádoucím nebo nežádoucím zp�sobem. Žádoucím 

zp�sobem, ty které neškodí nám ani jiným, naopak nežádoucím zp�sobem, které mohou 

škodit dané i jiné osob� a jsou ve sporu se sociáln�-kulturními hodnotami nebo nejsou 

v mezích zákona. Lidské pot�eby jsou základními motivy, které vyjad�ují n�jaký 

nedostatek nap�. narušenou psychickou nebo psychofyziologickou rovnováhu.  

Vztah motivace a lidských pot�eb je nedílnou sou�ástí v procesu uspokojování 

pot�eb nemocného. Motivace m�že být v�domá i nev�domá. Motiva�ní nap�tí vzniká 

z pot�eb a je reakcí na n�jaký nedostatek. Faktory, které mohou narušit pr�b�h 

uspokojování pot�eb, jsou: Základní obecné faktory (v�k, pohlaví, psychické vlastnosti, 

t�lesné dispozice), individuální osobnostní faktory (výchova, vzd�lání, rodinný stav), 

spole�enské faktory (celkový životní standard), patologické stavy (imobilizace, nemoc, 

bolest). 



31 

Na základ� t�chto poznatk� psychologové sestavují r�zné indexy pot�eb. 

Americký psycholog Henry A. Murray sestavil teorii motivace, kde t�ídí pot�eby 

z r�zných hledisek, p�edevším t�íd�ní na viscerogenní a psychogenní a na kladné a 

záporné. Americký psycholog Abraham H. Maslow vytvo�il hierarchickou teorii pot�eb 

vycházející z teorie motivace, kde podle Maslowa má každý �lov�k individuální systém 

motiv�, které jsou uspo�ádaný hierarchickým systémem. Pot�eby �lov�ka rozd�luje na 

nižší a vyšší. Ozna�ení pro nižší pot�eby, též jako nedostatkové pot�eby tam pat�í 

fyziologické pot�eby a pot�eba jistoty a bezpe�í. Vyšší pot�eby neboli takzvané 

metapot�eby, tam �adí pot�ebu sounáležitosti a lásky, uznání a sebeúcty a pot�ebu 

seberealizace.(21) 

 

3.2.1 Sob�sta�nost a sebepé�e v ošet�ovatelském procesu 

 Sob�sta�nost vyjad�uje míru samostatnosti pop�ípad� ú�asti �lov�ka ve 

vykonávání denních aktivit, kam pat�í stravování, oblékání, hygiena, vyprazd�ování a 

pojem sebepé�e je samostatné vykonávání t�chto denních aktivit vlastními silami. 

Úrove� sob�sta�nosti jedince je ovlivn�na r�znými faktory nap�íklad v�kem, 

zdravotním stavem, typem osobnosti atd. Hodnocení úrovn� sebepé�e a sob�sta�nosti 

nemocného je d�ležité pro stanovení ošet�ovatelského plánu a intervence. Je t�eba, aby 

sestra správn� zhodnotila úrove� sob�sta�nosti p�i p�íjmu v rámci ošet�ovatelské 

anamnézy (rozhovorem nebo pozorováním).(21) 

K hodnocení sob�sta�nosti se nej�ast�ji využívá Barthel�v test všedních �inností, 

zde se hodnotí závislost na druhé osob� v aktivitách denního života. Hodnotí se 

konkrétn� tyto �innosti: Najedení a napití, oblékání, koupání, osobní hygiena, 

kontinence mo�e a stolice, použití WC, p�esun l�žko-židle, ch�ze po rovin� a ch�ze po 

schodech. Celkový po�et bod� je 100, zna�í, že je nemocný pln� sob�sta�ný. Rozmezí 

65-95bod� znamená lehkou závislost na pomoci druhé osoby. Závislost st�edního 

stupn� se pohybuje v rozmezí po�tu bod� 45-60, po�et 0-40bod� ozna�uje plnou 

závislost na druhé osob�. Jako další využití klasifikace funk�ní úrovn� sebepé�e je 

hodnocení podle M. Gordonové, kde je procentuální vyjád�ení.  

Testy, které jsou zam��ené na sob�sta�nost nemocného, jsou nap�íklad: Test 

ošet�ovatelské zát�že podle Svanborga modifikovaný Sta�kovou. Testování vývoje 

sob�sta�nosti, má grafické znázorn�ní a test instrumentálních denních �inností, který je 

zam��en na domácí pé�e. Nesprávné stanovení úrovn� sebepé�e m�že p�inášet 
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komplikace až imobiliza�ní syndrom, proto je nutné hodnotit úrove� sebepé�e 

nemocného tak, aby se podporovala jeho nezávislost a provád�t hodnocení vždy p�i 

zm�n� klinického stavu.(18,21) 

V období stá�í dochází k involu�ním zm�nám a vlivem toho je i celkov� snížen 

pohyb a senior se stává více �i mén� závislým až pln� nesob�sta�ným. Pokud je to 

možné v rámci schopností a s ohledem na omezení a celkový zdravotní stav, je d�ležité 

nemocného aktivizovat a cvi�it v rámci jeho možností. P�edevším u starších a 

dlouhodob� nemocných je zapot�ebí stanovení vhodné individualizované ošet�ovatelské 

pé�e. U senior� trpících demencí se úrove� sob�sta�nosti odlišuje podle stádia, v jakém 

se nemocný nachází. Z po�átku m�že být sob�sta�ný a postupn� se omezuje až na 

úplnou nesob�sta�nost, kdy už sestra nebo rodina musí p�evzít veškerou ošet�ovatelskou 

pé�i o nemocného. 

 

3.2.2 Hygiena a oblékání v ošet�ovatelském procesu 

Hygiena je soubor pravidel a postup� d�ležitých k podpo�e a ochran� zdraví, její 

pot�eba je základní biologickou pot�ebou. V pé�i o hygienu a oblékání u nemocného si 

sestra nejd�íve ur�í míru sob�sta�nosti, co je schopen si sám zvládnout, podle toho 

zajistí náležitou pomoc.(21) 

Nemocný, který je sob�sta�ný si v�tšinou zajistí hygienickou pé�i sám v plném 

rozsahu, d�ležité je zajišt�ní maximální bezpe�nosti. Sestra pomáhá jen p�i zajišt�ní 

pot�ebných pom�cek a �istého ložního i osobního prádla. U pacienta na l�žku �áste�n� 

sob�sta�ného zajistí sestra dopomoc p�i umývání, p�íprav� všech pom�cek k hygien� 

tak, aby m�l pacient dostupný p�ístup, pomáhá p�i oblékání a vým�n� ložního prádla. 

D�ležité je podporovat pacienta v sob�sta�nosti, dbát aby se sám umyl, ale pokud to 

jeho zdravotní stav dovoluje.  

Nesob�sta�ným pacient�m upoutaným pln� na l�žko zajiš
uje kompletní 

hygienickou pé�i sestra nebo ošet�ovatelka a u t�chto pacient� dbá zvýšené pozornosti 

v hygienické pé�i. Hygiena na l�žku se provádí dvakrát denn�, ráno a ve�er. Provádí se 

pé�e o obli�ej, o�i, dutinu ústní a celkové umytí pacienta v�etn� hygieny genitálu, 

u�esání pacienta, šetrné a správné polohování nebo manipulace s pacientem b�hem 

hygieny a celková úprava l�žka. Sestra dbá na prevenci proleženin a opruzenin. P�ed 

provedením t�chto aktivit sestra informuje a pou�í pacienta o provedení hygienické 

pé�e a zajistí soukromí. Respektuje intimitu a stud pacienta! Toaleta za�íná pé�í o 
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obli�ej, o�i, uši a vy�išt�ní dutiny ústní, v oblasti dutiny ústní je t�eba dbát i na �istotu 

um�lého chrupu, dále krku, paží, hrudníku, zad až k nohám, nakonec hygiena genitálu. 

Sou�ástí kompletní hygienické pé�e je i pé�e o nehty rukou i nohou.  

B�hem hygienických �inností sestra kontroluje stav pokožky pacienta. Sestra 

v pr�b�hu vykonávání t�chto �inností pracuje šetrn�, d�kladn�, rázn� a používá 

ochranné pom�cky. Všechny provedené úkony vždy �ádn� zaznamenává do 

dokumentace se svým podpisem. ¨ 

Ošet�ovatelské posouzení hygieny spo�ívá v hodnocení celkové úpravy a vzhledu 

nemocného, posouzení stavu k�že, identifikaci rizikových faktor� a hodnocení 

sob�sta�nosti za pomoci hodnotících škál. 

 

3.2.3 Spánek a odpo�inek v ošet�ovatelském procesu 

Spánek se ve stá�í p�irozen� m�ní, zkracuje se doba spaní, usínání trvá déle a 

probouzení nastává v �asných ranních hodinách. Celková kvalita spánku se projevuje i 

v jiných zdravotních oblastech. U senior� m�že zvyšovat výskyt poruch chování a další 

chorobný projevy.(2,8) 

Jako lé�ebné nefarmakologické opat�ení spo�ívá v dodržování denního režimu, 

vylou�ení z p�íjmu tekutin a potravy kofein, nikotin a t�žkého jídla p�e spaním a 

vytvo�it podmínky ke klidnému spánku, také odstran�ní možných rušivých p�íznak�. 

Spánek je základní biologickou pot�ebou �lov�ka. Odpo�inek je klid, relaxace bez 

emo�ního stresu, probíhá uvoln�ní nap�tí a úzkosti nap�. hudba, �etba, procházka. 

Faktor�, které ovliv�ují spánek a odpo�inek m�že být n�kolik nap�. bolest, nemoc, 

úzkost, strach a jiné. Poruchy spánku mohou být primární, hlavním problémem je 

nespavost nebo nadm�rná spavost nebo mohou být sekundární poruchy, které jsou 

následkem onemocn�ní a depresí.(21) 

Hodnocení spánku u nemocného je sou�ástí ošet�ovatelské anamnézy, sestra 

získává informace od nemocného p�i p�íjmu. V této oblasti sestra zjiš
uje informace 

typu: jak nemocný dlouho spí, zda má n�jaké problémy s usínáním a spaním, jestli 

užívá n�jaké léky na spaní, zda má n�jaké zvyklosti p�ed spaním. Po zjišt�ní pot�ebných 

informací následn� identifikuje problém(pokud je u nemocného) a pomáhá najít zp�sob 

�ešení který spo�ívá nap�. úpravou prost�edí, vyv�tráním pokoje, zajišt�ním klidného 

prost�edí nebo umožn�ním aktivity na kterou je zvyklý p�ed spaním, pop�ípad� 

vyžaduje-li to situace zajistí léky na spaní po domluv� s léka�em. 
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3.2.4 Výživa v ošet�ovatelském procesu 

Výživa je biologickou pot�ebou �lov�ka a je nezbytn� nutná k udržování 

rovnováhy organismu. Výživa zajiš
uje základní funkce organizmu. Má vliv nejen na 

zdraví, duševní pohodu ale ovliv�uje i pr�b�h n�kterých onemocn�ní. 

Vlivem r�zných faktor� m�že být uspokojování pot�eb výživy narušeno. Tyto 

faktory mohou být biologické, kam pat�í zm�na funkce trávicího traktu ve vyšším v�ku 

vlivem involu�ních zm�n a zm�na zdravotního stavu, z psychických faktor� jsou to 

psychosomatické stavy, emocionální lad�ní a zvyky. Do sociálních a kulturních faktor� 

pat�í kulturní zvyky, víra a ekonomická situace. Sta�í lidé p�ijímají menší množství 

potravy vlivem zpomalené fyzické aktivity a metabolismu, kvalita potravy m�že být 

ovlivn�ná ekonomickými faktory.  

Ve stá�í se snižuje chu
 k jídlu a pocit hladu. Pocit nasycení nastupuje brzy po 

jídle a trvá dlouho. Jako následek je snížení t�lesné hmotnosti a svalové hmoty se 

ztrátou svalové síly (kachektizace). Následn� se mohou objevit projevy jako malnutrice, 

hypomobilita a dekondice, únava, instabilita s pády, otoky, zhoršené hojení ran, až 

imobiliza�ní syndrom.(9) 

P�íjem potravy u starších lidí m�že být také ovlivn�n ztrátou chrupu a zm�nou ve 

vnímání chuti a v�n� ale také ztrátou sob�sta�nosti starého �lov�ka v denních 

aktivitách, schopnosti najíst se. Zdravotní stav jedince, ovliv�uje stravovací návyky a 

celkový stav výživy, již zmín�ná ztráta chrupu, špatný stav chrupu, onemocn�ní 

v dutin� ústní nebo onemocn�ní jícnu, kdy nemocný trpí dysfagií (poruchou polykání) 

je dalším d�ležitým faktorem.(21) 

Ve zdravotnických za�ízeních je nemocnému ur�ena dieta pro ur�itá onemocn�ní 

pokud je nemocný schopen p�ijímat per orální cestou. Pokud schopen není, p�echází se 

na jiné možnosti zajišt�ní výživy nemocnému formou nutri�ní výživy enterální cestou 

do nazogastrické (NGS), nazojejunální (NJS) sondy nebo p�es PEG p�ímo do žaludku. 

Další variantou zajišt�ní výživy je parenterální cestou, znamená výživa podávaná do 

žíly. V pé�i o výživu nemocného je d�ležité zhodnotit celkový zdravotní stav a úrove� 

sob�sta�nosti. Úrove� sob�sta�nosti si sestra stanoví za pomoci Barthelova testu. Podle 

úrovn� jaké je nemocný schopen, zajistí výživu. Pokud je nemocný schopen se sám 

najíst a napít pouze sestra dohlédne, aby nemocnému byla podána správn� 

naordinovaná dieta. U nemocného �áste�n� sob�sta�ného sestra nebo ošet�ovatelka 

asistuje, pop�ípad� pomáhá p�i stravování, pokud nemocný není schopen v�bec, tak 
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v tomto p�ípad� pln� p�ebírá zajišt�ní výživy sestra a to formou ordinovanou léka�em, 

cestou enterální, parenterální nebo kombinací obou. 

 

3.2.5 Vyprazd�ování v ošet�ovatelském procesu 

Vyprazd�ování st�eva a mo�ového m�chý�e je biologickou pot�ebou �lov�ka a 

fyziologickou funkcí organismu. Faktory, které se podílejí ve vyprazd�ování stolice 

jsou nap�. v�k, ve stá�í dochází ke ztrát� svalového tónu sv�ra��, potrava a tekutiny jsou 

také jsou také faktorem, které mají vliv ve vyprazd�ování nap�. nedostatek vlákniny ve 

strav�, dietní chyba a nedostate�ný p�íjem tekutin. Aktivita a pohyb mají vliv na st�evní 

peristaltiku, nemoc a patologické stavy (onemocn�ní st�ev nebo kone�níku). Imobilita 

má negativní vliv na vyprazd�ování stolice i mo�e. Z psychologických faktor� hraje 

ur�itou roli životní styl �lov�ka, osobnostní vlastnosti, strach, úzkost a stres. Sociáln�-

kulturními faktory mohou být nedostate�ná intimita a soukromí p�i vyprazd�ování. 

Mezi poruchy vyprazd�ování stolice pat�í obstipace (zácpa) a diarrhoea (pr�jem). 

Na vzniku obstipace se podílí i nadm�rné užívání laxancií, psychický stres, 

nedostate�ný p�íjem tekutin hlavn� u starších pacient�, baryum a n�které léky (morfin). 

U starých nemocných je obstipace mnohem �ast�jší, dochází ke zpomalení peristaltiky 

z d�vodu celkového ochabnutí svalstva a dalších onemocn�ní. P�i dlouhodob� trvající 

zácp� u imobilních pacient� m�že vzniknout tzv. paradoxní pr�jem. Jde o t�žkou 

obstipaci a m�že dojít k mylnému dojmu pr�jmu nebo inkontinence. Z d�vodu mylného 

nasazení režimu proti pr�jmu se tento stav m�že zkomplikovat. 

Druhou poruchou ve vyprazd�ování stolice je diarrhoea (pr�jem). P�i pr�jmu 

m�že docházet zejména u starých lidí k velkým ztrátám tekutin a elektrolyt�. Další 

poruchou ve vyprazd�ování stolice je inkontinence, m�že být úplná nebo �áste�ná.(21) 

V rámci ošet�ovatelské anamnézy sestra k nemocnému p�istupuje diskrétn�, 

citliv� a respektem aby mohla získat d�v�ru nemocného. Z fyziologického hlediska 

pot�eba vyprazd�ování zajiš
uje rovnováhu v organismu (homeostázu). Zp�sob 

uspokojování v této pot�eb� je individuální, zejména u vyprazd�ování st�eva. D�ležité 

v rámci ošet�ovatelské pé�e, hlavn� u imobilních pacient� upoutaných na l�žko je 

respektování intimity, diskrétnosti a studu p�i vyprazd�ování. 

Ošet�ovatelská pé�e v oblasti vyprazd�ování stolice je zam��ena na zjišt�ní 

sob�sta�nosti nemocného, sestra v rámci ošet�ovatelské anamnézy získává údaje o 

pravidelnosti, množství i �ase defekace poté hodnotí množství, konzistenci, tvar, 
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zápach, barvu a eventueln� p�ím�si ve stolici. Intervence týkající se zjišt�ného problému 

s obstipací jsou podpora pravidelné defekace, doporu�ení cvi�ení, zajišt�ní soukromí, 

dostate�ná hydratace nemocného, pop�ípad� podání �ípku nebo klyzmatu po domluv� 

s léka�em. Pokud nemocný trpí pr�jmem, sestra sleduje množství a frekvenci 

vylu�ování stolice, p�edchází vzniku dehydratace, zaznamenává do dokumentace a 

konzultuje s léka�em o možnosti podání lék�. Z ošet�ovatelského hlediska hlavn� sestra 

dbá na prevenci opruzenin, p�edevším u imobilních pacient�, také dbá na dostate�nou 

hygienu, hlavn� v okolí kone�níku. U inkontinentních pacient� je hygienická pé�e a 

prevence vzniku opruzenin na prvním míst�. 

Mezi poruchy vyprazd�ování mo�ového m�chý�e pat�í poruchy tvorby mo�e a 

poruchy vylu�ování. Inkontinence je p�íznak nikoliv onemocn�ní, jedná se o samovolný 

odchod mo�e a rozd�luje se na celkovou inkontinenci, stresovou inkontinenci, 

inkontinenci urgentní, funk�ní a reflexní.(21) 

V ošet�ovatelské pé�i vyprazd�ování mo�e sestra hodnotí b�žné zp�soby, 

frekvenci, vzhled nebo problémy s mo�ením. Vyšet�ení mo�e se týká m��ení objemu, 

sledování p�íjmu a výdeje tekutin (P+V tekutin, bilance tekutin) za ur�itou dobu, 

specifické hmotnosti mo�e, hodnocení barvy, zápach a p�ím�si v mo�i. Starší pacienti 

trpí v�tšinou inkontinencí. V tomto p�ípad� sestra zjistí, o jaký druh inkontinence se 

jedná. M�že být i d�vodem k zavedení permanentního mo�ového katétru (PMK). P�i 

ošet�ování nemocného s inkontinencí mo�e je d�ležité dbát na zvýšenou hygienu a 

prevenci opruzenin a dekubit�. Pokud je nutné zavést PMK, provádí se za p�ísn� 

aseptických podmínek a �ádná hygiena genitálií je prioritní. Velmi d�ležité je pacienta 

p�edem edukovat o postupu provedení výkonu. 

 

3.2.6 Dýchání v ošet�ovatelském procesu 

Dýchání je proces nezbytný pro život a je biologickou pot�ebou �lov�ka. 

Hodnotíme frekvenci, objem, rytmus, kvalitu, úsilí, kašel a sekrety, pohyby hrudníku, 

typ dýchání a vedlejší dechové jevy (pískoty). 

Faktory, které mohou ovlivnit dýchání, jsou prost�edí, pohybová aktivita, emoce, 

životní styl (kou�ení), zdravotní stav, narkotika. Stav dýchání sestra posuzuje 

anamnézou, zda má n�jaké respira�ní problémy, jaký je životní styl, p�ítomností kašle 

nebo bolestí na hrudníku a fyzikálním vyšet�ením. P�i hodnocení dýchání sestrou musí 

nejd�íve zjistit jaký je normální typ dýchání nemocného, vliv jeho zdravotního 
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problému na dýchání, vliv lék� a lé�by. Ošet�ovatelská �innost sestry v pé�i o dýchání 

je nau�it nemocného správn� dýchat za pomoci dechových cvi�ení s ohledem na 

celkový zdravotní stav a nau�it v�domému, zdravému dýchání. Sestra pomáhá 

nemocnému zaujmout odleh�ující polohu. V terapii poruch dýchání nemocní provád�jí 

dechovou gymnastiku, nácvik dýchání, má velký význam u dlouhodob� ležících 

pacient� a vede k snadn�jšímu vykašlávání a tím k správnému dýchání ale také u 

chronických onemocn�ní je d�ležité nemocného nau�it správn� dýchat a dostate�n� 

edukovat.  

V rámci ošet�ovatelského procesu je d�ležitá podpora expektorace za pomoci 

inhalace s následným vykašláváním. P�i správné pé�i o dýchání u nemocného lze 

p�edcházet vzniku pneumonie, která je, hlavn� u starších pacient� až v 80%, p�í�inou 

úmrtí.(21) 

 

3.2.7 Bolest v ošet�ovatelském procesu 

Bolest je celkový jev, který má fyzickou a emocionální složku. Jedná se o 

subjektivní zkušenost �lov�ka, jak �lov�k/pacient bolest prožívá je pod vlivem osobních 

i spole�enských faktor� a zárove� i biologického procesu. Bolest je nej�ast�ji 

p�íznakem onemocn�ní ale také p�sobí jako ochranný mechanizmus.(19) 

Bolest u nemocného ovliv�uje kvalitu života. Povinností léka�e a sestry je v�novat 

pozornost bolesti a ú�inn� ji tišit protože být bez bolesti je základní lidská pot�eba a 

základní lidské právo.  

Do základního klinického rozd�lení se bolest d�lí na akutní, která nep�esahuje 

dobu 3 m�síc� a bolest chronickou, která trvá déle než 6 m�síc� (p�i nádorovém 

onemocn�ní, onemocn�ní pohybového aparátu, neuralgie,…). P�íznaky akutní bolesti 

jsou tachykardie, hypertenze, tachypnoe, mydriáza, pocení. Akutní bolest je ovlivnitelná 

farmakologicky. Projevy chronické bolesti se ozna�ují jako klinický syndrom bolesti 

(nechutenství, nespavost, váhový úbytek, sociální izolace…). Na chronickou bolest je 

pohlíženo jako na samostatnou nemoc. Bolest je tvo�ena složkou senzorickou a 

afektivní proto krom� analgetik se využívá, zejména u chronické bolesti psychofarmak. 

Sestra u nemocného hodnotí bolestivý práh, intenzitu, charakter a toleranci bolesti. 

Metody hodnocení bolesti jsou r�zné, sestra sleduje u nemocného bolestivé chování 

jako projev bolesti, který je objektivn� pozorovatelný (grimasa, neklid, plá�, 

vyhledávání úlevové polohy, zm�ny FF, opocení, nauzea, zvracení) nebo nemocný 
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verbáln� vyjád�í bolest dle škály nap�. Melzackovy (od mírné až po nesnesitelnou) nebo 

dotazníkem.  

V rámci ošet�ovatelského procesu je m��ení bolesti u nemocného velmi d�ležité, 

informuje o ú�inku analgetik nebo jiných postup�. V ošet�ovatelském postupu sestra 

odebere anamnézu bolesti, zhodnotí bolest a provede charakteristiku bolestivého stavu: 

�asovou závislost, lokalizaci a ší�ení, kvalitu (charakter) bolesti, ur�í faktory, které 

ovliv�ují bolest, intenzitu a zm�ny v �asovém rozmezí a vliv bolesti na spánek nebo na 

denní aktivity. Dále sestra hodnotí reakce nemocného na bolest, monitoruje FF, zjistí 

specifické symptomy, které se k bolesti vztahují, odebere farmakologickou anamnézu, 

respektuje individuální citlivost, informuje léka�e, edukuje nemocného a vše 

zaznamenává do dokumentace. 

Lé�bu bolesti m�žeme rozd�lit na farmakologickou a nefarmakologickou. U 

nefarmakologické lé�by využíváme postupy ergoterapie a fyzioterapie dle fyzického 

stavu nemocného, u imobilních pacient� provádíme polohování a pasivní procvi�ování, 

dále psychoterapii, kde využíváme relaxa�ních technik, muzikoterapie a biofeedback. 

P�i lé�b� akutní bolesti mají dobrý ú�inek léky z �ady analgetik jako je 

paracetamol a nesteroidní antirevmatika. U silných bolestí se využívá kombinace 

paracetamolu s kodeinem nebo tramadolem v dávkách a �asových rozmezích 

ordinované ošet�ujícím léka�em. U chronické bolesti se rozlišuje podání lé�iv dle: 

Intenzity, délky trvání, charakteru bolesti a p�idružením polymorbidity. Opioidy jsou 

indikací p�edevším p�i silných chronických nádorových bolestí, výjimkou jsou u silných 

bolestí nenádorových (pokro�ilé artrózy, bolesti zad), n�kdy u neuropatických bolestí a 

revmatoidní artritid�. D�ležité p�i lé�b� opioidy je stanovení lé�ebného plánu, pe�livá 

dokumentace, konzultace s psychologem, písemný informovaný souhlas pacienta a 

pravidelné kontroly. U pacient� lé�ených opioidy je nutné kontrolovat nežádoucí ú�inky 

(sedace, delirium, zácpa, retence mo�i, nauzea, deprese dechového centra).(21) 

 

3.2.8 Jistota a bezpe�í v ošet�ovatelském procesu 

Jistota a bezpe�í jsou základní lidské pot�eby a podle Maslowa jsou za�azeny na 

druhém míst� v jeho pyramid� pot�eb. Zasahují do oblasti psychiky a jejich míra má 

vliv na fyziologicko-biologickou stránku �lov�ka. Nemocný �lov�k bývá provázen 

nep�íjemnými pocity, nejistotou až úzkostí a strachem. V�k jedince je faktorem který 

hraje ur�itou roli ve vztahu k této pot�eb�.  
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Ve stá�í pro uspokojení pot�eby jistoty a bezpe�í je skute�nost, zda je �lov�k sám 

nebo v rodin�, zdravotní stav a sob�sta�nost. Osobnost �lov�ka je dalším d�ležitým 

faktorem (introvert, extrovert), dále sebekoncepce a sebeúcta, socializace �lov�ka a 

životní podmínky. Psychickou odezvou neuspokojení t�chto pot�eb je strach, úzkost, 

hn�v a smutek.(21) 

P�edevším starý �lov�k se obává samoty, nesob�sta�nosti a nemoci, m�že vyústit 

až v depresi. V p�ístupu a ošet�ování nemocného je d�ležité, aby sestra s nemocným 

komunikovala, podala nemocnému dostatek informací nap�íklad o výkonu, vysv�tlila 

pr�b�h a po celou dobu byla empatická 

 

3.3 Komunikace se seniorem 

Pod pojmem komunikace mezi lidmi si lze p�edstavit vzájemnou interakci 

informací, tato vým�na probíhá pomocí verbální a nonverbální složky.(7)  

V komunikaci se seniorem p�edáváme informace, pocity i city a svým 

vystupováním a prezentováním se a
 už slovn� nebo mimoslovn�, pohledem z o�í do 

o�í, tónem �e�i, plynulostí, mimikou ale i gestikulací sd�lujeme tím, jak umíme 

naslouchat a pochopit druhého.(24). 

Situace, kdy si v komunikaci p�i rozhovoru nerozumíme a nepochopíme se 

navzájem s prot�jškem, nastávají mnohem �ast�ji u starého �lov�ka, p�i �emž je nutné 

podotknout, že dobrá komunikace je základem pro úsp�šnou lé�bu ve zdravotnictví. P�i 

komunikaci se mohou vyskytovat komunika�ní bariéry a to bu� ze strany zdravotníka 

(nedostatek �asu), ze strany pacienta (ned�v�ra, strach) nebo také vlivem prost�edí 

(nedostatek soukromí). Z hlediska komunikace se starým �lov�kem je d�ležité brát 

z�etel také na ur�itá zdravotní omezení jako je porucha �e�i, sluchu, zraku. Akceptovat 

tyto nesnáze a p�izp�sobit jim rozhovor. Z výzkumu šet�ení spokojenosti geriatrických 

pacient� s komunikací se zdravotnickým personálem vyplývá, že nej�ast�jší chyby 

v oblasti komunikace se seniory jsou: používání odborných slov, nesoulad mezi 

verbální a neverbální složkou komunikace, devalva�ní (hrubé až ponižující) chování, 

jednosm�rná komunikace, autoritativní chování a nedostatek �asu. (22)  

Zásad, které je vhodné dodržovat p�i komunikaci se starým �lov�kem je n�kolik: 

Uv�dom�ní si, než za�neme rozhovor, jakého sm�ru se bude týkat. Um�t si odpov�d�t 

na otázky, zda-li chce, pot�ebuje nebo cítí pot�ebu mluvit o problému a za jakých 

podmínek. Také je nutné si vyhranit �as a prostor k vyslechnutí nebo naslouchání 
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pacienta. Další d�ležitou sou�ástí je pozdravení a oslovení, který má zásadní význam 

v rozhovoru. Z pohledu profesionálního zdravotníka je nutné si ujasnit vymezení 

vzájemné role, p�ijímat a podávat pravdivé informace a v rámci svých možností 

poskytovat podporu. Do zásad také pat�í vytvo�ení vztahu na principu laskavosti a 

d�v�ry ke starému �lov�ku. Aktivní naslouchání je jeden ze zp�sobu komunikace, kde 

v�nujeme pozornost a zájem slov�m a zp�sobu chování seniora. Sou�ástí je také velice 

d�ležitá schopnost empatie, um�t prožívat situaci, tím dáváme najevo d�v�ru a možnost 

více se otev�ít a sd�lit svoje starosti, obavy, problémy. (10) 
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PRAKTICKÁ �ÁST 

 
4 FORMULACE PROBLÉMU  

 V dnešní dob� p�ibývá po�et stárnoucích lidí, délka života se prodlužuje a lidé se 

dnes dožívají vyššího v�ku. Ve stá�í dochází k r�zným involu�ním zm�nám a p�ibývá 

onemocn�ní, která jsou v tomto období specifická. Problematika v geriatrii je velmi 

širokým tématem a zasahuje do všech oblastí.  Geriatrické ošet�ovatelství se vyskytuje 

v sociální oblasti, zdravotnických za�ízeních l�žkových i ambulantních a pe�uje se o 

nemocné i zdravé. Nejv�tším problémem u starých lidí je sob�sta�nost, která m�že 

ovlivnit pr�b�h pé�e o stárnoucí jedince. Ztráta sob�sta�nosti u starých lidí vede 

k neschopnosti a závislosti na pé�i. Náro�nost a kvalita ošet�ovatelské pé�e o tyto lidi je 

velmi d�ležitá a proto se zvyšuje zájem o možnost zkvalitn�ní ošet�ovatelské i sociální 

pé�e. 

 

5 CÍL A ÚKOL PRÁCE 

Cílem bakalá�ské práce je navrhnout ošet�ovatelský plán u nemocného, na 

podklad� zjišt�ných informací. Úkolem práce je získat dostatek informací v rámci 

rozhovoru s nemocným nebo rodinou, pozorováním nemocného, z dokumentace a od 

dalšího ošet�ujícího personálu a zpracovat zjišt�né informace pomocí ošet�ovatelského 

procesu. 

 

6 VZOREK (VÝB�R JEDNOTLIVCE) 

Do své práce jsem si vybrala klienta z neurologického odd�lení Fakultní 

nemocnice v Plzni. Pan K.M. narozen v roce 1936 (76let) byl p�vodn� lé�ený na 

neurologické ambulanci pro dlouhodob� trvající bolesti (asi 5let) v oblasti LS 

(lumbosakrální) páte�e s propagací do dolních kon�etin (DK). Lumboischiadický 

syndrom je ozna�ení pro bolesti v k�íži a bederní krajin� s propagací do DK. Bolesti se 

postupn� zhoršovaly, asi 3 týdny bolesti siln�jší, následn� hospitalizován na 

neurologickém odd�lení pro silné bolesti v klidu a hlavn� p�i pohybu. B�hem 

hospitalizace došlo k paraparéze DK. 

Pan K.M. pochází z menší rodiny. Matka d�íve pracovala jako prodava�ka, 

zem�ela v 81 letech, posledních 5 let života trp�la Alzheimerovou nemocí. Otec d�íve 
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pracoval jako d�lník, zem�el v 78 letech na pneumonii. Má dva sourozence, bratra a 

sestru, kte�í ješt� žijí. Nemocný žije ve spole�né domácnosti s manželkou, mají jednoho 

syna a dv� vnou�ata. Manželka se synem chodí pravideln� na návšt�vy. Pan K.M. d�íve 

pracoval jako truhlá�, nyní je ve starobním d�chodu. Lé�í se na arteriální hypertenzi a 

DM 2.typu, který je kompenzován perorálními antidiabetiky.  

Nemocný je menší postavy, samostatn� mobilní ale pro stup�ující se bolesti 

pot�ebuje �áste�nou dopomoc druhé osoby. Stav v�domí je dobrý, komunikuje verbáln�, 

�e� je pomalá, na oslovení reaguje adekvátn�, bez latence. Nemocný je orientován 

místem, �asem i osobou. Nemocný trpí na deprese a špatn� spí, myšlení je zpomalené a 

kognitivní funkce jsou narušené, hlavn� poruchy pam�ti. Alergii neudává. Léky, které 

nemocný užívá, jsou léky na vysoký krevní tlak (antihypertenziva) už 6 let, perorální 

antidiabetika, nyní analgetika na bolesti, antidepresiva a ob�as hypnotika. D�íve 

prod�lal b�žné nemoci v d�tství. V d�ív�jší anamnéze má dlouhodob� naštípnutý obratel 

Lpáte�e a potíže z Th páte�í. D�ív�jší operace prod�lal cholecystektomii, apendektomii a 

zlomeninu nosní p�epážky. 

Informace a data pot�ebné ke zpracování praktické �ásti ve své bakalá�ské práci 

jsem získala p�ímo od nemocného pomocí rozhovoru a sou�asn� pozorováním, po 

p�edchozím souhlasu nemocného. Dopl�ující informace mi poskytla rodina (manželka a 

syn), ošet�ující zdravotnický personál a z p�edchozí a sou�asné dokumentace. Cílem 

praktické �ásti je zjišt�ní bio-psycho-sociálních pot�eb nemocného. 

 

Podávané léky dle ordinace léka�e: 

Anopyrin 400mg ½-0-0 

Fosinopril -1-0-0 

Citalopram 1-0-0 

Hydrochlorothiazid ½-0-0 

Tulip 0-0-1 

Ergotop 30mg 1-0-0 

Siofor 500mg 1-1-0 

Oikamid 400mg 2-2-1 

Neurol 1mg na noc 
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7 VYPRACOVÁNÍ PLÁNU OŠET�OVATELSKÉ PÉ�E 

 

7.1 Výb�r koncep�ního modelu – Model životních aktivit 

Koncep�ní model je kombinace pohled�, názor� a v�domostí na jevy sv�ta, 

pozornost se soust�e�uje ne n�které poznatky, skute�nosti a hlediska, poskytuje systém 

pro myšlení, pozorování a interpretaci, ukazuje sm�r hledání, poznávání a praktický 

�ešení, má vliv na naše vnímání sv�ta. (5) 

R�zné modely, které zkoumají ur�itý jev, vidí r�zné v�ci v n�kterých 

souvislostech a v rozdílných vzájemných vztazích. Koncep�ní model v ošet�ovatelství 

se m�že vyvíjet induktivn� - zevšeobecn�ním r�zných pozorovaných jev� nebo 

deduktivn� – odvozením ze všeobecných d�j� a poznatk�, definují: osobu, prost�edí, 

zdraví a ošet�ovatelství.(13) 

Pro vypracování ošet�ovatelského plánu ve své bakalá�ské práci jsem si zvolila 

model životních aktivit podle Nancy Roperové, který poprvé p�edstavila v roce 1976, 

kde popisovala základní aktivity lidí , kter�í se projevují prost�ednictvím typ� chování a 

zd�raznila význam schopnosti pacient� samostatn� vykonávat denní �innosti. P�vodní 

model obsahoval 16 aktivit denního života, rozd�lené na aktivity d�ležité pro zachování 

lidského života a aktivity pro zvýšení kvality, pozd�ji model p�epracovala na 12 

životních aktivit, které jsou projevem lidských pot�eb a p�edstavila spolu s W. Logan a 

A. Tierney jako „Model životních aktivit“ 

Východiskem tohoto modelu je humanistická filozofie, poznatky z fyziologie a 

psychologie ale také práce A. Maslowa a teorie základní ošet�ovatelské pé�e V. 

Hendersonové. 

P�edpokladem modelu je, že každý jedinec je ovlivn�n schopností nezávislosti, 

protože je zapojen do životních aktivit prost�ednictvím životního nap�tí. B�hem svého 

života od úplné závislosti k nezávislosti se každý jedinec pohybuje vp�ed, nep�etržitost 

je ovlivn�na n�kterými faktory, nap�. v�k, zdravotní stav, prost�edí. Porozum�t 

aktivitám, které lidé vykovávají je nejlepší zp�sob jak lidem porozum�t. 

Obsahem koncep�ního modelu je, že každá aktivita se odvíjí od ur�ité pot�eby a 

jakým zp�sobem se realizují životní aktivity. Rozdíly jsou podmín�né vývojem a 

r�znými odlišnostmi. Mohou nastat problémové situace vyžadující ošet�ovatelské 

intervence, kdy sestra spole�n� s pacientem posoudí základní životní aktivity a chování 

p�i realizaci t�chto aktivit v minulosti, dohodnou se na reáln� dosažitelných cíl�, které 



44 

zahrnují preventivní, povzbuzující a hledající chování. Sestra minimalizuje závislost 

pacienta a p�edchází problém�m. N�které aktivity mají biologický základ, jiné jsou 

podmín�ny spole�ensky nebo kulturn�. Základní životní aktivity jsou projevem lidských 

pot�eb a u každého jedince se manifestují ur�itým typem chování. Základní životní 

aktivity modelu jsou: 

Udržování bezpe�ného prost�edí 

Komunikace 

Dýchání 

Jídlo a pití 

Vylu�ování 

Osobní hygiena a oblékání 

Kontrola t�lesné teploty 

Pohyb 

Práce a hry (zam�stnání) 

Projevy sexuality 

Spánek 

Umírání 

 

K vypracování plánu ošet�ovatelské pé�e jsem si zvolila model životních aktivit, 

kde v rámci ošet�ovatelské anamnézy zjiš
uji informace z každé oblasti se stru�nou 

charakteristikou dané oblasti. Tito informace by mohly mít vztah ke zdravotnímu stavu 

pacienta. Následn� navrhuji ošet�ovatelský plán formou ošet�ovatelského procesu 

 

7.1.1 Udržování bezpe�ného prost�edí 

Sestra se v této oblasti zam��uje na informace týkající se prost�edí, ve kterém 

�lov�k žije. Tyto informace mají charakter preventivní. Životní prost�edí, pracovní a 

spole�ensko-ekonomické. Otázky kladené na pacienta typu: Zda se cítí bezpe�n� 

v prost�edí, v kterém žije, jestli používá n�jaké kompenza�ní pom�cky, sd�luje aktivity 

a �innosti kterým se rád v�nuje ve volném �ase, kde a s kým žije, zda kou�í a pokud 

ano, tak kolik za den, jestli je spokojený s poskytnutými informacemi o zdravotním 

stavu a lé�b�. V této oblasti nemocný udává: 

Subjektivn�: Nemocný mi sd�luje: „Cítím se dob�e doma, mám tam pocit 

bezpe�í, bydlím v panelákovém dom� se svoji manželkou a máme pejska, spolehám se 
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na manželku, hodn� mi pomáhá a stará se o m�, d�íve jsem pracoval jako d�lník ve 

výrob� ale nyní už jsem ve starobním d�chodu, kou�il jsem více než 20 cigaret denn� 

ale m�l jsem zdravotní problémy tak jsem p�estal a už asi 10 let nekou�ím v�bec, ve 

volném �ase jsem d�íve chodil rád na procházky s pejskem, jako oblíbenou �innost 

(„koní�ky“) luštím k�ížovky také rád va�ím, nosím brýle na �tení protože už špatn� 

vidím, nyní se cítím bezpe�n�, v��ím zdravotník�m ale mám obavy, že se nebudu moci 

o sebe postarat v plné mí�e a mám obavy abych se brzy vrátil dom�, informace o svém 

zdravotním stavu jsem pochopil a byli pro m� dostate�né“.  

Objektivn�: Nemocný po odezn�ní bolestí p�sobí klidn� a spolupracuje se 

zdravotníky. Ob�as je smutný a zamlklý. Když m�l bolesti byl neklidný, ned�v��ivý, 

projevoval známky nejistoty, nervozity a uzavíral se spíše sám do sebe. Manželka se 

synem chodí pravideln� na návšt�vy, reakce nemocného je pozitivní. Snaží se 

spolupracovat, aby se brzy uzdravil a mohl jít dom�. Z kompenza�ních pom�cek nosí 

brýle na �tení. Vyjad�uje obavy z nesob�sta�nosti. 

 

7.1.2 Komunikace 

Tato aktivita se v�nuje oblasti komunikace, jak se nemocný dokáže dorozum�t se 

svým okolím, zda využívá prvky nonverbální komunikace. Komunikace je d�ležitou 

složkou v sociální interakci. Otázky kladené na pacienta typu: Jestli má n�jaké 

problémy s komunikací, jestli je rád sám nebo ve spole�nosti, zda je ženatý, jestli má 

n�jaké problémy se sluchem nebo zrakem a další. V této oblasti nemocný udává: 

Subjektivn�: Nemocný mi sd�luje: „Nemám problémy s komunikací, mám rád 

kolem sebe spole�nost, doma si povídám s manželkou a �eším s ní všechny situace a 

problémy, když mám bolesti tak jsem rad�ji sám, manželka se synem za mnou 

pravideln� docházejí na návšt�vu, ale jsem rád i ve spole�nosti ostatních nemocných, 

když si mohu popovídat, špatn� vidím p�i �tení, proto nosím brýle, zubní protézu 

nemám, se zdravotnickým personálem nemám problém komunikovat, sest�i�ky jsou na 

m� hodné a ochotné ale i léka�i jsou vst�ícní“. 

Objektivn�: Nemocný spolupracuje s ošet�ujícím týmem. P�i bolestech se pacient 

uzavírá sám do sebe a rad�ji chce být sám a mít klid. P�i verbální komunikaci 

s nemocným nemá velké problémy, ale �e� je pomalá. 
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7.1.3 Dýchání 

P�i pozorování a m��ení se hodnotí typ a rytmus dýchání, dechová frekvence, 

kvalita a vedlejší dechové jevy. Sestra v této aktivit� posuzuje stav dýchání za pomoci 

anamnestických údaj� v rozhovoru nebo fyzikálním vyšet�ením. Otázky kladené na 

pacienta typu: Jak se mu dýchá, jestli poci
uje dušnost, v jaké poloze spí, pokud má 

problémy s dýcháním, zda užívá n�jaké léky atd. V této oblasti nemocný udává: 

Subjektivn�: Nemocný mi sd�luje: „Nemám potíže s dýcháním, jen n�kdy a to 

když mám v�tší fyzickou námahu nebo p�i ch�zi do schod� se mírn� zadýchám, kašel 

m� netrápí. 

Objektivn�: Nemocný dýchá klidn�, 16-20 dech� za minutu, bez patologických 

jev� a bez p�ítomnosti cyanózy a kašle. 

 

7.1.4 Jídlo a pití 

V oblasti výživy zjiš
ujeme údaje o stravovacích návycích nemocného, preferenci 

jídla, dietní omezení, p�íjem tekutin za 24 hodin ale také problém s výživou 

v souvislosti s onemocn�ním nebo sou�asn� užívanými léky. Otázky na nemocného 

typu: Kolik vypije tekutin za den a jaké, jestli pije kávu nebo alkohol, zda má pocit 

žízn� a chu
 k jídlu, jestli má n�jakou dietu v rámci lé�ebného režimu, zda netrpí 

nevolností a další. V této oblasti nemocný udává: 

Subjektivn�: Nemocný mi sd�luje: „Nemám  hlad ale poci
uji �ast�ji žíze�, chu
 

k jídlu mám dobrou, nechutenstvím ani zvracením netrpím, nejrad�ji mám maso ale 

nesmí být moc tu�né, rad�ji mám malé porce �ast�ji, dodržuji dietu diabetickou a piju 

neslazené nápoje, mám rád teplé ovocné �aje, bílou kávu ale popíjím i nutridrink který 

mi zde dávají, celkem vypiji asi 6 šálk� denn�, myslím, že alergii na potraviny nemám, 

nikdy jsem problém nem�l, nemusím jíst moc ovoce a zeleninu, rad�ji maso“. 

Objektivn�: Nemocný se stravuje 5x denn� v menších porcích, mezi jídlem si 

popíjí nutridrinky, které mu prý chutnají. Dodržuje diabetickou dietu �íslo 9, �aje si 

nedoslazuje a dle ordinace léka�e dostává perorální antidiabetika. Vypije celkem okolo 

1,5 litru tekutin za den. Ovoce a zeleninu tém�� nejí. 

 

7.1.5 Vylu�ování 

Oblast zahrnuje zp�sob a pravidelnost vylu�ování tlustého st�eva a mo�ového 

m�chý�e (zácpa m�že nemocnému zp�sobit bolest), problémy p�i vyprazd�ování, 
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nedostatek soukromí a zajišt�ní intimity nemocnému. Vylu�ování pat�í mezi základní 

biologické pot�eby �lov�ka, hodnotí se nejen pravidelnost ale také vzhled, barva, 

zápach, p�ím�si. Otázky kladené na pacienta typu: Zda má n�jaké problémy 

s vyprazd�ováním, jak �asto chodí na stolici, jaký má vzhled, barvu, konzistenci, kdy 

byl naposledy, jestli má n�jaké potíže p�i mo�ení a jak se projevují atd. V této oblasti 

nemocný udává: 

Subjektivn�: Nemocný mi sd�luje: „Mám nepravidelnou stolici, chodím asi tak 

jednou za t�i dny ale léky na zácpu žádné neužívám, snažím se více pít a n�kdy si dám 

sušené ovoce, když se nemohu vyprázdnit tak m� trápí pocit plnosti a tlaku v b�iše a 

nejde mi dostate�n� se vyprázdnit a když ano tak odejde jen malé množství tuhé spíše 

bobkovité stolice, p�i mo�ení jako je pálení nebo bolest takové potíže nemám, ale 

chodím �ast�ji a n�kdy m� trápí únik mo�e proto ob�as používám (dodal tiše nemocný) 

plenkové kalhotky“. 

Objektivn�: Stolice u nemocného je nepravidelná, jednou za 4 dny, je tuhá, 

formovaná a bez p�ím�si. Nemocnému se aplikují glycerinové �ípky podle pot�eby dle 

ordinace léka�e. Nemocný má k dispozici dostatek jednorázových pom�cek z d�vodu 

ob�asné inkontinence mo�e. 

 

7.1.6 Osobní hygiena a oblékání 

Zde sestra hodnotí celkovou úpravu, vzhled a sob�sta�nost nemocného. 

K hodnocení celkového vzhledu pat�í i hodnocení hygienické úrovn� a posouzení stavu 

k�že, vlas� a neht�. Identifikuje rizikové faktory, které by mohli mít vliv na poškození 

k�že a vznik proleženin. Sestra zde hodnotí sob�sta�nost nemocného pomocí 

hodnotících škál. Otázky kladené na pacienta typu: Zda je nemocný p�i vykonávání 

hygieny a koupání sob�sta�ný nebo pot�ebuje pomoc, jak �asto provádí hygienu, jestli 

trpí n�jakou alergií nebo ekzémy, zda používá bandáže apod. V této oblasti nemocný 

udává: 

Subjektivn�: Nemocný mi sd�luje: „Doma jsem se dokázal umýt a obléknout 

sám ale te� pot�ebuji pomoc, snažím se, ale nejde mi to tak, jak bych si p�ál, mám 

suchou k�ži a n�kdy m� až sv�dí a pálí ale jen když používám n�která mýdla, bandáže 

nenosím, nepot�ebuji je“. 
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Objektivn�: Nemocný pot�ebuje pomoc od ošet�ujícího personálu p�i hygien� i 

oblékání. Nemocný je �istý, upravený a má dostatek �istého osobního prádla a zajiš
�ný 

dostatek inkontinentních pom�cek. Hygienické prost�edky (mýdlo, šampón, holení) mu 

p�inesla rodina. Stav pokožky nemocného je na pohled suchá se sklonem k ekzému. 

 

7.1.7 Kontrola t�lesné teploty 

Kontrola a m��ení t�lesné teploty nemocného je jedna ze základních �inností 

sestry. T�lesnou teplotu sestra musí um�t zm��it, zhodnotit a zaznamenávat hodnoty a 

odchylky. Otázky kladené na pacienta typu: Jestli si m��í t�lesnou teplotu, v kterou 

denní dobu, na jakém míst� a jaké jsou nam��ené hodnoty, eventueln� kolik vypije 

tekutin za den. V této oblasti nemocný udává: 

Subjektivn�: Nemocný mi sd�luje: „Nemám pocit, že bych m�l zvýšenou teplotu, 

a když mám zvýšenou teplotu tak to na sob� poznám“. 

Objektivn�: Nemocnému se m��í t�lesná teplota dvakrát denn� (ráno a ve�er) 

v axilární jamce a nam��ená hodnota je subfebrilní. 

 

7.1.8 Pohyb 

Základním údajem v této oblasti je hybnost, sestra musí um�t zhodnotit stav 

hybnosti nemocného, od které se odvíjí hodnocení sebepé�e a sob�sta�nost nemocného. 

Otázky kladené na pacienta typu: Jestli je p�i pohybu závislý na pomoci druhé osoby 

nebo používá kompenza�ní pom�cky, zda dokáže sám vstát z l�žka a jestli má potíže 

s ch�zí. V této oblasti nemocný udává: 

Subjektivn�: Nemocný mi sd�luje: „Mám problém p�i pohybu a jsem te� závislý 

na pomoci od sest�i�ek, nemohu se sám ani posadit v posteli a vstát už v�bec ne, 

z po�átku kv�li bolesti a te� nemám žádnou sílu v nohou, d�íve jsem tak rád chodil na 

procházky a te� už mi to nejde, pom�cky k pohybu jsem nepot�eboval“. 

Objektivn�: Nemocný pot�ebuje pomoc druhé osoby, sám z l�žka nevstane, má 

bolesti, které pohyb omezují a z d�vodu paraparézy DK se pohybuje zatím na l�žku, 

dbá se u nemocného na bezpe�nost a riziko pádu. 
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7.1.9 Práce a hry (zam�stnání) 

V této oblasti zjiš
ujeme od nemocného, zda má n�jaké záliby, aktivity nebo jiné 

denní zvyklosti. Otázky kladené na pacienta typu: Jak tráví volný �as, jestli má n�jaké 

oblíbené �innosti, zvyklosti a jaké, zda má problémy s pohybovým aparátem atd. 

 

V této oblasti nemocný udává: 

Subjektivn�: Nemocný mi sd�luje: „Rád luštím k�ížovky, doma jsem rád va�il, 

tady v nemocnici si �tu nebo si povídám s rodinou, když p�ijdou na návšt�vu“. 

Objektivn�: Nemocný odpo�ívá, a když se cítí lépe, sleduje televizi a n�kdy si 

�te. Rodina dochází pravideln� na návšt�vy a s nemocným si povídají. 

 

7.1.10 Projevy sexuality 

V této aktivit� sestra získává informace v sexuální oblasti a problémy s ohledem 

na onemocn�ní. V p�ípad� geriatrického ošet�ovatelství se mi tato oblast nezdá jako 

primární. Nemocný má jednoho syna a dv� vnou�ata. 

 

7.1.11 Spánek 

Sestra v této oblasti zjiš
uje, jestli nemocný má problémy s usínáním, spaním, 

p�ed�asným probouzením, zda se p�es den cítí odpo�atý. Otázky na nemocného typu: 

Jestli má n�jaké problémy se spánkem nebo s usínáním, zda p�es den spí, zda užívá 

n�jaké léky na spaní, zda nemá bolesti, které by narušovali spánek, apod. V této oblasti 

nemocný udává:  

Subjektivn�: Nemocný mi sd�luje: „S usínáním problém nemám pokud nemám 

velké bolesti ale b�hem noci se n�kolikrát probudím a nemohu spát a p�emýšlím nad 

r�znými v�cmi, které m� trápí a potom jsem p�es den unavený“.  

Objektivn�: Nemocný se v noci probouzí, nem�že spát a žádá léky na spaní. Dle 

ordinace léka�e je nemocnému podáván Neurol 1mg. Ve�er p�ed spaním je nemocnému 

vyv�trán pokoj a upravené l�žko na spaní. B�hem dne odpo�ívá, ale nespí. 

 

7.1.12 Umírání 

Tato oblast se v�nuje otázkám týkající se smrti a názoru nemocného na smrt. 

Otázky kladené na pacienta typu: Jaká má názor na smrt a posmrtný život, jestli se bojí 
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smrti, zda má n�jakou víru a jestli má zájem o konzultaci s psychologem. V této oblasti 

nemocný udává: 

Subjektivn�: Nemocný mi sd�luje: „N�kdy na smrt pomyslím, ale pat�í p�ece 

k životu a potká nás jednou všechny, ale um�ít se ješt� nechystám, víru žádnou nemám“. 

Objektivn�: Neztrácí nad�ji, spolupracuje a chce žít. 

 

7.2 Fyzikální vyšet�ení sestrou 

Sestra v rámci ošet�ovatelského procesu provádí fyzikální vyšet�ení, aby 

shromáždila subjektivní a objektivní údaje a stanovila ošet�ovatelské diagnózy, 

intervence a cíle. Do fyzikálního vyšet�ení provád�né sestrou pat�í sledování a 

zaznamenávání fyziologických funkcí (FF) nemocného, které jsou: krevní tlak (TK), 

puls (P), t�lesná teplota (TT) a dech (D).  

Krevní tlak je tlak, který vyvíjí proudící krev na st�ny cév, v tepnách kolísá 

v d�sledku stahu a ochabnutí srdce. Tepenný tlak dosahuje nejvyšších hodnot p�i systole 

(tlak systolický) a nejnižších hodnot p�i diastole (tlak diastolický). Rozdíl mezi nimi se 

nazývá tlaková amplituda. Normální hodnota krevního tlaku je 120/80 mmHg (Torr) u 

dosp�lého zdravého �lov�ka. Odchylkami TK jsou hypotenze (nízký TK) a hypertenze 

(vysoký TK). P�í�iny, které mohou TK ovliv�ovat, jsou fyziologické, nap�. fyzická a 

psychická námaha, n�které potraviny, léky, nápoje s kofeinem a poloha t�la, ale také 

soub�žn� s v�kem se TK zvyšuje. Z patologických p�í�in jsou to onemocn�ní 

kardiovaskulární, respira�ní, renální a další. Hypertenzní krize je samostatné 

onemocn�ní. TK se m��í neinvazivn� nebo invazivn�. Neinvazivní metoda m��ení TK 

je �ast�jší a m��í se za pomoci tonometru a fonendoskopu. Pro správné m��ení TK je 

d�ležité zachování n�kolika podmínek. Jednou z podmínek správného m��ení je vhodná 

ší�ka manžety, dále poloha nemocného, vsed� nebo vleže p�i�emž by m�l tonometr být 

v úrovni srdce na vodorovné podložce, nemocný by m�l být v klidu a m��ení se provádí 

alespo� t�ikrát po sob�, nejlépe každý den ve stejnou dobu. První nam��ená hodnota je 

systolická a diastolická je poslední nam��ená hodnota. 

M��ení pulsu (tepu) sestra provádí pohmatem, nej�ast�ji na záp�stí na tepn� 

v�etení (a. radialis) ale také na pažní tepn� (a. brachialis), stehenní tepn� (a. femoralis), 

spánkové (a. temporalis) a na krkavici (a. carotis). Tep je objemová zm�na cévy, ke 

které dochází vypuzením krve do soustavy. Sestra p�i vyšet�ování tepu hodnotí 

frekvenci, rytmus a kvalitu. Frekvence tepu za minutu u dosp�lého �lov�ka je 60-80 
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puls�, pomalejší frekvence je ozna�ována jako bradykardie (nízká tepová frekvence), 

vyskytuje se ve spánku a p�i patologických stavech, nap�. p�i zvýšeném nitrolebním 

tlaku v bezv�domí, naopak rychlejší tepová frekvence, ozna�ována jako tachykardie 

(vyšší tepová frekvence) se vyskytuje p�i zvýšené fyzické a psychické námaze, hore�ce, 

p�i onemocn�ní srdce a plic ale také po n�kterých nápojích (káva) a lécích. Rytmus tepu 

m�že být pravidelný a nepravidelný (arytmie). Kvalita tepu se hodnotí jako tep plný, 

velký, nitkovitý nebo tep tvrdý, který se vyskytuje na sklerotických tepnách, protože 

jsou nepružné. 

Dýchání je základní fyziologickou funkcí organismu a životní pot�ebou �lov�ka. 

P�i sledování dechu nemocného sestra hodnotí typ dýchání, které je hrudní (kostální), 

b�išní (abdominální) a smíšený (abdominokostální), dále hodnotí rytmus dýchání, který 

je eupnoe, dyspnoe, Cheynovo-Stokesovo, Biotovo a Kussmaulovo dýchání. Dechová 

frekvence u dosp�lého zdravého �lov�ka je 16-18 dech� za minutu. Tachypnoe je 

zrychlené dýchání a vyskytuje se p�i zvýšené t�lesné a duševní námaze, p�i bolesti, 

hore�ce a p�i onemocn�ní respira�ního a kardiálního systému, naopak bradypnoe je 

zpomalené dýchání, které se objevuje v klidu, ve spánku, p�i relaxaci ale také 

patologicky p�i onemocn�ní a p�i otrav� alkoholem. Apnoe je zástava dechu, p�echodná 

je jako apnoická pauza a/nebo trvalá, definitivní (terminální). Sledování dechu zahrnuje 

i projevy vedlejších dechových jev� a p�ítomnost kašle (produktivní, neproduktivní). 

Dechovou frekvenci sestra zjiš
uje pohledem a p�iložením ruky na hrudník nebo za 

pomoci monitorace (JIP). Osv�d�eným postupem m��ení dechu je v návaznosti 

s m��ením tepu.  

T�lesná teplota (TT), m��ení TT je dalším fyzikálním vyšet�ením sestry, její 

hodnoty a odchylky jsou projevem zdravotního stavu �lov�ka. Normální TT se 

pohybuje v rozmezí 36-37°C, teplota subnormální (hypotermie) je do 36°C, zvýšená 

teplota (subfebris) je 37-38°C, hore�ka (febris) je 38-40°C a nadm�rná hore�ka 

(hyperpyrexie) je více než 40°C. P�í�ina zvyšování TT je p�ítomnost pyrogen� a 

bakteriálních toxin� v krvi. Zvýšená TT u nemocného je provázena únavou, celkovou 

slabostí, bolestí hlavy, sval� a kloub�. Hore�ka je navíc provázena t�esavkou, zimnicí a 

pocením, n�kdy z�ervenáním v obli�eji. TT sestra m��í teplom�rem, nej�ast�ji 

rtu
ovým nebo digitálním, která má k dispozici. Nej�ast�jší místo m��ení TT je 

v podpažní jamce (axilární) ale lze TT m��it v t�ísle, kone�níku, ústech, pochv�. TT 

v kone�níku je o 0,5°C vyšší a v ústech je vyšší o 0,3°C. 
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Sou�ástí fyzikálního vyšet�ení sestrou je hodnocení celkového vzhledu 

nemocného. Sestra hodnotí pohledem nebo v rozhovoru s nemocným. Pohledem 

hodnotí celkový stav, stav k�že, vlas�, neht�, stav výživy, p�ípadné defekty na k�ži 

nap�. dekubity, od�eniny, hematomy, stav pokožky (suchá, vlhká, normální). Na dolních 

kon�etinách (DK) hodnotí, jestli jsou p�ítomny známky neuropatie, traumat, infekce, 

plísn� nebo mechanického poškození. P�i hodnocení stavu k�že sestra hodnotí celkový 

vzhled k�že, bledost, za�ervenání (celkové, lokální), cyanózu, ikterus, zm�ny 

pigmentace, strie, kožní turgor (ve stá�í snížené nap�tí k�že a p�i dehydrataci, zvýšené 

nap�tí k�že m�že být lokální nap�. p�i zán�tu, hematomu nebo generalizovaný p�i 

edému), hodnotí kožní léze, pokud je p�ítomna, otok, dále lomivost a barvu neht�, u 

vlas� si všímá šediv�ní a alopecie. Sestra hodnotí, posuzuje a identifikuje rizikové 

faktory. Také sestra u nemocného hodnotí sob�sta�nost a sebepé�i za pomoci škál nap�. 

Barthelova testu (ADL), testu instrumentálních všedních �inností (IADL), hodnotí 

riziko vzniku dekubitu pomocí škály dle Nortonové. V p�ípad� p�ítomnosti bolesti 

ur�uje stupe� za pomoci škály nap�. Melzackovy škály bolesti a hodnotí úrove� 

pohyblivosti. Vyšet�uje psychický stav nemocného (vnímání, pochopení, odpov�� na 

otázky, pam�
, apatie, zmatenost, agresivita a deprese). P�i poruše vnímání má význam 

test kognitivních funkcí MMSE. Fyzikální vyšet�ení také zahrnuje využívání 

kompenza�ních pom�cek (brýle, naslouchátko, zubní protézu, h�l,…). Sestra zjiš
uje 

váhu a výšku nemocného a pomocí BMI (body mass index) si vypo�te orienta�ní stav 

výživy a zaznamenává do dokumentace. Sleduje a hodnotí stolici a mo�, pop�ípad� 

bilanci tekutin. U mo�e sestra sleduje množství, barvu, zápach, hustotu a eventueln� 

p�ím�si. U stolice sleduje pravidelnost, barvu, formu, zápach a p�ím�si. Vše sestra 

zaznamenává do dokumentace, p�ípadný patologický nález hlásí léka�i. 

Hodnoty nam��ené u nemocného jsou: 

TK m��ený neinvazivn� na levé horní kon�etin� (LHK) v ranních hodinách je 

145/80, odpoledne 130/80 a ve�er 140/85 mmHg. 

Hodnoty nam��ené u nemocného jsou: 80 puls�/minutu m��ené pohmatem na 

arteria radialis. 

Hodnoty nam��ené u nemocného jsou: 18 dech�/minutu m��ené pohledem na 

hrudník soub�žn� s m��ením tepu. 

Hodnoty nam��ené u nemocného jsou: 36,6°C ráno, odpoledne i ve�er, m��ené 

v axilární jamce. 

Kompenza�ní pom�cky, které nemocný využívá, jsou: brýle na �tení. 
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Prost�edky k �ešení zdravotního problému jsou: permanentní žilní katétr na PHK. 

Kožní léze: žádné 

Stav k�že: suchá, �istá, drobné hematomy 

Výška: 170 cm 

Váha: 65 kg 

BMI: 22,49 (norma) 

Norton Score: 20 - st�ední riziko (p�íloha �. 1) 

Barthel�v test ADL: 40 – vysoká závislost, 65 – lehká závislost (po 10 týdnech) 

(p�íloha �. 2) 

Test IADL: 65 - �áste�n� závislý (p�íloha �. 3) 

Melzackova škála: 3, dále 1 - 2 (p�íloha �. 6) 

Test MMSE: 23 - lehká porucha (p�íloha �. 4) 

GDS-škála deprese: 8 - mírná deprese (p�íloha �. 7) 
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7.3 Ošet�ovatelské diagnózy v nanda doménách 

Aktuální ošet�ovatelské diagnózy 

1. Akutní bolest (NANDA 00132) 

2. Deficit sebepé�e p�i koupání a hygien� (NANDA 00108) 

3. Zhoršená pohyblivost (NANDA 00085) 

4. Zácpa (NANDA 00011) 

5. Porušené vyprazd�ování mo�i (NANDA 00016) 

6. Porušený spánek (NANDA 00095) 

7. Strach (NANDA 00148) 

 

Potencionální ošet�ovatelské diagnózy 

1. Riziko pád� (NANDA 00155) 

2. Riziko porušení kožní integrity (NANDA 00047) 

3. Riziko infekce (NANDA 00004) 
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7.3.1 Aktuální ošet�ovatelské diagnózy 

1. Akutní bolest (00132) související s lumboischiadickým syndromem 

projevující se: 

Subjektivn� – nemocný verbalizuje bolest, lokalizuje v oblasti zad a vyza�uje do 

DK, hodnotí bolest �íslem 3 (silná) dle Melzackovy škály. 

Objektivn� – nemocný je neklidný, snaží se vyhledávat úlevovou polohu. P�i 

pohybu má výrazy bolesti v obli�eji (grimasy), je bledý, opocený a na�íká. 

 

O�ekávaný výsledek/Cíl: 

• Nemocnému bude zmírn�na bolest do 30 minut po podání medikace dle 

ordinace léka�e. 

• Nemocný chápe p�í�inu bolesti a dokáže popsat situaci, které mu bolest 

zhoršují/zmír�ují. 

 

Ošet�ovatelské intervence: 

• Zhodno
 stupe� bolesti podle Melzackovy škály, lokalizaci a typ. 

• Podej analgetika dle ordinace léka�e. 

• Sleduj ú�inek analgetik a zaznamenávej pr�b�žn� intenzitu bolesti¨. 

• Bu� empatická a naslouchej nemocnému. 

• Sleduj verbální a neverbální projevy nemocného. 

• Pomáhej nemocnému najít zp�sob jak zmírnit bolest. 

• Pe�uj o pohodlí nemocného – nefarmakologické zp�soby mírn�ní bolesti 

(zm�na polohy, aplikace tepla, masáž). 

• Vše zaznamenávej do dokumentace. 

• Seznam nemocného se zákroky a v�as upozorni na bolestivé okamžiky. 

• Zhodno
 vliv bolesti na spánek. 

 

Hodnocení pé�e: 

 V akutní fázi bolesti byla nemocnému aplikována parenteráln� analgetika a 

lokáln� anestetika. Z po�átku nemocný hodnotí bolest v �íselné škále dle Melzacka 

�íslem 3. po úlev� hodnotí 1 - 2. Bolest u nemocného byla zmírn�na, ale nebyla 

odstran�na. 
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2. Deficit sebepé�e p�i koupání a hygien� (00108) v souvislosti 

s neuromuskulárním poškozením a poruchou mobility projevující se: 

Subjektivn� – verbalizuje, že pot�ebuje pomoc, hygienu sám nezvládá. 

Objektivn� – deficit sebepé�e p�i hygien� a oblékání, pomoc p�i provedení 

hygienické pé�e musí zajistit ošet�ující personál. 

 

O�ekávaný výsledek/Cíl: 

• N provádí hygienickou pé�i a oblékání sám na úrovni svých schopností 

nebo s mírnou dopomocí. 

 

Ošet�ovatelské intervence: 

• Zhodno
 stupe� sob�sta�nosti pomocí Barthelova testu. 

• Navrhni individuální lé�ebný plán, který bude odpovídat možnostem N a 

zárove� jej povede k sebepé�i. 

• Zajisti bezpe�nost N s ohledem na prevenci úraz�. 

• Pobízej N k zapojení do b�žných denních aktivit. 

• Zajisti vhodné pom�cky k usnadn�ní sebepé�e. 

• Seznam N s používáním kompenza�ních pom�cek. 

• Poskytni N dostatek �asu k provedení pot�ebného úkonu. 

• Respektuj soukromí a intimitu N. 

• Povzbuzuj N a používej jednoduché a stru�né instrukce. 

• Provád�j nácvik sebeobsluhy a pochval N za každý pokrok. 

• Asistuj/dohlížej na N, v p�ípad� pot�eby pomáhej. 

 

Hodnocení pé�e: (po 10 týdnech) 

 U nemocného byla hygienická pé�e odkázána na ošet�ující personál, nebyl 

schopen samotného vykonání. Dle Barthelova testu vykazoval 40 bod� (vysoká 

závislost). Nemocný je po 10 týdnech schopen s dopomocí ošet�ujícího personálu 

zvládnout hygienickou pé�i v koupeln� na k�esle. Dle Barthelova testu s hodnocením 65 

bod� (lehká závislost). 
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3. Zhoršená pohyblivost (00085) související s neuromuskulárním 

poškozením projevující se: 

Subjektivn� – nemocný udává, že pot�ebuje pomoc p�i posazování nebo p�i 

polohování na l�žku, p�i p�emis
ování a p�i vyprazd�ování. 

Objektivn� – nemocný není schopen se sám pohybovat (v oblasti DK) a m�nit 

polohy na l�žku, pot�ebuje pomoc ošet�ujícího personálu p�i pohybu na i mimo l�žko. 

 

O�ekávaný výsledek/Cíl: 

• Nemocný zná svou situaci, princip lé�by i bezpe�nostní opat�ení. 

• Nemocný udržuje správnou polohu t�la a umí využívat mechaniku pohybu 

p�i zm�n� polohy t�la, umí se sám posazovat na l�žku. 

 

Ošet�ovatelské intervence: 

• Ur�i rozsah omezení (stupe� nepohyblivosti)  

• Ber na v�domí možné komplikace – poruchy vyprazd�ování, kontraktury, 

dekubity, úzkost, strach až imobiliza�ní syndrom. 

• Založ preventivní plán/pé�e o dekubit a zhodno
 dle Nortonové. 

• Zajisti N pot�ebné pom�cky na dosah. 

• Asistuj N p�i pohybu a polohování. 

• Využívej r�zných polohovacích nebo ortopedických pom�cek na podporu 

postižené �ásti t�la. 

• Pravideln� pe�uj o k�ži, hlavn� v oblastech vystavených tlaku. 

• Pobízej N k ú�asti na pé�i o sebe sám. 

• Dbej na bezpe�nost, úpravu prost�edí a prevenci pádu. 

• Poskytni N dostatek �asu. 

• Dle ordinace léka�e zajisti rehabilitaci (RHB), naplánujte spole�n� 

individuální cvi�ení a lé�ebnou výchovu k sebeobsluze. 

• Doporu� N kompenza�ní pom�cky a p�edve� N jak pom�cky používat 

(viz plán eduka�ní pé�e) 
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Hodnocení pé�e: (po 6 týdnech) 

Nemocný se dokáže sám posazovat na l�žku, dokáže sám m�nit polohy a s 

pomocí ošet�ujícího personálu a kompenza�ních pom�cek se dokáže p�emístit do k�esla. 

Zná bezpe�nostní opat�ení a svou situaci. 

 

4. Zácpa (00011) související se sníženou mobilitou a vlivem užívání 

analgetik projevující se:  

Subjektivn� – nemocný udává, že trpí na nepravidelnou stolici, st�žuje si na pocit 

plnosti a nadmutého b�icha. 

Objektivn� – stolice je nepravidelná, jednou za 5 dní, defekace je namáhavá a 

stolice je suchá, tvrdá, bobkovitá a je bez p�ím�si. 

 

O�ekávaný výsledek/Cíl: 

• N bude mít stolici alespo� jednou za 3 dny, defekace nebude namáhavá a 

nebude mít pocit plnosti a nadmutého b�icha. 

• N vyjád�í spokojenost ve vyprazd�ování stolice. 

 

Ošet�ovatelské intervence: 

• Zjisti dobu trvání zácpy a obtíže s ní spojené. 

• Zjisti, zda léky, které užívá, nezp�sobují zácpu. 

• Zajisti klid a soukromí p�i vyprazd�ování. 

• Podávej stravu bohatou na vlákninu. 

• Zajisti dostate�ný p�íjem tekutin (alespo� 1500-2000ml/den) 

• Dbej o zvýšenou hygienu po vyprázdn�ní. 

• Dle ordinace léka�e aplikuj �ípky nebo klyzma, event. laxativa a sleduj 

ú�inek. 

• Hodno
 barvu, množství, konzistenci, p�ím�si ve stolici a zaznamenávej 

do dokumentace. 

• Zjisti zp�sob, kterým se N d�íve vyprazd�oval a faktory které 

vyprazd�ování podporovaly. 
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Hodnocení pé�e: (po 14 dnech) 

 Nemocný se vyprazd�uje jednou za 3 dny, bez namáhavé defekace. Nemá pocit 

plnosti a nadmutého b�icha. Stolice není tuhá ani bobkovitá, je formovaná a bez 

p�ím�si. Pokud se nemocný nem�že vyprázdnit je mu aplikován dle ordinace léka�e 

glycerinový �ípek. Nemocný vyjad�uje spokojenost ve vyprazd�ování stolice. 

 

5. Porušené vyprazd�ování mo�i (00016) související s degenerativními 

zm�nami pánevního svalstva a oslabení pánevní struktury vlivem involu�ních zm�n 

projevující se: 

Subjektivn� – nemocný si je v�dom, že k ob�asnému úniku mo�e dochází, ale 

nepoci
uje, kdy k úniku dojde. 

Objektivn� – dochází k ob�asnému úniku mo�i, aniž by si N byl v�dom, že 

k úniku došlo. Využívá inkontinentní pom�cky. 

 

O�ekávaný výsledek/Cíl: 

• Nemocný pochopí p�í�inu inkontinence a nau�í se využívat vhodné 

inkontinen�ní pom�cky dle individuálních pot�eb. 

• Nemocný bude mít zajišt�nou dostate�nou hygienu, bude v �istot�, suchu a 

bez opruzenin. 

 

Ošet�ovatelské intervence: 

• Zjisti od N jak si je v�dom své inkontinence, do jaké míry. 

• Doporu� N používání pom�cek pro inkontinenci. 

• Zd�razni N nutnost zvýšené hygienické pé�e s používáním ochranných 

krém� (nejlépe bez alkoholu). 

• Poskytni N psychologickou podporu. 

• Ošet�uj k�ži N v rámci prevence výskytu erytém� a jiných kožních lézí. 

• Zajisti N dostatek inkontinentních pom�cek. 

• Sleduj charakter mo�e – barvu, zápach, p�ím�si a množství. 
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Hodnocení pé�e: 

 Nemocný chápe p�í�iny inkontinence, zná a umí využívat inkontinen�ní 

pom�cky. Nemocný má zajišt�nou dostate�nou hygienu, je bez opruzenin. Má dostatek 

inkontinen�ních pom�cek. 

 

6. Porušený spánek (00095) související se zm�nou psychického prožívání 

(depresemi) projevující se:  

Subjektivn� – nemocný udává, že s usínáním problém nemá, ale b�hem noci se 

probouzí a nem�že spát, b�hem dne se cítí unavený. 

Objektivn� – Nemocný se v noci probouzí a nem�že spát, ob�as žádá léky na 

spaní, b�hem dne je unavený, �asto zívá a má tmavé kruhy pod o�ima. 

 

O�ekávaný výsledek/Cíl: 

• Nemocný konstatuje zlepšení svého spánku a poci
uje zlepšení celkové 

pohody a odpo�atosti. 

 

Ošet�ovatelské intervence: 

• Zjisti rizikové faktory zp�sobující poruch spánku. 

• Vyslechni subjektivní stížnosti i objektivní zprávy o kvalit� spánku. 

• Informuj nemocného o rovnováze mezi aktivitou a odpo�inkem v pr�b�hu 

dne. 

• Umožni N p�ed spaním �innosti, na které je zvyklý. 

• V�nuj pozornost faktor�m prost�edí s vlivem na spánek. 

• Udržuj klidné a tiché prost�edí. 

• Zbyte�n� neruš spánek nemocného. 

• Sleduj délku a kvalitu spánku. 

• Podávej léky na spaní (sedativa, hypnotika) dle ordinace léka�e. 

• Sleduj ú�innost a efektivnost lék� na spaní. 

• Vše zaznamenávej do dokumentace. 
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Hodnocení pé�e: (po 2 týdnech) 

 Nemocný dostává pravideln� léky na spaní dle ordinace léka�e. Spí celou noc, 

b�hem noci se neprobouzí a celková délka spánku je 8 hodin. Nemocný vyjad�uje 

spokojenost se spánkem. 

 

7.  Strach (00148) v souvislosti se zm�nou ve zdravotním stavu projevující se: 

Subjektivn� – nemocný má obavy z budoucnosti, má starost o zdravotní stav. 

Objektivn� – nemocný je zamyšlený, soust�edí se na zdroj strachu, uzavírá se sám 

do sebe a má sníženou sebejistotu. 

 

O�ekávaný výsledek/Cíl: 

• U nemocného je zmírn�n strach na zvladatelnou míru, hodnotí reáln� 

danou situaci i všechny okolnosti. 

 

Ošet�ovatelské intervence: 

• Sleduj chování nemocného 

• Poskytni dostatek informací o situaci (ústn� i písemn�) v rámci své 

kompetence. 

• Sd�luj informace v krátkých v�tách a vol jednoduchá slova. 

• Ujisti se, že nemocný sd�lovanému porozum�l. 

• Zajisti p�íjemné prost�edí. 

• Podej medikace dle ordinace léka�e, sleduj ú�inek a zaznamenávej do 

dokumentace. 

• Pobízej nemocného, aby slovn� (verbáln�) vyjád�il své pocity. 

• Zjisti, zda nemocný strach popírá a do jaké míry je depresivní (viz. p�íloha 

škála deprese). 

• Sleduj verbální a neverbální reakce nemocného na strach a jejich 

vzájemnou souhru. 

 

Hodnocení pé�e:  

  U nemocného byl zmírn�n strach, ale stále ješt� p�etrvává strach a obavy 

o budoucí zdravotní stav. 
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7.3.2 Potencionální ošet�ovatelské diagnózy 

 

1. Riziko pád� (00155) v souvislosti s porušenou t�lesnou mobilitou a 

vlivem medikací. 

 

O�ekávaný výsledek/Cíl: 

• U nemocného nedojde k pádu 

 

Ošet�ovatelské intervence: 

• Zhodno
 sob�sta�nost dle Barthelova testu. 

• Upozorni ostatní ošet�ující personál o možném riziku pádu. 

• Pomáhej nemocnému p�i manipulaci a p�emis
ování. 

• Zajisti bezpe�nost nemocného. 

• Pot�ebné kompenza�ní pom�cky zajisti na dosah nemocnému. 

 

Hodnocení pé�e: (po 10 týdnech) 

U nemocného nedošlo k pádu. 

 

2. Riziko porušení kožní integrity (00047) v souvislosti se sníženou 

mobilitou. 

 

O�ekávaný výsledek/Cíl: 

• Nedojde k porušení kožní integrity 

 

Ošet�ovatelské intervence: 

• Založ plán prevence/pé�e o dekubity a jiné rány dle Nortonové a zhodno
 

riziko vzniku u nemocného. 

• Sleduj pravideln� ohrožená místa, která jsou vystavená tlaku (predilek�ní 

místa). 

• K�ži nemocného udržuj v suchu a �istot�. 

• Pomáhej nemocnému se zm�nou polohy. 

• V p�ípad� ztráty sob�sta�nosti/neschopnosti se polohovat sám, ulož 

nemocného na antidekubitní (ATD) matraci a polohuj nemocného. 
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Hodnocení pé�e: 

U nemocného nedošlo k porušení kožní integrity. 

 

3. Riziko infekce (00004) v souvislosti se zavedeným permanentním žilním 

katétrem (PŽK) 

 

O�ekávaný výsledek/Cíl: 

• Nemocný nemá známky infekce v okolí žilního vstupu po celou dobu jeho 

zavedení. 

 

Ošet�ovatelské intervence: 

• Pravideln� kontroluj místo vpichu a jeho okolí. 

• Dodržuj zásady asepse p�i zavád�ní jehly, p�evazu místa vpichu a p�i i.v. 

podání. 

• Zajisti v�asnou vým�nu. 

• Pou� nemocného o možných komplikacích. 

• Chra� nemocného p�ed nozokomiální nákazou (NN). 

 

Hodnocení pé�e:  

Nedošlo ke vzniku infekce.  
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7.4 Eduka�ní plán 

Ú�el eduka�ního pánu: 

Poskytnout nemocnému dostatek informací o d�ležitosti, významu a provád�ní 

lé�ebné rehabilitace. 

Cíl eduka�ního plánu: 

B�hem 30 minut nemocný pochopí význam rehabilitace a je schopen 

demonstrovat sestavený cvi�ební plán. 

O�ekávaný výsledek: 

Oblast kognitivní – nemocný pochopí význam a d�ležitost lé�ebné rehabilitace. 

Oblast psychomotorická – nemocný se nau�í správnému provád�ní lé�ebného 

rehabilita�ního plánu. 

Oblast afektivní – nemocný vyjád�í své obavy a pocity. 

Hlavní body plánu: 

• Vysv�tli nemocnému význam správného a pravidelného provád�ní LTV 

(lé�ebná t�lesná výchova) se zam��ením na posílení a zpevn�ní svalstva. 

• Názorn� nemocnému ukaž správnou techniku provád�ní jednotlivých 

cvik�. 

• Vyzvi nemocného k vyjád�ení obav. 

Metoda prezentace: 

• Rozhovor, popis. 

• Názorná ukázka, p�edvedení jednotlivých cvik�. 

• Diskuze 

�asová dotace: 

Celkem 30 minut (oblast kognitivní-10minut, oblast psychomotorická-10minut, 

oblast afektivní-10minut). 

Pom�cky: 

• Eduka�ní materiály – letáky, brožury, video 

• Rehabilita�ní pom�cky 

• Sám nemocný 

Metoda hodnocení: 

• Nemocný pochopil d�ležitost a význam pravidelného provád�ní LTV ve 

smyslu prevence dalších komplikací, ov��ení pochopení otázkou a 

následnou odpov�dí. 
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• P�edvedením jednotlivých cvik�, které demonstruje nemocný. 

• Nemocný nemá obavy ani strach, zná celý cvi�ební plán, je klidný. 
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8 DISKUZE 

Do své bakalá�ské práce Ošet�ovatelská pé�e v geriatrii jsem si vybrala pacienta-

seniora pana K.M., který byl hospitalizován na neurologickém odd�lení pro 

Lumboischiadický syndrom („ischias“) hlavn� z d�vodu zhoršujících se bolestí v oblasti 

lumbosakrální páte�e, která vyza�uje do dolních kon�etin. U pacienta došlo k paraparéze 

DK. S pacientem jsem se seznámila v dob�, kdy byl p�ijat k hospitalizaci. M�la jsem 

možnost pacienta ošet�ovat celkem t�i týdny, z toho první dva a jeden týden v pr�b�hu 

hospitalizace. V dob� kdy byl pacient p�ijímán na odd�lení, m�l silné bolesti, a proto 

jsem sb�r dat uskute�nila minimální a v�tšinu informací jsem získala od pacienta až po 

úlev� akutní bolesti. Sb�r dat jsem získala p�ímo od pacienta v rozhovoru, pozd�ji mi 

dopl�ující informace poskytla rodina pacienta, hlavn� manželka a ostatní data pot�ebné 

ke zpracování mi poskytl ošet�ující personál. Stanovila jsem aktuální ošet�ovatelské 

diagnózy od nejzávažn�jších po mén� závažné a potencionální (rizikové) ošet�ovatelské 

diagnózy. Navrhla jsem ošet�ovatelský plán, který jsem konzultovala s pacientem a poté 

jsem zpracovala hodnocení pé�e s o�ekávaným výsledkem/cílem. 

Aktuální ošet�ovatelská diagnóza Akutní bolest související s Lumboischiadickým 

syndromem s o�ekávaným výsledkem zmírn�ní akutní bolesti do 30 minut po podání 

analgetik a pochopení p�í�iny bolesti. Nemocnému byla v akutní fázi bolesti aplikována 

analgetika parenteráln� a lokáln� anestetika a došlo k ústupu bolesti, ale nedošlo 

k úplnému odstran�ní proto následovala analgetická lé�ba podle pot�eby. Jelikož je 

nemocný trvale lé�en (5 let) na neurologické ambulanci pro chronické bolesti kam d�íve 

docházel neuvádím ošet�ovatelskou diagnózu chronické bolesti, jen akutní, která je 

momentáln� pro pacienta aktuální. Ošet�ovatelskou diagnózu chronické bolesti a 

intervence bych uvedla v rámci chronické lé�by. Ošet�ovatelská diagnóza akutní bolesti 

byla spln�na . 

Aktuální ošet�ovatelská diagnóza Deficit sebepé�e p�i koupání a hygien� 

v souvislosti s neuromuskulárním poškozením a poruchou mobility s o�ekávaným 

výsledkem pacient provede hygienickou pé�e o sebe sám na úrovni svých schopností 

nebo s mírnou dopomocí. Z po�átku byl nemocný omezen v této oblasti z d�vodu akutní 

bolesti a bylo nutné zajistit dopomoc ošet�ujícím personálem. V pr�b�hu hospitalizace 

došlo k úplné závislosti v souvislosti s paraparézou DK. Dle Barthelova testu v dob� 

p�íjmu nemocný splnil 80 bod�, což zna�í lehkou závislost, v pr�b�hu hospitalizace 

došlo ke zhoršení stavu vzhledem k paraparéze a po�et bod� byl 40 a znamená to 
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vysokou závislost. Nemocný je schopen sed�t v k�esle a sám si provést hygienu pod 

dohledem a s mírnou dopomocí sestry. Ošet�ovatelská diagnóza deficit sebepé�e p�i 

koupání a hygien� byla ukon�ena 10 týden. Dle Barthelova testu 65 bod� znamená 

lehkou závislost. 

Aktuální ošet�ovatelská diagnóza Zhoršená pohyblivost související 

s neuromuskulárním poškozením s o�ekávaným výsledkem nemocný udržuje správnou 

polohu t�la, umí využívat mechaniku pohybu p�i zm�n� polohy a dokáže se sám 

posazovat na l�žku. Nemocný pot�eboval pomoc p�i zm�n� polohy, p�i vyprazd�ování, 

p�i manipulaci na l�žku. Byla individuáln� naplánovaná rehabilitace a lé�ebná výchova 

k sebeobsluze a doporu�ené vhodné kompenza�ní pom�cky. S postupným zlepšováním 

fyzického i psychického stavu se za�ínalo s dalšími postupy ke zvýšení mobilizace, aby 

se docílilo maximální možné míry sob�sta�nosti a sebepé�e s ohledem na zdravotní stav 

a v�k nemocného. Nemocný byl seznámen se svou situací, principem lé�by i 

bezpe�nostním opat�ením. V�asným zahájením rehabilitace nedošlo ke komplikacím. 

Ošet�ovatelská diagnóza zhoršená pohyblivost byla ukon�ena 6 týden 

Aktuální ošet�ovatelská diagnóza Zácpa související se sníženou a vlivem užívání 

analgetik s o�ekávaným výsledkem že nemocný bude mít stolici alespo� jednou za t�i 

dny, p�i�emž nebude defekace namáhavá, nemocný nebude trp�t pocitem plnosti a 

nadmutého b�icha a celkov� nemocný vyjád�í spokojenost s vyprazd�ováním stolice. 

Nemocný trp�l na nepravidelnou stolici již d�íve. Analgetika, které užívá, mají vliv na 

vznik zácpy. Bylo zajišt�no soukromí s respektem na jeho intimitu p�i vyprazd�ování. 

Doporu�ila jsem nemocnému, aby dostate�n� pil tekutiny v množství alespo� dva litry 

za den a p�ijímal ve strav� dostatek vlákniny a jedl sušené ovoce, které m�lo d�íve 

pozitivní vliv. P�esto bylo vyprazd�ování obtížné. Nemocnému byly podávány 

glycerinové �ípky, po kterých se dokázal vyprázdnit. Následn� se vyprazd�uje nejdéle 

jedenkrát za t�i dny bez bolestivé a namáhavé defekace a nemá pocit plnosti a 

nadmutého b�icha. Vyjad�uje spokojenost v této oblasti. Ošet�ovatelská diagnóza zácpa 

byla ukon�ena 14 den. 

Aktuální ošet�ovatelská diagnóza porušené vyprazd�ování mo�i související s 

degenerativními zm�nami pánevního svalstva a oslabením pánevní struktury vlivem 

involu�ních zm�n s o�ekávaným výsledkem pochopit p�í�iny inkontinence a nau�it 

nemocného využívat vhodné inkontinen�ní pom�cky a zárove� bude mít nemocný 

zajišt�nou dostate�nou hygienu. Nemocnému byly vysv�tleny p�í�iny inkontinence a 

bylo mu doporu�eno využívání vhodných inkontinen�ních pom�cek i p�es to, že 
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k inkontinenci dochází ob�as a odchází jen malé množství mo�e. Po dobu hospitalizace 

má zajišt�ný dostatek pom�cek a také byla nemocnému zd�razn�na nutnost zvýšení 

hygienické pé�e, hlavn� v okolí genitálu. Nedošlo ke vzniku opruzenin ani erytém�. 

Ošet�ovatelská diagnóza byla spln�na  

Aktuální ošet�ovatelská diagnóza Porušený spánek v souvislosti se zm�nou 

psychického prožívání (depresemi) s o�ekávaným výsledkem nemocný vyjád�í zlepšení 

spánku a pocit zlepšení celkové pohody a odpo�inku. Nemocný trp�l na poruchy spánku 

už d�íve a má problémy se spaním, lé�í se na deprese. Bylo zajišt�né klidné prost�edí ale 

p�esto se i n�kolikrát za noc probouzel a nemohl spát. Po domluv� s léka�em byla 

nemocnému naordinována hypnotika, po kterých spal celou noc a druhý den se cítil 

odpo�atý. Dostával hypnotika pravideln� na každou noc. Nemocný konstatoval zlepšení 

spánku a celkového odpo�inku. Ošet�ovatelská diagnóza porušený spánek byla spln�na 

10. den. 

Aktuální ošet�ovatelská diagnóza Strach v souvislosti se zm�nou ve zdravotním 

stavu s o�ekávaným výsledkem zmírn�ní strachu na zvladatelnou míru. Nemocný byl 

informován sestrou i léka�em srozumiteln� a dostate�n�, m�l i dostatek prostoru a �asu 

pro své vyjád�ení obav ale stále p�etrvávají obavy a strach o budoucí zdravotní stav. 

Ošet�ovatelská diagnóza strach nebyla ukon�ena, protože strach u nemocného stále 

p�etrvává. 

Potencionální ošet�ovatelská diagnóza Riziko pád� v souvislosti s porušenou 

t�lesnou mobilitou a vlivem medikací s o�ekávaným výsledkem nedojde k pádu u 

nemocného. Nemocný dle Barthelova testu vykazuje 65 bod� (lehká závislost) a 

vyžaduje pomoc. Bezpe�nost nemocného byla zajišt�na pomocí kompenza�ních 

pom�cek na dosah jeho ruky. P�i pot�eb� zavolání pomoci má k dispozici zvonek. 

Ostatní ošet�ující pracovníci jsou informováni o možném riziku pádu u nemocného. U 

nemocného nedošlo k pádu. Ošet�ovatelská diagnóza byla ukon�ena 10 týden. 

Potencionální ošet�ovatelská diagnóza Riziko porušení kožní integrity 

v souvislosti se sníženou mobilitou s o�ekávaným výsledkem nedojde k porušení kožní 

integrity. Hodnocení dle Nortonové nemocný vykazoval 20 bod� a znamená st�ední 

riziko vývoje dekubitu. Ze za�átku nemocný pot�eboval pomoci p�i zm�n� polohy, 

pozd�ji dokázal m�nit polohy na l�žku sám, dokázal se sám posadit a p�emis
ovat 

z l�žka do k�esla. K�že byla pravideln� kontrolována a ošet�ována v rámci prevence 

aby nedošlo ke vzniku dekubitu �i jiných lézí. Nedošlo k poruše integrity k�že. 

Ošet�ovatelská diagnóza byla spln�na 10 týden. 
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Potencionální ošet�ovatelská diagnóza Riziko infekce v souvislosti se zavedeným 

permanentním žilním katétrem s o�ekávaným výsledkem nemocný nemá známky 

infekce v okolí žilního vstupu po celou dobu jeho zavedení. Každý den se provád�l 

p�evaz kanyly ze aseptických podmínek. P�i aplikaci lék� a inf�zí byli dodržovány 

aseptické postupy. Kanyla se pravideln� m�nila po 72 hodinách a kontrola se provád�la 

dle klasifikace Maddona. Nemocný byl pou�en o možných komplikacích. Nedošlo ke 

vzniku infekce. Ošet�ovatelská diagnóza byla spln�na 10 týden. 

Celkem jsem stanovila 10 ošet�ovatelských diagnóz, z toho 7 aktuálních a 3 

potencionální. Bylo dosaženo cíle u 6 aktuálních a 3 potencionálních. Jedna aktuální 

ošet�ovatelská diagnóza (strach) nebyla spln�na, a jelikož ošet�ovatelský proces je 

proces, který prakticky nikdy nekon�í, protože ukon�ením jednoho problému m�že 

následovat další a znovu následuje nový ošet�ovatelský proces nebo naplánováním 

nep�im��eného cíle taktéž vzniká nový ošet�ovatelsky proces. U ošet�ovatelské 

diagnózy akutní bolesti, která byla spln�na dle o�ekávaného výsledku, bych následovn� 

naplánovala diagnózu chronické bolesti s dlouhodobým cílem a vzhledem k diagnóze 

zhoršené pohyblivosti, která byla spln�na jsem navrhla eduka�ní plán s cílem zlepšení 

pohyblivosti vedoucí k zachování sob�sta�nosti nemocného vedoucí k postupnému 

vykonávání aktivit denního života v rámci možností nemocného. 

Celkem jsem stanovila 10 ošet�ovatelských diagnóz, z toho bylo 7 aktuálních a 3 

potencionální. Bylo dosaženo cíle u 6 aktuálních a 3 potencionálních. Jedna aktuální 

ošet�ovatelská diagnóza (strach) spln�na nebyla. 

Jelikož ošet�ovatelský proces nikdy nekon�í, protože ukon�ením jednoho problém 

m�že vzniknout další problém/y a následuje nový ošet�ovatelský proces, nebo p�i 

nespln�ní o�ekávaného výsledku musí sestra zvážit, zda byli cíle p�im��ené a znovu 

naplánuje nový ošet�ovatelský plán. 

Ve své práci jsem použila ošet�ovatelské diagnózy v Nanda doménách, které 

zatím ve své praxi nepoužívám ale v budoucnu bych je v naší nemocnici ocenila protože 

usnadní ošet�ovatelskou diagnostiku jednotn� a srozumiteln� a tím usnadní i vzájemnou 

spolupráci mezi sestrami. 
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ZÁV�R 

Tato bakalá�ská práce je rozd�lena na teoretickou a praktickou �ást. V teoretické 

�ásti se snažím objasnit pojem gerontologie a geriatrie, dále se zabývám stárnutím, 

stá�ím, nemocnosti ve stá�í, n�kterým nej�ast�jším onemocn�ním, která se vyskytují 

p�evážn� ve stá�í a ošet�ovatelské pé�i se zam��ením na pot�eby nemocného. 

V praktické �ásti se v�nuji kasuistice, vypracovávám plán ošet�ovatelské pé�e, 

hodnotím poskytnutou ošet�ovatelskou pé�i a navrhuji eduka�ní plán. Cílem praktické 

�ásti je zajišt�ní bio-psycho-sociálních pot�eb nemocného v ošet�ovatelském procesu. 

Pro sb�r dat a zpracování ošet�ovatelského procesu jsem si vybrala humanistický model 

– Model životních aktivit podle Nancy Roperové proto, že cílem tohoto modelu je 

dosažení a zachování samostatnosti a maximální nezávislosti v každé provád�né 

�innosti a zd�raz�uje aktivity osob. V ošet�ovatelské pé�i jsem k nemocnému 

p�istupovala holisticky. V p�ístupu k nemocnému se mi potvrdilo, že geriatrický 

nemocný vyžaduje ohleduplnou, citlivou pé�i. Pé�e o nemocného seniora/y je náro�ná 

po všech stránkách a vyžaduje individuální p�ístup, protože každý je jiný a i jeho 

pot�eby jsou jiné. V rámci zkušeností ze své praxe v akutní pé�i si myslím, že není 

v�nována dostate�ná psychologická podpora nemocným. 

Gerontologické ošet�ovatelství je speciální �ást ošet�ovatelství, zabývající se 

hodnocením zdraví a funk�ního stavu starých lidí se zam��ením na pé�i zdravých i 

nemocných, d�vody pro p�ijetí do pé�e hospitaliza�ní nebo následné �i ústavní sociální 

jsou r�zné. P�ibližn� t�etina jsou mladí senio�i, kte�í vyžadují zdravotní pé�i, další 

t�etinu tvo�í sta�í pacienti z d�vodu ztráty sob�sta�nosti, kdy je pln�ní role více sociální 

a ošet�ovatelské a poslední t�etina je pravých geriatrických pacient�. 

Sestra je pro seniora nejbližším zdravotnickým pracovníkem, je s ním v nej�ast�jším 

kontaktu, proto jsou odborné znalosti sestry velmi d�ležité, zajiš
uje ošet�ovatelskou 

pé�i a snaží se preventivn� p�edcházet vzniku komplikací. Sestry pe�ují o seniory 

v ambulantních, l�žkových zdravotnických za�ízeních i v sociální oblasti, pe�ují o 

nemocné i zdravé ale pe�ují o seniory i na l�žkách akutní pé�e a proto by se m�li 

vzd�lávat v oboru geriatrie, cílem by m�lo být poskytnutí pé�e na odborné úrovni se 

zajišt�ním bio-psycho-sociálních a spirituálních pot�eb a aktivizace seniora 

s respektováním celkového zdravotního stavu s možností návratu do komunity. 
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SEZNAM ZKRATEK 

AD – Alzheimerova demence 

ADL – activities of daily living 

AIM – akutní infarkt myokardu 

ATD – antidekubitní 

CGA – comprehensive geriatric assessment  

CMP – cévní mozková p�íhoda 

CNS – centrální nervový soustava 

CT – computer tomografy (výpo�etní tomografie) 

�ASL – �eská Alzheimerovská spole�nost 

D - dech 

DK – dolní kon�etina/y 

DM – Diabetes Mellitus 

EEG - elektroencefalografie 

EKG – elektroencefalografie 

FF – fyziologické funkce 

FN – Fakultní nemocnice 

GIT – gastrointestinální 

HT – Hypertenze 

HP – Helicobacter pylori 

CHOPN – chronická obstruk�ní plicní nemoc 

IADL – test instrumentálních všedních �inností 

ICHDK – ischemická choroba dolních kon�etin 

ICHS – ischemická choroba srde�ní 

JIP – jednotka intenzivní pé�e 

LHK – levá horní kon�etina 

LTV – lé�ebná t�lesná výchova 

MMSE – Mini-Mental State Examination 

NN – nozokomiální nákaza 

NGS – nasogastrická sonda 

NJS – nasojejunální sonda 

NAP – nestabilní angina pectoris 



 

NMR – nukleární magnetická rezonance 

P - puls 

PAD – perorální antidiabetika 

PEG – perkutánní endoskopická gastrektomie 

PHK – pravá horní kon�etina 

PN – Parkinsonova nemoc 

RHB – rehabilitace 

TK – tlak krve 

TT – t�lesná teplota 

WHO – World Health Organization (Sv�tová zdravotnická organizace) 

aj – a jiné 

apod – a podobn� 

nap�. – nap�íklad 

tzv. – takzvané 
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