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Organizátoři vyjadřují poděkování firmám a společnostem za jejich vstřícný přístup
a podporu XXIV. královéhradeckých ošetřovatelských dnů.

Hlavní partner

Vystavovatel
3M Česko, s.r.o. 
Aspironix s.r.o. 

BATIST Medical a.s. 
B.Braun Medical s.r.o. 

Dialab spol. s r.o. 
Dispolab, s.r.o. 
ECOLAB s.r.o. 

EMPOLAS s.r.o. 
Erilens s.r.o. 

KLARO, spol. s r.o. 
Natur comfort NP s.r.o. 
Perfect Distribution a.s. 

POLYMED medical CZ, a.s. 

Mediální partner
Ambit Media, a.s. 



Všeobecné informace

Místo konání:        EA Hotel Tereziánský dvůr,
                               Jana Koziny 336 , 500 00 Hradec Králové

Registrace:             Čtvrtek 13. 9. 2018 08.00–14.00
                               Pátek 14. 9. 2018 07.30–10.30

Informace             Projekce je zajištěna z dataprojektoru a PC. 
pro přednášející:   Přednášky se předávají technikům přímo v jednacích sálech.

Je nutné dodržet přidělený časový limit.

Jmenovky:             Každý účastník obdrží při registraci jmenovku, která opravňuje
ke vstupu do jednacích a výstavních prostor. Jmenovku je třeba
mít po celou dobu konání kongresu na viditelném místě.

Firemní                  Doprovodná výstava firem bude otevřena od 13. 9. 2018 
expozice:                od 8.30 hodin do 14. 9. 2018 do 13.00 hodin.

Občerstvení:          Pro předem zaregistrované účastníky zajištěno v prostorách
Hotelu Tereziánský dvůr.

Parkování:             V okolí Hotelu Tereziánský dvůr.

Společenský          Ve čtvrtek 13. 9. 2018 se uskuteční od 19.00 společenský večer 
program:               v restauraci Bowling Bar 69, Collinova 421, Hradec Králové.

Potvrzení o účasti bude všem účastníkům zasláno elektronicky po skončení
 poslední přednášky odborného programu.
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ČASOVý PROGRAM

13. 9. 2018 čtvrtek

Kongresový sál
09.00–09.30           Slavnostní zahájení

09.35–09.50           Autogramiáda 
                              – Naděje na konci cesty Další příběhy hospice Duha 

09.50–12.30           I. blok přednášek

Restaurace
12.30–13.30           oběd

Kongresový sál
13.30–16.00           II. blok přednášek

bowling bar 69
19.00–24.00           Společenský večer

14. 9. 2018 pátek

Kongresový sál
09.00–11.00           I. blok přednášek

Prostor výstavy firem
11.00–11.30           kávová přestávka

Kongresový sál
11.30–12.40           II. blok přednášek

XXIV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY
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PROGRAM ČTVRTEK 13. 9. 2018

KONGRESOVý SÁL, 09.00–09.30
Slavnostní zahájení

KONGRESOVý SÁL, 09.35–09.50
Autogramiáda

Naděje na konci cesty Další příběhy hospice Duha
Sieberová J.
Vedoucí a vrchní sestra Domácího hospice Duha, o.p.s.

KONGRESOVý SÁL, 09.50–12.30
I. blok

Podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání                                                     15 min.
Mikulková J.
NCO NCO Brno

Diabetes mellitus – hlavní zásady multidimenzionální kontinuální          30 min.
péče
Šmahelová A.
FN Hradec Králové

Nové technologie v diabetu                                                                             10 min.
Kubíčková M.
FN Hradec Králové

Edukace diabetika                                                                                           10 min.
Knížková G,
FN Hradec Králové

Nonkompliance u diabetika – kazuistika                                                        10 min.
Borkovcová J.
FN Hradec Králové

Pozdní komplikace DM – Syndrom diabetické nohy                                     10 min.
Voráčková L.
FN Hradec Králové
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Poziom satysfakcji z życia oraz strategie radzenia sobie z bólem                  10 min.
u chorych z zespołem stopy cukrzycowej
Krzemińska S., Borodzicz A., Kostka A., Arendarczyk M.
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Diabetická retinopatie                                                                                     10 min.
Šafrová L., Podracká S.
FN Hradec Králové

EMG vyšetření u diabetické polyneuropatie                                                   10 min.
Benešová E.
FN Hradec Králové

Diabetes mellitus v graviditě z pohledu porodní asistentky                           10 min.
Matulová J.1,2, Liebichová 1,2, Vachková E.1
1Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
2FN Hradec Králové

Gestační diabetes z pohledu diabetologické sestry                                         10 min.
Šimková Š.
FN Hradec Králové

Letní tábor Svojanov (moje zkušenosti s diabetickými dětmi „v terénu“)     10 min.
Šubrová H.
FN Hradec Králové

RESTAURACE, 12.30–13.30
Oběd

KONGRESOVý SÁL, 13.30–16.00
II. blok

Satelitní sympozium společnosti Dahlhausen CZ                                          30 min.
Bioaktivní krytí v praxi
Sobotka L.
FN Hradec Králové

Jak technika pomáhá zdravotníkům pří výkonu práce                                  10 min.
Hammer J.
Hospimed spol. s r.o.



Vývoj pomůcek pro ošetřovatelskou péči                                                        10 min.
Řehoř J.
Arjo Czech Republic s.r.o.

Kvalita života novodobých válečných veteránů Severoatlantické aliance 
(závěry přehledové studie)                                                                               20 min.
Jarešová L.
Armáda ČR

Systém psychosociální intervenční služby v České republice.                       20 min.
Proč je tady?
Nováková Knížková I.
Koordinátor psychosociální intervenční služby ČR

Psychosociální intervenční tým ve FN HK – Jak konkrétně pomáháme      10 min.
Nečasová A.
FN Hradec Králové

Zavádění supervize pro zdravotníky ve FN HK                                              10 min.
Petrásková E.
FN Hradec Králové

Nejdůležitějším lékem paliativní medicíny je láska aneb dětský pacient      20 min.
v domácí hospicové péči
Sieberová J.
Vedoucí a vrchní sestra Domácího hospice Duha, o.p.s.

Nebojme se mluvit s umírajícími pacienty a jejich blízkými                          10 min.
Michlová A.
Domácí hospicová péče Oblastní charita Hradec Králové

bOwLING bAR 69, 19.00–24.00
Společenský večer
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PROGRAM PÁTEK 14. 9. 2018

KONGRESOVý SÁL, 09.00–11.00
I. blok

Aktuality z ČAS                                                                                                30 min.
Šochmanová M.
Prezidium ČAS

Jak podporuje ČAS své kolegyně                                                                    10 min.
Roďanová I., Dvořáčková I., Šlaisová I., Kupečková I.
ČAS region Hradec Králové

Specifická péče o kůži v intenzivní péči                                                          10 min.
Saibertová S., Rejnušová J.
Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Je důležité míti palec                                                                                       10 min.
Hýsková Z., Bartlová A., Krpatová J.
FN Hradec Králové

Prevence iradiační dermatitidy – vývoj v čase                                                10 min.
Feková J.
FN Hradec Králové

Chronická rána v intimní oblasti, kasuistika                                                 10 min.
Krpatová J., Hýsková Z.
FN Hradec Králové

EWMA 2018                                                                                                     10 min.
Krpatová J.
FN Hradec Králové

Očima nehohojící se rány                                                                               10 min.
Seidlová G.
FN Hradec Králové

Výsledky a analýza výskytu dekubitů ve FN Hradec Králové za rok 2017   10 min.
Dvořáčková I.
FN Hradec Králové
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PROSTOR VýSTAVY FIREM, 11.00–11.30
Kávová přestávka

KONGRESOVý SÁL, 11.30–12.40
II. blok

Pielęgnowanie pacjenta z Epidermidis Bullosa.                                            15 min.
Opis przypadku
Borodzicz A.1, Krzemińska S.1 , Arendarczyk M.1, Pietruszewska K.2, 
Kostka A.3

1Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Klinika Dermatologii, Wenerologii
i Alergologii
3Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Divadlo trochu jinak aneb dramaterapie na vlastní kůži                               10 min.
Vobořilová M.
FN Hradec Králové

Kazuisitka pacienta s Burkittovým lymfomem                                               10 min.
Brusová L., Michaliková M.
FN Ostrava

Hodnocení soběstačnosti u pacientů                                                              10 min.
Hrůšová M., Němeček O.
FN Hradec Králové

Balance Belt – bezpečnostní pás pro trénink vstávání, rovnováhy            10 min.
a chůze
Osladil T.
Rehabilitace Osladil, Třebechovice pod Orebem

Pouze ruce nestačí...                                                                                        10 min.
Kožešníková L.
FN Hradec Králové

Zpátky do života                                                                                               10 min.
Hojdekrová K., Kořínková H.
FN Hradec Králové



POSTEROVÁ SEKCE

Přidělovaná ošetřovatelská péče – jeden z indikátorů nežádoucích událostí 
hospitalizovaných pacientů
Jarošová D.1, Janíková E.1,2, Mynaříková E.2, Plevová I.1, Zeleníková R.1
1Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
2Fakultní nemocnice Ostrava, Úsek ošetřovatelské péče

Syndrom vyhoření u sester v klinické praxi
Hosáková J., Hlubková Z., Vavřačová P.
Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita
v Opavě

Technika aplikace inzulinu u diabetiků na inzulinoterapii
Hlubková Z., Hosáková J., Ježová P.
Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita

Úskalí profesionality vztahu sestra a pacient
Gigalová V.1,2, Hodačová L.1, Vachková E.1
1Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
2I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Individualizovaný přístup k pacientovi jako základ ošetřovatelské péče
Vachková E., Gigalová V., Hodačová L.
Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Účast pacientů na rozhodování o léčbě
Hodačová L., Vachková E., Gigalová V.
Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Prevence polohového traumatu
Kutílková P.
FN Hradec Králové
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SbORNíK PŘEDNÁŠEK

Čtvrtek 13. 9. 2018



PODPORA A ROzVOJ CELOžIVOTNíHO
VzDěLÁVÁNí
Mikulková J.
NCO NCO Brno

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických
oborů v Brně (dále jen NCO NZO) je pověřenou organizací pro 14 ne-
lékařských zdravotnických povolání (NLZP) a to zahrnuje více než 40
oborů specializačního vzdělávání (SV).

Od 1. září 2018 má účinnost Nařízení vlády č. 164/2018 Sb., kterým
se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdě-
lávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializo-
vanou způsobilostí. Dochází k zavedení, zrušení nebo sloučení některých
oborů specializačního vzdělávání pro NLZP. Pro obor všeobecná sestra
se ruší specializační vzdělávání v oboru Komunitní ošetřovatelská péče,
tato specializace je nahrazena dvěma obory, a to SV v oboru Ošetřova-
telská péče v geriatrii a SV v oboru Domácí a hospicová péče. Novým
specializačním oborem pro všeobecné sestry je SV v oboru Transfuzní
služba. Pro znovu zavedené zdravotnické povolání dětská sestra je sta-
noveno šest oborů specializačního vzdělávání: Intenzivní péče v pediatrii
a neonatologii, Perioperační péče, Ošetřovatelská péče v dětské a do-
rostové psychiatrii, Domácí a hospicová péče, Ošetřovatelská pedia-
trická péče v klinických oborech a SV v oboru Perfuziologie.

K dalším změnám dochází například u zdravotnického povolání
zubní technik, kde zaniká SV v oboru Ortodoncie. U fyzioterapeutů jsou
zrušeny čtyři úzké specializační obory: Fyzioterapie v neurologii, Fyzi-
oterapie ve vnitřním lékařství, Fyzioterapie v chirurgických oborech
a traumatologii a Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii. Pro zdravot-
nické povolání nutriční terapeut dochází ke sloučení dvou specializač-
ních oborů Výživa dospělých a Výživa dětí ve specializační obor Výživa
dospělých a dětí.

Pro nelékařská zdravotnická povolání, pro která je NCO NZO po-
věřenou organizací, jsou tvořeny dle uvedeného Nařízení vlády č.
164/2018 Sb., nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání
a upravovány stávající vzdělávací programy tak, aby odpovídaly sou-
časné potřebě poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti poskytování
specializované a vysoce specializované péče o pacienta/klienta. Při pří-
pravě nových a úpravě stávajících vzdělávacích programů specializač-
ního vzdělávání spolupracujeme se vzdělavateli specializačního
vzdělávání, s příslušnými profesními sdruženími či odbornými společ-
nostmi a poskytovateli zdravotních služeb.

Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
je podporováno ze strany ministerstva zdravotnictví formou rezidenč-
ních míst.

V současné době je specializační vzdělávání podporováno také pro-
střednictvím realizace projektů z Operačního programu Zaměstnanost.
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Poznámky:



NCO NZO je od ledna 2017 do 30. 4. 2020 realizátorem projektu „Spe-
cializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdra-
votnictví“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070. V rámci uvedeného
projektu bude uskutečněno 25 oborů SV, zařazeno přes 900 NLZP
s cílem připravit k atestační zkoušce přes 800 nelékařských zdravotnic-
kých pracovníků.

V březnu 2018 byl zahájen a aktuálně probíhá projekt „Vzdělávání
pro praxi“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163. Předmět projektu je
 realizace 29 oborů SV, cca 54 běhů SV pro 1400 NLZP, s cílem připravit
1 200 NLZP k atestační zkoušce. Výstupem bude také zpráva „SV jako
součást celoživotního vzdělávání NLZP“. Realizace projektu je do konce
roku 2022. Oba projekty jsou realizovány v rámci výzvy č. 39 v OPZ,
Investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným
a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb
obecného zájmu.

V roce 2017 bylo v ČR 18 akreditovaných zařízeních pro některý
z oborů SV pro NLZP.

V roce 2017 zahájilo SV 1858 NLZP, z toho v NCO NZO začalo
studovat 1310 (70,8 %) účastníků a v ostatních akreditovaných zaříze-
ních zahájilo SV 540 (29,2 %) účastníků.

Od 1. 7. 2018 je v NCO NZO dále realizován projekt „Podpora pa-
liativní péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů“, CZ.03.2.63/
0.0/0.0/15_039/0008162. Předmětem projektu je podpora zavádění pa-
liativní a hospicové péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů.
Realizace projektu probíhá do 30. 6. 2020 a bude v novém 6 denním
kurzu proškoleno 225 osob (lékařů, nelékařů a sociálních pracovníků)
v paliativní a hospicové péči s důrazem na potřeby praxe, zejména v ob-
lasti rozvoje specifických komunikačních dovedností u členů multidis-
ciplinárních týmů poskytujících paliativní péči. Výstupem bude
i metodický dokument: Nastavení systému vzdělávání multidisciplinár-
ních týmů.

Podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravot-
nictví patří k hlavnímu poslání NCO NZO v Brně a o to se všichni sna-
žíme.
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EDUKACE DIAbETIKA
Knížková G,
FN Hradec Králové

Edukace je nedílnou součástí komplexní péče o diabetiky.
Jedná se o ovlivnění dosavadního režimu pacienta, získání nových

znalostí a praktických dovedností nutných k dobré kompenzaci diabetu
(diabetická dieta, selfmonitoring glykémií, aplikace inzulínu).

Edukace je zajišťována a poskytována týmem odborníků – lékař dia -
betolog, podiatr, edukační diabetologická sestra, podiatrická sestra a nu-
triční terapeut.
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POzDNí KOMPLIKACE DM – SYNDROM
DIAbETICKÉ NOHY
Voráčková L.
FN Hradec Králové

Diabetici jsou postiženi nejrůznějšími závažnými a finančně nároč-
nými komplikacemi, k nejzávažnějším patří syndrom diabetické nohy.
60–70 % všech amputací dolních končetin je způsobeno diabetem.

Preventivní opatření: 
– dobrá kompenzace diabetu
– edukace pacienta a rodiny
– včasná diagnostika a určení rizikových pacientů
– vhodné obutí
– mezioborová spolupráce

Má-li být podiatrická péče prospěšná, musí být spojena se zpětnou
vazbou a mají-li být doporučení efektivní musí být přizpůsobeny pa -
cientovi.
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Poznámky:



DIAbETICKÁ RETINOPATIE
Šafrová L., Podracká S.
FN Hradec Králové

Přednáška pojednává o důsledcích dekompenzovaného diabetu na
oční pozadí a vizu u těchto pacientů.

Kontakt: lenka.safrova@email.cz
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Poznámky:



EMG VYŠETŘENí U DIAbETICKÉ
POLYNEUROPATIE
Benešová E.
FN Hradec Králové

Neuropatie při diabetu mellitu patří k nejčastěji se vyskytujícím neu-
ropatiím. V jejich diagnostice je EMG vyšetření velmi významným po-
mocným vyšetřením.

Má několik výhod. Je neinvazívní a nemocného zvláště nezatěžuje.
Další výhodu představuje možnost vyšetření opakovat a porovnávat, což
umožňuje sledování dynamiky postižení  i efektivnosti terapie.

Základním EMG vyšetřením je kondukční studie, kdy se vyšetřuje
rychlost vedení motorickými a senzitivními vlákny na dolních končeti-
nách. Nerv je stimulován nejméně na dvou místech v jeho průběhu.
K doplnění přichází do úvahy i jehlová EMG, kdy vyšetření informuje
o funkci a případném poškození svalu v důsledku postižení nervu, kte-
rým je vyšetřovaný sval inervován.

K tomu, aby bylo vyšetření co nejvýtěžnější, musí pacient spolupra-
covat a z téhož důvodu by měl být o vyšetření a jeho průběhu předem
poučen.

Z uvedených vyšetření si můžeme učinit obraz o stupni a tíži posti-
žení periferních nervů. Čím je naměřená rychlost vedení nervem nižší
než dolní hranice normálního rozmezí, tím je postižení závažnější.
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Poznámky:



DIAbETES MELLITUS V GRAVIDITě z POHLEDU
PORODNí ASISTENTKY
Matulová J.1,2, Liebichová 1,2, Vachková E.1

1Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
2FN Hradec Králové

Úvod: Diabetes mellitus (DM) je v současné době často diskutova-
ným tématem. Na začátku 21. století se začalo hovořit přímo o epidemii
diabetu, která jistě souvisí i s postupnou změnou životního stylu ve 20.
století a úzce souvisí se zvyšující se incidencí i prevalencí obezity. Jak
ukazují data Ústavu zdravotnických studií a statistiky (ÚZIS), v roce
2016 bylo v České republice evidováno celkem 861 450 nemocných.
Podobný epidemiologický trend lze sledovat i u těhotných žen, u kterých
taktéž incidence DM v posledních letech strmě stoupá.

Cíl: Seznámit se specifickou problematikou těhotenství pacientek
s DM, které je zatíženo vyšším výskytem komplikací jak pro matku, tak
plod. Přiblížit komplexní  péči o pacientky s pregestačně zjištěným DM,
jejichž snahy o graviditu by v minulosti při horší kompenzaci one -
mocnění nemusely být úspěšné. Seznámit s diagnostickými kritérii pro
gestační DM.

Metoda: Analýza výzkumných studií, zdravotnické dokumentace,
klinická praxe porodní asistence.

Výsledky: V kategorii rizikového těhotenství, do níž těhotenství
s DM jistě patří, je základním principem péče intenzivní sledování a in-
terdisciplinární spolupráce, která by měla vést především k dobré kom-
penzaci onemocnění.

závěr: Nezastupitelnou roli v péči o těhotnou ženu mají také po-
rodní asistentky, diabetologické sestry a nutriční terapeutky, které ženě
umožňují lepší adaptaci na režimová opatření spojená s DM a zvyšují
motivaci pacientky ke spolupráci.

Podpořeno programem PROGRES Q 40-09.

Kontakt:
– Mgr. Jana Matulová – zitnj5ar@lfhk.cuni.cz
– Bc. Iveta Liebichová – iveta.liebichova@fnhk.cz
– Mgr. Eva Vachková, Ph.D. – VachkovaE@lfhk.cuni.cz
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Poznámky:



GESTAČNí DIAbETES z POHLEDU
DIAbETOLOGICKÉ SESTRY
Šimková Š.
FN Hradec Králové

Jedná se o poruchu metabolismu cukru, která vzniká v těhotenství.
Výskyt těhotenské cukrovky celosvětově stoupá i vlivem výskytu ri -
zikových faktorů u budoucích rodiček (nadváha, nevhodné stravovací
návyky...). Zvýšené množství cukru prochází placentou k plodu a nasta-
vením vhodné terapie snižujeme možné komplikace. Edukace diabetické
diety a selfmonitoringu je nedílnou součástí léčby. 

Cílem léčby GDM je udržení doporučených hodnot krevního cukru
(glykémie) během těhotenství. Po porodu je nadále vhodná racionální
strava a sledování praktickým lékařem v doporučených časových inter-
valech.

- 23 -

XXIV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY

Poznámky:



LETNí TÁbOR SVOJANOV (MOJE zKUŠENOSTI
S DIAbETICKýMI DěTMI „V TERÉNU“)
Šubrová H.
FN Hradec Králové

Nejvíce zkušeností s diabetem, pochopení rodin s diabetickým dí-
tětem a nelehkým dětským životem jsem získala až v době, kdy jsem
začala jezdit jako „zdravuška“ na tábor s diabetickými dětmi.

Touto přednáškou bych alespoň trochu chtěla nastínit práci s těmito
dětmi v přírodě, bez rodičů, na táboře plném přátelství, lásek a emocí,
smutku i radosti.

Kontakt: hana.subrova@fnhk.cz
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Poznámky:



KVALITA žIVOTA NOVODObýCH VÁLEČNýCH
VETERÁNů SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE 
(závěry přehledové studie)
Jarešová L.
Armáda ČR

Prezentace se bude zabývat souhrnnou přehledovou studií, která po-
pisuje kvalitu života novodobých válečných veteránů vybraných zemí
Severoatlantické aliance. Představí základní rozdělení válečných vete-
ránů Armády České republiky, aktuální demografické údaje, legislativu
a samotný cíl výzkumného šetření. Ambicí tohoto projektu je zmapovat
reálnou kvalitu života novodobých válečných veteránů AČR ve zdra-
votní, sociální a psychické oblasti.

- 25 -

XXIV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY

Poznámky:



NEJDůLEžITěJŠíM LÉKEM PALIATIVNí MEDICíNY
JE LÁSKA ANEb DěTSKý PACIENT V DOMÁCí
HOSPICOVÉ PÉČI
Sieberová J.
Vedoucí a vrchní sestra Domácího hospice Duha, o.p.s.

V necelých třech letech jsme přijali do domácí hospicové péče dítě
s nádorem zadní jámy lební jeden měsíc od jeho zjištění. Po provedené
neurochirurgické operaci nebyla z mnoha důvodů zahájena chemotera-
pie.

Dítě bylo do prosince 2017 zcela zdravé. Mladí rodiče s námi ho-
vořili o kruté bolesti, když se dozvěděli, že jejich dcera má nádor, který
je léčebně neovlivnitelný. S pokorou v srdci jsme se skláněli před tak
hrozným a srdcervoucím utrpením. Maminka i tatínek věřili, že se dítě
uzdraví podáváním alternativní léčby a stravy.

Bylo třeba představit a podrobně vysvětlit podmínky a postupy pa-
liativní péče, včetně informovaného souhlasu. Kolem dítěte a rodičů
jsme vytvářeli kruh lásky, důvěry a bezpečí. Pronikali jsme s každou
návštěvou do historie rodiny, stávali se přáteli, byli svědky chvil rado-
stných i velmi bolestných, kdy se nemoc ozývala znovu a znovu. Do-
mácí hospicová péče byla velmi náročná. Pacientka zemřela po 36 dnech
doma.
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Poznámky:



NEbOJME SE MLUVIT S UMíRAJíCíMI PACIENTY 
A JEJICH bLízKýMI
Michlová A.
Domácí hospicová péče Oblastní charita Hradec Králové

Toto sdělení je zaměřeno, jak můžeme my jako NLP dobře a efek-
tivně komunikovat s umírajícím pacientem a jeho blízkými. Komuni-
kace s pacienty v závěru života, je velmi klíčová dovednost a důležitá
kompetence všech zdravotníků. Dále se dotýkám překážek v komunikaci
ze strany personálu a jak s nimi pracovat. Ve svém sdělení se také za-
měřuji na často kladené otázky pacientů a jejich blízkých a jak pracovat
s reakcemi v rámci našich kompetencí. Je také důležité si uvědomit, že
úmrtím pacienta péče nekončí a dalším častým úskalím je předání po-
zůstalosti, komunikace s pozůstalými i strach z vlastních emocí.
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Poznámky:





SbORNíK PŘEDNÁŠEK

Pátek 14. 9. 2018



SPECIFICKÁ PÉČE O KůžI V INTENzIVNí PÉČI
Saibertová S., Rejnušová J.
Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita,
Brno

Klíčová slova: kůže, intenzivní péče, prevence, rizikové faktory,
sorrorigenní poškození, dekubitus.

Úvod a cíl: Pacienti hospitalizovaní na jednotkách intenzivní péče
mají vzhledem k četnějšímu počtu invazivních vstupů, monitorací vitál-
ních funkcí či závažností zdravotního stavu včetně jejich imobilizace
větší zátěž na kůži i velké riziko jejího poškození. Cílem výzkumu bylo
zmapovat úroveň znalostí a rovněž zhodnotit zvyklosti sester pracujících
na pracovištích intenzivní a resuscitační péče v oblasti specifik péče
o kůži u pacientů.

Metoda: Kvantitativní výzkum byl proveden pomocí anonymního
dotazníkového šetření na jednotkách intenzivní péče, cílovou skupinou
byli všeobecné sestry. Celkový soubor činil 177 respondentů. Výsledná
data byla analyzována a hypotézy byly ověřovány pomocí Spearmanova
korelačního koeficientu, Kruskal-Wallisova testu a Pearsonova chí kva-
drátu. Hladina významnosti byla stanovena na a = 0,05.

Výsledky: Z výsledků vyplynulo, že sestry pracující na jednotkách
intenzivní péče mají rezervy ve znalostech o specifických postupech
v péče o kůži. Sorrorigenní poškození je definováno jako poškození pa-
cienta vzniklé jako důsledek zdravotní péče a ošetření všeobecnou se-
strou. Tuto správnou odpověď volilo 77,21 % respondentů. Rovněž
znalost o klinických známkách dekubitu 2. stupně dle klasifikace
EPUAP byla nedostatečná. I když je problematika dekubitů obzvláště
jejich klasifikace poměrně dost známá a dekubity jsou na oddělení
 intenzivní péče poměrně častou komplikací, správně odpovědělo jen
84,81 % respondentů. Také znalosti správného pH mycích prostředků
nebo ochrana pokožky pomocí krémů s obsahem zinku, polohování na-
sogastrické sondy či správné ošetření dekubitu 1. stupně byly prokázány
jako nedostatečné. Rovněž zvyklosti sester v klinické praxi v péči o kůži
hospitalizovaných pacientů na jednotkách intenzivní péče vykazují
značné rezervy ve znalostech správných ošetřovatelských postupů jako
je používání polohovacích pomůcek, vhodné používání hygienických
pomůcek, odlepování náplastí, péče o tracheostomickou kanylu, nebo
používání preventivního krytí.

závěr: Ve zkoumaném souboru byly prokázané rezervy respondentů
ve znalostech i ve specifické ošetřovatelské péči o kůži pacientů. Ale
právě preventivní opatření jsou u rizikových pacientů nejúčinnějšími in-
tervencemi zabraňující vzniku inkontinenčních dermatitid, dekubitů,
nebo sorrorigenních poškození. Jejich znalost a využití v klinické praxi
je proto nezbytnou součástí ošetřujícího personálu.
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JE DůLEžITÉ MíTI PALEC
Hýsková Z., Bartlová A., Krpatová J.
FN Hradec Králové

Na lůžkové oddělení Kliniky nemocí kožních a pohlavních byl přijat
šedesátiletý pacient pro generalizovanou purpuru, defekty na bércích
a na palci LDK. Purpura řešena kortikoidní léčbou, chronické defekty
na lévém bérci léčeny cestou vlhkého hojení ran za použití Aquacelu Ag
Extra +.

Pacient také trpí těžkou distální polyneuropatií končetin, proto mu
po poranění od střepu vznikl v lednu 2018 na palci levé nohy neuropa-
tický defekt s okrajovou osteolýzou na drsnatině distálního článku a IP
kloubu. Objektivně na palci v oblasti IP kloubu dorzálně byl defekt 2 cm,
na spodině granulace a drobná kavita jdoucí ke skeletu, skelet klinicky
se známky mírné osteomyelitidy, bez patologické sekrece a retence, bez
nekróz, bez inflamace okolí. Ortoped indikoval amputaci palce.

Na amputaci je vždycky čas, zněl náš společný sesterský hlas a tak
nám lékaři dali 7 dní, na záchranu palce. Kavita byla pravidelně dezin-
fikována, proplachována, čistěna exkochleační lžičkou a vyplňována
L- Mesitran ointment.

25.5.2018 se extrahoval drobný kostní sekvestr a zároveň bylo po-
žádáno o chirurgické konsilium. Závěr chirurga nás potěšil t.č. uspoko-
jivý nález bez nutnosti akutní chirurgické intervence, nadále pokus
o konzervativní zhojení defektu, ATB – Dalacin 600 mg á 6 hod. po dobu
4–8 týdnů, nasazení probiotik.

1.6.2018 pochválil chirurg naše snažení a s výsledkem,že kavita
jdoucí ke skeletu je zatažená, skelet neobnažený, okolí bez inflamace –
uspokojivý nález bez nutnosti akutní chir. intervence, ATB a probiotika
nadále po dobu 8 týdnů a pravidelné převazy na Kožní klinice, poté kon-
trolní RTG a kontrola chirurgem dle potřeby.

Budeme dělat vše pro záchranu pacientova palce, protože si uvědo-
mujeme jak důležité je míti palec.

Kontakt: zlatuse.hyskova@fnhk.cz
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PREVENCE IRADIAČNí DERMATITIDY 
– VýVOJ V ČASE
Feková J.
FN Hradec Králové

Klíčová slova: radioterapie, iradiační dermatitida, prevence a péče.

Léčba ozařováním představuje jednu ze základních protinádorových
léčebných metod tzv. radioterapii, při které jsou nádorové buňky vysta-
veny cílenému ozáření, kdy se zdroj záření nachází mimo tělo pacienta.

Tato metoda může být používána samostatně nebo v kombinaci s ji-
nými léčebnými metodami (např. chemoterapie). Při radioterapii je uží-
váno ionizující záření. Vzhledem k aplikaci vysokých dávek záření do
nádorového ložiska či lůžka nádoru se však u pacientů objevují nežá-
doucí účinky radioterapie. Druh nežádoucích účinků a jejich intenzita
souvisejí s lokalitou ozařované oblasti, velikostí ozařovaného objemu,
dávkou ozáření a způsobem ozařování, případným současným podává-
ním chemoterapie či biologické léčby, dále celkovým stavem pacienta.

Radioterapie je aplikována:
1. zevně (teleterapie)
2. vnitřně (brachyterapie)

Při léčbě radioterapií může docházet k nežádoucím vedlejším účin-
kům, které dělíme na:
1. časné – akutní
2. pozdní – chronické

Stupně postradiační dermatitidy:
1. Radiodermatitis acuta erythematosa se projevuje zčervenáním kůže

v ozařované oblasti, otokem, citlivostí kůže na dotek a svěděním.
2. Radiodermatitis bullosa (tvorba puchýřů) se vyskytuje v místech

dráždění kůže – oblast krku, pod prsy, v tříslech, okolí rekta.
3. Radiodermatitis necrotica (akutní postradiační vřed) projevuje se in-

filtrátem na kůži, který může způsobit až nekrotický rozpad tkáně.
Z důvodu prevence výskytu postradiační dermatitidy se osvědčili

prostředky k fázovému hojení ran. Na prevenci se soustředíme v posled-
ních třech letech s velkým důrazem. Za toto období jsme se již naučili
a přesvědčili o možnostech a využití různých léčebných prostředků,
které jsou vhodné k dané diagnóze.

Literatura:
1. J. Vorlíček, J. Abrahamová, H. Vorlíčková a kol.: Klinická onkologie

pro sestry. Vyd. Grada Publishing, a.s., Praha, 2006.

Kontakt: hana.havlickova@fnhk.cz
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CHRONICKÁ RÁNA V INTIMNí ObLASTI,
KASUISTIKA
Krpatová J., Hýsková Z.
FN Hradec Králové

Kasuistika představuje 56letou ženu, která přichází v březnu 2018
k rehospitalizaci, k doléčení erozí na obou zevních labiích, nelze vylou-
čit chronické mechanické dráždění. V 2/2018 byla provedena probatorní
excize z labia major. Nález odpovídá prosté skvamózní hyperplázii bez
zánětlivých změn, bez displazie či maligních struktur. Zahájena terapie
obklady Octenilinem a HyalEcasan gelu na postižená místa. Terapie pro-
bíhá s dobrým efektem, eroze jsou čisté, dobře se hojí, zmenšují se, mají
štěrbinovitý tvar, postupně epitelizují.

Kontakt: jana.krpatova@fnhk.cz
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EwMA 2018
Krpatová J.
FN Hradec Králové

Ve dnech 9.–11. 5. 2018 se v Krakově konala konference hojení ran
EWMA (Evropská společnost pro léčbu ran). Jedná se o mezinárodní
konferenci zaměřenou na zahraniční spolupráci a předávání odborných
poznatků do klinické praxe v oblasti hojení ran. Speciální pozornost v le-
tošním roce byla věnována problematice podtlakové terapie, péče o pa-
cienty se syndromem diabetické nohy, dekubitálním lézím, atypickým
ranám a IAD. Celkově se potvrdila snaha o sdílení poznatků a potřeby
mezioborové spolupráce. Konference se zúčastnilo 3512 účastníků z ce-
lého světa, 55 českých zástupců, z toho bylo 751 příspěvků ve formě
ústní či posterové prezentace.

Kontakt: jana.krpatova@fnhk.cz
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PIELęGNOwANIE PACJENTA z EPIDERMIDIS
bULLOSA. OPIS PRzYPADKU
Borodzicz A.1, Krzemińska S.1 , Arendarczyk M.1, Pietruszewska K.2,
Kostka A.3

1Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Klinika Dermatologii,
Wenerologii i Alergologii
3Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Słowa kluczowe: pęcherzyca, opieka, problemy pielęgnacyjne.
wstęp: Choroby pęcherzowe mają charakter nabyty, podłoże auto-

immunologiczne i przewlekły przebieg, charakteryzujący się nawrotami
objawów. Istotą choroby jest powstawanie patologicznych reakcji auto-
immunologicznych w naskórku lub strefie błony podstawnej w wyniku
których dochodzi do zaburzenia spójności pomiędzy poszczególnymi
warstwami skóry i powstawania pęcherzy. Objawy towarzyszące cho-
robie to nie tylko dolegliwości fizyczne ale przede wszystkim lęk
 zwią za ny z przewidywanym wystąpieniem kolejnego nawrotu, który
powoduje wtórne cierpienia emocjonalne i dyskomfort psychiczny, a co
za tym idzie, poczucie zagrożenia życia i pogorszenia jakości życia.

Cel pracy: Określenie głównych problemów zdrowotnych pacjentki
z pęcherzycą oraz ocena ich wpływu na jakość życia

Materiał: Opis przypadku 58letniej pacjentki, przyjętej do Kliniki
Dermatologii z powodu występowania rozległych zmian w postaci ru-
mienia z towarzyszącymi nadżerkami, na plecach oraz klatce piersiowej.

wnioski: W opiece nad chorym z pęcherzycą istotne jest holis-
tyczne podejście do pacjenta i utworzenie dla niego sieci wsparcia,
 dzięki której otrzyma on różnego rodzaju pomoc w sytuacjach trudnych.
Jest to bardzo ważne, bo deficyt w tym zakresie, przy subiektywnym
poczuciu osamotnienia obniża znacznie zarówno odporność psychiczną
jak i fizyczną chorych.
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DIVADLO TROCHU JINAK ANEb DRAMATERAPIE
NA VLASTNí KůžI
Vobořilová M.
FN Hradec Králové

Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně
zpěváci a tanečníci) na jevišti předvádějí divadelní hru. Diváci při tom
obvykle sedí v hledišti kryté nebo otevřené divadelní budovy. Vzniklo
pravděpodobně z pravěkých slavností a rituálů. Divadlo ušlo dlouhou
cestu do současnosti. Vždy ale sloužilo k setkávání lidí, k poznání, k po-
naučení, k zamyšlení, k pobavení, k odpoutání od každodenních sta-
rostí…

V divadle ovšem nemusíte být pouze pasivním divákem!

Kontakt: voborilova.martina@seznam.cz
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Poznámky:KAzUISITKA PACIENTA S bURKITTOVýM
LYMFOMEM
Brusová L., Michaliková M.
FN Ostrava

Klíčová slova: Burkittův lymfom, open abdomen, VAC sy, chemo-
terapie.

V této práci chceme ukázat kazuistiku 25letého mladého muže s dg.
Burkittův lymfom, který byl přeložen na naši JIP KHO  v lednu 2017
z chirurgického oddělení MN Ostrava, kde byl původně hospitalizován
pro podezření na  akutní appendicitidu. 

Pro závažný peroperační nález difuzní peritonitidy a rigidního
 mesenteria s lymfadenopatií byla provedena  pravostranná hemikolek-
tomie, resekce omenta a resekce peritoneálního tuku. Z důvodu této
břišní katastrofy byl u pacienta ponechán „open abdomen“. Po urgent-
nímu příjmu do naší péče byla podána ještě téhož dne chemoterapie a za-
hájena náročná léčba. 

Tuto téměř roční hospitalizaci  provázela řada komplikací, jako na-
příklad několik septických atak, nutnost zavedení VAC sy na operační
ránu s následným řešením krytí open abdomen speciálními stomickými
prostředky, ale také v ne poslední řadě podpora psychického stavu pa-
cienta a jeho blízkých za pomoci intervenčního týmu FNO. 

Z důvodu špatného hojení dutiny břišní pacient absolvuje několik
konzultací na specializovaných chirurgických pracovištích v republice. 

Po náročné předoperační přípravě mladý muž přeložen do FN
v Hradci Králové k operačnímu řešení.

Kontakt: magda17centrum.cz, tel 721 262 113



HODNOCENí SOběSTAČNOSTI U PACIENTů
Hrůšová M., Němeček O.
FN Hradec Králové

Soběstačnost v základních sebeobslužných aktivitách (ADL – activity
of daily living) je o schopnost obstarat základní sebeobslužné výkony
(najíst se, oblékat se, vykonat hygienickou péči, péči o vyprazdňování,
přesunout se z místa na místo…). Jde o schopnost obejít se bez pomoci
v péči o vlastní osobu. Potřeba péče není primárně spojena s věkem, ale
je spojena s poklesem funkčních schopností a soběstačnosti, které ome-
zují člověka v jeho schopnosti uspokojovat své každodenní potřeby. 

Při hodnocení soběstačnosti se v ČR nejčastěji využívají Barthel
test, FIM, ostatné pak méně často. Můžeme však využívat i dalších testů,
např. Katzův test, t. instrumentálních činností, a další. Posuzování míry
soběstačnosti je ukazatelem míry závislosti a pomyslným indexem dobré
péče o pacienta. Na základě výsledků testů lze efektivně směřovat oše-
třovatelskou péči. 

Autoři upozorňují na možná úskalí při používání těchto testů. Pro
jednotné hodnocení je třeba mezioborové bazální znalost testů a jednot-
nost postupu posuzování míry soběstačnosti.

Kontakt: marika.hrusova@seznam.cz
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bALANCE bELT – bEzPEČNOSTNí PÁS 
PRO TRÉNINK VSTÁVÁNí, ROVNOVÁHY A CHůzE
Osladil T.
Rehabilitace Osladil, Třebechovice pod Orebem

V rámci rehabilitace a vertikalizace seniorů nebo pacientů s ome -
zenou hybností či sníženou stabilitou se dnes používají tzv. chodítka.
Nevýhodou těchto chodítek je, že v některých případech se uživatel,
navzdory možnosti pevného opření o madlo cítí nejistý a obává se pádu,
popř. uživatel není nebo se necítí dostatečně silný na to, aby byl schopen
stát nebo jít jen s oporou pro ruce.

BalanceBelt se skládá ze sedáku, rukojetí a z pevných a elastických
popruhů, které lze připevnit k vysokému chodítku. Umožní užívání cho-
dítek i osobám, které by se standardními chodítky potřebovaly při stání
nebo chůzi ještě soustavnou pomoc ošetřovatelského personálu, ať již
ve formě přídavného podepření nebo ve formě připravenosti zachytit
uživatele v případě pádu. Současně usnadní ošetřovatelskému personálu
vertikalizaci pacientů, například při vstávání za účelem chůze s pomocí
chodítka. Pás lze použít samostatně pro ulehčení manipulace s pacientem
např. při přesunech nebo při cvičení na lůžku, při vertikalizaci do sedu,
do stoje nebo jako součást vysokého chodítka pro trénink chůze.

Kombinace pružného a pevného připevnění lan či popruhů slouží:
– při tréninku vstávání a rovnováhy
– při tréninku přesunů z lůžka (na vozík, do stoje)
– chůze nejen jako opora, ale současně jako stimulace

Balance Belt je určen pro osoby s omezenou pohyblivostí a poru-
chou rovnováhy po úrazech, operacích, při neurologických a dalších
onemocněních, pro seniory. Uživatelům umožní překonat obavy ze stoje
a chůze, umožňuje větší pokrok při terapii, snižuje riziko nestability
a pádu. Ošetřujícím umožňuje pevnější úchop, ulehčuje případně nahra-
zuje manuální dopomoc, zlepšuje ergonomii práce.

Pomůcka je určena do zařízení akutní zdravotní péče (nemocnic),
do zařízení následné péče, rehabilitačních ústavů, ústavů sociální péče,
domovů seniorů i do domácího prostředí. Pomůcku může jednoduše po-
užívat jak odborný zdravotnický personál, tak i neodborná veřejnost.

Kontakt: tomas@osladil.info
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POUzE RUCE NESTAČí...
Kožešníková L.
FN Hradec Králové

Stručný přehled problematiky přístrojového vybavení určeného
k rozšíření fyzioterapeutické intervence na jednotlivých pracovištích JIP
FN Hradec Králové. Zamyšlení nad přínosem jednotlivých postupů.
Zhodnocení míry spolupráce s ostatním ošetřovatelským týmem.

Kontakt: lucie.kozesnikova@seznam.cz
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zPÁTKY DO žIVOTA
Hojdekrová K., Kořínková H.
FN Hradec Králové

Kasuistika popisující příběh chlapce, který je účastníkem vážné do-
pravní nehody v květnu roku 2016. Příběh o tom, jak se chlapci a celé
jeho rodině změní od základu celý život.

Dominik je 13letý kluk, který rád hraje fotbal, pobíhá venku s ostat-
ními kamarády a užívá si dětství se vším všudy. Až do osudného dne,
kdy se stane dopravní nehoda, která z Dominika udělá pacienta s velkým
množstvím závažných diagnóz, mnoha ošetřovatelskými problémy
a převratnou změnou v jeho rodinném zázemí.

Cílem této prezentace je poukázat na závažnost problematiky oše-
třovatelské péče u polytraumatizovaného pacienta. Na celoživotní ná-
sledky a omezení vycházející z těžkého úrazu.
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PŘIDěLOVANÁ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE – JEDEN
z INDIKÁTORů NEžÁDOUCíCH UDÁLOSTí
HOSPITALIzOVANýCH PACIENTů
Jarošová D.1, Janíková E.1,2, Mynaříková E.2, Plevová I.1,
Zeleníková R.1

1Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství
a porodní asistence
2Fakultní nemocnice Ostrava, Úsek ošetřovatelské péče

Přidělování zdravotní péče je definováno jako určování priorit
a přerozdělování omezených zdrojů v rámci zdravotnického systému,
restrukturalizace poskytované zdravotní péče. Implicitně přidělovaná
péče je aplikována na úrovni zdravotnického pracovníka a konkrétního
pacienta, kdy v důsledku limitace zdrojů (personálních, materiálních,
časových) dochází k omezování péče, o kterém rozhoduje samotný
zdravotnický pracovník. Přidělovaná ošetřovatelská péče významně
ohrožuje bezpečnost pacienta a kvalitu poskytované péče, dochází k ode-
pření nebo neprovedení nezbytných ošetřovatelských činností, což zvy-
šuje riziko nežádoucích událostí pacientů, negativně působí také na
poskytovatelé ošetřovatelské péče – sestry (např. pracovní nespokoje-
nost, vyhoření, fluktuace a odchody z profese). 

Předmětem příspěvku je prezentace probíhajícího projektu, který zjiš-
ťuje vztahy mezi implicitně přidělovanou ošetřovatelskou péči a výskytem
nozokomiálních nákaz a dalších nežádoucích událostí u hospitalizovaných
pacientů a současně mapuje úroveň přidělované ošetřovatelské péče
v České republice a příčinnou souvislost mezi přidělovanou ošetřova-
telskou péčí a vybranými organizačními faktory (pracovní prostředí, pra-
covní zátěž sester). 

Naše malá pilotní průřezová studie, která se uskutečnila ve vybra-
ných chirurgických a interních oborech ve dvou ostravských nemocni-
cích (2017), potvrdila výskyt přidělované ošetřovatelské péče na všech
odděleních. Ve vztahu k přidělované ošetřovatelské péči uvádělo 40 %
zapojených sester výskyt nežádoucích účinků (nozokomiální infekce,
pády, dekubity, medikační pochybení) u pacientů, o které pečovaly.

Příspěvek je dedikován projektem NV18–09–00420 Přidělovaná
ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu nozokomiálních
nákaz a vybraných nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů.

Kontakt: darja.jarosova@osu.cz
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SYNDROM VYHOŘENí U SESTER V KLINICKÉ
PRAXI
Hosáková J., Hlubková Z., Vavřačová P.
Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, 
Slezská univerzita v Opavě

Úvod: Z hlediska množství a intenzity zátěžových faktorů patří po-
volání sestry mezi jedno z nejnáročnějších. Díky své profesi jsou sestry
vystavovány dvěma kategoriím zátěžových faktorů. První kategorie je
tvořena zátěží fyzickou, chemickou a fyzikální. Zde jsou zařazeny jevy
jako zatížení při manipulaci s pacientem, stání v nepřirozených polohách
při provádění výkonů u pacienta, časté přecházení na ošetřovací jed-
notce, vystavení nepříjemným podnětům (např. kontakt s exkrementy
nebo zápach z otevřených ran), narušení spánkového cyklu při práci ve
směnném provozu, nedostatek času na dostatečný a pravidelný příjem
jídla a tekutin, ale i kontakt s různými chemikáliemi, hluk nebo ne-
vhodné pracovní podmínky. 

Bartošíková (2006, s. 11) uvádí jako druhou kategorii zátěž psychic-
kou, emocionální a sociální, jejíž příčinou je například udržování ne-
ustálé pozornosti, hlavně při sledování pacientů a přístrojů, nutnost
okamžité reakce na požadavky a stav klienta, rychlé rozhodování i v si-
tuacích, kdy není dostatek informací, zvládání situací souvisejících s utr-
pením, bezmocí, bolestí a smrtí. Tuto zátěž dále zhoršují zdravotní
potíže, které sestry často podceňují. Psychická zátěž se u jedince proje-
vuje prožitkem stresu. Pokud je krátkodobý, nezanechává na organismu
vážnější následky. Při prožitku dlouhodobého stresu v souvislosti s vý-
konem povolání však může dojít k jeho vyústění do syndromu vyhoření. 

Honzák (2015, s. 55) popisuje syndrom vyhoření jako: „stav napro-
stého fyzického a duševního vyčerpání s možnými vážnými zdravotními
důsledky.“ Poschkamp (2013, s. 11) uvádí, že „vyhoření mimo jiné zna-
mená postupnou ztrátu energie a idealismu jako následek zažívaných
pracovních podmínek, zklamaných očekávání a vystřízlivění po počá-
tečním velkém nadšení.“ 

Výskyt syndromu vyhoření u sester byl opakovaně zkoumán jak
v České republice, tak v zahraničí. Pro příklad lze uvést výsledky šetření
Vévodové a kol. (2016, s. 17) která provedla šetření u 175 sester ze stan-
dartních jednotek a ze záchranné služby. Pro sběr dat použila dotazník
MBI (Maslach Burnout Inventory). Následná analýza ukázala, že 41,1 %
sester ze standartních oddělení vykazovala hodnoty pro syndrom vyho-
ření. U záchranné služby to bylo pouze 23,5 % sester. 

Stejný dotazník použil ve své studii v Brazílii i Ribeiro (2012, s. 2),
který prokázal výskyt syndromu vyhoření u 10 % oslovených sester
a u 55,4 % sester hraniční hodnoty.

Cíl: Cílem našeho šetření bylo zmapovat výskyt syndromu vyhoření
u sester pracujících na odděleních následné péče a na interních odděle-
ních.
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Metodika: Výzkum byl veden jako kvantitativní, pro anonymní sběr
dat byl použit standardizovaný dotazník MBI (Maslach Burnout Inven-
tory). Vzorek respondentů byl sestaven výhradně ze sester, celkem bylo
osloveno 120 sester z oddělení následné péče a z interních oddělení,
vlastního šetření se zúčastnilo celkem 100 sester, po následné kontrole
byly 3 dotazníky vyřazeny z důvodu neúplného vyplnění. Analýza dat
tedy byla provedená z 97 dotazníku.

Výsledky: Výzkumný vzorek tvořilo 58 sester z oddělení následné
péče a 39 sester z interních oddělení. Celkem 22 % sester bylo v klinické
praxi do dvou let, 18,6 % sester mělo shodně délku praxe 2–5 let a 6–10
let, praxi v rozmezí 11–15 let mělo 17,5 %, sestry s praxí 16–20 let tvo-
řily 12,4 % a více než 20 let mělo 11,3 % sester. Analýza dat ukázala
jako rizikovou skupinu sester z oddělení následné péče. Výskyt
 syndromu vyhoření se vyskytl u 38,1 % sester v oblasti emocionální,
u 26,8 % sester v oblasti depersonalizace a u 33 % sester byl identifiko-
ván nízký stupeň uspokojení svědčící pro syndrom vyhoření. 

Porovnání výsledků mezi pracovišti ukázalo statisticky významný
rozdíl v emocionální oblasti (p = 0,002), kdy byl syndrom vyhoření iden-
tifikován u 52 % sester z oddělení následné péče oproti 18 % sester z in-
terních oddělení. Na hranici statistické významnosti (p = 0,050) byl
zaznamenán rozdíl v oblasti depersonalizace, kdy vyšších hodnot do-
sáhlo 34 % sester z oddělení následné péče a 15 % sester z interního od-
dělení. V oblasti osobního uspokojení dosáhlo hodnot svědčících pro
syndrom vyhoření 41 % sester z následné péče oproti 21 % sester z in-
terních oddělení. I když byly hodnoty mezi odděleními odlišné, statis-
ticky významný rozdíl prokázán nebyl (p = 0,100).

Diskuze: Výsledky našeho šetření ukázaly shodu s výsledky Vévo-
dové (2014, s. 22), která prokázala výskyt syndromu vyhoření v emoci-
onálního vyčerpání u 32,7 %, u našich respondentek byl výskyt v této
oblasti 38,1 %. V oblasti depersonalizace zjistila výskyt u 32 %, v našem
vzorku byl záchyt u 26,8 % oslovených. V oblasti osobního uspokojení
prokázal sledovaný jev u 26,3 %, v našem vzorku u 33 % sester. K odliš-
ným výsledkům dospěly Nowakowska a Wolniewicz (2017, s. 21), které
zjistily syndrom vyhoření u 20,9 % sester v oblasti emocionální, u 8, 9 %
v oblasti depersonalizace a u 30,4 % v oblasti osobního uspokojení.

závěr: Výsledky šetření prokázaly častější výskyt syndromu vyho-
ření u sester pracujících na odděleních následné péče. Celkové výsledky
dále prokázaly, že přibližně jedna třetina sester z našeho vzorku respon-
dentů vykazovala hodnoty svědčící pro syndrom vyhoření. Z uvedeného
vyplývá potřeba věnovat se tomuto problému, vzdělávat sestry v oblasti
péče o vlastní duševní zdraví a dbát na dostatečná preventivní opatření
ze strany zaměstnavatele.
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TECHNIKA APLIKACE INzULINU U DIAbETIKů 
NA INzULINOTERAPII
Hlubková Z., Hosáková J., Ježová P.
Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, 
Slezská univerzita

Klíčová slova: inzulin, aplikace inzulinu, diabetik, inzulinoterapie,
sestra, ošetřovatelská péče.

Úvod: Diabetes mellitus je chronické onemocnění, při němž orga-
nismus není schopen zpracovávat glukózu jako za fyziologického stavu
v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Jedná se
o chronické onemocnění postihující celý organismus, které vede po le-
tech trvání k poruše morfologie a funkce řady orgánů (Klener et al, 2011,
s. 871). Inzulin je hormon produkovaný ve slinivce břišní. Lidské tělo
ho produkuje podle potřeby, tak aby koncentraci glukózy v krvi udrželo
v určitých mezích (Brož, 2011). Inzulinoterapií se rozumí léčba inzuli-
nem. Tato léčba je zahajována u osob s diabetes mellitus, u nichž došlo
k výraznému snížení, nebo zániku vlastní sekrece inzulinu. Hlavním
cílem inzulinové léčby je pomocí normoglykemie, při co možná největší
přizpůsobivosti životosprávy, zamezit rozvoji zejména pozdních kom -
plikací (Kudlová, 2015). Inzulin se aplikuje nejčastěji formou subku-
tánní injekce, kdy se využívá tenké jehly s dlouze zabroušeným hrotem
a vpich se provádí nejčastěji v oblasti břicha, stehen nebo paží. (Špinar,
et al., 2008, s. 234)

Technika aplikace inzulinu se liší zejména podle délky zvolené jehly.
Na trhu jsou obvykle k dispozici jehly od 4 do 12 milimetrů. Důležitými
faktory z hlediska korekce hyperglykémie a hypoglykémie je typ apliko-
vaného inzulinu a časová návaznost jídla po aplikace inzulinu, i místo
aplikace inzulinu. Nejvyšší riziko intramuskulárního podání s rychlejším
nástupem účinku oproti subkutánní aplikaci inzulinu a následným výsky-
tem hypoglykémie je při aplikaci inzulinu do stehna (Hirsch, Byron, Gib-
ney, 2014). Špatná absorpce inzulinu doprovázena nežádoucími reakcemi
jako bolest, zarudnutí, hematom a lipohypertrofie v oblasti místa aplikace
inzulinu bývá zapříčiněna opakovanými aplikacemi inzulinu do stejného
místa a opomíjením výměny jehly (Gentile et al, 2016, Kitchlew, 2016).

Cíl: Cílem výzkumu bylo zmapovat aplikaci inzulinu u diabetiků
na inzulinoterapii.

Metodika: Byla použita metoda kvantitativního výzkumu, sběr dat
byl uskutečněn prostřednictvím pozorování, doplněným o strukturovaný
rozhovor s pacientem. Samotnému výzkumu předcházela pilotní studie
zahrnující 8 diabetiků na inzulinoterapii. Výsledky pilotní studie nebyly
zahrnuty do výzkumného šetření. Pozorovací protokol obsahoval celkem
16 sledovaných položek, zahrnujících také sociodemografické údaje. Po
pozorování techniky aplikace inzulinu byl pacient dotázán na 11 doplňu-
jících otázek. Kritéria pro zařazení pacienta do výzkumu zahrnovala:
zletilost pacienta, diabetes mellitus II. typu, diabetik na inzulinoterapii,
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aplikace inzulinu alespoň po dobu 1 roku. Výzkumný soubor tvořili
 pacienti hospitalizováni ve vybraném zdravotnickém zařízení Morav-
skoslezského kraje.

Pro zpracování dat bylo využito 108 pozorovacích protokolů. Data
byla zpracována prostřednictvím Microsoft Office Excel a vyhodnocena
s použitím základní popisné statistiky. Výzkumný soubor tvořilo 108
pacientů, 48 mužů a 60 žen, ve věku 18–94 let.

Výsledky a diskuze: Analýzou dat bylo zjištěno, že pacienti využí-
vají délku jehly 4 (n = 24) a 8 milimetrů (n = 84). Také ve studiích Hirsch
et al. (2012), Kitchlew et al. (2016) byla 8 mm dlouhá jehla nejčastěji
využívanou variantou. Studie Kitchlew et al. (2016) prokazuje častý vý-
skyt hypoglykémie jako závažné komplikace při léčbě diabetu mellitu
z hlediska techniky aplikace inzulinu. Bezchybná aplikace inzulinu byla
zaznamenána pouze u 2 diabetiků (n = 1,9 %), 1 muže a 1 ženy. Všichni
ostatní pacienti (n = 106) se během aplikace inzulinu dopustili alespoň
nějaké chyby. Jedné chyby se dopustilo 20 pacientů (19 žen, 1 muž),
dvě chyby při aplikaci inzulinu udělalo 24 diabetiků (16 žen a 8 mužů),
tří chyb se dopustilo 19 pacientů (8 žen, 11 mužů), čtyři chyby byly za-
znamenány u 16 pacientů (3 žen a 13 mužů), pětkrát pochybilo 14 di-
abetiků (6 žen, 8 mužů), šesti chyb se dopustilo 9 pacientů (4 ženy a 5
mužů), sedm a více chyb bylo zaznamenáno u 4 pacientů (2 žen, 2 mužů).
Většího množství chyb se dopouštěli muži. U všech pacientů (n = 108)
bylo zaznamenáno celkem 389 chyb v technice aplikace inzulinu, prů-
měrně se každý pacient dopustil 3,6 chyb.

Nejčastější pochybení se objevovala ve výměně jehly po každé apli -
kaci inzulinu (n = 94). Podobné výsledky s výměnou jehly po každé
 aplikaci inzulinu uvádí autoři Gentile et al. (2016), autoři Kitchlew et
al. (2016) uvádí, že pacienti jehlu používali běžně na 5 a více vpichů.

Další častou chybou bylo neošetření místa vpichu po aplikaci inzu-
linu (n = 64), chybně zvolený úhel při délce jehly 8 milimetrů (n = 55),
netvoření kožní řasy při použití jehly o délce 8 mm (n = 43). Celkem 28
diabetiků si navolilo špatný počet jednotek inzulinu.

Mezi nejméně vyskytující se chyby patřily aplikace inzulinu jehlou
o délce 4 milimetry s vytvořením kožní řasy (n = 18), nebo s nevhodným
úhlem vpichu vzhledem k délce jehly (n = 11), a nestřídání místa vpichu
(n =  16). Autoři Kudlová (2015), Kitchlew et al., (2016) doporučují při
délce jehly 4 mm vedení vpichu pod úhlem 90º bez použití kožní řasy,
pouze v tomto případě se inzulin správně vstřebá do podkoží.

Z hlediska věku bylo prokázáno, že s přibývajícím věkem lineárně
vzrůstá počet chyb při technice aplikace inzulinu u diabetiků.

Preference k místu aplikace inzulinu se liší podle pohlaví. Nejčastěji
používaným místem pro aplikaci inzulinu byla u žen oblast břicha (n =
31), dále stehno (n = 21), nakonec paže (n = 8). Muži nejčastěji apliko-
vali inzulin do stehna (n = 26), dále do oblasti břicha (n = 13), nejméně
volenou oblastí byla paže (n = 9). Hirsch et al. (2012) uvedl prioritní ap-
likační místo u svých pacientů oblast stehna, dále paže, nejméně břicho.
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Bolest v místě vpichu pociťovalo 91 diabetiků (n = 84 %), hematom
v místě vpichu byl evidován u 92 pacientů (n = 85 %), lipodystrofie byla
přítomná u 64 diabetiků (n = 59 %). Kitchlew et al. (2016) ve své práci
uvedli, že diabetici téměř vůbec nestřídají místa vpichu, výskyt bolesti,
hematomu a lipohypertrofických lézí byl zaznamenán u více než 80 %
respondentů.

závěr: Bylo prokázáno, že k intramuskulárnímu podání inzulinu
dochází častěji u mužů, než u žen a nejčastěji při aplikaci do stehna. Dů-
ležité pro dobrou kompenzaci diabetu mellitu je dodržení doporučení
pro podání inzulinu s ohledem na volbu délky jehly, využití kožní řasy
a volba správného úhlu vpichu. (Hirsch, Byron, Gibney, 2014)

Častým problémem u diabetiků jsou opakované aplikace inzulinu
do stejného místa a opomíjení výměny jehly s následným vznikem li-
pohypertrofie dané oblasti, což způsobuje špatnou absorpci inzulinu
a nesprávné metabolické výsledky. (Gentile et al, 2016)
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Úvod: Profesionální vztah mezi sestrou a pacientem je definován
jako pomáhající vztah, který je založen na vzájemné úctě a důvěře, na
péči o naději, na empatii a pomoci při uspokojování biologických, emo-
cionálních a duchovních potřeb pacienta prostřednictvím jejích znalostí
a dovedností. Každý vztah sestry a pacienta je jedinečný a může být obo-
hacující jak pro pacienta, tak i pro sestru. S nálepkováním čili la-
belingem se můžeme setkat v každé profesi. Označení nálepkou může
mít reálné příčiny, ale může se jednat i o pouhý předsudek. Vědomě či
nevědomě můžeme obecně přisuzovat nálepky lidem na základě nepod-
ložených informací pouze dle našich dojmů. Pacienti, kteří mohou být
při hospitalizaci nálepkováni ze strany sester, se většinou nějakým
způsobem liší, vybočují z normy.

Cíl: Zmapovat „nálepky pacientů“, které jsou v praxi nejčastěji
používány a identifikovat faktory, které mohou vést k používání la-
bellingu v klinické praxi.

Metoda: Pilotní šetření v ohniskových skupinách: Nálepkování jako
způsob vytváření typů pacientovy osobnosti.

Výsledky: Na základě ohniskových skupin byly vytypovány osob-
nosti pacientů, kteří bývají ze strany sester nejčastěji nálepkováni.

závěr: Vztah sestra – pacient je základním stavebním kamenem
 individualizované ošetřovatelské péče. Profesionální a kvalitní ošetřo -
vatelská péče je ovlivněna přístupem sestry z pohledu chování a jednání
jak k pacientovi, tak k jeho okolí. Při pilotních rozhovorech v ohnis -
kových skupinách se projevovaly limity této metody a pro další fázi
výzkumu je uvažováno o metodě nestranného pozorování v podmínkách
klinické praxe.

Podpořeno projektem PROGRES Q 40-09 a AZV 16-28174A.
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INDIVIDUALIzOVANý PŘíSTUP K PACIENTOVI
JAKO zÁKLAD OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
Vachková E., Gigalová V., Hodačová L.
Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové,
Univerzita Karlova

Úvod: Individualizace je považována za zvlášť významnou vlastnost
ošetřovatelské péče. V současné době se zvyšuje tlak individualizovanou
péči nabízet a zkoumat, protože bývá často spojována s kladnými vý-
sledky ošetřovatelské péče stejně jako s pacientovou spokojeností, s kva-
litou života a pacientovou autonomií. Individualizovaná ošetřovatelská
péče musí respektovat současné ošetřovatelské standardy, ale zároveň
umožňuje vyhledat specifické zvláštnosti pacientů a následně jim při-
způsobit ošetřovatelskou péči.

Cíl: Zjistit faktory ovlivňující realizaci individualizované péče v kli-
nické ošetřovatelské praxi a dále vybrat optimální metody hodnotící
míru a efekt individualizace ošetřovatelské péče z pohledu jak pacientů,
tak i ošetřovatelského personálu.

Metoda: Analýza výzkumných studií, ošetřovatelské dokumentace
a rozhovorů se sestrami.

Výsledky: V klinické praxi je realizace individualizované ošetřo-
vatelské péče ovlivňována faktory jak z pohledu pacienta (pacientovo
vnímání spolurozhodování o ošetřovatelské péči, délka hospitalizace,
pacientovo porozumění nemoci), tak z pohledu ošetřujícího personálu
(systém a organizace práce sester (metoda primární sestry), vnitřní pra-
covní motivace, kulturní senzitivita, úroveň edukace, vztah ošetřovatel-
ského personálu s lékaři).

závěr: Přestože je individualizovaný přístup k pacientovi spojován
s požadovanou kvalitou profesionální ošetřovatelské praxe, tak se uká-
zalo, že jeho implementaci a realizaci v současných podmínkách kli-
nické praxe ovlivňují spíše negativní faktory související s překážkami
v systému a organizaci práce sester, pracovní motivací, pracovními
vztahy a úrovní edukace.

Podpořeno programem PROGRES Q 40-09 a AZV 16-28174A.
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ÚČAST PACIENTů NA ROzHODOVÁNí O LÉČbě
Hodačová L., Vachková E., Gigalová V.
Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové,
Univerzita Karlova

Příspěvek se zabývá problematikou zapojování pacientů do procesu
rozhodování o léčbě, které je založeno na principech péče zaměřené na
pacienta. Mezi základní cíle v rámci poskytování zdravotní péče patří
zlepšení zdravotního stavu a kvality života pacienta. Nicméně ve zdra -
votnictví se poměrně často setkáváme s nonadherencí pacientů k léčbě,
což významně ohrožuje efektivitu zdravotní péče. Daný fenomén nelze
přehlížet.

Možná i proto jsme v současné době v mnoha zemích svědky zvý-
šeného zájmu a jasného posunu k většímu zapojování pacientů do pro-
cesu rozhodování o léčbě. Daná skutečnost odráží nejen legislativní
a etický rámec, významné je i hledisko ekonomické. V minulosti se me-
dicína soustředila spíše na nemoc a individualita nemocného se poněkud
vytrácela, nyní je v rámci poskytování zdravotní péče zdůrazňováno za-
měření na pacienta, jeho individualitu, potřeby, preference, hodnoty,
přání, postoje a názory.

Zapojování pacientů do procesu rozhodování znamená, že se na roz-
hodování podílí lékař i pacient a oba sdílejí jak rozhodnutí, tak i odpo-
vědnost za ně. Jedná se o proces, který má několik stádií – hodnocení
potřeb, poskytování opory pacientovi, hodnocení procesu a výsledků.
Model sdíleného rozhodování koncepčně přesahuje informovaný sou-
hlas a vede ke snížení informační i mocenské asymetrie mezi lékařem
a pacientem. Je preferován spíše pacienty mladšími v vzdělanějšími, při
řešení psychosomatických problémů, chronických nemocí, závažných
onemocnění, u rozhodování preventivního charakteru. Společné rozho-
dování má pozitivní vliv na zlepšení zdravotního stavu a kvalitu života
pacientů, jejich spokojenost s léčbou a vede i k lepšímu dodržování
léčby.

Poděkování: Studie vznikla s podporou projektu AZV 16-28174A.
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PREVENCE POLOHOVÉHO TRAUMATU
Kutílková P.
FN Hradec Králové

V rámci zlepšení péče o pacienty byl řešen problém správného po-
lohování pacientů na operačních stolech. Pokud je pacient napolohován
nevhodným způsobem, mohou vznikat polohová traumata, která mají
negativní vliv na další léčbu. Existuje celá řada pomůcek zlepšujících
způsoby polohování pacientů na operačních stolech. 

Od roku 2015 se na výběru vhodných pomůcek ve Fakultní nemoc-
nici Hradec Králové významně podílely kolektivy všech operačních
sálů. Volba pomůcek a jejich nákup z fondu ošetřovatelství byl z důvodu
finanční náročnosti rozdělen do tří fází. První fáze byla ukončena kon-
cem roku 2015, druhá fáze koncem roku 2016 a třetí fáze v červenci
2017. Na zakoupení pomůcek se mimo fondu ošetřovatelství podílelo
finančně z vlastních zdrojů i Oddělení centrálních sálů a sterilizace FN
HK. 

Při řešení polohového traumatu (paréza radialis, která vznikla po os-
mihodinovém výkonu) se kolektiv Oddělení centrálních operačních sálů
FN HK zavázal vytvořit grafické manuály, které budou sloužit ke správ-
nému napolohování pacienta s využitím gelových polohovacích pomů-
cek. Nyní jsou grafické manuály umístěny na každém operačním sále
a má je k dispozici celý operační tým. Kromě toho jsou též dostupné na
interních stránkách fakultní nemocnice, takže je mohou využívat i jiné
obory, které nejsou zařazeny pod Oddělení centrálních sálů a sterilizace
FN HK. 

Zpracování grafických manuálů přispělo ke zlepšení komunikace
operačního týmu a minimalizaci nežádoucích (mimořádných) událostí
na operačním stole.
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