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ÚVOD  

 Tématem absolventské práce je problematika intenzivní nemocniční péče  

u ileozních náhlých příhod břišních. Jedná se o závažné, život ohrožující stavy, které 

vyžadují přesnou, jasnou, rychlou diagnostiku a také adekvátně a efektivně zvolenou 

terapeutickou intervenci. V případě, že nejsou ileózní stavy léčeny, tak následně 

vedou k velmi závažným komplikacím, které mohou mít až fatální následky  

pro postiženou osobu. Toto téma jsem zvolila pro jeho aktuálnost a závažnost. Dalším 

důvodem volby byl důvod mé osobní znalosti, neboť osobně pracuji s nemocnými  

na jednotce intenzivní péče více jak 25 let.   

 Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části 

se zaměřuji, v rámci jednotlivých kapitol, na popis a definování základní anatomie, 

dále na popis jednotlivých náhlých příhod břišních, základních kompetencí záchranáře 

při poskytování péče osobám s diagnózou ileózní břišní příhody v době 

přednemocniční péče, při příjmu k hospitalizaci, předoperační a pooperační fázi.   

Je skutečností, že rychlý vývoj zdravotnictví klade neustále vyšší nároky  

na kvalitní a efektivní péči o nemocného od počátků projevů onemocnění až do doby 

jeho úplného vyléčení. Práce sester i záchranářů, v občasné době, vyžaduje manuální 

zručnost a také výborné teoretické znalosti, ale i schopnosti předvídat, hodnotit  

a pracovat samostatně, v rámci svých odborných kompetencí, a pouze „nečekat“  

na pokyny lékaře. Jedná se o úkol, který je velmi obtížný, kdy jeho obtížnost ještě 

narůstá v případě, že se jedná o náhle, akutně vzniklé a život ohrožující stavy.  

 Teoretická část práce je zpracována za využití odborných zdrojů, literárních 

 či internetových, jejichž kompletní seznam je uveden v příslušné kapitole Seznam 

použitých zdrojů.  

Výzkumná část práce se věnuje popisu zrealizovaného výzkumného šetření, 

kde budu, v rámci dotazníkového šetření, popisovat práci záchranáře při péči  

o nemocného s náhlou příhodou břišní. Hlavním cílem práce je analyzovat teoretické 

znalosti zdravotnických pracovníků, záchranářů a všeobecných sester, kteří  

se v oblasti intenzivní péče setkávají s nemocnými s náhlou ileózní příhodou břišní.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem práce je analyzovat teoretické znalosti zdravotnických pracovníků, 

záchranářů a všeobecných sester, kteří se v oblasti intenzivní a přednemocniční péče 

setkávají s nemocnými s náhlou ileózní příhodou břišní.  

 

1 ANATOMIE A FYZIOLOGIE 

Stěna trávicí trubice je složena ze čtyř vrstev. První vrstva je tvořena sliznicí neboli 

mukózou, která vystýlá vnitřní povrch trávicí trubice. V některých oddílech  

se nachází sliznice hladká, jako je tomu např. v dutině ústní, jinde je složená v řasy, 

jako je tomu v žaludku nebo v tlustém střevě [MARIŇÁKOVÁ, 2008]. 

1.1 Anatomie  tenkého střeva  

Tenké střevo neboli intestinum tenue je trubice, která je zprohýbaná  

do kliček. Je dlouhé zhruba kolem 3 až 5 metrů. Jednotlivé oddíly střeva, duodenum, 

jejunum a ileum, v sebe zcela plynule přecházejí a navazují. Do části tenkého střeva 

duodena ústí vývod žlučových cest a vývody pankreasu. Obě žlázy vyúsťují na malé 

vyvýšenině, která je lokalizována na zadní straně duodena. Bradavka duodena neboli 

papilla Vateri je svěračem, který uzavírá ústí obou žláz (pankreasu a žlučových cest). 

Od obecné stavby trávicí trubice se stěna tenkého střeva liší jak anatomickými, tak 

 i funkčními znaky. Vnitřní povrch tenkého střeva, kde dochází ke štěpení a resorpci 

živin, je mnohonásobně zvětšen slizničními řasami a paličkovitými výběžky, tzv. klky. 

V první části tenkého střeva, tedy v oblasti duodena a části jejuna, se nacházejí jak 

kruhové, tak poloměsíčité řasy, které neustále střevním obsahem otáčejí a tak zajišťují 

jeho míšení. V této části střeva také dochází k hlavnímu štěpení potravou přijatých 

živin [ČIHÁK, 2013, ELIŠKOVÁ, NAŇKA 2006].  

Ve druhé části střeva – v jejunu a ileu- se slizniční řasy postupně snižují, neboť 

zde převažuje resorpce štěpených látek do krevního i mízního systému. Žlázy střevní 

sliznice tenkého střeva produkují střevní šťávu, která se skládá z řady enzymů a látky 
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hlenovitého charakteru, která zvlhčuje a chrání střevní sliznici. V úseku duodena 

chrání hlen střevní sliznici před účinkem kyseliny chlorovodíkové, která se zde nachází 

ze žaludeční šťávy. Většina enzymů se do tenkého střeva dostává v pankreatické 

šťávě, a proto má na štěpných pochodech nejvyšší podíl právě duodenum, kde také 

dochází, za účasti působení žluče, k rozptýlení tj. emulgaci tuků, které pouze 

v emulgovaném stavu mohou být štěpeny lipázami, které jsou obsaženy ve střevní  

a pankreatické šťávě [ČIHÁK, 2013, GRIM, DRUGA, 2005, ELIŠKOVÁ, NAŇKA 2006]. 

 Podslizniční vazivová vrstva klků je prostoupena cévními kapilárami, které zde 

tvoří mohutné pleteně. V ose klku probíhá slepě začínající lymfatická kapilára, kde je 

vstřebáváno až 60% tuků. V podslizničním vazivu jsou uloženy uzlíky lymfatické tkáně. 

V místě, kde se nachází vyústění ilea do tlustého střeva je silná tzv. ileocekální 

chlopeň, která uzavírá průchod mezi tenkým a tlustým střevem. Chlopeň se otevírá 

pouze tehdy, když je střevní obsah dostatečně natráven. Hladká svalovina tenkého 

střeva je upravena do dvou vrstev, tzv. vnitřní, cirkulární a zevní, podélné [ELIŠKOVÁ, 

NAŇKA 2006]. 

1.2  Anatomie  tlustého střeva 

Tlusté střevo čili intestinum crassum, colon představuje konečný, zhruba 1,5 m 

dlouhý oddíl trávicího systému. Tlusté střevo je složeno z těchto oddílů: caecum, 

colon ascendens, colon transversum, colon descendent, colon sigmoideum a rektum. 

Slepé střevo neboli caecum je část střeva dlouhá asi 10 cm a nachází se v pravé 

kyčelní jámě. Vlastní vyústění ilea do caeka je místem, kde se nachází tzv. colon 

ascendent. Na vrcholu caeca se nachází červovitý výběžek slepého střeva neboli 

apendix vermiformis, který je dlouhý kolem 5 až 10 cm. Červovitý výběžek obsahuje 

nahromaděnou mízní tkáň, která velmi často bývá zasažena zánětem a vzniká tzv. 

apendicitida.  

Vzestupný tračník (colon ascendent) navazuje na caecum, a jeho délka je  

kolem 16 až 20 cm a sahá až pod játra. Vzestupný tračník jde směrem k zadní stěně 

břišní, kde se napojuje na svaly bederní krajiny a navazuje na dolní část ledviny.  

Pod játry přechází do další části trávicího systému, a to do příčného tračníku (colon 

transverzsum), který je dlouhý asi 50 centimetrů [ELIŠKOVÁ, NAŇKA 2006]. 



 9 

Příčný tračník prochází napříč celou dutinou břišní do oblasti levé části břicha. 

Je zavěšen na peritoneální duplikatuře (tzv. mesocolon transversum), která umožňuje 

značnou pohyblivost této části střeva. V oblasti levé části žaludku přechází 

v sestupnou část tlustého střeva, tzv. colon descendent,  který je přirostlý na zadní 

stranu dutiny břišní a dosahuje až do oblasti levé kyčelní jámy, kde plynule přechází 

do esovité kličky (colon sigmoideum). 

 Esovitá klička neboli colon sigmoideum má tvar písmene S a navazuje  

na neterminální oddíl trávicího systému čili na konečník (rektum). 

 Konečník představuje poslední část tlustého střeva, které je ukončeno tzv. 

canalis analis, který prochází svalovou hrází  a vyúsťuje navenek řitním otvorem 

(anus) [ELIŠKOVÁ, NAŇKA 2006].  

  

 

Obrázek 1: Tenké a tlusté střevo 

 

 

Zdroj: Lékařské listy/ Zdravotnictví a medicína, Autor: Michaela Weissová 
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1.3 Funkční aspekty tenkého a tlustého střeva  

 

Funkční aspekty tenkého střeva jsou dány rytmickými kontrakcemi vnitřní, 

cirkulární a zevní, podélné střevní svaloviny vznikají peristaltické a kývavé pohyby 

trubice tenkého střeva, což umožňuje promíchání střevní šťávy s obsahem tenkého 

střeva.  

Střevní šťáva, která je produkována střevními žlázkami obsahuje enzymy, 

které se podílejí na štěpení bílkovin na aminokyseliny (tzv. erepsin), lipázy, které 

rozkládají tuky na glycerol a mastné kyseliny a amylázy, které rozkládají cukry  

na nejjednodušší cukry, které jsou snadno vstřebatelné. Střevní šťávy se za den 

vytvoří kolem 1 až 3 litrů a je zásaditého charakteru Grim, Druga uvádějí, že: „její 

produkce je řízena reflexně“ [GRIM, DRUGA, 2005, s. 41]. Střevní šťáva dokončuje 

štěpení bílkovin, cukrů a tuků. Její funkce je ale velmi významně ovlivňována produkcí 

žluče a pankreatické šťávy. Žlázy tenkého střeva, které střevní šťávu produkují  

se nacházejí mezi klky, což jsou paličkovité výběžky střevní sliznice, odkud  

se vstřebané látky transportují přes epitelové buňky do krevního (žilního) oběhu                                     

a odtud do jater [ČIHÁK, 2013, GRIM, DRUGA, 2005]. 

Do tlustého střeva se obsah z tenkého střeva dostává, přes ileocekální 

chlopeň, v postupných intervalech a v určitém množství. V oblasti vzestupného 

tračníku se resorbuje nejvyšší množství vody.  V dalších částech střeva se formuje 

stolice a také se dokončuje resorpce minerálních látek. K zahuštěnému obsahu střev 

se přidává hlen, který má za úkol slepovat a formovat nestrávené či nestravitelné 

zbytky potravy. Zbytky potravy, za účinku střevních bakterií, při procesu kvašení 

podléhají hnití. Kvasné baktérie zkvašují především cukry, tuky a také obtížně 

stravitelnou celulózu. Při kvasném procesu vzniká jednak alkohol, ale i další plyny, 

jako je např. metan nebo oxid uhličitý. Při procesu hnití bílkovin se tvoří jedovaté  

a toxické látky. Produkovaný hlen ochraňuje sliznici střeva nejen před důsledky 

mechanického poškození (části potravy), ale i před působením látek, které vznikají  

při procesu hnití a kvašení. Zažívacím traktem procházejí probiotické bakterie, které 

nejsou součástí střevní mikroflory, ale na funkci střev působí příznivě. Některé 

produkují látky s antimikrobiálními účinky, jiné ovlivňují imunitní systém. Běžným 
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typem probiotických bakterií jsou kmeny Bifidobacterium a Lactobacillus. Jsou 

obsaženy zejména v mléčných výrobcích, jako je jogurt a kefír. [ČIHÁK, 2013, 

ELIŠKOVÁ, NAŇKA 2006]. 

Proces defekace neboli proces vyprazdňování stolice je složitým reflexním 

dějem, který se obvykle děje jedenkrát za 24 hodin. Proces defekace vzniká 

v důsledku nahromadění střevního obsahu, tedy stolice v oblasti rekta, kde se zvyšuje 

tlak a dochází k pocitu nucení a potřebě defekace. Při defekaci postupně dochází 

k tomu, že začínají ochabovat svěrače (sfinktery) konečníku a současně se napínají 

břišní svaly a bránice, které společně zvyšují tlak na koncový úsek trávicí trubice, což 

vede k vyprázdnění oblasti konečníku a anu, tedy k defekaci [GRIM, DRUGA, 2005].  

Celkové množství stolice je závislé na množství přijaté potravy a na jejím 

charakteru, ale pohybuje se kolem 150 až 300g za den. Vlastní defekační reflex  

u dospělého jedince je možno ovládat vůlí. Ale opakované a především časté 

potlačování defekace může způsobovat ochabování svaloviny konečníku a vznik zácpy 

čili obstipace, která je chronického charakteru [ČIHÁK, 2013]. 

Složení stolice je tedy závislé na skladbě přijímané potravy a také na množství 

přijatých tekutin. Stolice obsahuje jednak nestrávené části potravy (škroby, tukové 

látky, celulózu), tak vodu, žlučová barviva a epitélie, které jsou oloupané ze střevní 

stěny. Tuhost stolice je zapříčiněna množstvím vody. U zdravého člověka stolice 

obsahuje cca 75% vody, je-li vody více jak 90%, je stolice vodnatá a velmi řídká. Ve 

stolici je obsažena bakterie Clostridium difficile,která je při přemnožení velmi 

škodlivá, jelikož uvolňuje toxiny. Barva stolice je dána množstvím přítomných 

žlučových barviv [ELIŠKOVÁ, NAŇKA, 2006]. 
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2 PATOLOGIE - NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ 

2.1 Vymezení pojmu náhlých příhod břišních 

Náhlá příhoda břišní  představuje skupinu akutně probíhajících chorob 

jednoho nebo i více orgánů, které se nacházejí v břišní dutině. Zcela základní  

a specifickou charakteristikou těchto chorob je to, že se jedná o náhle, ve většině 

případech prudce probíhající stavy, které bez adekvátní a efektivní léčebné strategie 

vedou k závažným zdravotním komplikacím nebo dokonce až k úmrtí.  Náhlé příhody 

břišní jsou pojímány jako vůbec nejčastější chirurgické příhody [PIŠTOROVÁ, 2012].  

Za náhlou příhodu břišní označujeme stav, kdy se jedná o náhle se prezentující 

onemocnění břicha, které má velmi akutní začátek. Jedná se o situaci, která 

 u nemocného jedince nastává z plného zdraví, tedy bez předchozích symptomů 

patologického stavu. Náhlé příhody břišní představují situaci, která vyžaduje včasné, 

přesné a jasné stanovení příslušné diagnózy včetně provedení tzv. diferenciální 

diagnostiky. Zdravotník, který se setkává s nemocnými s náhlou příhodou břišní,  

by měl mít dobré jak teoretické znalosti, tak i praktické zkušenosti a to právě v oblasti 

diferenciální diagnostiky onemocnění orgánů v dutině břišní.  

V případě, že není náhlá příhoda břišní zavčas rozpoznána a adekvátně léčena, 

tak je postižená osoba velmi výrazně ohrožena na životě [PAFKO, KABÁT, JANÍK, 

2006]. 

Diagnostika a identifikování náhlé příhody břišní je velmi často ztíženo 

symptomatologickou podobností, která je typická pro konkrétní nozologické jednotky, 

které spadají do příslušného okruhu, nebo i podobností s některými dalšími 

chorobami nitrobřišních orgánů, ale i orgánů, které jsou lokalizovány mimo břišní 

dutinu (tzv. přenesená bolest břicha při infarktu myokardu apod.). Při diagnostice 

náhlých příhod břišních má význam i věk zasaženého jedince, přítomnost  

a prezentace dalších závažných či chronických onemocnění, která mohou průběh 

náhlých příhod břišních velmi výrazně komplikovat nebo zastírat skutečné symptomy. 

Diagnostiku může někdy komplikovat i sám nemocný tím, že své potíže 

bagatelizuje, přehlíží a k lékaři přichází až ve velmi závažném stavu [ADAMS, HEROLD, 

2000]. 
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Velmi často bývají náhlé příhody břišní způsobeny zánětlivým procesem, který 

se prezentuje na orgánech v dutině břišní.  Podle příčiny vzniku se náhlé příčiny břišní 

dělí na:  

 zánětlivé 

 ileozní 

 úrazové 

 akutní stavy, které vznikají v důsledku náhlého porušení krevního zásobení     

daného orgánu [PIŠTOROVÁ, 2012, ADAMS, HEROLD, 2000].  

2.2 Charakteristika jednotlivých druhů náhlých příhod břišních  

2.2.1 Náhlé příhody břišní zánětlivého charakteru 

Náhlé příhody břišní zánětlivého charakteru jsou akutní a velmi závažná 

onemocnění, která zasahují jedince náhle, z plného zdraví a pocitu subjektivní 

pohody. Náhlé příhody břišní zánětlivého charakteru mají akutní průběh a v případě, 

že nejsou včas diagnostikovány a léčeny, tak způsobují závažné zdravotní komplikace. 

Mezi dominantní symptomy patří velmi silná, ničím odstranitelná, bolest, která  

je lokalizovaná v břiše. Bolest se velmi často pojí s nauzeou (nevolností), zvracením  

a s poruchou střevní pasáže. Na riziko náhlé příhody břišní zánětlivého charakteru 

 je nutné myslet vždy, když si postižená osoba stěžuje na výrazné a ničím potlačitelné 

bolesti břicha, které nelze vysvětlit např. dietní chybou apod. [PIŠTOROVÁ, 2012, 

KABÁT, JANÍK, PAFKO, 2006]. 

     Příčinou zánětlivých náhlých příhod břišních je bakteriální napadení orgánu 

v dutině břišní, nejčastěji se jedná o akutní apendicitidu (zánět přívěsku slepého 

střeva), nebo pankreatitidu (zánět slinivky břišní). Často dochází k situaci, že se zánět  

ze zasaženého orgánu šíří do okolí a následně, tedy sekundárně, postihuje další 

orgány dutiny břišní a může dojít až k závažnému stavu tzv. peritonitidy, což je zánět 

pobřišnice [PAFKO, KABÁT, JANÍK, 2006]. 

2.2.2 Náhlé příhody břišní ileózního charakteru 

Náhlé příhody břišní ileózního charakteru představují situaci, kdy se jedná  

o tzv. střevní neprůchodnost. Jedná se o funkční změny na ochablém nebo  
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na spastickém střevě. Často také jde o patologické stavy, které vznikají v důsledku 

ucpání nebo komprese tenkého střeva nebo střeva tlustého. Dalším typem ileoźního 

druhu náhlé příhody břišní je tzv. cévní ileus, který vzniká jako následek embolie nebo 

trombózy mezenterických cév v břišní dutině. Akutní ileus, náhlá střevní 

neprůchodnost, prudká střevní okluze nebo prudký střevní uzávěr je stavem, kdy je 

porušena normální, fyziologická střevní pasáž. Dle příčiny se následně rozeznává tzv. 

ileus mechanický kde je příčnou ileu mechanická překážka ve střevě [FERKO A 

KOLEKTIV, 2002, HÁJEK, HÁJKOVÁ, 2001]. 

Specifickým typem je funkční ileus který vzniká jako následek častých  

a opakovaných močových a žlučových kolik, při traumatu a kontuzi břišní stěny, 

v době porodu nebo při prezentaci metabolických změn organismu. Také se objevuje 

po intoxikacích nebo po náročných mozkových, břišních nebo hrudních operačních 

zákrocích. Funkční ileus se dále dělí na paralytický a spastický. Ileus tzv. smíšený, 

obsahuje charakter ileu mechanického a funkčního typu.  

Obraz mechanického ileu se vyskytuje již v době kojeneckém věku,  

u mladistvých i dospělých, tedy postihuje jedince jakéhokoli věku [PIŠTOROVÁ, 2012, 

PAFKO, KABÁT, JANÍK, 2006]. 

Z hlediska praktického se ileus diferencuje na obturační, který vzniká  

v důsledku  ucpání střeva a to nádorem, polypem nebo žlučovými kameny či dokonce 

nestrávenými zbytky potravy (pecky, spolknutá cizí tělesa apod.). Ileus strangulační 

představuje stav útisku střeva a jeho mezenteria (zevní kýly aj.) [HÁJEK, HÁJKOVÁ, 

2001]. 

Mezi hlavní symptomy patří pocity plnosti v břiše, opakovaná a neustupující 

nevolnost, škytání, říhání a tenesmy. Břicho nemocného je výrazně vzedmuté  

a bolestivé. Tento stav je definován jako tzv. subileus, který bývá funkčního 

charakteru. V případě, že není dostatečně rychle diagnostikován a adekvátně léčen, 

tak se rozvíjí až do obrazu paralytického nebo spastického ileu [FERKO A KOLEKTIV, 

2002] 

             Při stavu silně rozvinutého ileu dominuje velmi vzednuté břicho pacienta, 

neodcházejí plyny ani stolice, a často se v rektu objevuje krev a hlen (nádor tlustého 

střeva apod.). Stěna břišní je palpačně bolestivá a citlivá, pohledem je zde možno 
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rozenat ztužování kliček střevních a lze v břiše pohmatem diagnostikovat určitou 

rezistenci (místo obstrukce) [PAFKO, KABÁT, JANÍK, 2006]. 

V případě vzniku mechanického ileu je klinická symptomatologie odlišná  

a to dle výšky kde došlo k obstrukci střeva. Při vysokém ileu (např. blokáda tenkého 

střeva žlučovým kamenem) se prezentuje nauzea, zvracení s přítomností žaludečních 

šťáv, žluče a nestrávenými zbytky potravy. Při nízkém ileu kdy se jedná o obstrukci 

v dolních částech trávicí trubice – tlusté střevo, tak bývá zvracení a nauzea  

až konečným symptomem.  Zvratky v tomto případě značně fekálně páchnou a jsou 

tmavě hnědé (s příměsí stolice) [HÁJEK, HÁJKOVÁ, 2001]. 

Mezi další symptomy ileózních náhlých příhod břišních patří zvýšená teplota  

až horečka, změny v krevním obraze a hodnoty při biochemickém vyšetření krve. Dále 

se objevuje tachykardie a mírná hypertenze. Vlivem recidivujícího zvracení může dojít 

až k minerálovému a vodnímu rozvratu vnitřního prostředí organismu. Jestliže stav 

strangulace a obstrukce oblasti mezenteria trvá delší dobu, dochází k infarzaci střevní 

stěny a následně k jejímu nekrotickému zasažení, které vede k proděravění, tj. 

perforaci peritonea a vzniká peritonitida, což je závažný a život ohrožující stav  

[HÁJEK, HÁJKOVÁ, 2001, PIŠTOROVÁ, 2012]. 

 

Základní charakteristické diferenciace konkrétních typů náhlých příhod: 

 

 stav obstrukčního ileu se stav, kdy se prezentují déletrvající a recidivující 

zažívací problémy ještě před samotným vznikem ileózního stavu. Bolesti břicha 

a břišní stěny nejsou příliš výrazné. V případě, že nauzea a zvracení nejsou 

primárním symptomem, tak se objeví později. Často bývá přítomna chronická 

zácpa, kdy ve stolici je přítomna krev, hlen nebo hnis. Střevní peristaltika bývá 

zachována a při auskultaci je dobře slyšitelná [HÁJEK, HÁJKOVÁ, 2001]. 

 o stav strangulačního ileu se jedná, když  jsou bolesti břicha a břišní stěny již 

od samotného začátku velmi  silné a velmi obtížně snesitelné. Často se již 

v počátku objevuje zvracení, které je reflexního charakteru. Objevuje  

se výrazná hypotenze (nízký krevní tak) a tachykardie, což je zrychlená akce 

srdeční. Přítomny jsou symptomy šokového stavu. V obličeji a na akrálních, 
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periferních částech těla (konečky prstů rukou, rty, ušní boltce apod.) je 

přítomna cyanóza (fialové zbarvení), která svědčí o nedostatečném zásobení 

kyslíku [HÁJEK, HÁJKOVÁ, 2001]. Hájek uvádí, že: „typickým příznakem je velmi 

prudká a náhle vznikající bolest, která trvá  déle jak 2 hodiny a je obtížně 

lokalizovatelná“ [HÁJEK,2005, s. 6], [PIŠTOROVÁ, 2012]. 

 o stav paralytického ileu jde, když se současně prezentuje ledvinová nebo 

žlučníková kolika, nebo aktuálním problémům kolika předcházela. Paralytický 

ileus bývá přítomen po porodech, po břiších operacích, po traumatech hlavy  

a břišní stěny a břišní dutiny nebo po intoxikacích (drogy, potravinové 

intoxikace). Symptomem paralytického ileu je stav, když je v břiše,  

při auskultaci, „mrtvé ticho“. Současně se také prezentuje puls, krevní tlak, 

tělesná teplota v normálních hodnotách [BYDŽOVSKÝ, 2006, FERKO A 

KOLEKTIV, 2002]. 

2.2.3 Náhlé příhody břišní úrazového charakteru 

Náhlé příhody břišní úrazového charakteru, se v současné době, objevují stále 

častěji. Náhlé příhody břišní, které vznikají v důsledku úrazu, jsou velmi závažným 

často smrtelným stavem. Úmrtnost na hemoperitoneum se pohybuje až kolem 15%, 

kdy současně při úrazovém mechanismu dochází k perforaci trávícího systému. 

Důvodem vysoké úmrtnosti je skutečnost, že se jedná o zavřená zranění, u kterých 

může v poúrazovém období dojít k bagatelizaci celkového stavu a problémů 

nemocného. Proto riziko poškození vnitřních orgánů je důvodem k observaci zraněné 

osoby a jejího celkového zdravotního stavu [FRÁNĚ, 2004]. 

 Mezi hlavní příčiny vzniku náhlých příhod úrazového mechanismu patří 

působení tupého násilí na břicho (kopy, údery, pády) a poté pronikající poranění  

do dutiny břišní, jako jsou například střelná nebo bodná zranění.  Kapounová uvádí, 

že: „první příznaky krvácení se často shodují s ostatními druhy náhlých příhod břišních, 

ale následně se odvíjejí od skutečného množství krevní ztráty“ [KAPOUNOVÁ, 2007,  

s. 328]. 

Klinické příznaky náhlé příhody břišní úrazového charakteru se prezentují tím, 

že ihned po úrazu nemocný pociťuje velmi silné bolesti v místě zranění. Celkově se cítí 
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být slabý, malátný a při jakémkoli pohybu se jeho potíže zhoršují a progredují. 

Typickým je fakt, že po určité době může dokonce dojít k vymizení problémů 

 a zmírnění bolesti, teprve až poté dojde k náhlému kolapsu a prudkému, akutnímu 

zhoršení stavu, kdy dochází k celkovému selhání mechanismů, které se uplatňují při 

zástavě krvácení [FRÁNĚ, 2004]. 

 

Případné zlepšení stavu pacienta a jeho symptomů je pouze přechodného 

charakteru, což často způsobuje podceňování a bagatelizaci příznaků a je důvodem 

nebezpečného prodlení v léčebné intervenci, což může vést k závažnému život 

ohrožujícímu stavu nebo dokonce k úmrtí pacienta.  

Důležitým příznakem, který se prezentuje i ve fázi klamného zlepšení 

zdravotního stavu, je neustále narůstající a prohlubující se tachykardie [KAPOUNOVÁ, 

2007]. Kapounová uvádí, že tento stav: „se projevuje výraznou slabostí, různým 

stupněm poruchy vědomí, bledostí, studeným potem, závratěmi, poklesem krevního 

tlaku se současně zrychlený pulsem, což jsou projevy počínajícího šokového stavu“ 

[KAPOUNOVÁ, 2007, s. 329]. 

2.2.4  Náhlé příhody břišní gynekologického původu 

Za častou příčinu bolestí v oblasti dolní části břicha, tj. podbřišku bývají náhlé  

příhody břišní, které jsou gynekologického původu. Jedná se o postižení, které opět 

velmi výrazně ohrožuje život dané ženy. Typickými symptomy jsou bolesti rodidel, 

které mají charakter viscerální až somatický. Viscerální bolest bývá typická  

pro zánětlivé procesy, které probíhají v pánevní dutině nebo pro endometriózu, 

tumor nebo cystu na vaječníku. Somatická bolest se prezentuje často při ruptuře  

a masivním krvácení při mimoděložním těhotenství nebo v případě ruptury ovariální 

cysty. Stav je doprovázen výraznou nauzeou, zvracením, výrazným psychomotorickým 

neklidem, studeným potem, bledostí, třesem a strachem. Diagnostika se opírá  

o odebrání podrobné gynekologické anamnézy [ROZTOČIL A KOLEKTIV, 2008, HÁJEK, 

2014]. 
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2.3 Příznaky ileózní náhlé příhody břišní 

  Bolest je kolikovitého rázu a neustále se zvyšuje její intenzita, která opět 

ubývá (bolest se prezentuje jako „ve vlnách“). Tato bolest vzniká ve střevě, které  

se opakovaně snaží přemoci překážku. Kromě této zcela charakteristické, kolikovité  

a přerušované bolesti může nemocný pociťovat i určitou míru stálé bolesti, která 

nemusí být silné intenzity, má neurčitý a nejasný charakter spíše jako pocit tupého 

tlaku, který je lokalizován v břišní dutině. Tato bolest je podmíněna především 

rozepínáním střeva nad překážou ve střevě a rozepínání břišní stěny nad dilatovanými 

střevními kličkami [KAPOUNOVÁ, 2007, FRÁNĚ, 2004]. Kapounová uvádí, že: „ustávání 

bolesti není příznivým příznakem. Obvykle se jedná pouze o zdánlivé zlepšení, které  

je zrádné a způsobené tím, že střevní stěna již ochabla, unavila se nebo ztratila svou 

životnost a podléhá nekróze“ [KAPOUNOVÁ, 2007, s. 36-37]. 

 Je zcela běžné, že se nemocný bolesti brání tak, že se snaží zachovat strnulý 

klid a proto omezuje veškeré pohyby, brání se každému vyšetření a velmi citlivě 

reaguje na palpaci na břišní stěnu. Také se brání jakékoli změně polohy. Při hodnocení 

bolesti je nutné se věnovat právě její poměrně měnlivé intenzitě, stěhovavému 

charakteru a také tomu, že každý nemocný pociťuje bolest odlišně. Například starší 

lidé reagují na bolest daleko méně citlivě než-li lidé středního věku nebo děti  

[BYDŽOVSKÝ 2006]. 

Druhým příznakem je zvracení kdy se nejdříve jedná o zvracení reflexního 

charakteru, později je způsobeno překážkou, kdy střevní obsah nemůže postupovat 

amorální cestou, městná se zde a vrací se zpět do oblasti žaludku a nemocný následně 

zvrací. Zvracení je tím nápadnější, čím výše je překážka na střevě. V případě,  

že se jedná o ileus na tlustém střevě, tak zvracení přichází až mnohem později a jedná 

se o zvracení střevního obsahu s příměsí fekálií (obsahu tlustého střeva). Nausea   

a zvracení se nemusí prezentovat současně. Někdy se objevuje na počátku problémů 

pouze nechutenství, což je typické především pro dětské pacienty. Nausea a zvracení 

vznikají v důsledku dráždění nervových zakončení v peritoneu a ve stěně střeva. 

Důležité je sledovat a hodnotit nejen četnost a množství zvratků, ale také přítomnost 

obsahu zbytků stravy, čerstvé nebo natrávené krve nebo zapáchajícího obsahu, který 

je kalné a žlutohnědé barvy [ADAMS, HEROLD, 2000, FRÁNĚ, 2004, BYDŽOVSKÝ, 2006] 
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Posledním příznakem je porucha střevní pasáže, která se prezentuje zástavou 

odchodu plynů a stolice. Ale zároveň je nutné si uvědomit, že obsah střeva pod 

překážkou ať již se jedná o plyn nebo stolici může někdy na počátku onemocnění 

odejít. V některých případech se ve stolici objevuje krev a později odchází pouze krev, 

popřípadě krev s hlenem, a vyprazdňování je doprovázeno velmi bolestivými tenesmy 

[BYDŽOVSKÝ, 2006]. 

Mezi objektivní příznaky hodnotitelé zdravotnickým pracovníkem patří 

tachykardie, hypotenze, zrychlení dechu. Příznak hypertenze bývá symptomem 

bolestivé reakce organismu a rozrušení nemocného po začátku prezentace náhlé 

příhody břišní. Zatímco hypotenze bývá známkou závažného intraabdominálního 

krvácení a rozvoji šokového stavu, současně s bledostí akrálních částí těla. Jedná  

se o častý příznak u pokročilých stadií peritonitidy nebo při metabolickém rozvratu  

u náhlých příhod břišních ileosního charakteru. Dechová frekvence bývá zrychlena  

a zkrácena (tzv. mělké dýchání) v důsledku akutní a velmi silné bolesti břišní stěny, 

která se při dýchání pohybuje [KAPOUNOVÁ, 2007, FRÁNĚ, 2004]. 

Dle barvy v obličeji a na akrálních částech těla (prsty rukou) buď můžeme 

sledovat bledost, která je typická pro masivní krvácení do břišní dutiny nebo  

při cyanotickém zbarvení, můžeme usuzovat na počínající šokový stav. Celkový vzhled 

nemocného je provázen výraznými symptomy únavy, schvácenosti, vyčerpání  

a skleslosti [BYDŽOVSKÝ, 2006]. 

2.4 Vyšetřovací metody v přednemocniční péči  

Jedná se o důležité schopnosti pracovníka Rychlé záchranné služby neboť  

to, jak on vyhodnotí příznaky, rozhoduje o tom, na jaké oddělení bude nemocný 

přijat.  

Je třeba si uvědomit, že přednemocniční diagnostika je velmi zodpovědným úkolem, 

ale především velmi náročným, neboť záchranáři nemají k dispozici žádné zobrazovací 

vyšetřovací metody (rentgen, monografie, počítačová tomografie apod.). Záchranář 

se musí spolehnout na své znalosti a zkušenosti.  
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V oblasti přednemocniční péče se jedná o vyšetření nemocného za užití tzv.  

5P (pohled, pohmat, poslech, per rektum a poklep) [FRÁNĚ, 2004]. 

Při příjezdu k nemocnému musíme zhodnotit jeho celkový stav, tj. vyšetření 

pohledem: barva kůže (bledost, cyanóza), dechová frekvence, srdeční frekvence, 

přítomnost strachu a úzkosti, poloha těla, schopnost a ochota nemocného ke změně 

polohy těla, úroveň komunikace a orientace časem, místem a osobou (např. 

diferenciální diagnostika při intoxikacích apod.).  Nemocného vyzveme, aby zakašlal  

a sledujeme pohyb břicha, lokalitu bolestivosti, na kterou nás může sám nemocný 

upozornit. Při hlubokém dýchání pozorujeme pohyb břišní stěny, postup dýchacích 

vln a zajímáme se o lokality, které se pohybují omezeně, nejčastěji z důvodu silné 

bolestivosti. Velmi často dochází ke stavu stažení břišního svalového aparátu v místě 

nad patologickým procesem. Důvodem je skutečnost, že nemocného toto místo velmi 

silně bolí a snaží se ho „vyřadit“ z jakékoli činnosti  [BYDŽOVSKÝ, 2006].  

Před samotným vyšetření poklepem je nutné s nemocným navázat kontakt  

a komunikovat s ním, kdy se ho snažíme uklidnit a jasně, srozumitelně mu vysvětlíme, 

jak ho budeme vyšetřovat, co mu budeme dělat. Je třeba nemocného upozornit na 

 to, že je nutné, aby s námi spolupracoval a to i přes to, že při vyšetření může 

pociťovat určitou míru bolesti a nepohodlí [NEJEDLÁ, 2006]. 

Při provedení vyšetření poklepem si všímáme a hodnotíme vyvolaný zvuk  

o břišní stěnu  a také intenzitu bolestivosti dle projevů nemocné osoby. Bolest, která 

je vyvolána poklepem nám ukazuje, že se jedná o dráždění pobřišnice, tzv. Pléniésovo 

znamení [BYDŽOVSKÝ, 2006]. Poklep hodnotí charakter tkání uložených pod 

povrchem těla. Podle způsobu se dělí na přímý a nepřímý. Přímý poklep znamená 

použití vlastního prstu vyšetřujícího. Nepřímý poklep je prováděn vložením jiného 

předmětu mezi klepající prst, obvykle je to prst druhé ruky vyšetřujícího.  

 

Rozlišujeme následující poklepové nálezy: 

- poklep plný jasný – nad zdravou plicní tkání 

- poklep hypersonorní - hlasitý, hluboký a dlouhý – nad patologicky provzdušněnou 

                                                                                            tkání 

-poklep bubínkový – nad plynem vyplněným žaludkem nebo střevem 
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- poklep temný – nad bezvzdušnou tkání, např. výpotkem 

- poklep zastřený – při zánětlivé infiltraci plic 

 

Při vyšetření pohmatem dbáme na jemnost a šetrnost. Ruka, kterou 

vyšetřujeme, by měla být teplá. K vyšetření užíváme klouzavých pohybů bříšek prstů, 

nikdy neužíváme píchání prstů do stěny břicha, neboť toto vede k instinktivnímu 

stažení břišní stěny. Při vyšetření pohmatem zjišťujeme jak bolestivost, tak i známky 

přítomnosti případné rezistenci v břiše a přítomnost svalového napětí břišní stěny 

[LUKÁŠ A KOLEKTIV, 2005]. 

Je třeba zdůraznit, že vyšetření poslechem bývá někdy „v terénu“, opomíjeno.  

Vyšetření poslechem hodnotí zvukové fenomény vzniklé v  důsledku činnosti 

některých orgánů, např. srdce, plic a střev.  Slyšené zvuky jsou hodnoceny dle jejich 

intenzity a také dle rytmu.  

Podle způsobu rozlišujeme přímý poslech (přiložení ucha na povrch těla) a 

nepřímý poslech (použití fonendoskopu, stetoskopu). Poslech břicha se provádí při 

podezření na poruchu střevní pasáže. U zdravého člověka je slyšitelný klidný, tichý a 

nepravidelný pohyb střevních kliček.  

 

Poslech peristaltiky: 

- obleněná (s ojedinělými fenomény, např. zácpa)        

- zrychlená (průjmy, dráždivý tračník) 

- obstrukční (zrychlená až chaotická, fenomény připomínají kovový zvuk)  

- mrtvé ticho (paralytický ileus, fenomény nejsou přítomny) 

 

Dalším vyšetřením, které je již realizováno v nemocničním vyšetření,  

je vyšetření per rectum a per vaginam u žen. Při vyšetření per rektum se zjišťuje  

a hodnotí náplň ampuly a její elasticita, její případné vyklenutí  a také bolestivost 

v oblasti Douglasova prostoru. Hodnotí se stav análního svěrače, jeho funkčnost.  

Po provedení rektálního vyšetření je nutné zhodnotit zbytek stolice, která na rukavici 

ulpěla, abychom zjistili, zda ve stolici není přítomna krev, hlen a jakou barvu má 

stolice. V rectu je možno měřit i tělesnou teplotu, která je zcela fyziologicky vyšší  
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o půl stupně, než-li teplota naměřená v axille. V případě, že je tělesná teplota 

naměřená v rectu vyšší o jeden a více stupňů, tak se může jednat o přítomnost 

zánětlivého procesu v dutině břišní nebo v dutině pánevní. Vyšetření per vaginam  

se provádí z hlediska diferenciální diagnostiky, kdy je snaha o odlišení 

gynekologického problému od chirurgického [ADAMS, HEROLD, 2000, BYDŽOVSKÝ, 

2006, FERKO A KOLEKTIV, 2002]. 

 

Při příjmu nemocného do nemocničního zařízení se provádí dále laboratorní 

vyšetření krve a moče. Moč se vyšetřuje chemicky a vyšetření moč a sediment.  

Z vyšetření krve se provádí sedimentace (vysoké hodnoty sedimentace ukazují  

na zánětlivý proces), vyšetření krevného obrazu (hodnoty krevních elementů: 

erytrocytů, leukocytů a trombocytů, hematokrit a další) a biochemické vyšetření krve 

(mineralogram, jaterní testy, glykemie, urea, kreatinin, CRP a další ) a vyšetření QUICK 

(krevní srážlivost) [SLEZÁKOVÁ, 2010]. 

Léčba u většiny náhlých příhod břišních je spíše konzervativního typu, kdy   

je indikován naprostý klid nemocného na lůžku, podávání lokálních chladných 

obkladů, infuzní terapie, intravenózní aplikace antibiotik a tekutá, šetřící dieta nebo 

se per os nepodává nic (často v prvních dnech po prezentaci náhlé příhody břišní). 

Důležité je, aby terapie byla zahájena co nejdříve, neboť pouze tak je možno 

předcházet vzniku komplikací.  

V případě, že je volena léčba chirurgická, tak se většinou jedná o urgentní 

operace, kdy pacient nemůže být dostatečně předoperačně připraven a vyšetřen, což 

způsobuje výrazné riziko komplikací [PAFKO, KABÁT, JANÍK, 2006 
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3 KOMPETENCE ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE A 

ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA PŘI POSKYTOVÁNÍ PÉČE U 

NEMOCNÝCH S DIAGNÓZOU ILEÓZNÍ PŘÍHODY BŘIŠNÍ 

3.1 Přednemocniční neodkladná péče 

Pojmem přednemocniční péče je rozuměna péče o postižené osoby na místě 

jejich náhle vzniklého onemocnění nebo úrazu. Přednemocniční péče zaujímá dobu 

od příjezdu zdravotnické záchranné služby k nemocnému, po dobu akutního ošetření 

až o doby transportu nemocné osoby a její předání do specializovaného 

zdravotnického zařízení (nemocnice), k dalším diagnostickým a terapeutickým 

intervencím. Přednemocniční péče je indikována zdravotnickou záchrannou službou 

v těch stavech, kdy je ohrožen život postižené osoby, a je zde výrazné riziko 

progredujícího poškozování životně důležitých funkcí a riziko smrti [BYDŽOVSKÝ, 

2006].  

3.2 Kompetence zdravotnického záchranáře 

Kompetence zdravotnického záchranáře definuje a popisuje vyhláška  

č. 55/2011 Sb. Zdravotnický záchranář provádí zdravotnické výkony a podává léčivé 

přípravky v rámci přednemocniční neodkladné péče, které spadají do jeho 

kompetencí definovaných dle vyhlášky č. 55/2011 Sb., a dle ordinací a indikace 

zasahujícího lékaře. Vymezené kompetence a postupy dle vyhlášky č. 55/2011  

Sb. provádí zdravotnický záchranář bez odborného dohledu, ostatní výkony provádí  

na základě indikace lékaře [VYHLÁŠKA č. 55/2011 Sb.].   

Zdravotnickým záchranářem je dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. chápán nelékařský 

zdravotnický pracovník, který vykonává svoji profesní činnost bez odborného dohledu 

a to v rámci vydaného platného osvědčení, které vydává Ministerstvo zdravotnictví 

České republiky [VYHLÁŠKA  č. 55/2011 Sb.].   

  Mezi některé vybrané kompetence zdravotnického záchranáře patří 

následující odborné činnosti a kompetence: po cíleném a zdokumentovaném 

vyšetření nemocné osoby, zdravotnický záchranář samostatně realizuje následující 

činnosti:  
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 Intravenózní aplikace 40% roztoku glukózy u nemocného s ověřenou 

hypoglykemií. 

 Intravenózní aplikace isotonických krystaloidních roztoků (např.  F1/1 

(fyziologický roztok), R1/1 (Ringerův roztok), H1/1 (Hartmannův roztok)  

a to dle aktuálně zjištěných fyziologických funkcí nemocného a jeho celkového 

stavu. 

 Intravenózní aplikace koloidních roztoků při prokázaném zevním krvácení, kde 

je  předpokládaná krevní ztráta vyšší než-li 1 000 mililitrů. V těchto případech 

se koloidní roztoky aplikují v kombinaci s krystaloidními roztoky v poměru 3:1, 

ve prospěch aplikace krystaloidního roztoku. 

 Sublinguinální či bukání aplikace nitrátů (např. přípravky Nitromint, Maycor)  

při podezření na vznik akutní příhody srdeční (např. akutní infarkt myokardu, 

angina pectoris), kde je systolickým krevní tlak vyšší než-li 220 torrů (první 

hodnota krevního tlaku) a v případech bolesti na hrudi, která je prokazatelně 

neúrazového charakteru [VYHLÁŠKA č. 55/2011 Sb.].  

3.3 Kompetence zdravotnického záchranáře v době přednemocniční péče 

Při příjezdu zdravotnické záchranné služby je nutné za prvé zjistit a zhodnotit 

celkový stav nemocného. Jednou ze tří základních životních funkcí je stav vědomí, 

které zjišťujeme jako první (orientace místem, časem a osobou) Jestliže je nemocný 

při vědomí, tážeme se ho na počátek obtíží, intenzitu a charakter bolesti, lokalizaci 

bolesti a další příznaky, jako je nevolnost (nausea), zvracení, poruchy vyprazdňování 

stolice, přítomnost krve ve stolici nebo problémy s močením. Zjistíme, kdy  

a co naposledy jedl a pil [SLEZÁKOVÁ, 2010, BYDŽOVSKÁ, 2006].   

Posuzujeme celkový vzhled pacienta, polohu jeho těla, výraz v obličeji, barvu 

pokožky, studený pot, schvácenost apod. Následně zjistíme základní fyziologické 

funkce: krevní tlak, akce srdeční, tělesná teplota a dechová frekvence. Břicho 

vyšetříme v poloze na zádech s mírně vypodloženou hlavou a mírně pokrčenými 

dolními končetinami. V této poloze nemocného vyzveme, aby zakašlal, abychom 

mohli posoudit napnutí břišní stěny a lokalizaci bolesti. Při palpačním vyšetření 

postupujeme od nebolestivého místa směrem k místu lokalizace bolesti. Břicho 
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vyšetřujeme celou plochou ruky, nikoli pouze užití prstů, kdybychom „píchali“  

do břicha. Zjišťujeme napětí svalů břišní stěny, místo maximální bolestivosti, 

přítomnost případné rezistence, barvu pokožky, cévní pleteň na kůži břicha, jizvy  

po minulých zákrocích apod. [SKALICKÁ A KOLEKTIV, 2007, BYDŽOVSKÝ, 2006].   

Při vyšetření poslechem za užití fonendoskopu bychom  za fyziologické situace, 

měli slyšet zvuky pocházejí ze střevní peristaltiky. Jestliže při auskultaci neslyšíme 

žádné zvuky, tak se jedná o jednoznačný patologický nález, který vyžaduje rychlou 

léčebnou intervenci. Při poklepu na břišní stěnu zjišťujeme zvuk, kdy hodnotíme 

zastřenost a jasnost daného zvuku. Vyšetření per rektum a per vaginam provádí 

pouze lékař, nejčastěji až při vyšetření v nemocničním zařízení [BYDŽOVSKÝ, 2006].  

  

Pacienta uložíme na záda, podložíme kolena a necháme ho v úlevové poloze. 

Snažíme se zjistit co nejpřesněji jeho anamnézu (nynější problém, užívané léky, dietní 

chyby apod.) vyšetřujeme břicho, kdy se snažíme zjistit případné peritoneální 

dráždění, zároveň monitorujeme základní životní funkce. Nemocnému je zavedena 

periferní žilní kanyla pro možnost podání infúzních roztoků dle indikace lékaře. Žádné 

opiáty,  ani jiná analgetika při podezření na náhlou příhod břišní nepodáváme, neboť  

by mohlo dojít ke zkreslení příznaků choroby. Zároveň se nemocnému nepodává nic 

per os (tekutiny, jídlo, léky). Popřípadě se zavádí nazogastrická sonda prostřednictvím 

které je možno v průběhu transportu nemocnému odsávat žaludeční či střevní obsah. 

Zavedení nasogastrické sondy je prevence aspirace žaludečního obsahu, při náhlém 

zhoršen vědomí pacienta. V případě potřeby aplikujeme kyslík [PIŠTOROVÁ, 2012, 

SKALICKÁ A KOLEKTIV, 2007, BYDŽOVSKÝ, 2006].   

U nemocného s podezřením na náhlou příhodu břišní je nutné transport 

provést co nejrychleji, aby byl nemocný vyšetřen chirurgem a popř. ihned proveden 

operační zákrok. O způsobu léčby, zda ambulantní formou či hospitalizací, rozhoduje 

již příjmové pracoviště, to znamená urgentní příjem, za účasti specialistů (chirurg, 

internista, gynekolog) [BYDŽOVSKÝ, 2006, PAFKO, KABÁT, JANÍK, 2006]  
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3.4 Kompetence zdravotnického záchranáře při příjmu nemocného k hospitalizaci 

Od doby přednemocniční péče až po dobu předání nemocného  

do zdravotnického zařízení za zdravotní stav odpovídá posádka záchranné 

zdravotnické služby. Příjem nemocného do zdravotnického zařízení je realizován 

v rámci tzv. příjmové chirurgické ambulance nebo na tzv. emergency tj. urgentní 

příjem (druh příjmu je dán závažností a charakterem postižení nemocného a jeho 

aktuálním a celkovým zdravotním stavem). Před předáním nemocného  

do zdravotnického zařízení musí být vypsány veškeré dokumenty, které souvisejí 

s ošetřením a převozem nemocného [BYDŽOVSKÝ, 2006].   

Při samotném příjmu je nutné sepsat s nemocným veškerou zdravotnickou  

dokumentaci, podepsat souhlas s hospitalizací a podepsat informované souhlasy 

 se zákroky, které bude nemocný muset podstoupit (např. vyšetření magnetickou 

rezonancí nebo počítačovou tomografií či souhlas s provedením operačního zákroku 

aj.) [SLEZÁKOVÁ, 2010].   

 Následně je nemocný vyšetřen a jsou mu změřeny základní vitální funkce 

(krevní tlak, akce srdeční, tělesná teplota) a je odeslán na další specializovaná 

vyšetření (sonografie, magnetická rezonance apod.). Při příjmu nemocného jsou často 

provedena i některá terapeutická ošetření, která jsou nezbytná, např. zavedení 

nasogastrické sondy, aplikace injekcí, antibiotik a další. Ještě na ambulanci nebo již na 

oddělení je pacientovi odebrána krev a moč k možnosti provedení základních 

vyšetření. Nemocný je seznámen s právy a povinnostmi pacientů, řádem nemocnice  

a podepíše pozitivní revers. V případě, že se jedná o život ohrožují stav, je nemocný 

lačněn a připravován na urgentní operační výkon. Samozřejmě zde záleží na věku 

nemocného, na jeho celkovém zdravotním stavu na přidružených chorobách,  

na výsledcích vyšetření (krevní vyšetření, interní předoperační vyšetření  

a anesteziologické vyšetření před aplikací anestézie při operačním výkonu) [FRÁNĚ, 

2004].   
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3.5 Kompetence zdravotnického pracovníka v době  předoperační 

Je třeba si uvědomit, že u náhlých příhod břišních, které jsou řešeny operační 

intervencí je velmi výrazně zkrácena doba a možnost přípravy pacienta na daný 

výkon, neboť není dostatek času na předoperační vyšetření. Urgentní operační výkony 

se volí spíše u náhlé příhody břišní, kdy dochází k masivnímu krvácení [PAFKO, KABÁT, 

JANÍK, 2006].   

V obecném hledisku se předoperační příprava týká realizace pouze těch 

nejdůležitějších předoperačních vyšetření, jako je interní předoperační vyšetření  

(u osob vyššího věku), provedení statimového vyšetření krve (krevní obraz, 

biochemické vyšetření a krevní skupina a Rh faktor).   

Sestra v rámci předoperační péče o nemocného dále zajišťuje přípravu  

a oholení operačního pole, očištění pokožky aj. Před operačním výkonem je nutné, 

aby sestra zajistila uschování cenných věcí pacienta (šperky, hotovost, zubní protéza, 

doklady a další). Sestra má při přípravě pacienta na operační výkon velmi důležitou 

roli, neboť nemocného psychicky připravuje na výkon, edukuje jej o tom, co bude 

v době brzké pooperační a zodpovídá jeho otázky. Vylačnění nemocného před 

výkonem obvykle, z hlediska urgence, není možné, proto se zavádí nasogastrická 

sonda jejímž prostřednictvím se odsává žaludeční obsah [SKALICKÁ A KOLEKTIV, 2007, 

SLEZÁKOVÁ, 2010].    

Součástí předoperační přípravy spadající do kompetence sestry je zajištění 

podání klyzma, které se provádí dle indikace a ordinace lékaře. Nemocnému se také 

zavádí permanentní močový katétr, který u žen zavádí sestra, u mužů lékař. Pomocí  

permanentního močového katétru se v době operačního výkonu a po výkonu sleduje 

tzv. hodinový výdej moče. V případě, že u pacienta nebyl zaveden periferní žilní katétr 

cestou zdravotní záchranné služby, tak jej zavádí sestra v době předoperační přípravy, 

kdy jsou nemocnému aplikovaný infúzní roztoky dle ordinace lékaře, popř.  

je mu podávána transfúze z důvodu masivní krevní ztráty [FRÁNĚ, 2004] 

Pacient před výkonem musí podepsat informovaný souhlas s provedením 

operačního zákroku a s anestesií. Sestra zajišťuje, že obojí má pacient před operací 

podepsáno a vloženo do chorobopisu. Před operačním výkonem sestra provádí 

bandáž dolních končetin elastickým obinadlem nebo použitím elastických punčoch 
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jako prevenci možnosti vzniku tromboembolické nemoci. Před odjezdem operanta  

na operační sál jej premedikuje a to dle ordinace ošetřujícího lékaře nebo 

anesteziologa, které prováděl anesteziologické předoperační konzilium [SKALICKÁ 

 A KOLEKTIV, 2007]. 

 

3.6 Kompetence zdravotnického pracovníka v době  pooperační 

 Nemocný po operaci náhlé příhody břišní je ihned po výkonu převezen  

na jednotku intenzivní péče (popř. na anesteziologicko- resuscitační oddělení), kde 

dochází ke kontrole a neustálé monitoraci jeho základních vitálních parametrů funkcí. 

Pacient je na oddělení jednotky intenzivní péče do té doby, než-li jsou jeho životní 

funkce kompenzované, poté se překládá na standardní oddělení v rámci chirurgického 

oddělení  [MIKŠOVÁ, FROŇKOVÁ, ZAJÍČKOVÁ, 2006].  

 

Sestra se v rámci pooperační péče zaměřuje u nemocného na monitoraci  

a sledování životních funkcí, jako je krevní tlak, pulz, dechová frekvence, tělesná 

teplota, stav vědomí, dále kontroluje saturaci (popř. podává oxygenoterapii dle 

indikace lékaře) a tiší bolest, u které hodnotí její charakter, lokalizaci, intenzitu  

a především reakci nemocného na podání analgetik. Dále sleduje a zapisuje příjem  

a výdej tekutin, hodinový výdej moče, výdej z drénů a nasogastrické sondy [SKALICKÁ 

A KOLEKTIV, 2007]. 

Poloha nemocného, po operačním výkonu na břišní stěně, je nejvýhodnější 

Fowlerova poloha, kdy se nemocnému lépe dýchá a odkašlává. Šváb uvádí,  

že: „důležité je, v době pooperační, sledování operační rány“ [ŠVÁB, 2007, s. 112]. Při 

kontrole operační rány se hodnotí prosáknutí obvazu, zda  nedochází ke krvácení 

z rány nebo zda se neprezentují symptomy počínajícího zánětlivého procesu v ráně. 

V případě, že je operační rána standardní, tak se první převaz po operačním výkonu 

provádí až za několik dní po operaci [FRÁNĚ, 2004, ŠVÁB, 2007]. 

Při kontrole vyprazdňování moči je důležité dbát na fakt, aby se nemocný  

do 8 hodin po operačním výkonu vymočil, v případě, že nemá zaveden permanentní 

močový katétr. K častým problémům, které se objevují po operaci v dutině břišní,  
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je zástava odchodu plynů a stolice, což je způsobeno dočasnou poruchou střevní 

peristaltiky. Je nutné kontrolovat, aby spontánní odchod stolice proběhl do 72 hodin 

od operace [SLEZÁKOVÁ, 2010]. 

Po dobu dvou hodin po operačním výkonu pacient ještě nesmí přijímat 

tekutiny a potravu per os, pouze v infúzích, neboť hrozí riziko aspirace při zvracení, 

které bývá časté po anestézii. Jako možnost prevence aspirace sestra napolohuje 

pacienta na bok a současně mu intravenózně podává antiemetika (léky proti zvracení) 

dle ordinace lékaře. V době časné pooperační má nemocný tzv. pooperační dietu kdy 

postupně přes tekutou dietu (vývary) přechází na kaše (bramborová kaše) až na dietu 

šetřící, kterou dodržuje delší dobu [SKALICKÁ A KOLEKTIV, 2007]. 

Schopnost sebepéče a sebeobsluhy bývá u nemocného po operaci zhoršena, 

proto ji zajišťuje sestra. Důležitou součástí je prevence dekubitů kdy sestra pacienta 

v pravidelných intervalech polohuje, masíruje pokožku a nanáší na ní ochranné 

antidekubitární krémy [MIKŠOVÁ, FROŇKOVÁ, ZAJÍČKOVÁ, 2006]. 

 

Po operačním výkonu je třeba zajišťovat prevenci tromboembolické nemoci, 

kdy se provádí bandáže dolních končetin elastickými obinadly nebo punčochami  

a podáváním nízkomolekulárního heparinu (např. Fraxiparine) a zahájení včasné 

pooperační rehabilitace (dle individuálního stavu pacienta) [FRÁNĚ, 2004]. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY 

4.1 Cíl práce 

Hlavním cílem práce je analyzovat teoretické znalosti zdravotnických 

pracovníků, záchranářů a všeobecných sester, kteří se v oblasti intenzivní  

a přednemocniční péče setkávají s nemocnými s náhlou ileózní příhodou břišní.  

4.2 Hypotézy  

Hypotéza č. 1: Více než 80% respondentů bude správně definovat pojem „náhlé 

příhody břišní“.  

 

Hypotéza č. 2: Více jak 50% respondentů uvede správně příčinu vzniku  náhlé příhody 

břišní ileózního charakteru.  

 

Hypotéza č. 3: Méně jak 50% respondentů uvede, že se domnívá, že je z hlediska 

profesního dostatečně informováno o možnostech a postupech přednemocniční péče 

u nemocných s náhlou příhodou břišní ileózního charakteru.  

 

Hypotéza č. 4: Více jak 80% respondentů uvede, že u pacienta s podezřením  

na náhlou příhodu břišní mu nesmí podat analgetika před konečným stanovením 

diagnózy lékařem 
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5 METODIKA 

5.1 Technika sběru dat 

Pro kvantitativní šetření bylo využito dotazníkového šetření. Dotazník byl 

přípraven a sestrojen mnou, jako autorem předkládané práce. Dotazník ve své první 

části obsahuje otázky identifikační (5 otázek), které se týkají věku a pohlaví 

osloveného respondenta, jeho vzdělání a doby vykonávané profese. V následující části 

dotazníku jsou již kladeny otázky, které se věnují výzkumnému problému. Dotazník 

v celkovém počtu obsahuje 16 otázek, které jsou otevřeného, polootevřeného  

a uzavřeného typu.  

 

5.2 Cílový soubor 

Cílový soubor pro výzkumné šetření byl složen ze zdravotnických pracovníků, 

kteří se přímo, při výkonu své profese, setkávají s pacienty s náhlou příhodou břišní 

ileózního charakteru. Jedná se o pracovníky u zdravotnické záchranné služby,  

o všeobecné sestry, které pracují na odděleních typu ARO (anesteziologicko-

resuscitační oddělení) nebo na JIP (jednotky intenzivní péče). Před realizací 

výzkumného šetření jsem spolupráci domluvila s hlavními sestrami a následně také 

dotazník byl hlavními sestrami vybraných nemocničních zařízení odsouhlasen. Celkem 

bylo distribuováno 75 dotazníků. Návratnost byla 69 dotazníků a další 13 dotazníků 

bylo, z hodnocení odstraněno, neboť nebyly úplně vyplněny. Konečná návratnost tedy 

činila 56 dotazníků, tj. 74,6%.  

 

5.3 Pilotní šetření 

Před realizací výzkumu bylo provedeno ještě pilotní šetření, jehož hlavním 

cílem bylo zjistit jasnost a srozumitelnost položených otázek v dotazníku. Dle zpětné 

vazby byly následně některé otázky z dotazníku upraveny a přeformulovány.  
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6 VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Pro větší, jasnější a efektivnější přehlednost jsou výsledky výzkumného šetření 

zobrazeny v grafech nebo v  tabulkách.  

Celkem bylo rozdáno 75 dotazníků, kdy návratnost  činila 69 dotazníků a dále 

bylo 13 dotazníků z konečného vyhodnocení odstraněno, neboť nebyly řádně 

vyplněny a zodpovězeny všechny otázky v dotazníku. Konečná návratnost tedy činila 

56 dotazníků, tj. 74,6%.  

Graf č. 1 - Počet respondentů výzkumného šetření 

48%

52%

Zdravotnický záchranář 

Všeobecná sestra

 

Zdroj: Vlastní šetření      

Otázka 1 Pohlaví respondentů  

Odpovědi respondentů na otázku 1 prezentuje graf 1, kdy bylo zjištěno,  

že z celkového počtu 56 oslovených respondentů je 39 žen (tj. 92,0%) a 17 mužů (tj. 

8,0%). 

Graf č. 2 - Pohlaví respondentů 

Otázka 1

39; 70%

17; 30%

ženy 

muži 

 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Otázka 2 Věk respondentů  

Věk oslovených respondentů zobrazuje tabulka 1. Z odpovědí respondentů 

bylo zjištěno, že nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou je „31-40 let“ v počtu 24 

respondentů (tj. 43,0%), dále věková skupina „21-30 let“ v počtu 11 oslovených osob 

(tj. 20,0%), věková kategorie „51-60 let“ byla zastoupena 8 respondenty (tj. 14,0%), 

věkové skupiny „18-20 let“ a věk „41-50 let“ byly shodně zastoupeny počtem 5 osob 

v každé skupině (tj. 9,0%) a věková skupina 61 let a více“ byla zastoupena 3 

respondenty (tj. 5,0%).  

 

Tabulka 1 - Věk respondentů 

Věkové kategorie respondentů Absolutní počet  Relativní počet  

18-20 let 5 9,0% 

21-30 let 11 20,0% 

31-40 let 24 43,0% 

41-50 let 5 9,0% 

51-60 let 8 14,0% 

61 let a více 3 5,0% 

Celkem 56 100,0% 

  

Zdroj: vlastní šetření  

 

 

 

Otázka 3 Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

Odpovědi respondentů na výše uvedenou otázku zobrazuje graf 2.  

Na podkladě odpovědí respondentů bylo zjištěno, že nejčastější odpovědí  

je „vysokoškolské vzdělání“, což uvedlo 20 respondentů (tj. 36,0%), „vzdělání 

specializační“ uvedlo 14 respondentů (tj. 25,0%), „středoškolské vzdělání s maturitou“ 

uvedlo 13 respondentů (tj. 23,0%) a „vyšší odborné vzdělání“ uvedlo 9 respondentů 

(tj. 16,0%) 
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Graf č. 3 - Vzdělání respondentů 

Otázka 3

13; 23%

9; 16%

20; 36%

14; 25%

středoškolské s maturitou

vyšší odborné

vysokoškolské

specializační 

 

Zdroj: vlastní šetření  

 

Otázka 4 V současné době pracujete jako? 

Z odpovědí respondentů na otázku 4 bylo zjištěno, že z celkového počtu  

je diplomovaných zdravotnických záchranářů 27 osob (tj. 48,0%) a diplomovaných 

všeobecných sester je 29 (tj. 52,0%). Možnost odpovědi „jiné“ neužil žádný 

z oslovených respondentů.  

 

 

Graf č. 4 - Současná pracovní pozice respondentů 

Otázka 4

27; 48%

29; 52%

0; 0%
diplomovaný zdravotnický

záchranář

diplomovaná všeobecná

sestra

jiné

 

Zdroj: vlastní šetření  
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Otázka 5 Jak dlouho pracujete ve Vaší současné profesi? 

Odpovědi respondentů na otázku 5 zobrazuje graf 4, kdy bylo zjištěno,  

že na dané pracovní pozici pracuje „do 5 let“ 9 respondentů (tj. 16,0%), odpověď „5-

10 let“ uvedlo 16 respondentů (tj. 29,0%), možnost odpovědi „11-15 let“ uvedlo 25 

respondentů (tj. 44,0%) a odpověď „16 let a více“ uvedlo 6 respondentů (tj. 11,0%).  

 

Graf č. 5 - Doba působení respondenta na dané pracovní pozici 

Otázka 5

9; 16%

16; 29%
25; 44%

6; 11%

do 5 let 

5-10 let 

11-15 let 

16 let a více

 

Zdroj: vlastní šetření  

 

 

Otázka 6 Jak byste charakterizoval/a pojem „náhlé příhody břišní“? 

Na otázku 6 odpovědělo správně, tedy možností odpovědi „onemocnění 

břicha, které vzniká náhle a kdy je nemocný ohrožen na životě“, 41 respondentů (tj. 

73,0%), odpověď „onemocnění břicha, které je neakutního charakteru“ uvedlo 6 

respondentů (tj. 11,0%) a odpověď „onemocnění břicha, které není závažného 

charakteru a nevyžaduje „rychlé jednání““ uvedlo 9 respondentů (tj. 16,0%).  
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Graf č. 6 - Charakteristika pojmu náhlé příhody břišní 
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onemocnění břicha, které

není závažného charakteru a

nevyžaduje „rychlé jednání“

 

Zdroj: vlastní šetření  

 

 

Otázka 7 Můžete uvést, na jaké typy se náhlé příhody břišní dále dělí? 

Na otázku 7 odpovídali respondenti zcela volnou možností odpovědi. Dělení 

náhlých příhod břišních do třech skupin (zánětlivé, ileózní a úrazové náhlé příhody 

břišní) uvedlo 47 respondentů (tj. 84,0%), dělení náhlých příhod břišních na typ 

zánětlivý a ileózní uvedlo 5  respondentů (tj. 9,0%) a odpověď nevím uvedli zbylí 4 

respondenti (tj. 7,0%).  

 

 

 

Otázka 8 Můžete uvést, co bývá příčinou vzniku náhlé příhody břišní ileózního 

charakteru? 

Graf 6 prezentuje odpovědi respondentů na otázku 8, kdy bylo zjištěno,  

že odpověď „nic, vzniká sama od sebe“ uvedlo 9 respondentů (tj. 16,0%), možnost 

odpovědi „zánět“ uvedlo 13 respondentů (tj. 23,0%) a důvod vzniku náhlé příhody 

břišní ileózního typu „nádorem“ uvedlo 34 respondentů (tj. 61,0%).  
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Graf č. 7 - Příčina vzniku náhlé příhody břišní ileózního charakteru 

Otázka 8
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13; 23%
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Zdroj: vlastní šetření  

 

 

Otázka 9 Domníváte se Vy sám/sama, že jste z profesního hlediska dostatečně 

informován/a o možnostech a postupech přednemocniční péče u nemocných 

s náhlou příhodou břišní ileózního charakteru? 

Z odpovědí na otázku 9 bylo zjištěno, že možnost „1 (dostatečně)“ uvedlo 21 

respondentů (tj. 38,0%), odpověď „2 (spíše dostatečně)“ uvedlo 17 respondentů (tj. 

30,0%), odpověď „3 (nevím)“ zvolilo 9 respondentů (tj. 16,0%), odpověď „4 (spíše 

nedostatečně)“ uvedlo 5 respondentů (tj. 9,0%) a odpověď „5 (rozhodně 

nedostatečně)“ uvedli 4 respondenti (tj. 7,0%). Odpověď „1“ značila nejvyšší 

informovanost daného respondenta o výzkumné problematice a odpověď „5“ 

znamenala nejnižší informovanost respondenta.  
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Graf č. 8 - Názor respondentů na vlastní informovanost o výzkumném tématu 

Otázka 9
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9; 16%

5; 9%
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dostatečně 

spíše dostatečně 

nevím 
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rozhodně nedostatečně

 

Zdroj: vlastní šetření  

 

Otázka 10 V čem vidíte negativa v roli přednemocniční péče u nemocných s náhlou 

příhodou břišní?   

 

Graf 8 prezentuje odpovědi respondentů na otázku 10 z použitého dotazníku. 

Možnost odpovědi „nedostatek času“ uvedlo 12 respondentů (tj. 21,0%), odpověď 

„nedostatečné vybavení záchranného vozu“ uvedlo 9 respondentů (tj. 16,0%), 

odpověď „nezájem sester, záchranářů“ zvolilo 25 respondentů (tj. 45,0%), možnost 

odpovědi „málo informací o dané problematice“ uvedlo 9 respondentů (tj. 16,0%).  

A možnost odpovědi „jiné“ uvedl pouze 1 respondent (tj. 2,0%), kdy se jednalo 

 o odpověď malé finanční ohodnocení pracovníků v přednemocniční péči.  
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Graf č. 9 - Negativa přednemocniční péče u pacientů s náhlou příhodou břišní ileózního charakteru 
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25; 45%
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jiné 

 

Zdroj: vlastní šetření  

 

Otázka 11 V čem vidíte pozitiva v roli přednemocniční péče u nemocných s náhlou 

příhodou břišní?   

Z odpovědí na otázku 11 je zřejmé, že oslovení respondenti považují za hlavní 

pozitiva péče o nemocné s náhlou příhodou břišní „dostatečné vybavení záchranného 

vozu“ což uvedlo 19 respondentů (tj. 34,0%), dále „zájem sester a záchranářů“ uvedlo 

17 respondentů (tj. 30,0%), možnost „pravidelné školení v dané problematice“ uvedlo 

15 respondentů (tj. 27,0%), možnost odpovědi „dostatek času“ uvedlo 5 respondentů 

(tj. 9,0%), odpověď „jiné“ neužil žádný z oslovených respondentů.  
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Graf č. 10 - Pozitiva přednemocniční péče u pacientů s náhlou příhodou břišní ileózního charakteru 

Otázka 11

17; 30%

15; 27%

19; 34%

5; 9% 0; 0%

zájem sester a záchranářů

pravidelné školení v dané

problematice

dostatečné vybavení

záchranného vozu

dostatek času

jiné 

 

Zdroj: vlastní šetření  

 

Otázka 12 Můžete uvést, které nejčastější příznaky udávají pacienti v souvislosti s 

onemocněním náhlou příhodou břišní ileózního charakteru?  

U této otázky mohli respondenti volit více možností odpovědí, proto zde není 

prezentováno procentuelní zastoupení odpovědí respondentů. Z odpovědí 

respondentů je zřejmé, že za nejčastější symptomy náhlé příhody břišní ileózního 

charakteru považují bolest břicha (56 respondentů), šokový stav (51 respondentů), 

krev ve stolici (41 respondentů), zvracení krve (36 respondentů), vysoký krevní tlak 

(34 respondentů), bolest hlavy (21 respondentů), bolest v krku (12 respondentů)  

a kašel uvedlo 9 respondentů.  

 

Za správné odpovědi jsou považovány následující odpovědi respondentů: krev 

ve stolici, zvracení krve, bolesti břicha, vysoký krevní tlak a šokový stav.  
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Tabulka 2 - Nejčastější příznaky náhlé příhody břišní ileózního charakteru 

Možnosti odpovědí 
Počty odpovědí 

od 
respondentů 

krev ve stolici 41 

zvracení krve 36 

bolest břicha 56 

bolest hlavy 21 

vysoký krevní tlak 34 

bolest v krku  12 

kašel 9 

šokový stav 51 

  

Zdroj: vlastní šetření  

 

Otázka 13 Jaké diagnostické postupy se nejčastěji používají při diagnostice náhlé 

příhody břišní?  

 

Na tuto otázku mohli respondenti opět zvolit více možností odpovědí, proto 

zde není prezentováno procentuelní zastoupení odpovědí respondentů. Nečetnější 

odpovědí bylo ultrazvuk (55 respondentů), biochemické vyšetření krve (52 

respondentů), rentgenologické vyšetření (50 respondentů), magnetická rezonance  

(48 respondentů), vyšetření moče (39 respondentů), sedimentace (31 respondentů), 

punkce dutiny břišní (16 respondentů), kolonoskopie (12 respondentů), výtěr z rekta 

(8 respondentů) a možnost punkce dutiny hrudní uvedli 3 respondenti. Možnost výtěr 

z rekta neuvedl žádný z oslovených respondentů.  
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Tabulka 3 - Nejčastější diagnostické postupy u náhlé příhody břišní ileózního charakteru 

Možnosti odpovědí 
Počty odpovědí 

od 
respondentů 

biochemické vyšetření krve 52 

vyšetření moče 39 

kolonoskopie 12 

ultrazvuk  55 

rentgenové vyšetření 50 

magnetická rezonance  48 

výtěr z rekta  8 

sedimentace  31 

výtěr z krku  0 

punkce břišní dutiny  16 

punkce hrudní dutiny 3 

  

Zdroj: vlastní šetření  

 

Otázka 14 Prosím uveďte, které z vyšetření se u nemocných s podezřením na náhlou 

příhodu břišní standardně provádějí? 

Graf 10 zobrazuje odpovědi respondentů na otázku 15, kdy bylo zjištěno,  

že odpověď „krevní obraz, biochemické vyšetření krve, krevní skupina a Rh faktor“ 

uvedlo 34 respondentů (tj. 61,0%), odpověď „imunologické vyšetření krve, krevní 

obraz“ uvedlo 13 respondentů (tj. 23,0%) a odpověď „kreatinin clearence, 

biochemické vyšetření krve“ uvedlo 9 respondentů (tj. 16,0%).  

Graf č. 11 - Standardně provedená vyšetření při podezření na náhlou příhodu břišní 

Otázka 14 

34; 61%
13; 23%

9; 16%
krevní obraz, biochemické

vyšetření krve, krevní

skupina a Rh faktor

imunologické vyšetření krve,

krevní obraz

kreatinin clearence,

biochemické vyšetření krve

 

Zdroj: vlastní šetření  
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Otázka 15 Můžete uvést u kterého typu ileózní náhlé příhody břišní se užívá 

konzervativního léčebného postupu? 

Oslovení respondenti na otázku 15 odpověděli, že konzervativního léčebného 

postupu se užívá u „paralytického ileu“ což uvedlo 37 respondentů (tj. 66,0%), 

možnost „mechanický ileus“ uvedlo 16 respondentů (tj. 29,0%) a možnost „prostý 

ileus“ uvedli 3 respondenti (tj. 5,0%). Možnost odpovědi „jiné“ neuvedl žádný 

respondent.  

 

Graf č. 12 - U jakých typů ileózní náhlé příhody břišní se užívá konzervativního léčebného postupu 

Otázka 15

37; 66%

16; 29%

3; 5%0; 0%

„paralytického ileu

mechanický ileus

prostý ileus

jiné

 

Zdroj: vlastní šetření 

Otázka 16 U pacienta s podezřením na náhlou příhodu břišní nesmíte? 

Na otázku 16 uvedlo 39 respondentů (tj. 70,0%), že se nesmí nemocnému 

podat analgetika před konečným stanovením diagnózy, 5 respondentů (tj. 9,0%) 

uvedlo, že se nesmí provést palpační vyšetření břicha, 12 respondentů (tj. 21,0%) 

uvedlo, že se nesmí podat nemocnému infúzní roztoky. Možnost odpovědi „jiné“ 

neuvedl žádný respondent.  
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Graf č. 13 - Při podezření na náhlou příhodu břišní se nesmí 

Otázka 16

39; 70%

5; 9%

12; 21%
0; 0%

podat analgetika před

konečným stanovením

diagnózy

nesmí provést palpační

vyšetření břicha

nesmí podat nemocnému

infúzní roztoky

jiné

 

Zdroj: vlastní šetření  
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7 DISKUZE 

7.1 Diskuze s užitou metodikou a technikou sběru dat  

K výzkumnému šetření použitou výzkumnou metodikou byl kvantitativní 

výzkum, kdy jsem použila mnou sestrojený dotazník. Sběr dat jsem zrealizovala  

u  zdravotnických pracovníků (všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři), kteří 

v době provedení výzkumu pracovali buď u záchranné služby nebo na oddělení 

intenzivní péče nebo na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. V celkovém počtu 

dotazník obsahoval 16 otázek, které byly uzavřeného, polootevřeného a otevřeného 

typu. První část dotazníku obsahovala otázky identifikační jako je např. věk, pohlaví, 

doba vykonávané profese aj. Ve druhé části jsem se již zaměřovala na konkrétní 

znalosti a dovednosti respondentů v oblasti přednemocniční péče o osoby s náhlou 

příhodou břišní ileózního charakteru. 

Na podkladě návratnosti dotazníků, způsobu odpovědí respondentů na otázky 

v dotazníku a z výsledků dotazníků se domnívám, že mnou zvolená a následně použitá 

technika výzkumu (dotazník) byla zvolena vhodně, efektivně a přínosně, neboť jsem 

zjistila velké množství zajímavých a podnětných informací. Pozitivem zvoleného 

dotazníkového šetření je ta skutečnost, že se jednalo o, pro respondenty, zcela 

anonymní šetření, kde vyjadřovali, bez obav, své postoje, názory a znalosti.   

7.2 Vyhodnocení výzkumných hypotéz 

Hypotéza č. 1 „Více než 80% respondentů bude správně definovat pojem 

„náhlé příhody břišní“ „ byla nepotvrzena, neboť odpověď, že náhlé příhody břišní 

představují „onemocnění břicha, které vzniká náhle a kdy je nemocný ohrožen  

na životě“ uvedlo pouze 41 respondentů (tj. 73,0%)z tohoto počtu bylo 30 

zdravotnických záchranářů a 11 sester, z celkového počtu 56 osob.   

Hypotéza č. 2 „Více jak 50% respondentů uvede správně příčinu vzniku náhlé 

příhody břišní ileózního charakteru“ byla potvrzena a to na podkladě odpovědi 

respondentů na otázku 8, kdy bylo zjištěno, že odpověď „nádorem“ uvedlo 34 

respondentů (tj. 61,0%).  
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Hypotéza č. 3 „Méně jak 50% respondentů uvede, že se domnívá,  

že je z hlediska profesního dostatečně informováno o možnostech a postupech 

přednemocniční péče u nemocných s náhlou příhodou břišní ileózního charakteru“ 

byla  potvrzena, a to na podkladě odpovědí respondentů na otázku č. 9 z použitého 

dotazníku. Odpověď „1“, tj. nejvyšší informovanost uvedlo 21 respondentů  

(tj. 38,0%), a odpověď „2“ uvedlo 17 respondentů (tj. 30,0%). Možnost odpovědi „1“  

a „2“ v celkovém součtu dává 68,0%.  

Hypotéza č. 4 „Více jak 80% respondentů uvede, že u pacienta s podezřením 

na náhlou příhodu břišní mu nesmí podat analgetika před konečným stanovením 

diagnózy lékařem“ byla nepotvrzena, neboť na otázku 17 z použitého dotazníku 

uvedlo pouze 39 respondentů (tj. 70,0%), že se nesmí nemocnému podat analgetika 

před konečným stanovením diagnózy lékařem nebo na podkladě jasné indikace, 

k aplikaci analgetika, lékařem. Z počtu 39 respondentů bylo 20 zdravotnických 

záchranářů a 19 sester. 

7.3 Zhodnocení výsledků výzkumu  

V této kapitole bych se zaměřila na představení těch pro mě nejzajímavějších 

 a nejpodnětnějších výsledků provedeného výzkumu. Výzkumný soubor (56 

oslovených respondentů) byl zastoupen 39 ženami (tj. 92,0%) a 17 muži (tj. 8,0%). 

Z celkového počtu 56 osob bylo nevyšším dosaženým vzděláním „vysokoškolské 

vzdělání“, což uvedlo 20 respondentů (tj. 36,0%), „vzdělání specializační“ uvedlo 14 

respondentů (tj. 25,0%), což svědčí o poměrně vysoké odbornosti respondentů. Dále 

jsem se zaměřila na zjištění, počtu diplomovaných zdravotnických záchranářů  

ve výzkumném souboru, kterých bylo 27 (tj. 48,0%) a diplomovaných všeobecných 

sester bylo 29 (tj. 52,0%).  

Zajímavý je pohled na otázku 10 (V čem spatřujete negativa v roli 

přednemocniční péče u nemocných s náhlou příhodou břišní?), kdy jsem zjistila,  

že vůbec nejpočetnější odpovědí respondentů byla „nezájem sester, záchranářů“, 

kterou uvedlo až 25 respondentů (tj. 45,0%), takže téměř polovina z celého 

výzkumného souboru respondentů. Dále to byla odpověď  „nedostatek času“, kterou 

uvedlo 12 respondentů (tj. 21,0%), odpověď „nedostatečné vybavení záchranného 
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vozu“ uvedlo 9 respondentů (tj. 16,0%) a odpověď možnost odpovědi „málo informací 

o dané problematice“ uvedlo také 9 respondentů (tj. 16,0%).  

Další velmi podnětnou otázkou byla otázka 11 (V čem spatřujete pozitiva v roli 

přednemocniční péče u nemocných s náhlou příhodou břišní?), kdy odpověď 

„dostatečné vybavení záchranného vozu“ uvedlo 19 respondentů (tj. 34,0%), odpověď 

„zájem sester a záchranářů“ uvedlo 17 respondentů (tj. 30,0%), odpověď „pravidelné 

školení v dané problematice“ uvedlo 15 respondentů (tj. 27,0%). Velmi zajímavou 

částí výzkumu bylo zjišťování konkrétních znalostí u oslovených respondentů, kdy 

jsem jim v dotazníku kladla otázky týkající se přímo péče o nemocné s náhlou 

příhodou břišní ileózního charakteru. Například u otázky, která se týkala hlavních 

příznaků uvedeného onemocnění, respondenti uváděli, že za zcela dominující příznak 

považují jednoznačně bolest břicha (56 respondentů), šokový stav (51 respondentů), 

krev ve stolici (41 respondentů), zvracení krve (36 respondentů), vysoký krevní tlak 

(34 respondentů) aj. U této otázky respondenti volili více možností odpovědí.  

Na otázku 14 (Můžete uvést, u kterého typu ileózní náhlé příhody břišní  

se užívá konzervativního léčebného postupu?) oslovení respondenti uvedli, že se 

konzervativního léčebného postupu využívá u „paralytického ileu“, kdy tuto možnost 

odpovědi uvedlo 37 respondentů (tj. 66,0%), možnost „mechanický ileus“ uvedlo 16 

respondentů (tj. 29,0%) a možnost „prostý ileus“ uvedli 3 respondenti (tj. 5,0%). 

Možnost „jiné“ nepoužil žádný z oslovených respondentů.  
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ZÁVĚR 

Předkládaná práce se zaměřuje na oblast problematiky intenzivní péče  

u nemocných s náhlou příhodou břišní ileózního charakteru.   

V rámci první kapitoly teoretické části práce, se zabývám popisem 

anatomických a fyziologických parametrů střevního systému. V dalších kapitolách  

se dále věnuji vymezení náhlých příhod břišních a jejich dělení se současným 

definováním hlavních příznaků. V rámci této kapitoly popisuji všechny typy náhlých 

příhod břišních, ale důraz kladu na popis náhlé příhody břišní ileózního typu. V třetí 

kapitole teoretické části práce se zabývám kompetencemi zdravotnického pracovníka 

v přednemocniční péči o pacienta. V dalších kapitolách prezentuji praktickou část 

práce a výstupy provedeného výzkumného šetření. K výzkumu jsem zvolila 

kvantitativní výzkumnou metodiku, a ke sběru dat dotazník, který jsem sestrojila  

na podkladě studia odborné literatury, která se zabývala výzkumným problémem. 

Celkem jsem prostřednictvím výzkumného šetření oslovila 56 respondentů. Výzkumný 

soubor byl tvořen zdravotnickými pracovníky, kteří v době výzkumu pracovali 

 na anesteziologicko – resuscitačním oddělení, na odděleních intenzivní péče nebo  

u rychlé záchranné služby. Celkem bylo distribuováno 75 dotazníků. Návratnost byla 

69 dotazníků a další 13 dotazníků bylo, z hodnocení odstraněno, neboť nebyly úplně 

vyplněny. Konečná návratnost tedy činila 56 dotazníků, tj. 74,6%. 

Hlavním cílem práce bylo analyzovat teoretické znalosti zdravotnických, 

pracovníků, záchranářů a všeobecných sester, kteří se v oblasti intenzivní péče 

dostávají do kontaktu s nemocnými s náhlou ileózní příhodou břišní. Domnívám se,  

že cíl práce byl splněn. 

Výzkumné hypotézy byly definovány čtyři s tím, že hypotéza č. 1 a č. 4 byly 

nepotvrzeny a hypotéza č. 2 a č. 3 byly výzkumným šetřením potvrzeny.  

Práce rozkrývá a vysvětluje mnohé informace a zajímavosti, které se týkají 

 a zaměřují na oblast problematiky intenzivní péče o nemocné s náhlou příhodou 

břišní ileózního typu. Domnívám se, že výrazným pozitivem této práce je fakt,  

že výsledky výzkumného šetření ukazují nejen obecné postřehy respondentů,  

ale prezentují i jejich znalosti a schopnosti v dané oblasti. Práce tedy ukazuje 

komplexní pohled na dané téma. Zároveň bych ráda uvedla, že výsledky práce není 
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možno příliš generalizovat, a to proto, že jsem pracovala s poměrně malou skupinou 

respondentů a pouze ve vybraném zařízení. Proto lze předpokládat, že pokud bych 

výzkum prováděla v jiném zařízení, tak by se výsledky mohly značně lišit. Ale jistě  

se jedná o výzkum, který je velice zajímavý a podněcuje k realizaci dalších šetření  

na toto téma. 



 50 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В своей выпускной работе я занималась проблематикой внезапныхболей в 

брюшной полости и вариантов обеспечения больничного ухода в таких случаях.. 

В теоретической части я описала анатомию и физиологию кишечника.Я 

попыталась кратко систематизировать случаи внезапных абдоминанальных 

болей и методы их исследования.  

 Далее я описала отдельные этапы медицинского ухода за больными  от 

поступления больного в больницу до послеоперационного ухода. В последней 

главе теоретической части я описала профессиональные компетенции 

отдельных медицинских работников (не врачей), которые заботятся о этих 

больных в отделениях интенсивной терапии. В практической части я занялась 

исследованием знаний и умений медицинских сестер и спасателей, которые 

работают в отделениях интенсивной терапии.  

 Полученные данные я использовала при составлении графиков и таблиц. 

Проведя данное исследование, я получила новую информацию  и пополнила 

свои знания в этой области. 
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Příloha č. 1 

Vážená paní, Vážený pane, 

jmenuji se XXXXXXXXXX a jsem studentkou XXXX. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění 

následujícího dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce s názvem: Intenzivní 

péče ileózních náhlých příhod břišních. Prosím o zodpovězení všech otázek   

v dotazníku. Předem bych Vás chtěla ubezpečit, že veškeré od Vás získané informace  

a připomínky jsou zcela anonymní a budou použity pouze ke studijním účelům  

a k vypracování mé bakalářské práce. Děkuji Vám za ochotu při vyplnění mého 

dotazníku. 

                                                                                                                     XXXXXXXXXX 

 

 

1. Pohlaví 

a) Žena  

b) Muž 

 

2. Váš věk  

a) 18-20 let 

b) 21-30 let 

c) 31-40 let 

d) 41-50 let 

e) 51-60 let 

f) 61 let a více 

 

3. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

a) středoškolské s maturitou 

b) vyšší odborné 

c) vysokoškolské 

d) specializační (např. ARIP) 
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4. V současné době pracujete jako? 

a) diplomovaný zdravotnický záchranář 

b) diplomovaná všeobecná sestra 

c) jiné, prosím uveďte: …………………. 

 

5. Jak dlouho pracujete ve Vaší současné profesi? 

a) do 5 let  

b) 5 – 10 let 

c) 10 -15 let 

d) 16 let a více 

 

6. Jak byste charakterizoval/a pojem „náhlé příhody břišní“? 

a) onemocnění břicha, které je neakutního charakteru 

b) onemocnění břicha, které vzniká náhle a kdy je nemocný ohrožen na životě 

c) onemocnění břicha, které není závažného charakteru a nevyžaduje „rychlé jednání“ 

 

7. Můžete uvést, na jaké typy se náhlé příhody břišní dále dělí? 

Prosím uveďte:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Můžete uvést, co bývá příčinou vzniku náhlé příhody břišní ileózního charakteru? 

a) nic, vzniká sama od sebe 

b) zánět 

c) nádor 
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9. Domníváte se Vy sám/sama, že jste z profesního hlediska dostatečně 

informován/a o možnostech a postupech přednemocniční péče u nemocných 

s náhlou příhodou břišní ileózního charakteru? (označte 1 – nejvyšší informovanost, 

5 – nejnižší informovanost) 

a) 1: dostatečně 

b) 2:  spíše dostatečně 

c) 3: nevím 

d) 4: spíše nedostatečně 

e) 5: rozhodně nedostatečně 

 

10. V čem spatřujete negativa v roli přednemocniční péče u nemocných s náhlou 

příhodou břišní?   

a) nedostatek času 

b) nedostatečné vybavení záchranného vozu 

c) nezájem sester, záchranářů 

d) málo informací o dané problematice 

e) jiné uveďte ……………………………………….. 

 

11. V čem spatřujete pozitiva v roli přednemocniční péče u nemocných s náhlou 

příhodou břišní?   

a) zájem sester a záchranářů 

b) pravidelné školení v dané problematice 

c) dostatečné vybavení záchranného vozu 

d) dostatek času 

e) jiné uveďte ……………………………. 
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12. Můžete uvést, které nejčastější příznaky udávají pacienti v souvislosti s 

onemocnění náhlou příhodou břišní ileózního charakteru? (označte všechny správné 

odpovědi) 

a) krev ve stolici 

b) zvracení krve 

c) bolest břicha 

d) bolest hlavy 

e) vysoký krevní tlak 

f) bolest v krku  

g) kašel 

h) šokový stav 

 

13. Jaké diagnostické postupy se nejčastěji používají při diagnostice náhlé příhody 

břišní? (označte všechny správné odpovědi) 

a) biochemické vyšetření krve 

b) vyšetření moče 

c) kolonoskopie 

d) ultrazvuk  

e) rentgenové vyšetření 

f) magnetická rezonance 

g) výtěr z rekta 

h) sedimentace 

i) výtěr z krku 

j) punkce břišní dutiny 

k) punkce hrudní dutiny 

 

14. Prosím uveďte, které z vyšetření se u nemocných s podezřením na náhlou 

příhodu břišní standardně provádějí? 

a) krevní obraz, biochemické vyšetření krve, krevní skupina a Rh faktor 

b) imunologické vyšetření krve, krevní obraz 

c) kreatinin clearence, biochemické vyšetření krve 
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15. Můžete uvést u kterého typu ileózní náhlé příhody břišní se užívá 

konzervativního léčebného postupu? 

a) mechanický ileus 

b) paralytický ileus 

c) prostý ileus  

d) jiné, uveďte: …………………………………………………………………………………..… 

 

16. U pacienta s podezřením na náhlou příhodu břišní nesmíte? 

a) provést vyšetření břicha pohmatem 

b) podat mu analgetika před konečným stanovením diagnózy lékařem 

c) podat mu infúzní roztoky  

d) jiné, uveďte: …………………………………………………………………………………..… 

  

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. 

 

 

 

Pokud chcete něco uvést. Uveďte to prosím zde:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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