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Úvod 

Ve své absolventské práci se budu zabývat akutními stavy u klientů s cystickou 

fibrózou. 

Toto téma jsem si vybrala, protože cystická fibróza mi není zcela cizí. Mé starší 

sestře byla tato nemoc diagnostikována ve věku tří let. Od té doby se naší rodině zcela 

změnil život. Nyní jí je 27 let, po komplikovaném těhotenství a porodu dcery se její 

zdravotní stav výrazně zhoršil. I přesto, že je cystická fibróza nejčastější geneticky 

vrozené onemocnění, je široká veřejnost stále o problematice této nemoci 

nedostatečně informována. 

Z tohoto důvodu jsem se nakonec pro výše uvedené téma rozhodla. Ráda bych 

dostala v rámci své absolventské práce možnost tuto nemoc dostat do povědomí 

širšího okruhu naší veřejnosti. A to jak lidí z laické veřejnosti, nebo třeba i budoucího 

zdravotnického personálu, kteří o tomto velmi závažném, nevyléčitelném, smrtelném 

onemocnění nevědí. Nejsou tedy schopni si představit zdravotní komplikace spojené se 

složitou léčbou, rehabilitací, nutričním omezením včetně částečného sociálního 

vyloučení, které tato nemoc způsobuje. 

Nejprve se budu věnovat obecným informacím o této závažné nemoci a 

následně popíši komplikace, jež mohou u takto nemocných teoreticky vést k potřebě 

využití akutní lékařské péče. 

V praktické části provedu dotazníkový průzkum. Budu dotazovat zdravotnický 

personál i samotné nemocné s cystickou fibrózou. Na základě vyhodnocení těchto 

dotazníků, budu moci vyvodit závěry o informovanosti zdravotníků ve smyslu specifika 

péče o klienty nemocných cystickou fibrózou a stavech, které skutečně nejčastěji 

vyžadují akutní péči. 
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1 Cíl absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl 

Popsat nejčastější ošetřovatelské problémy, při péči o pacienta s cystickou fibrózou 

v přednemocniční péči. 

 

1.2  Dílčí cíle 

 

Byly zvoleny 2 dílčí cíle: 

 popsat nejčastější stavy, které vyžadují přednemocniční péči, 

 zjistit jaká je informovanost zdravotnického personálu o problematice cystické 

fibrózy. 

 

1.3  Hypotézy 

 

Z důvodu výskytu nemoci u mé sestry a z osobních zkušeností při odborné praxi jsem 

zvolila následující hypotézy: 

H1: Až 40% nemocných s cystickou fibrózou mělo natolik závažný stav, že bylo nutné 

ošetření zdravotnické záchranné služby. 

H2: Více než 80 % zdravotnických záchranářů ví, jak se cystická fibróza projevuje. 

 

1.4  Výzkumné nástroje 

 

Při zpracování absolventské práce jsem postupovala následujícími kroky: 

 Práce s odbornou literaturou 

 Vypracování dotazníků ze zjištěných skutečností 

 Uskutečnění dotazníkového šetření 
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Seznam použitých zkratek 

 

CF- cystická fibróza 

CFRD- diabetes mellitus vázaný na cystickou fibrózu 

CFTR- transmembránový regulátor vodivosti  

ČR- Česká Republika 

DIOS- distální intestinální obstrukční syndrom 

DNA- deoxyribonukleová kyselina 

FN- fakultní nemocnice 

i.v. GTT- intravenózní glukózový toleranční test 

IRT- imunoreaktivní trypsinogen 

MRSA- methicilin-rezistentní zlatý stafylokok 

NaCl- vodní roztok chloridu sodného 

oGTT- orální glukózový toleranční test 

PNP- přednemocniční péče 

SpO2- saturace 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Co je cystická fibróza? 

 

Cystická fibróza (dále jen CF) je chronické, dědičně přenášené, nevyléčitelné a 

smrtelné onemocnění. 

Projevuje se stále se opakujícími infekcemi dýchacích cest, nedostatečným 

prospíváním, vysokým množstvím soli v potu a u mužů způsobuje v 98 % neplodnost. 

Nemoc doprovází celá řada komplikací, které její průběh často ovlivňují a mění. 

Mnohdy tyto komplikace mohou být prvním ukazatelem choroby. Můžeme říct, že 

kromě centrálního nervového systému postihuje snad všechny ostatní soustavy. 

Nejčastěji je postižena dýchací soustava, zažívací soustava, potní žlázy a reprodukční 

ústrojí.[1, 2, 3] 

„V ČR bylo k 31. 1. 2014 registrováno celkem 584 nemocných, z nich 355 ve věku do 

završení 19 let.“ [4] 

 

2.2  Podstata onemocnění 

 

Za onemocnění CF může mutace genu nazývaného CFTR (cystic fibrosis 

trnasmembrane conductance regulator). V českém jazyce to znamená 

transmembránový regulátor vodivosti. Tento gen řídí skladbu proteinů v buněčných 

organelách. Skladba pak vypluje na povrch buňky, kde tvoří chloridový kanál. Různé 

mutace genu CFTR ovlivňují u každého jedince tento proces jinak, dopadem je pak 

porucha chloridového kanálu. Ta způsobí nedostatečný transport chloridů přes buněčn 

ou membránu a pro udržení elektroneutrality je nadměrně pohlcován sodík a 

voda. Tím jsou ovlivňovány přeměny vlastností hlenů, pH, iontové složení, množství 

vody a tím vazkost hlenů, což je jedním z klinických příznaků. [1, 2, 10] 
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2.3  Diagnóza 

 

Diagnóza v prenatálním období a prevence CF je založena na vyšetření mutací 

genu CFTR u plodu od 12. týdne těhotenství, pomocí odběru buněk DNA z plodové 

vody nebo placenty. Molekulárně genetické vyšetření DNA stanoví, zda se jedná o 

vyvíjející se plod s CF, nebo zdravého jedince. Doplňující molekulárně genetické 

vyšetření lze vyšetřit ultrazvukovým a biochemickým vyšetřením plodové vody 

 v  17. - 18. týdnu gravidity. V České republice se zavedlo celoplošné screeningové 

vyšetření u novorozenců. Vyšetření se provádí ve dvou fázích. V první fázi se odebere 

kapka krve z patičky novorozence mezi 72. až 96. hodiny jeho života. Ze ,,suché“ kapky 

krve se měří IRT1, který díky své koncentraci, ukáže na jedince s rizikem CF. U 

novorozence s prokázaným vyšším rizikem CF se provádí druhá fáze vyšetření. 

Molekulárně genetické vyšetření pro mutace CF je postaveno také na odběru 

kapky krve z patičky novorozeného miminka. Novorozenci s vyšší hladinou IRT a 

nalezenou mutací jsou posíláni na potní test, podle jehož výsledků rozhodují odborníci 

o následujících postupech. [2, 7, 10] 

 

2.4  Klinické příznaky: 

 

U každého jedince s CF se klinické příznaky liší. Skoro každý nemocný má v 99 % 

vysoký obsah solí v potu. U dospělých mužů je v 98 % přítomná neplodnost. Postižení 

dýchacích cest je u všech nemocných, může se ovšem ukázat až v průběhu života. 

Porucha trávení je přítomná u 80 – 85 % nemocných, může se postupem času rozvíjet. 

Důležité je myslet na to, že postižení zažívacích a dýchacích cest spolu jdou ruku 

v ruce a ovlivňují průběh nemoci. Nemocní nemají chuť k jídlu, neprospívají, ubývají na 

váze a špatně tráví. Takto nemocný člověk hůř bojuje s infekcemi a jakýmikoli dalšími 

problémy spojenými s postižením dýchacích cest. Charakteristické příznaky pro 

nemocné s CF jsou každodenní kašel s vykašláváním sputa, dušnost, menší tolerance na 

fyzickou námahu, soudkovitý hrudník, paličkovité prsty, nafouklé břicho, porucha 

                                                      
1
 IRT - imunoreaktivní trypsin 
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růstu, poměrně tenké končetiny, plynatost, bolesti břicha a páchnoucí, mastné stolice. 

[1, 2, 5,] 

 

Chronická obstrukce dýchacích cest patří u nemocných s CF mezi nejvýznamnější 

funkční abnormality. Na sliznicích dýchacích cest se vytváří hustý, vazký hlen. Ten 

zabraňuje samočistícímu procesu v plicích a brání pohybu řasinek. Díky tomu se 

v dýchacích cestách snadno usídlí bakterie a viry, které způsobí infekci a zánět. Sliznice 

zduří, zčervená a je celá zanesená hlenem. Z tohoto důvodu trpí nemocní často se 

opakujícími infekcemi dýchacích cest. [1, 2, 3] 

 

 Bakteriální plicní infekce: 

Hlavní patogeny vyvolávající infekce u nemocných s CF jsou zánět průdušek, 

průdušinek, pneumonie, Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok), Haemophilus 

influenzae a Streptococcus pneumoniae. Níže jsou uvedeny nejvíce se vyskytující 

bakteriální infekce u CF.[2, 7] 

Pseudomonas aeruginos - jsou jí infikováni v  80 % dospělí pacienti. Bakterie je 

přítomna ve špatně chlorované vodě v  bazénech, půdě kontaminované výkaly, 

stomatologických vrtačkách, stojaté vodě,  inhalátorech, v sifonech vodovodních 

zařízení a toaletách. Dokud nedojde k aerosolu, bakterie na vzduchu uschne a zahyne.  

Pseudomonas aeruginosa způsobuje častý pobyt pacientů v nemocnicích, zhoršuje 

plicní funkce, rozvíjí bronchiektázie a nepříznivě zkracuje vyhlídky na přežití. Nutné je 

předcházet styku s možnostmi nákazy a včasná antibiotická léčba.[2, 3, 7, ] 

 

Burkholderia cepacia -  je bakterie, která způsobuje chronický zánět dýchacích cest a 

nepříznivě zhoršuje průběh onemocnění. Tato bakterie se může vyskytovat v hnijící 

cibuli, ale nejčastěji je způsobena přenosem mezi pacienty prostřednictvím 

zdravotnického personálu. B. cepacia je většinou rezistentní na antibiotika a proti 

dezinfekčním roztokům. Proto je nutné, aby při hospitalizaci měl každý nemocný jiný 

ošetřující personál a nedocházelo k přenosu. [2, 3] 

 



12 
 

Methicilin rezistentní staphylococcus aureus (MRSA) - patří do skupiny bakterií 

zlatého stafylokoka. Infikovaný jedinec musí být izolován od ostatních pacientů a to i 

v případě ambulantního vyšetření. Zejména protože, je tato bakterie odolná proti 

antibiotické léčbě. Ve vzácných případech se podaří tuto infekci vyléčit, bohužel se 

častěji stává infekcí chronickou. [2, 7] 

 

Haemophilus influenza je často se opakující bakteriální infekce během života. Tato 

bakterie může zapříčinit zhoršení stavu. Ojediněle se vyskytuje i chronicky. Očkování 

proti Haemophilus influenza typu b hexavakcínou je zaměřené na zánět mozkových 

blan a záněty hrtanové záklopky. To znamená, že očkování hexavakcínou nechrání 

pacienty s CF proti infekci, i když ji do určité míry může snížit. [2, 7] 

 

2.5 Komplikace cystické fibrózy 

 

2.5.1 Dýchací ústrojí 

Sinusitis je chronické onemocnění horních dýchacích cest, tedy vedlejších dutin 

nosních.  Projevuje se rýmou, pro kterou je charakteristická hustá, žlutá barva a bolest 

hlavy v předklonu. [1, 2, 5, 7] 

 

Většině nemocných s CF se vytvářejí nosní polypy, které mohou ucpávat nosní 

průchody a znemožnit dýchání nosem. Odstraňují se chirurgickým zákrokem. [1, 2, 5] 

 

Bronchiektázie je abnormální rozšíření bronchů, způsobené chronickým zánětem 

s  každodenním vykašláváním hnisavého sputa. Infekce vedou k poškození bronchiální 

stěny a ke vzniku bronchiektázií. Mohou zapříčinit hemoptýzu, nebo pneumotorax. [1, 

2, 6] 

 

Atelektázy jsou často prvním projevem nemoci. Pokud se nedostane díky hlenem 

ucpané průdušce do částí plic vzduch, dochází k nevzdušnosti. Pokud tento stav 

přetrvává, dochází k jejich trvalému poškození.[1, 2, 5, 6] 
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Plicní emfyzém neboli rozedma plic nastane, když se při nádechu dostane vzduch do 

plic, ale kvůli hlenem zúženým průduškám se nedostane ven. Vzduch se hromadí 

v plicních sklípcích, kde dojde k  poruše přepážek a dochází k takzvané „plicní 

vzdušnosti“. [2, 6] 

 

Pneumotorax se vytváří spontánně, při větší námaze, při cestování letadly, nebo jako 

komplikace při zavedení centrálního žilního katetru. Je to závažná komplikace, která se 

léčí konzervativně, klidovým režimem a pobytem na lůžku; nemocného pozorujeme. 

V případě rozsáhlejšího nebo zhoršujícího se pneumotoraxu je nutná drenáž s aktivním 

sáním. [5, 15] 

 

Hemoptýza vzniká prasknutím průduškových tepen nebo prasknutím cév v granulační 

tkáni způsobené zánětem. Mírná hemoptýza se u nemocných s CF vyskytuje často, 

může pocházet z nosu nebo horních cest dýchacích a mnohdy není potřebná 

hospitalizace a léčba. Při masivní hemoptýze je potřeba nemocného uklidnit, 

hospitalizovat a okamžitě ukončit léčbu, která může ke krvácení přispívat. Při velké 

ztrátě krve je třeba zvážit podání krevní transfúze, nebo chirurgicky zakročit. [1, 5] 

 

Respirační selhání vzniká v pokročilém průběhu nemoci, dochází k poruše výměny 

plynů v dýchacích cestách a způsobí poruchu funkce. Hypoxie patří k příznakům 

nemoci. Pacient dokáže dlouhodobě tolerovat nízkou hladinu kyslíku v krvi. Pokud 

výrazně neklesne, nemá objektivní potíže. Tato tkáňová porucha oxygenace se pozná 

po nasazení pulsního oxymetru, který nám ukazuje hodnoty pod 92 % SpO2
2 v krvi. 

Důležité je, aby hodnota saturace nepadala při námaze a spánku. To je indikace 

k včasné kyslíkové terapii, která zlepší kvalitu života. Hyperkapnická respirační 

nedostatečnost může být zapříčiněna zhoršením plicní infekce, náhlým vznikem 

hemoptýzy a pneumotoraxu, nebo zhoršující se těžkou obstrukcí dýchacích cest. 

Nemocnému to způsobí hypoventilaci, jejímž následkem je v krvi nedostatek kyslíku a 

zvyšuje se hodnota oxidu uhelnatého. [1, 2] 

                                                      
2
 SpO2 – nasycení krve kyslíkem udávané v procentech  
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Méně častými komplikacemi u nemocných CF bývá cor pulmonale (plicní srdce) 

z důvodu velké přetíženosti srdce jako pumpy proti zúženým plicním cévám. 

Kardiomyopatií (jizvení srdce) nikoli jako při infarktu, ale roztroušeně, díky tomu může 

dojít k srdečnímu selhání. Rovněž může dojít k hypertrofické plicní osteoartropatii, 

většinou se jedná o velmi bolestivé onemocnění kolenních kloubů. Dochází ke zbytnění 

okostice. [1, 2] 

 

 2.5.2 Zažívací ústrojí 

 

Poruchy pankreatu: 

Porucha zevní sekrece pankreatu (slinivky břišní) je způsobena přítomností velmi 

vazkého hlenu ve vývodech slinivky břišní, které jsou díky němu ucpané. Proto vývody 

nemohou propustit enzymy do střeva a znemožňují tak natrávení potravy. [2, 3, 5, 11] 

 

Zánět slinivky břišní se vyskytuje u jedinců s méně častou mutací genu CF, kteří mají 

zachovanou tvorbu trávicích enzymů. Opakující se záněty pankreatu u CF nemusí mít 

příznaky jako u klasické pankreatitidy, ale mají pomalejší projevy. [2, 3, 16] 

 

Poruchy střev: 

Mekoniový ileus patří mezi náhlé příhody břišní. Dochází k němu u novorozenců, 

kterým se nepodaří vyloučit první stolici zvanou smolka. Důvodem ucpání dolní části 

tenkého střeva je vazký hlen, který brání vyloučení této stolice. Musí se řešit 

operativně, vzhledem k zhoršujícímu se stavu novorozence. Již při ultrazvukovém 

vyšetření těhotné ženy je tuto komplikaci možno zpozorovat. Ukazuje se tak 

první podezření na onemocnění CF v prenatálním vývoji. [2, 3, 11] 

 

Distální intestinální obstrukční syndrom (DIOS) se nejčastěji projevuje bolestmi 

břicha, zácpou, nechutenstvím, zvracením, nadýmáním, mastnými stolicemi a 

nafouklým břichem. Důvodem je přítomnost hlenu na stěně střeva a zaplněním velmi 

hustým obsahem. Způsobením ucpání střeva dochází při větším množství snědených 
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citrusů, zapomenutí pozřít před jídlem trávicí enzymy v kapslích, rovněž nedostatkem 

tekutin v jídle. [2, 3, 10] 

 

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku se objevuje spíše u neléčených nemocných CF. 

Každý další výhřez by měl být indikací k potnímu testu a stanovení diagnózy. Je 

způsoben častými a objemnými stolicemi, kašlem, který zvyšuje nitrobřišní tlak, a 

poruchou výživy. [2, 16] 

 

Poruchy jater: 

Postižení jater se z počátku projevuje zvětšením jater (hepatomegalie) při 

vyšetření ultrazvukem, pohmatovém vyšetření břicha, nebo změnami v jaterních 

testech. Také zvětšená, hmatná slezina (splenomegalie) je alarmujícím nálezem. 

Spojená je s portální hypertenzí, cirhózou jater a jícnovými varixy. [2, 3] 

 

Ikterus, déle trvající novorozenecká žloutenka patří k jednomu z prvních jaterních 

příznaků onemocnění CF. U starších jedinců, může být žloutenka vyvolána sepsí, 

nežádoucími účinky léků, zhoršením jaterních funkcí.[3, 15] 

 

Biliární cirhóza způsobuje ji stav, kdy se krvi, která je přiváděna ze střev do jater nedaří 

zdolat odpor v játrech, která jsou vazivově změněna. Žíly přivádějící krev ze zažívacího 

ústrojí do jater se díky tomu rozšiřují a dochází ke vzniku varixů, které mohou začít 

krvácet. Játra jsou vazivově změněna díky mutacím genu CF, žluč je ve žlučovodech 

více zahuštěna. To způsobuje hromadění žluči a zánět, jenž může vést k přestavbě 

jaterní tkáně, a ta se může rozvinout až v jaterní cirhózu (tvrdnutí jater). [2, 3, 16] 

 

Steatóza jater (ztukovatění jater) souvisí s poruchou vstřebávání živin a nutričním 

deficitem. Setkáváme se s ní zřídka v mírné formě. Bývá zjištěna pomocí 

ultrazvukového vyšetření, především díky včasné diagnóze a dostatečné léčbě, již 

od raného dětského věku. [3, 16] 

 

Portální hypertenze je spojena s krvácením z gastroezofageálních varixů. Při portální 

hypertenzi je akutní krvácení z varixů pro pacienta s chronickým postižením plic krajní 
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situací a vyžaduje urgentní řešení. Vytváří se krevním přetlakem v portálním řečišti 

způsobeným jaterní cirhózou. [2, 3, 12,] 

 

Ascites znamená nahromadění tekutiny v břišní dutině zapříčiněné jaterní cirhózou 

s portální hypertenzí. V případě, že se v dutině břišní nahromadí velké množství 

tekutiny a zhorší dýchání, je nutné provést punkci. Nesmíme zapomenout na prevenci 

hypovolémie. Rizikem může být spontánní bakteriální peritonitida. Infekce ascitu 

vznikne nejčastěji přestupem bakterie přes stěnu střev. [13, 14, 15] 

 

Porucha sleziny: 

Splenomegalie a hypersplenizmus se nazývá zvětšení sleziny kombinované se snížením 

jednoho druhu krevních buněk. Při poklesu červených krvinek dochází 

k chudokrevnosti, snížením počtu krevních destiček může dojít ke krvácení a 

nedostatek bílých krvinek snižuje obranyschopnost. Zvětšení sleziny je projevem 

portální hypertenze. Rizikem může být poranění a život ohrožující krvácení. Nadměrně 

zvětšená slezina způsobuje bolest břicha a zhoršené dýchání. [2, 15] 

 

2.5.3 Ostatní poruchy zažívacího ústrojí 

Bolesti břicha jsou u pacientů celkem časté a můžou být způsobené různými příčinami. 

Ucpání střeva zhuštěným obsahem, roztažením střevních kliček, plynatostí, svalové 

bolesti zapříčiněné kašlem. Může být ale apendicitida, nebo jiná náhlá příhoda břišní. 

V každém případě by se rozhodně neměla bolest břicha zlehčovat. [2, 3] 

 

Žlučník bývá u CF pacientů zřetelně malý. Vytváří se v něm žlučové kameny, které 

způsobují bolesti břicha, pocit hořkosti v ústech, žloutenku, nevolnost, nebo klasický 

žlučníkový záchvat. [2, 16] 

 

Gastroezofageální reflux u nemocných CF se projevuje pálením žáhy, bolestmi břicha, 

pocitem plnosti a špatným prospíváním. Jde o stav, kdy prostor mezi jícnem a 

žaludkem není dostatečně sevřen a dochází k vracení obsahu žaludku zpět do jícnu. 
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Také se může stát, že velmi kyselý obsah žaludku způsobený CF může natrávit stěnu 

jícnu a narušit ji.[2, 5] 

 

2.6 Diabetes mellitus vázaný na cystickou fibrózu 

 

Diabetes mellitus neboli cukrovka je jednou z komplikací CF známou v literatuře 

jako cystic fibrosis related diabetes, dále jen CFRD. V překladu to znamená cukrovka 

vázana ne cystickou fibrózu. Nemocní s CFRD trpí těžším postižením plic a zhoršeným 

stavem výživy. Je důležité, aby pacienti pravidelně docházeli na vyšetření glukózové 

tolerance. Včasné zjištění může zlepšit prognózu nemocných. Úmrtnost nemocných 

CFRD je až 6x vyšší oproti pacientům s normální glukózovou tolerancí při CF. Důvodem 

vzniku CFRD je postupné vazivové poškození slinivky břišní důsledkem CFTR genu s 

následným porušením pankreatických ostrůvků. Vazivová přeměna slinivky způsobuje 

zánik beta-buněk, které vytváří hormon inzulin. Charakteristické u CFRD je postupný 

úbytek inzulinu (inzulinopenie). 

 

 

Mezi běžné příznaky cukrovky u CF patří: 

 nechutenství 

 hubnutí 

 zvracení 

 zvýšený příjem tekutin 

 časté močení 

 

Zároveň může způsobit problém s dýcháním a poruchy vědomí. Diabetes je u CF zcela 

jiný oproti diabetu v běžné populaci, rozvíjí se pomalu. [2, 3, 10] 
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Vyšetření: 

 

Orální glukózový toleranční test (oGTT) objevuje poruchu glukózové tolerance. 

Provádí se na základě přítomnosti zhoršených funkcí plic, stavu výživy a snížením 

růstové rychlosti. Test se neprovádí u nemocných s akutním onemocněním. [2, 3] 

 

Doplňkovým vyšetřením je intravenózní glukózový toleranční test (i.v.GTT), ten se 

provádí u pacientů s porušenou glukózovou tolerancí bez hyperglykémie nalačno. 

Stanovuje stimulovanou sekreci inzulinu. 

Pacienti s inzulinopenií3, spolu se špatným stavem jejich výživy, jsou ohroženi 

chronickým proteinovým katabolizmem, tedy chronickým nedostatkem bílkovin. 

Léčba u nemocných s CFRD a hyperglykémií nalačno je jednoznačně indikována 

inzulinem. U pacientů s CFRD bez hyperglykémie nalačno, porušenou glukózovou 

tolerancí nebo neuspokojivou produkcí inzulinu je léčba zcela individuální. Užívání 

perorálních antidiabetik u CFRD nemocných není doporučována z důvodu 

nedostatečné produkci inzulinu, která se nedá těmito léky zlepšit. [2, 3] 

 

2.7 Postižení potních žláz u cystické fibrózy  

 

Jak už se již zmiňovalo, pot nemocných CF obsahuje až 5x více solí oproti potu 

zdravých jedinců. Ne nadarmo se nemocní označují jako slané děti. Když maminka 

políbí své miminko a pocítí větší intenzitu soli na svých rtech, je jasné, že není něco 

v pořádku. To by měl být podnět k tomu, aby se udělal potní test, který se stal 

významný v 50. letech minulého století a používá se dodnes. Rozhodně to paří mezi 

první projevy nemoci, díky kterým se v minulosti diagnostikovala spousta dětí.  

Mezi projevy slanějšího potu patří i skutečnost vytváření krystalků na kůži 

způsobovaných vyšší teplotou, nebo koroze kovů na těle. Pacientům je třeba podávat 

větší dávky soli v potravě. V horkém počasí musí dodržovat stálý příjem tekutin 

obsahujících elektrolyty, a to i při zvýšené fyzické námaze. Při nadměrném pocení 

                                                      
3
Inzulinopenie - nedostatek inzulinu  
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nemocný ztrácí až 5x více solí z potu, a to může způsobit hyponatremickou dehydrataci 

a následný rozvoj metabolické alkalózy. [2, 3] 

 

2.8 Reprodukční ústrojí u cystické fibrózy 

 

Pacienti s CF se v dnešní době průměrně dožívají díky moderní léčbě 

reprodukčního věku. Vedou normální sexuální život, zakládají rodiny. Nejvíce ovšem 

záleží na průběhu a závažnosti nemoci protože i během pohlavního styku může dojít ke 

komplikacím jako je ztráta energie a vyvolání kašle. [2, 3] 

 

Neplodnost: 

U mužů s CF se vyskytuje v 98%. Způsobuje ji obstruktivní azoospermie, to 

znamená nepřítomnost vývodu nadvarlete. To je zřejmě zapříčiněno ucpáním 

vývodných cest hustým hlenem před narozením dítěte. Tvořící se spermie jsou zcela 

pohyblivé, ale díky neprůchodnosti vývodných cest se nedostávají do ejakulátu. 

Neplodnost u CF neznamená, že nemohou mít vlastní děti, díky odběru spermií lze 

vzorek uložit do spermabanky k jeho pozdějšímu využití k oplodnění partnerky. 

U žen s CF se může vyskytovat snížená plodnost, není to však časté a mohou mít 

vlastní děti. Sníženou plodnost u žen způsobuje výskyt vazkého hlenu, tvořícího se 

v kanálku děložního čípku. Hlen může bránit cestě spermií k oplodnění vajíčka. Ženu lze 

oplodnit pomocí inseminace. [2, 3, 10 ] 

 

Těhotenství: 

U nemocných žen s CF je dvojnásobně ovlivněna srdeční a svalová činnost. 

Zároveň je ovlivněno dýchací ústrojí oproti zdravým ženám. Dívky s CF mohou mít 

opožděnou pubertu o 1 - 2 roky, záleží to ovšem také na jejich zdravotním stavu. 

Důležité je naplánovat těhotenství na dobu, kdy je na tom žena zdravotně nejlépe. 

Během těhotenství může dojít ke zhoršení plicních funkcí a nedostatečnému 

okysličování krve. 

Vzhledem k  tomu může dojít k předčasnému porodu či potratu. Rovněž infekce 

matky a její farmakologická léčba mohou nepříznivě ovlivnit plod. Také zvýšená 
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kalorická potřeba matky, může nepříznivě ovlivnit růst plodu. Důležité je sledovat 

průběh těhotenství, glukózovou toleranci a stav výživy. Žena s CF by neměla otěhotnět, 

pokud je její rentgen plic nepříznivý, je podvyživená, má zvýšenou hodnotu oxidu 

uhličitého v krvi a vysoký tlak v plicní tepně. Toto se týká i diabetiček a žen s kolonizací 

burkholderia cepacia. 

Dítě, které se narodí matce s CF je vždy nosičem genu CFTR. Záleží, zda je otec 

nosičem některé z mutací CF, pokud ano, nepochybně lze očekávat, že narozené dítě 

bude mít z 50 % CF. 

Je nutná spolupráce rodiny hlavně v době, kdy je matka nemocná a je třeba, 

aby se soustředila především na svou léčbu.  

Kojení je matkám s CF doporučováno, pokud nemají snížený stav výživy, 

vyhovující plicní funkce nebo chronickou bakteriální infekci. [2, 3] 

 

Antikoncepce: 

Plodnost u žen s CF je sice snížená, neznamená to ovšem, že nemohou otěhotnět. 

Z toho důvodu jim je doporučováno užívání antikoncepce. Z důvodu nedostatečnosti 

pankreatu může vzniknout riziko selhání per orální antikoncepce. Doporučuje se 

využívat spíše náplasťových či injekčních přípravků. Hormonální preparáty mohou 

prohloubit komplikace CF, například může dojít ke zhoršení jako, je hepatopatie, nebo 

přidruženému diabetes mellitus. Farmakologické přípravky s obsahem gestagenů  

zvyšují viskozitu hlenu v dýchacích cestách. [2, 3, 5] 

 

 

2.9 Ostatní poruchy 

 

Osteoporóza: 

Nemocní s CF trpí často osteopenií4, až následnou osteoporózou5. Na tom má 

podíl nedostatečné vstřebávání vitaminu D, vápníku a malnutrice. Jedná se o projev CF 

a lze ji diagnostikovat až u 50 – 70 % dospělých. Nemusí se dlouho projevovat, ovšem 

                                                      
4
 Osteopénie – pokles hustoty kostního minerálu 

5
 Osteoporóza – metabolická kostní choroba 
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s postupujícím věkem může docházet k častým spontánním či traumatickým frakturám 

a hyperkyfóze6 hrudní páteře. To může negativně ovlivňovat plicní ventilaci a její 

toaletu.  

Preventivně je prováděn screening pomocí denzitometrie, laboratorní vyšetření 

kostního metabolismu. Pacientům s CF se dodává vitamin D, vápník, doporučuje se 

vylepšení stavu výživy a fyzioterapie. V těžších stavech se podávají bisfosfonáty7. [5, 7, 

10, 17, 18] 

 

Kardiomyopatie: 

Jde o poruchu funkce činnosti srdce, především je přetěžována levá komora 

z důvodu respirační nedostatečnosti. Zjizvení vláken srdečního svalu, většinou 

postihuje srdce plošně. To má za následek postupné selhávání srdce. Při tomto stavu 

by měl ošetřující pneumolog zvážit možnost transplantace plic. [2, 5] 

 

2.10 Imunita u cystické fibrózy 

 

U nemocných s CF je imunitní systém při narození zcela funkční. Pouze 

ojediněle se u malých dětí může stát, že poklesnou hladiny imunoglobulinů8. To je 

zřejmě způsobeno dočasnou nezralostí imunitního systému. Doporučuje se podání 

imunoglobulinů v žilní formě za kontroly laboratorních hodnot, klinického stavu a stavu 

infekce.  

V průběhu onemocnění se rozvíjí řada druhotných změn. S narůstajícím věkem je 

hlavní změnou postupně narůstající zvýšená hladina imunoglobulinů. Dospělí ani děti 

s tímto onemocněním netrpí celkovou poruchou imunitního systému, která by se 

podílela na prohloubení chronické bakteriální infekce. Jen prostředí změněné díky CF 

zabraňuje k odstranění určitých patogenů. Jinak imunitní systém u CF pacientů funguje 

odpovědně k přítomné infekci. Léčebná opatření se indikují i po transplantaci plic. [2, 

3] 

 

                                                      
6
 Hyperkyfóza – soudkovitý tvar hrudníku 

7
  Bisfosfonáty – léky zaměřené na léčbu kostních chorob 

8
 Imunoglobuliny - protilátky 
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2.11 Výživa u cystické fibrózy 

 

Malnutrice je jedním ze základních projevů onemocnění CF. Je velice důležité 

udržet přiměřený stav výživy, jelikož zlepšuje kvalitu života a prognózu. Hlavní příčinou 

malnutrice je nedostatečná funkce pankreatu a porucha vstřebávání živin. Při 

opakovaných zánětech dýchacích cest se zvyšuje celková energetická potřeba 

organismu. Vedoucí vliv k  rozvoji malnutrice je špatné složení stravy se společným 

nechutenstvím a gastrointestinálními problémy. Nemocným s CF se doporučuje vysoko 

kalorická strava, kterou by měli dodržovat s počtem jídel 5 – 6 krát denně.  

Z důvodu ztráty solí se doporučuje potravu přisolovat a pít minerální vody. 

Vhodné jsou plnotučné mléčné výrobky, zelenina a ovoce, masa včetně ryb, obiloviny, 

vejce a luštěniny. V případě přítomnosti druhotného diabetu se nedodržuje striktní 

diabetická dieta. Je nutné doplňovat vitaminy rozpustné v tucích: A, D, E, K, které se i 

přes náhradu trávicích enzymů nedostatečně vstřebávají. Jedná se o lék, který 

obsahuje enzymy lipázu, amylázu a proteázu, a podává se krátce před jídlem.  

Pokud není zajištěn přístup všech živin normální stravou, dá se použít 

nazogastrická sonda9, perkutánní endoskopická sonda - PEG10, nebo parenterální 

výživa. [7, 16, 17, ] 

 

2.12 Léčba cystické fibrózy 

 

Jednou z nejdůležitějších věcí při léčbě CF je pravidelné docházení do CF center11 

na kontroly, kde jsou léčeny i komplikace, které s nemocí úzce souvisí. Právě u CF je 

velice důležitá včasná diagnostika, zahájení léčby, sledování pacientova zdravotního 

stavu a případně nutná hospitalizace.  

I když stále ještě není nalezen lék na úplné vyléčení, léčba cystické fibrózy rychle 

vzrůstá. Léčbu a její různé metody lze rozdělit do tří následujících skupin. [5, 9] 

 

                                                      
9
 Nazogastrická sonda - hadička vedoucí přes nosní dírku do žaludku 

10
 PEG - hadička vedoucí skrze břišní stěnu do žaludku 

11
 CF centrum – centrum se specializací na CF 
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2.12.1 Respirační ústrojí  

U nemocných s CF je důležité předcházet zánětům, udržovat průchodné dýchací 

cesty pomocí inhalací a rehabilitace dýchacích cest.  

 

Péče o zprůchodnění dýchacích cest: 

Přítomnost hustého hlenu způsobuje časté záněty. Proto se snažíme hlen 

naředit a následně odstranit. Naředění hustého hlenu se docílí díky perorálnímu, nebo 

inhalačnímu užívání léků. Inhalační léčba zahrnuje rekombinantní lidskou DNázu 
12

, 

antibiotika, mukolytika, bronchodilatancia, protizánětlivé léky, solný roztok a 

vincentku. Je důležité, aby každý nemocný s CF měl svůj inhalátor, který se po každém 

použití musí vydezinfikovat. Při zánětu se používají perorální nesteroidní 

antiflogistika13. [2, 5, 7,] 

 

Odstranění hlenu: 

Léčebná rehabilitace dýchacích cest zahrnuje: 

- Respirační fyzioterapie je přímo cílená na odstranění hlenu a zprůchodnění 

dýchacích cest. Díky tomu nemocný dosáhne lepšího a snazšího vykašlávání, 

plicní ventilace a zmírní se bronchiální neprůchodnost. Používají se k tomu různé 

dechové pomůcky. 

- Dechová gymnastika je důležitá na stimulaci a relaxaci hrudníku, hrudní a krční 

páteře, ramen a relaxaci dechových svalů. 

- Kondiční cvičení slouží k udržování kardiopulmonální kapacity a tělesné kondice. 

Doporučené cvičení je například jízda na koni, cviky na míči, plavání a cvičení na 

trampolíně. [2, 5, 7,] 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 DNáza – lék, který zřeďuje hlen a snižuje jeho viskozitu 
13

 Nesteroidní antiflogistika – Léky působící proti zánětu, horečce a bolesti. 



24 
 

Domácí kyslíková terapie: 

Používá se u nemocných s dlouhodobým těžším postižením a respirační 

nedostatečností, kdy plíce nestačí dobře okysličovat krev. Indikuje se kyslíkovým 

testem s výsledkem 92 % SpO2. 

 Pacient dostane do domácnosti kyslíkový koncentrátor, který vyrábí kyslík 

stlačováním okolního vzduchu, nebo si musí obstarat láhve se stačeným kyslíkem. 

Nemocný má tak přístup ke kyslíku po celém bytě. Když chce jít ven, tak si vezme 

přenosný koncentrátor na baterie, nebo „kyslíkový batůžek“, tedy přenosnou bombu 

s kyslíkem. [2, 5, 7] 

 

Transplantace plic: 

 Indikace k transplantaci plic je v pokročilejším stadiu nemoci, kdy nemocný 

potřebuje kontinuální přísun oxygenace, má dlouhodobě sníženou kapacitou plic pod 

30 %, rychle se rozvíjející respirační nedostatečnost, masivní hemoptýzy a stupňující se 

počet hospitalizací. V průběhu čekání na transplantaci je nemocný každé tři měsíce 

kontrolován v transplantačním centru. Nutná je také průběžná rehabilitace na posílení 

svalstva a zlepšení výživového stavu. [2, 5, 7] 

 

2.12.2 Zažívací ústrojí 

 

Pankreatická insuficience: 

Je to nedostatečná funkce slinivky břišní. Je přítomna u 85 % nemocných s CF. 

Porucha proteinu CFTR způsobuje dehydrataci pankreatického výměšku a tím dochází 

k ucpání malých pankreatických vývodů. Proto nastane přeměna pankreatické tkáně na 

fibrotickou14 a tukovou tkáň. „Nedostatek trávicích enzymů vede k malnutrici 

v důsledku nevstřebávání živin z potravy – především tuků, proteinů a vitaminů 

rozpustných v tucích. Pacienti trpí mastnými průjmovými stolicemi a neprospíváním“. 

[9] 

                                                      
14

 Fibrotické – přeměna tkáně na vazivo 



25 
 

U všech pacientů s pankreatickou nedostatečností musí být nasazena náhrada 

pankreatických enzymů. Ta se podává ke každému jídlu v kapslové formě, která 

uvolňuje obsah až ve dvanáctníku. Nejdůležitější složkou těchto kapslí je lipáza, která 

právě zpracovává tuky, proteiny a vitaminy. Tato náhrada je známá pod názvem Kreon 

nebo Panzytrát. 

U pacientů s CF je také nutné nasadit vysokokalorickou dietu, přidávat k jídlu 

nutridrinky15a doplňovat vitaminy A, D, E a K. [9] 

 

Léčba jater: 

 Kvůli zvýšené hustotě a snížené alkalitě16 žluči je nemocným s CF podávána 

kyselina ursodeoxycholová, která stimuluje vylučování bikarbonátu do žluče, čímž se 

zlepší její odtok. Kyselina ursodwoxycholová je ve formě kapslí známých pod názvem 

Ursofalk nebo Ursosan. Jaterní selhání je indikací k zapsání pacienta na čekací listinu k 

transplantaci jater. [9] 

 

Léčba diabetes mellitus: 

 S postupným zničením slinivky břišní dochází také k poruše endokrinní funkce. 

Dochází tedy k snížené produkci inzulinu. K léčbě pacientů s diabetem vázaným na CF 

se používá inzulin. Nejdříve je citlivost inzulinu zvýšená, ale postupem času dochází 

k odolnosti na inzulinovou léčbu.  

Co se týče diety, je u nemocných naprosto nevhodné podávat klasickou 

diabetickou dietu. Doporučuje se příjem sacharidů opakovaně u každé potravy 

v průběhu dne. Konzumace pití sladkých nápojů je vyřazena. Přísun sladkého je ve 

vazbě na tuky vhodný. Tuky totiž zpomalují vstřebávání sacharidů, a díky tomu tak 

nedochází k velkým výkyvům glykémií. [9] 

 

 

                                                      
15

 Nutridrink – energetický a výživný nápoj 
16

 Alkalita -  zásaditost 
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2.13 Prevence 

Co se týče prevence, je důležité, aby rodiče děti s CF od malička učili, čemu se 

vyhnout. Rozhodně by maminky dětí s CF neměly dovolit, aby jim někdo (nebo ony 

samotné) olizovali dudlík nebo příbory. Dítě by nemělo pít z jedné sklenice spolu 

s jinými dětmi a nemělo by kousat do stejného ovoce či zeleniny.  

Jak již bylo zmíněno, bakterie rády osidlují vlhké prostředí, tedy odpady, 

záchod, květináče, houbičky na nádobí a jiné vlhké hadříky. Doporučuje se, aby zdravý 

jedinec v domácnosti obešel jako první všechny kohoutky a odpustil je, spláchl jako 

první toaletu. Ideální je používat prostředky s chlórem, které se nalijí do odpadů a 

toalety a nechají se působit přes noc.  

Rodiče by neměli dítě s CF vystavovat velkým kolektivům (doporučuje se 

používat ústenku), neměli by s nimi jezdit hromadnou dopravu, vyskytovat se s nimi u 

rybníků, vodopádů a měli by je učit správnou hygienu rukou. 

Kontakt mezi nemocnými s CF se všeobecně nedoporučuje, ale když už ke 

kontaktu dojde, vzdálenost mezi nimi by měla být nejméně na délku natažené paže 

dospělého člověka. Očkování se u dětí s CF provádí a doporučuje stejně jako u zdravých 

dětí. [2, 5, 7, 9] 

 

2.14 Shrnutí akutních stavů 

 

Hemoptýza:  

Vykašlávání krve je velmi častým stavem. Záleží ovšem na objemu vykašlané krve. 

Dá se říci, že pacienty s CF tento stav jen tak nezaskočí. Z důvodu častého 

záchvatovitého kašle u nich opakovaně dochází ke strhnutí žilky v dýchacích cestách. 

Pokud jde o větší objem krve v hlenu je nutné tento stav okamžitě řešit. Léčba je 

založena na objemu vykašlané krve. Ambulantně se podávají ATB a perorální 

hemostyptika17, při masivním krvácení je nutná hospitalizace.  

                                                      
17

 Hemostyptika – léky k zástavě krvácení 
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Nemocný s akutní hemoptýzou vykašlává zpěněnou červenou krev, je schvácený, 

dušný, slabý, cyanotický18. Pokud není včasná první pomoc, může dojít až k rozvoji 

hypovolemického šoku a poklesu krevního tlaku (hypotenze). 

Záchranná služba odebere od nemocného anamnézu, změří fyziologické funkce, 

dále jen FF, vyšetří nemocného poslechem, poklepem, pohmatem a pohledem, zajistí 

si žilní vstup a podá fyziologický roztok (NaCl 0,9%) k hydrataci (20ml/kg). Nemocného 

umístí do polohy v sedu, nebo polosedu a poskytne mu jednorázovou emitní misku na 

vyplivávání sputa a ubrousky na otření úst. V případě nízké saturace z důvodu kašle je 

indikován kyslík s vhodným množstvím litrů. Pacient je transportován na urgentní 

příjem, nebo pneumologickou ambulanci. 

 

Atelektáza: 

Je nutné podání inhalačních mukolytik, antibiotik a zintenzivnění rehabilitace. 

V horších případech je potřeba udělat bronchoskopické odsátí. Projevy u akutní formy 

a u rozsáhlých atelektáz zahrnují: dušnost, cyanózu, bolest na postižené straně 

hrudníku, hypotenzi, zrychlení tepu (tachykardie), zvýšenou tělesnou teplotu a mělké 

dýchání. 

Zasahující záchranná služba odebere anamnézu, změří FF, vyšetří nemocného 

poslechem, poklepem, pohmatem, pohledem a zajistí žilní linku s fyziologickým 

roztokem. Pacienta transportují v poloze v sedu či polosedu na urgentní, či plicní 

oddělení. V případě nutnosti indikují kyslík s vhodným množstvím litrů.  

 

Plicní exacerbace: 

U nemocných s CF je to nejčastější akutní stav, který vyžaduje co nejrychlejší 

zaléčení. Zhoršení stavu má za následek nedostatečná ATB léčba, rezistence na ATB, 

nebo vracení se bakteriálního osídlení v plicích. Léčena je podle závažnosti, buď 

perorálním, nebo nitrožilním podáním antibiotik. 

Pacienti s CF jsou na časté zhoršení svého stavu zvyklí. Jen málo z nich kvůli 

tomuto zhoršení využívá zdravotnické záchranné služby. Většinou se dopraví do CF 

center sami s doprovodem. 
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 Cyanóza – namodralé zbarvení kůže a sliznnic 
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 Při využití zdravotnické záchranné služby spočívá pomoc záchranářů v odebrání 

anamnézy, změření FF, zajištění žilního vstupu a při nižších hodnotách saturace podání 

vhodného množství kyslíku. Nemocný může mít tyto projevy: slabost, větší objem 

vykašlaného sputa, zvýšenou teplotu až horečku, dušnost, cyanózu, pískání na hrudi, 

otoky dolních končetin a zapojení pomocných dýchacích svalů.  

Pacient je transportován na urgentní příjem, či plicní ambulanci. 

 

Pneumotorax: 

U pneumotoraxu opět záleží na typu. Při malém pneumotoraxu do 2 cm šíře bez 

příznaků se léčí pouze hospitalizací, kdy má pacient nařízený klidový režim a je 

pozorován. Jinak se provádí hrudní drenáž s aktivním sáním. Při jejím neúspěchu, nebo 

návratu se musí provést chirurgický zákrok.  

V případě zjištění pneumotoraxu zdravotnickou záchrannou službou díky vyšetření 

poslechem, pohledem, pohmatem a poklepem závisí léčebný postup na velikosti 

pneumotoraxu. Uzavřený pneumotorax, který způsobuje dechovou nedostatečnost, 

provádí záchranáři hrudní punkci či drenáž. Nemocnému změří FF, vyšetří ho 

pohledem, poklepem, pohmatem a poslechem, odeberou anamnézu, usadí ho do 

polosedu, podají vhodné množství kyslíku a zajistí žilní vstup s fyziologickým roztokem. 

Pacient může mít tyto projevy: bolest na hrudi, dušnost, kašel, cyanózu, tachykardii, 

hypotenzi. Nemocný je směrován na urgentní příjem, nebo plicní oddělení. 

 

Hyponatremická dehydratace: 

Jak již bylo zmíněno, dochází k ní při vysokých vedrech, usilovné fyzické námaze a 

při déle trvajících horečnatých stavech. Proto je pro nemocné s CF důležitý pravidelný 

přísun soli. Pacienta s hyponatremickou dehydratací je nutno hospitalizovat, 

rehydratovat a dodávat NaCl19. Při výjezdu zdravotnické záchranné služby je těžké 

vyhodnotit, zda jde zrovna o hyponatremickou dehydrataci. Záleží, v jakém stavu se 

nemocný nachází.  

Když je pacient při vědomí, orientován a jsou viditelné pouze známky 

dehydratace, jako je napětí kožní řasy a suché sliznice je důležité v přednemocniční 

                                                      
19

 NaCl – roztok chloridu sodného 
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péči nejdříve nemocnému zajistit žilní vstup a dodat tekutiny v podobě fyziologického 

roztoku. Poté je vhodné odebrání anamnézy, změření FF a celkové vyšetření pacienta.  

V případě, kdy je nemocný v bezvědomí je na místě zvážit, zda je schopen si sám 

udržet dýchací cesty popřípadě indikovat zajištění dýchacích cest pomocí vzduchovodu, 

laryngeální masky, nebo případné intubace. Pacient může mít tyto projevy: poruchu 

vědomí, výraznóu slabost, zvracení, křeče a jiné nespecifické příznaky. Transport je 

směrován na urgentní příjem, nebo interní ambulanci. 

 

Fraktury obratlů a žeber při tlakové zátěži: 

Jsou to akutní stavy, ke kterým u nemocných s CF dochází z důvodu osteoporózy. 

Oba druhy fraktur spolu s hrudní hyperkyfózou vedou k omezení ventilace a 

vykašlávání.  

Záchranná služba v tomto případě pomůže pomocí fixace hrudníku obinadlem, či 

pomocí vakuové matrace. Od nemocného odebere anamnézu, změří FF, zajistí žilní 

linku a transportuje ho ve vhodné poloze na urgentní příjem, či chirurgickou 

ambulanci. Indikací je podání vhodného množství kyslíku k vylepšení saturace. 

 Projevy fraktur žeber mohou být: výrazná bolest, povrchní dýchání, zpomalené 

dýchání (bradypnoe), dráždivý kašel, cyanóza a komplikací může být pneumotorax, 

nebo hemotorax20. 

 

Hypoglykémie: 

Dochází k ní při nevhodné inzulinové terapii. Léčba je stejná jako při klasickém 

hypoglykemickém kómatu. Při plicní exacerbaci dochází naopak k hyperglykémiím, 

které potřebují kontinuální přísun inzulinové infúze.  

V přednemocniční péči záleží na stavu pacienta, zda je při vědomí a nehrozí mu 

riziko aspirace například sladkého nápoje (coca cola). Nemocný může mít tyto projevy: 

bolest hlavy, pocení, třes, nevolnost až zvracení, podrážděnost, zmatenost, slabost 

tachykardii a ztrátu vědomí. Důležité je, aby byla vždy změřena hodnota cukru v krvi a 

to před podáním glukózy a po probrání nemocného do plného vědomí.  
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 Hemotorax – přítomnost krve v pohrudniční pleurální dutině 
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V případě hypoglykemického kómatu se používá k léčbě podání 40-% glukózy 0,5 -

1ml/kg. Také je zásadní zkontrolovat pacientovi jeho průkaz diabetika k ujasnění 

přesné hodnoty glykémie v krvi, kterou má nastavenou. Za stálé monitorace a zajištění 

žilního vstupu je pacient transportován na interní ambulanci či urgentní příjem. 

 

Pankreatitida: 

Při opětovném vracení se chronických pankreatitid se léčba neliší od pankreatitid 

jiného původu. Ošetření zdravotnické záchranné služby spočívá ve změření FF, 

vyšetření břicha pomocí pohledu, pohmatu, poklepu, poslechu a zjištění anamnézy.  

Důležité je zjistit jak dlouho bolest trvá, jakého je charakteru a zda nevystřeluje do 

dalšího místa. Také je důležité od nemocného zjistit, kdy byl naposledy na stolici, 

jakého byla charakteru, jakou jedl stravu naposled a jak dlouho to je. Zajistí se žilní 

vstup a po konzultaci s lékařem se podá analgezie. Pacient si sám určí svou úlevovou 

polohu k transportu na chirurgickou ambulanci. Příznaky pankreatitidy jsou 

následovné: prudká bolest břicha, nevolnost a zvracení, trávicí obtíže, schvácenost, 

tachykardie, tachypnoe, horečka, neklid. 

 

Distální intestinální obstrukční syndrom: 

Může dojít až k úplné neprůchodnosti střevní. Bolest je přítomna v pravé kyčelní 

jámě. Nutné je chirurgické vyšetření pomocí sonografu a rentgenu. U lehčích forem 

spočívá léčba v hydrataci, zvýšeném příjmu vlákniny a dávkách pankreatické 

substituce. V těžších případech je nutné chirurgické řešení. 

Zasahující záchranná služba nemocného vyšetří pohmatem, pohledem, 

poslechem, poklepem, změří FF, zjistí anamnézu a zajistí žilní vstup s fyziologickým 

roztokem. Nemocný si opět sám vybírá svou úlevovou polohu. Transport nemocného 

je směrován na chirurgickou ambulanci. DIOS se projevuje stejně jako náhlé příhody 

břišní: bolest břicha, zvýšená tělesná teplota až horečka, tachykardie, tachypnoe, 

nauzea a zvracení, tuhá napjatá břišní stěna.  
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Atypicky probíhající appendicitida: 

Projevuje se zvýšenou tělesnou teplotou a pobolíváním v pravé kyčelní jámě. U CF 

jde opět o její zvláštnost. Dochází k periappendikulárnímu abscesu, tedy ke sbírce 

hnisu v ohraničeném a bolestivém ložisku. Je nutné, aby se na tuto komplikaci myslelo 

a doplňovalo se sonografické vyšetření.  

Záchranná zdravotnická služba postupuje stejně jako při dvou výše zmíněných 

stavech. Opět je důležité znát anamnézu, historii požité stravy a poslední stolice. 

Vyšetření a zajištění pacienta je také totožné s již uvedenými stavy. Zajištění žilního 

vstupu je opět na místě a po konzultaci s lékařem lze podat analgezii. Nemocný se 

transportuje na chirurgickou ambulanci. Projevy jsou stejné jako u jiných náhlých 

příhod břišních: bolest břicha v pravém podbřišku, nauzea, zvracení, zvýšená tělesná 

teplota, tachypnoe, zácpa, nadýmání, nechutenství a citlivost břicha na dotek. 

 

Cholelitiáza: 

Z důvodu poruchy CFTR dochází k nedostatečné sekreci bikarbonátů a vyššímu 

vzniku kaménků žluče. Proto je u CF častější komplikací. Může dojít až k biliárním 

kolikám, zánětům žlučových cest a samotnému zánětu žlučníku. Léčba je opět stejná 

jako u jiných podob cholelitiázy.  

V terénu většinou záchranáři nemají moc šanci odlišit, zda jde zrovna o 

cholelitiázu. Většinou to klasifikují jako bolest břicha, koliku, či náhlou příhodu břišní. 

Od nemocného je odebrána anamnéza, změřené FF a zajištěn žilní vstup 

s fyziologickým roztokem. Pacient si sám vybírá úlevovou polohu, ve které je 

transportován na chirurgickou ambulanci. Po domluvě s lékařem lze indikovat 

analgezii. Příznaky mohou být: tlak v nadbřišku, nauzea, zvracení, schvácenost, 

tachypnoe, tachykardie a hypotenze. 

 

Suicidální pokusy: 

Důležité je, aby každý nemocný s CF měl psychickou podporu ve svém nejbližším 

okolí. Nutná je pomoc psychiatra, což je pochopitelné, žít s prognózou tohoto 

onemocnění není jednoduché. Léčba spočívá v podávání anxiolytik a antidepresiv. 
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Pokud je pokus o sebevraždu neúspěšný, řeší se důvod, zda byly dříve nějaké 

pokusy tohoto charakteru. Záleží také na typu, jestli jde o pokus demonstrativní, či je 

nemocný k tomuto činu plně odhodlán. Velkou roli zde hraje komunikace mezi 

nemocným a zdravotnickým záchranářem, nebo lékařem. 

Pacient může mít tyto příznaky: úzkost, agresivitu, neklid, pocit méněcennosti, 

podrážděnost, otupělost. 

 V případě agresivního pacienta je na místě nemocného utlumit pomocí 

benzodiazepinu21. Může být přítomna i Policie české republiky, která záchranáře 

doprovází do cíleného institutu. Většinou se nemocný transportuje do psychiatrické 

nemocnice. Na místě je i zvážení povolání policejního či zdravotnického psychologa, 

pokud je k dispozici. Při dokonané sebevraždě je tělo ohledáno lékařem zdravotnické 

záchranné služby a vyplňují se potřebné listiny například úmrtní list. [7, 10] 

 

2.15 Prognóza 

Onemocnění CF už dávno není nemoc, kterou by se měli zabývat pouze pediatři. 

Díky novým možnostem léčby se prognóza toho onemocnění za poslední 50 let rapidně 

změnila. V dnešní době se dospělí nemocní s CF dožívají kolem 40 let věku života.  

Vzhledem k četnosti klinických projevů, jež CF obklopují, je nutná mezioborová 

spolupráce lékařů. Důležité jsou znalosti hygienických a epidemiologických opatření, 

která zabraňují možným infekcím. Nutnost znát dechové rehabilitace, zásady léčby, 

potřeba vysokokalorické stravy, adekvátní přísun pankreatické substituce, zásadám 

léčby diabetu vázaného na CF atd. Léčebný režim má veliký vliv na kvalitu života a 

prodloužení jeho délky. 

Zcela zásadní jsou objevy nových léků. Dva přípravky jsou nyní ve světě 

k dispozici, bohužel kvůli vysoké ceně v České republice nejsou dosud registrované. [4, 

10, 17] 

 

 

 

                                                      
21

 Benzodiazepiny - psychofarmaka 
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2.16 Ošetřovatelský proces u pacienta s cystickou fibrózou v PNP 

Jaké by mohly nastat ošetřovatelské problémy u nemocných CF v PNP?  

Důležité je si vysvětlit, co vlastně ošetřovatelský proces je. Zjednodušeně lze říci: 

proces, ve kterém poskytují nelékařští zdravotničtí pracovníci péči pacientům. K tomu 

je třeba znát, co ošetřovatelský proces zahrnuje: shromáždění informací, 

ošetřovatelskou diagnostiku, plánování, realizaci a vyhodnocení.   

Díky zjištěným informacím lze stanovit ošetřovatelskou diagnózu (problém + 

příčina = ošetřovatelská diagnóza). Pak nastává proces plánování jak nemocnému 

pomoci a co pro něj udělat. Realizace splňuje veškeré úkony, které pro nemocného lze 

učinit. Vyhodnocení je shrnutí, co pro nemocného bylo správné a zda se cíl 

ošetřovatelského procesu splnil. 

Při ošetřování nemocného CF je podle mne nejčastějším ošetřovatelským problémem 

neznalost onemocnění. Díky praxi jsem dokázala zjistit, že většina zdravotnických 

záchranářů zná tento název nemoci, ví, že to má něco společného s poškozením plic, 

ale bohužel dále se mne už jen vyptávali. Také nevhodné ošetřovatelské postupy by 

mohly být u klientů s tímto onemocněním časté.  

Na konec tipuji, že i špatná ošetřovatelská diagnóza stanovená v terénu, kde je 

nemožné bez laboratorních a jiných vyšetření zjistit přesnou příčinu obtíží nemocného 

je možná. 

V přednemocniční péči je také velice důležité nad tímto procesem přemýšlet a 

používat jeho zásady. Na rozdíl od nemocnice se zde musí přemýšlet a činit hned na 

místě během pár minut. Zjištění informací je většinou rychlé, diagnózu lze jen 

předpokládat, protože bez dalších vyšetření v přednemocniční péči ji nelze zjistit. 

Plánování je krátkodobé. Realizace se uskutečňuje na místě zásahu, nebo během 

transportu, kdy lze zapřemýšlet i na zpětném vyhodnocení. [19] 
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3 Praktická část 

3.1. Úvod do praktické části 

V této absolventské práci spočívá praktická část v provedení a vyhodnocení 

dotazníkového šetření.  

Dotazníkové šetření, zaměřené na nemocné s CF, jsem rozeslala pomocí 

internetové stránky, umožňující vytvoření dotazníků. K tomu jsem použila skupinu 

nemocných, kteří mají na facebookové stránce svou vlastní uzavřenou skupinu. 

Vyplněné dotazníky zaměřené na nemocné s CF zjišťují jaká je spokojenost 

poskytované péče mimo CF centra, nejvíce zastoupenou věkovou hranici, setkání 

s neznalostí tohoto onemocnění a nejčastěji se vyskytující akutní stav.  

Dotazníky zaměřené na zdravotnické záchranáře byly rozeslány panem 

náměstkem pro nelékařská zdravotnická povolání Bc. Pavlem Tlustým, Dis. na 

jednotlivá výjezdová stanoviště ve středočeském kraji. V dotazníkovém šetření 

zaměřeném na záchranáře jsem zjišťovala informovanost o onemocnění CF, zda se již 

s tímto onemocněním ve své praxi setkali, jaká je znalost klinického obrazu a jaký je 

nejčastější ošetřovatelský problém, který by mohl nastat v přednemocniční péči. 

Všichni respondenti vyplňovali dotazníky zcela anonymně. Za děti nemocné CF 

dotazník vyplnili jejich rodiče. 
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3.2 Analýza a vyhodnocení získaných dat 

 

Dotazník zaměřený na nemocné s CF  

Z celkového počtu nemocných, který v ČR činní asi 600 diagnostikovaných 

nemocných se mi podařilo získat 61 vyplněných dotazníků. Vzhledem k důležitosti dat, 

které vyplívají z otázek číslo 6 a 8, jsem jejich analýzu dala do popředí praktické části. 

 

Otázka č. 1: Uveďte pohlaví 

 

 

Graf č. 1: „Uveďte pohlaví“ 

 

V první otázce jsem se nemocných s CF dotazovala na pohlaví. Cílem této 

otázky bylo zjistit, zda vyplnili dotazník spíše ženy či muži. Vyšlo mi, že větší 

procento vyplněných dotazníků zastupují ženy s výsledkem 67, 2 %. U mužů byl 

tento výsledek 32, 8 %.  
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Otázka č. 2: Uveďte, v jaké věkové hranici se nacházíte

 

Graf č. 2: „Uveďte, v jaké věkové hranici se nacházíte„ 

 

Otázka č. 2 byla zaměřena na zjištění nejvíce zastoupené věkové hranice 

nemocných s CF. U této otázky bylo zjištěno, že nejvíce dotazníků bylo vyplněno 

nemocnými s věkovou hranicí mezi 11 - 26 lety. Tato věková hranice činila 51, 7 

% nemocných s CF. S výsledkem 27, 6 % byla zastoupena věková hranice 27 a více 

let. Nejnižší procento vyšlo u věkové hranice mezi 1 - 10 lety, která byla 

zastoupena 20, 7 %. 

Tento graf ukazuje, že nejvíce nemocných s CF je ve věkové hranici mezi 11 

- 26 lety věku života. 
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Otázka č. 6: Byl Váš zdravotní stav natolik akutní, že bylo třeba využít ošetření 

zdravotnické záchranné služby? 

 

Graf č. 6: „Byl Váš zdravotní stav natolik akutní, že bylo třeba využít ošetření 

zdravotnické záchranné služby?“ 

V této otázce byli respondenti dotazováni, zda byl jejich zdravotní stav 

někdy natolik akutní na to, aby využili ošetření zdravotnické záchranné služby. 

Jak už bylo výše uvedeno, nemocní CF jsou ve většině případů na zhoršení 

zdravotního stavu často zvyklí a vzhledem k tomu dokáží tento stav vyřešit sami. 

 To lze vyvodit i díky tomuto grafu. S výsledkem 74, 1 % dotazovaných 

neměli natolik akutní zdravotní stav, který by si žádal využití zdravotnické 

záchranné služby. Ve 25, 9 % odpověděli respondenti ano. Díky tomuto výsledku 

lze vyhodnotit, že nemocní většinou nemají natolik urgentní zdravotní stav, který 

by si žádal ošetření zdravotnické záchranné služby. 

Tato otázka vyvrátila mou hypotézu č. 1 v procentuálním počtu pacientů, 

kteří využili ošetření rychlé záchranné služby. Hypotéza se mi tímto vyvrátila. 
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Otázka č. 8: Zažil/a jste nějaké z následujících stavů? 

 

Graf č. 8: „Zažil/a jste nějaké z následujících stavů?“ 

Cílem této otázky bylo zjistit, jaké akutní stavy se u nemocných CF vyskytují 

nejčastěji. Nejvíce respondenti označovali odpověď bolesti břicha a to v 36, 2 %. 

Druhou nejčastější odpovědí byla doplňující, kde nemocní vyplňovali stavy, které 

nebyli v možnostech odpovědí. Z těchto odpovědí zněla nejčastěji vysoká hladina 

oxidu uhličitého, dušnost, bušení srdce a žádný akutní stav neprožil. 

 Doplňující otázka, kde respondenti uváděli jiné stavy, vytvořila výsledek 

25, 9%.  S výsledkem 15, 5 % zastoupila odpověď hemoptýza. 13, 8 % 

z vyplněných dotazníku, byla označena odpověď pneumotorax. Hypoglykemické 

kóma označilo 5, 2 % respondentů. Šok z horka neboli akutní hyponatremická 

dehydratace byla označena v 1, 7 %. Poslední z dotazovaných odpovědí byla 

atelektáza plic, která vytvořila 1, 7 %. 

Graf ukázal, že nejčastěji trpí nemocní CF bolestmi břicha, které rozhodně 

patří do akutních stavů a neměly by se podcenit.  
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Otázka č. 3: Setkal/a jste se s neznalostí vašeho onemocnění u zdravotnického 

personálu (mimo CF centra)? 

 

Graf č. 3: „Setkal/a jste se s neznalostí vašeho onemocnění u zdravotnického 

personálu (mimo CF centra)?“ 

 

V otázce byli nemocní dotazováni, zda se setkali s neznalostí svého 

onemocnění u zdravotnického personálu mimo centra CF. V 56, 9 % odpověděli 

nemocní kladně, setkali se s neznalostí svého onemocnění u zdravotnického 

personálu. 22, 4 % respondentů odpovědělo na tuto otázku spíše ano. V 17, 2 % 

na otázku odpovězeno spíše ne. 

 Poslední skupina je zastoupena odpovědí ne, a to ve 3, 4 %. Z tohoto grafu 

lze vyhodnotit, že větší procento činí odpovědi s neznalostí onemocnění u 

zdravotnického personálu. 
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Otázka č. 4: Byl/a jste spokojen/a s poskytovanou zdravotní péčí? 

 

Graf č. 4: „Byl/a jste spokojen/a s poskytovanou zdravotní péčí?“ 

Otázka č. 4 byla zaměřena na spokojenost nemocných s CF 

s poskytovanou zdravotní péčí. Nejčastěji na tuto otázku odpovídali 

respondenti spíše ano a to v 56, 9 %. Druhá nejčastěji se objevující odpověď 

byla spíše ne, tato odpověď činila 24, 1 %. V 10, 3 % byli respondenti spokojeni 

s poskytovanou zdravotní péčí. Pouze 1, 7 % respondentů nebylo spokojeno 

s poskytovanou zdravotní péčí. 6, 9 % zastupují respondenti, kteří nebyli se 

zdravotní péčí spokojeni a uváděli důvod, proč takto odpověděli.  

Ve většině případů zněla odpověď respondentů negativně především 

díky  neznalosti problematiky jejich onemocnění, a zrovna tak pokud jde 

o nevhodnou medikaci a přístup personálu k takto nemocným pacientům. 
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Otázka č. 5: Přišel Vám přístup zdravotnického personálu (mimo CF centra) 

profesionální? 

 

Graf č. 5: „Přišel Vám přístup zdravotnického personálu (mimo CF centra) 

profesionální?“ 

Tato otázka byla zaměřena na profesionalitu přístupu zdravotnického 

personálu k nemocným CF. Nejčastěji bylo na tuto otázku odpovězeno spíše ano 

a to ve 44, 8 %. Druhá nejčastější odpověď zněla spíše ne ve 41, 4 %. V 8, 6 % 

odpovídali respondenti na profesionální přístup zdravotnického personálu ano.

 Respondenti, kterým připadal přístup zdravotnického personálu 

neprofesionální, odpověděli v 1, 7 %.  

3, 4 % dotazovaných uvedlo důvody neprofesionálního přístupu jako 

neznalost onemocnění, minimální komunikace, při podávání léků a podceňování 

příznaků nemoci. Z toho lze vyhodnotit, že většině dotazovaných nemocných 

přišel přístup zdravotnického personálu spíše profesionální. 

. 
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Otázka č. 7: Léčíte se s onemocněním diabetes mellitus (cukrovka), vázaného na 

cystickou fibrózu? 

 

Graf č. 7: „Léčíte se s onemocněním diabetes mellitus (cukrovka), vázaného na 

cystickou fibrózu?“ 

Tato otázka byla zaměřená na zjištění, kolik nemocných z celkového počtu 

vyplněných dotazníků trpí CFRD. Největší počet zastoupila odpověď respondentů 

v 69, 0 %, že se neléčí s cukrovkou vázanou na CF. Dále nemocní odpověděli ve 

29, 3 %, že se léčí s CFRD.  

Poslední odpověď od respondentů byla v 1, 7 % nevědomosti o tom, že by 

se s CFRD léčili. Z toho grafu lze vyvodit, že většina nemocných CF se neléčí 

s cukrovkou vázanou na CF.  
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Dotazník zaměřený na zdravotnické záchranáře 

Díky distribuci prostřednictvím pana náměstka ve středočeské zdravotnické 

záchranné službě jsem získala 69 vyplněných dotazníků. Správné odpovědi jsou 

zvýrazněny v textu pod grafy. 

  

Otázka č. 1: Víte co je to cystická fibróza? 

 

 První otázka v dotazníku byla záměrně položena jako doplňující. Cílem toho 

bylo zjistit, jaké odpovědi sami respondenti vypíší. Nejčastěji se objevovala 

odpověď geneticky podmíněné onemocnění, chronické nevyléčitelné 

onemocnění, onemocnění postihující dýchací a trávicí soustavu, smrtelné 

onemocnění plic.  

Díky této doplňující otázce můžu napsat, že většina respondentů 

odpověděla zcela správně. Bohužel se párkrát objevila odpověď: ano vím, nebo 

znám jen okrajově. Na to se lze podívat níže v tabulce. 

 

Celkový počet responzí                                   69 

chronické, nevyléčitelné onemocnění                                   23 

smrtelné onemocnění plic                                   13 

onemocnění postihující dýchací a trávicí 

soustavu 

                                  24 

Ano vím co je to cystická fibróza                                    5 

Vím jen okrajově                                    4 

 Tabulka 1 – „Víte co je to cystická fibróza?“ 
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Otázka č. 2: Jak se cystická fibróza projevuje?

 

Graf č. 9: „Jak se cystická fibróza projevuje?“ 

 

Cílem této otázky bylo zjistit, jaká je informovanost zdravotnických 

záchranářů o projevech CF. Díky tomuto grafu lze vyhodnotit, že 71, 9 % 

záchranářů zná projevy tohoto onemocnění, které jsou pankreatická 

insuficience, respirační insuficience a malnutrice. 

28, 1 % záchranářů označilo odpověď malnutrice, respirační insuficience, 

dysfagie. Tato odpověď není správná, protože obsahuje dysfagii, což znamená 

poruchu polykání, která do projevů CF nepatří. Nesprávnou odpověď obezita, 

renální insuficience, hyperkortikalismus neoznačil nikdo. 

Bohužel se díky této otázce ukázalo, že zdravotničtí záchranáři nemají 

takové povědomí o projevech CF, v jaké jsem doufala. Vyvrátili tak mou hypotézu 

č. 2. 
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Otázka č. 3: Jaký předpokládáte důvod výjezdu k pacientovi s touto nemocí?

 

Graf č. 10: „Jaký předpokládáte důvod výjezdu k pacientovi s touto nemocí?“ 

 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jaký nejčastější důvod výjezdu, záchranáři 

u CF předpokládají.  50 %  respondentů označilo správně odpověď 

pneumotorax. 25 % respondentů odpovědělo hypoglykémie, která může nastat 

u nemocných CF, kteří mají přidružený diabetes mellitus. 

 V odpovědi jiné, uveďte jaké, byly nejčastěji vypisovány odpovědi jako: 

dušnost, záněty dýchacích cest a bolesti břicha. Tyto odpovědi lze označit jako 

správné. Poslední odpovědí byla cévní mozková příhoda, která měla být 

nesprávnou odpovědí. Tuto odpověď označilo 0, 0 % respondentů. 



46 
 

Otázka č. 4: Jak vypadá klinický obraz u lidí s tímto onemocněním?

 

Graf č. 11: „Jak vypadá klinický obraz u lidí s tímto onemocněním?“ 

 

Účelem této otázky bylo zjistit, jaký ze souhrnu klinického obrazu bude 

nejčastěji označován respondenty. Nejčastější odpovědí byla označená 

odpověď kašel v 81, 3 %. Zrychlené dýchání neboli tachypnoe bylo označeno 

v 62, 5 %. 18, 8 % zastoupila odpověď bolest na hrudi. Křeče byly zaškrtnuty 

pouze v 6, 3 %.  

Z toho lze shrnout, že záchranáři ze souhrnu příznaků nejčastěji 

označovali kašel a tachypnoe, které jsou pro CF charakteristické.  

 

 

Otázka č. 5: Do jakého zdravotnického zařízení nejlépe pacienta s cystickou 

fibrózou směrovat? 

Tuto otázku jsem schválně nechala jako doplňující. Účelem bylo zjistit, jaké 

bude nejčastěji zmiňovaná odpověď. Nejčastěji se vyskytující odpovědí bylo plicní 

oddělení. Další často se objevující odpovědi byly: specializovaná centra na toto 
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onemocnění, interní JIP a urgentní příjmy. Z toho lze vyhodnotit, že směřování 

pacienta je ve většině odpovědí správné. 

 

Celkový počet responzí                             69 

Specializovaná CF centra                             28 

Interní oddělení                              9 

Jednotka intenzivní péče                             12 

Plicní oddělení                             20 

Tabulka 2 – „do jakého zdravotnického zařízení nejlépe pacienta s cystickou fibrózou 

směřovat?“ 

 

 

Otázka č. 6: Jaké komplikace se dají u lidí s cystickou fibrózou očekávat?

 

Graf č. 12: „Jaké komplikace se dají u lidí s cystickou fibrózou očekávat?“ 

U této otázky jsem chtěla zjistit, jaké komplikace záchranáři nejčastěji u CF 

očekávají. 75 % respondentů označilo odpověď pankreatitida, která rozhodně 
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mezi komplikace patří. Druhá nejčastěji označovaná odpověď byla hemoptýza, 

která se rovněž řadí mezi nejčastější komplikace CF.  

Poslední správná odpověď byla hyponatremie, která byla zmiňována ve 40, 

6 %. Nesprávné odpovědi byly dvě. Artritida, kterou označilo 3, 1 % respondentů 

a meningitida, kterou neoznačil žádný z respondentů.  

 

 

Otázka č. 7: Jaká bude léčba v PNP u nemocného s cystickou fibrózou?

 

Graf č. 13: „Jaká bude léčba v PNP u nemocného s cystickou fibrózou?“ 

Tato otázka byla položena k zjištění nejvhodnější léčby, kterou záchranáři 

berou jako prvotní v přednemocniční péči. Správně odpovědělo 93, 8 % 

respondentů podání kyslíku. Další správnou odpovědí bylo podání analgetik, 

k utlumení akutní bolesti, kterou označilo 3, 1 % záchranářů. Nesprávně 

odpovědělo 3, 1 % respondentů označením podání anxiolytik. Odpověď 

antiemetika, která je nesprávná neoznačil nikdo z respondentů. 
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Otázka č. 8: Co považujete za nejčastější ošetřovatelský problém, který by mohl 

nastat při ošetření pacienta s cystickou fibrózou?

 

 Graf č. 14: „Co považujete za nejčastější ošetřovatelský problém, který by mohl 

nastat při ošetření pacienta s cystickou fibrózou?“ 

 

Cílem této otázky bylo zjistit jaký je nejčastější ošetřovatelský problém 

z pohledu záchranáře. Nejčastěji označovanou odpovědí byla neznalost 

onemocnění a to z 93, 8 %. Druhým ošetřovatelským problémem byla označena 

nevhodnost ošetřovatelských postupů v 18, 8 %. Nejméně byla označována 

odpověď špatná ošetřovatelská diagnóza v 15, 6 %. 

Díky tomuto grafu můžeme zhodnotit, že nejčastější ošetřovatelský 

problém označují záchranáři jako neznalost onemocnění. 
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Otázka č. 9: Setkal/a jste se během své praxe na záchranné službě s tímto 

onemocněním?

 

Graf č. 15: „Setkal/a jste se během své praxe na záchranné službě s tímto 

onemocněním?“ 

 

U této otázky bylo účelem, zjistit kolik procent záchranářů se s nemocnými 

CF během své praxe na záchranné službě setkalo. 53, 1 % respondentů se během 

své praxe nesetkalo s nemocnými CF. 31, 3 % záchranářů se během své praxe na 

záchranné službě setkalo s nemocnými CF. 15, 6 % respondentů si nepamatuje, 

zda se během své praxe setkalo s nemocnými CF. 
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Otázka č. 10: Znáte některé z CF center a víte, ve kterých nemocnicích se 

nacházejí?

Graf č. 16: „Znáte některé z CF center a víte, ve kterých nemocnicích se 

nacházejí?“ 

U této otázky mne zajímalo, jaká je informovanost zdravotnických 

záchranářů o specializovaných centrech pro nemocné s CF. Správná odpověď 

byla zodpovězena v 75% vyplněných dotazníků, FN Motol, FN Hradec Králové a 

FN Olomouc. Zbylé dvě odpovědi jsou nesprávné, protože mají přítomné 

zdravotnické středisko, ve kterém se CF centra nevyskytují.  
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4 Diskuze 

 

Téma akutní stavy u nemocných s cystickou fibrózou jsem si vybrala z několika 

důvodů. V první řadě to bylo téma, které jsem si vybrala sama z osobních důvodů. 

Touto nemocí trpí má sestra Markéta. V této chvíli je to velice citlivé téma, protože se 

sestry zdravotní stav po porodu dcery výrazně zhoršil. Od začátku roku je často 

hospitalizována pro opakovaně vracející se plicní exacerbace. Díky tomuto zhoršení je 

od dubna tohoto roku zapsána na transplantační listině jako aktivní čekatel na nové 

plíce. Dalším důvodem byla snaha rozšířit informace o této závažné nemoci do 

povědomí široké veřejnosti.  

Velice mi k tvorbě tohoto téma pomohl MUDr. Libor Fila, který má specializaci 

v léčbě a péči o dospělé nemocné s touto nemocí. Díky jeho konzultacím a 

zpracovanému materiálu jsem byla schopna vypracovat kapitolu o akutních stavech u 

cystické fibrózy. To se velice hodilo, protože samostatných knížek o této nemoci je 

velmi málo. Díky internetovým zdrojům jsem našla mnoho článků o problematice 

cystické fibrózy. 

Teoretická část se zabývá seznámením s nemocí, které mi přišlo důležité. 

Nachází se zde několik zajímavých kapitol o tom, jaké nejčastější bakterie osídluji plíce 

pacientů s cystickou fibrózou, jaké komplikace nejčastěji pacienty postihují, různé 

abnormality, které jsou u nemocných s cystickou fibrózou jiné než u zdravých lidí. Také 

je popsána složitá a nutná léčba, která zkvalitňuje život nemocných.  

Hlavním cílem bylo popsat nejčastější ošetřovatelský problém při péči o 

pacienta s cystickou fibrózou, který se také nachází v otázkách dotazníku pro 

zdravotnické záchranáře v praktické části. Díky dotazníkovému šetření zaměřený na 

zdravotnické záchranáře se mi povedlo zjistit, že nejčastějším ošetřovatelským 

problémem je neznalost tohoto onemocnění. Další dílčí cíle byly vybrány dva. První byl 

popsat nejčastější stavy, které si vyžadují přednemocniční péči. Druhým dílčím cílem 

bylo zjistit jaká je informovanost zdravotnického personálu a problematice cystické 

fibrózy. Myslím, že všechny z cílů se mi podařilo splnit.  

Stejně tak hypotézy, které byly stanoveny dvě. První hypotéza zněla: až 40 % 

nemocných s cystickou fibrózou mělo natolik akutní stav, že bylo nutné ošetření 
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zdravotnické záchranné služby. Díky dotazníkovému šetření mezi nemocnými se mi 

podařilo zjistit, že tato nutnost byla jen 25, 9 % a tím se tato hypotéza vyvrátila. 

Druhá hypotéza zněla: více jak 80 %zdravotnických záchranářů ví, jak se cystická 

fibróza projevuje. Opět díky dotazníkovému šetření mezi zdravotnickými záchranáři se 

mil tato hypotéza nepotvrdila, protože bohužel jen 71, 9 % mělo takové povědomí o 

projevech této nemoci.  

V praktické části jsem zvolila jako výzkumný nástroj dotazníkové šetření, 

zaměřené na samotné nemocné cystickou fibrózou a zdravotnické záchranáře. Obě 

skupiny byly dotazovány na záměrně položené otázky. Při vyhodnocování těchto 

dotazníků mne překvapilo, jaké negativní zkušenosti mají nemocní se zdravotnickým 

personálem mimo centra CF. I když většina byla spíše spokojena s poskytovanou 

zdravotní péčí, více jak v polovině případů se nemocní setkali s neznalostí tohoto 

onemocnění. 

 Dotazníky zaměřené na záchranáře přinesly v celku pozitivní výsledek. Z mého 

pohledu můžu říci, že i když se mi nepotvrdila má hypotéza se znalostí projevů, 

v ostatních kladených otázkách odpovídali zdravotničtí záchranáři ve většině správně. 

Z otázky, kde mě zajímal nejčastější ošetřovatelský problém, vyplynulo, že hlavní 

problém je právě neznalost tohoto onemocnění. Z ostatních odpovědí lze shrnout, že 

zdravotničtí záchranáři nemají problém s ošetřením různých projevů jako je 

hemoptýza, bolest břicha, bolest na hrudi, hypoglykemické kóma a jiné. Mají problém 

rozeznat, zda se jedná zrovna o atelektázu, kterou shrnout jako respirační problém, 

nebo hyponatermicou dehydrataci, která se zakončí jako dehydratace z nedostatku 

tekutin, v případě bezvědomí bez známé příčiny. Díky nemocničnímu vyšetření 

iontogramem lze přijít na skutečnost hyponatremické dehydratace.  

Z tohoto důvodu se mi zdá, že zdravotničtí záchranáři mají uspokojivé 

povědomí o problematice této nemoci. Jejich ošetřovatelské postupy a diagnostika 

jsou adekvátní k možnostem přednemocniční péče. Doufám, že má práce bude 

přínosem nejen pro kolegy, budoucí studenty, ale pro každého kdo si tuto práci bude 

číst. 
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Závěr 

Akutní stavy u nemocných s cystickou fibrózou. 

Tato práce se zabývá problematikou chronického, dědičného, nevyléčitelného a 

smrtelného onemocnění. 

Cílem absolventské práce je zjistit nejčastější akutní stavy, které cystická fibróza 

přináší.  Dříve se cystická fibróza nazývala mukoviscidóza, tento název vyjadřoval 

nápadnou vazkost hlenu, která je charakteristická u této nemoci. 

Cystická fibróza se projevuje často opakujícími infekcemi dýchacích cest a 

nedostačujícím prospíváním. Nemocní mají vysoký obsah solí v potu (proto název - 

Slané děti). V 98% u mužů způsobuje cystická fibróza neplodnost. 

Každý nemocný má jiný průběh nemoci. 

V teoretické části absolventské práce je popsána podstata tohoto závažného 

onemocnění. Nejčastěji postižené orgány jsou plíce, žaludek, slinivka, játra, střeva, 

jícen a reprodukční ústrojí. Různé komplikace, které cystická fibróza přináší: diabetes 

mellitus, pankreatitida, vykašlávání krve, pneumotorax a jiné. 

Možnosti léčby ať už farmakologické, rehabilitační či jiné. Je zde zmíněná 

prognóza, která se za poslední roky zlepšila a nejčastější stavy, které si vyžadují 

přítomnost akutní péče. 

Praktická část obsahuje dotazníkové šetření zaměřené na povědomí 

zdravotnického personálu o nemoci a souvisejícími akutními stavy. Zároveň proběhlo 

dotazníkové šetření zaměřené na nemocné. Hlavním cílem bylo, popsat nejčastější 

ošetřovatelský problém, který by mohl nastat v přednemocniční péči. Dílčí cíle byly 

stanoveny dva. První zjistit informovanost zdravotnických záchranářů o problematice 

cystické fibrózy. Druhý popsat nejčastější stavy, které si vyžadují přednemocniční péči. 

 

Klíčové slova: dědičné onemocnění, cystická fibróza, komplikace, léčba, 

prognóza. 
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Summary 

Acute Conditions in Patients with Cystic Fibrosis 

This assignment deals with the problem of chronic, hereditary, incurable and 

fatal disease called cystic fibrosis. The aim of assignment is describe the most common 

problems of nursing care in patients with cystic fibrosis in pre-hospital care.  

In the past cystic fibrosis was called mucoviscidosis, this name expressed 

striking viscous mucus, which is characteristic for this illness. 

Cystic fibrosis is often reflected in recurrent respiratory infections and 

insufficient digestion. Patients have a high content of salt in the sweat. For this reason 

patients are called - salty children. In 98% of men cystic fibrosis causes infertility. 

Each patient has a different course of the disease. 

The theoretical part of the assignment describes the signs and symptoms of this 

serious disease. The most affected organs are the lungs, stomach, pancreas, liver, 

intestines, oesophagus, and reproductive organs. Various complications that cystic 

fibrosis causes are following: diabetes mellitus, inflammation of pancrease, cough up 

blood, pneumothorax and more. 

Treatment options, either pharmacological, physiotherapeutical or others are 

described. Unfavoraible prognosis is mentioned, which has improved in recent years, 

and the most common conditions that require the presence of acute care. 

The practical part contains a survey focusing on the medical staff awareness 

about this disease and is connected with acute conditions.  At the same time it involves 

a questionnaire survey focused on the patient with cystic fibrosis. 

The main aim was to describe the most frequent nursing problem that could 

occur in the pre-hospital care. Two partial aims were set. The first one determines the 

level of paramedics knowledge about the issue of cystic fibrosis. The second describes 

the most common situations that require pre-hospital care. 

 

Key words: hereditary disease, cystic fibrosis, complications, treatment, 

prognosis. 
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Přílohy: 

 

Příloha č. 1 

Dotazník pro nemocné s CF 

U dětí nemocných CF prosím o vyplnění dotazníku jejich rodiče 

1) Uveďte pohlaví 

a) Žena 

b) Muž 

 

2) Uveďte, v jaké věkové hranici se nacházíte 

a) 1- 10 

b) 11- 26 

c) 27- a více 

 

3) Setkal/a jste se s neznalostí vašeho onemocnění u zdravotnického personálu 

(mimo CF centra)? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

4) Byl/a jste spokojen s poskytovanou zdravotní péčí? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

V případě ne uveďte proč: 

 
5) Přišel vám přístup zdravotnického personálu (mimo CF centra) 

profesionální? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

V případě ne uveďte proč:  
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6) Byl váš zdravotní stav natolik akutní, že bylo třeba využít ošetření 

zdravotnické záchranné služby? 

a) Ano 

b) Ne 

 

7) Léčíte se s onemocněním diabetes mellitus (cukrovkou), vázaného na 

cystickou fibrózu? 

a) Ano 

b) Ne 

c) nevím 

 

8)  Zažil/a jste nějaké z následujících stavů? 

a) Pneumotorax 

b) Hemoptýza 

c) Hypoglykemické kóma 

d) Akutní hyponatremická dehydratace („šok z horka“) 

e) Atelektáza plic 

f) Bolesti břicha 

g) Jiné, doplňte:  
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Příloha č. 2 

Dotazník pro záchranáře 

U některých otázek existuje varianta více možných odpovědí 
1) Víte co je to cystická fibróza? 

Doplňte: 

 

2) Jak se cystická fibróza projevuje?  

a) pankreatická insuficience, respirační insuficience, malnutrice 

b) malnutrice, respirační insuficience, dysfagie 

c) obezita, renální insuficience, hyperkortikalismus 

 

3) Jaký předpokládáte důvod výjezdu k pacientovi s touto nemocí? 

a) Pneumotorax 

b) CMP 

c) Hypoglykémie 

d) Jiné (uveďte jaké): 

 

4) Jak vypadá klinický obraz u lidí s tímto onemocněním? 

a) Tachypnoe 

b) Kašel 

c) Křeče 

d) Bolest na hrudi 

 

5) Do jakého zdravotnického zařízení nejlépe pacienta s cystickou fibrózou 

směrovat? 

Doplňte: 

 

6) Jaké komplikace se dají u lidí s cystickou fibrózou očekávat? 

a) Hemoptýza 

b) Pankreatitida 

c) Meningitida 

d) Artritida 
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7) Jaká bude léčba v PNP u nemocného s cystickou fibrózou? 

a) Analgetika 

b) Podání kyslíku 

c) Antiemetika 

d) Anxiolytitka 

 

8) Co považujete za nejčastější ošetřovatelský problém, který by mohl nastat při 

ošetření pacienta s cystickou fibrózou? 

a) Neznalost onemocnění 

b) Špatná ošetřovatelská diagnostika  

c) Nevhodnost ošetřovatelských postupů 

 

9) Setkal/a jste se během své praxe na záchranné službě s tímto onemocněním? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nepamatuji se 

 

10)  Znáte některé z CF center a víte, ve kterých nemocnicích se nacházejí? 

a) FN Motol, FN Hradec Králové, FN Olomouc 

b) FN Thomayerova, FN Brno, FN Bulovka 

c) Všeobecná FN v Praze, FN Královské Vinohrady, FN Plzeň 
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Příloha č. 3 

 

 


