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1 Úvod

      Absolventskou práci na téma Akutní dušnost u dětí v přednemocniční péči jsem si

zvolil, protože jsem 2 roky pracoval na dětském oddělení a akutní dušnost byla

nejčastější diagnóza, se kterou k nám byly děti přijímány. Výskyt dušnosti u dětí stále

přibývá, a to nejen na alergickém podkladě, ale i z jiných příčin, např. astma bronchiale,

různé typy laryngitid atd.

      Cílem práce je sestavení a realizování individuálních ošetřovatelských intervencí a

dále vypracování komplexní ošetřovatelské péče o pacienta s touto problematikou.

Důraz je kladen na holistický přístup k pacientovi, za pomoci využití koncepčního

modelu Marjory Gordonové a metody ošetřovatelského procesu. Účelem této

absolventské práce je objasnit a zmapovat specifické ošetřovatelské postupy pro

poskytnutí kvalifikované ošetřovatelské péče založené na znalostech v daném

onemocnění.

Práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. V  teorii se objevuje stručná

anatomie plic. Dále se věnuji charakteristice a problematice jednotlivých onemocnění, u

kterých se nejčastěji vyskytuje dušnost, popisuji etiologii, patologii, klinické projevy,

diagnostiku, léčbu daných onemocnění a prognózu. V závěru teoretické části se objevují

specifika ošetřovatelské péče.

      V druhé části práce se věnuji ošetřovatelské péči o dítě s lékařskou diagnózou status

astmaticus.  Podrobně se zaměřuji na důvod hospitalizace, anamnézu, fyzikální

vyšetření lékařem i sestrou, průběh hospitalizace a ošetřovatelské diagnózy dle

koncepčního modelu M. Gordonové. Ošetřovatelské diagnózy jsou sestaveny podle

priorit pacienta a rozpracovaný kompletní ošetřovatelský plán s realizací a závěrečným

hodnocením.

      Chci poukázat na to, jak moc je složitá péče o dětského pacienta a jak moc je

důležitá spolupráce s jeho rodiči.
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2 Cíle absolventské práce

2.1  Hlavní cíl práce: Cílem práce je sestavení, realizování individuálních

                                            ošetřovatelských intervencí.

2.2  Dílčí cíle: Vypracování komplexní ošetřovatelské péče o pacienta s touto

problematikou.

 Poukázat na náročnost péče o dětského pacienta

 Poukázat na nezbytnost spolupráce s jeho rodiči
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3 Teoretická část

3.1     Anatomie a fyziologie plic

      Plíce jsou párový orgán, kuželovitě tvarovaný, šedorůžově zbarvený s houbovitou

strukturou. Při dýchání v nich probíhá výměna plynů mezi vzduchem a krví. Obě plíce

jsou dále rozdělené na plicní laloky (lobi pulmonis). Pravá plíce (pravé křídlo) je větší,

rozdělena do tří laloků – horní, střední a dolní lalok. Levá plíce (levé plicní křídlo) má

laloky dva – horní a dolní. Plíce jsou uloženy ve dvou pleurálních dutinách – pravé a

levé. Obě dutiny vystýlá pohrudnice (pleura parietalis) – nástěnná pleura, která přechází

jako poplicnice (pleura visceralis – pulmonalis) na povrch plíce, který úplně pokrývá.

       Průdušky (bronchy) vstupující do plic se v plicích postupně větví až na nejmenší

průdušinky (bronchioly), na jejichž konečné větévky pak navazují plicní sklípky

(alveoly pulmonis) – drobné tenkostěnné výdutě.  Právě v plicních sklípcích dochází

teprve k vlastní výměně plynů mezi vzduchem a krví v sítích krevních kapilár

obetkávajících alveoly. V obou plicích je celkem 300 – 400 milionů alveolů, jejichž

celková plocha činí při vdechu 55 – 80 m2. Stěna alveolů je vystlána souvislou vrstvou

buněk označovanými jako pneumocyty. (Čihák, 2004)

3.1.1   Cévní zásobení plic

     Po vstupu do laloku se plicní tepénka (arteriola) dělí podél bronchiálního větvení.

Její užší větve přecházejí do kapilární sítě podél alveolární stěny.

Bronchiální tepny vycházejí z aorty nebo interkostálních arterií a zásobují plicní tkáň,

nedosáhnou však až do laloků. Přivádí okysličenou krev a zásobují bronchiální stěnu,

uzliny a intralobulární pojivovou tkáň. Bronchiální žíly nejsou do úrovně velkých

bronchů dobře ohraničeny a ústí do duté žíly. Mezi bronchiálním a plicním oběhem

existují anastomózy (přemostění), což znamená, že 25% krve z bronchiálních arterií se

vrací do pravé síně cestou bronchiálních žil, 75% této krve jde plicními žílami do levé

síně. (Elišková, Naňka, 2006)
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3.1.2  Vlastnosti plicní tkáně

      Barva plic je nejprve růžová (u novorozence a v raném dětství), pak plíce přijímají

šedavý nádech. Tato postupná změna je způsobena vdechovaným prachem a částečkami

sazí, jež se dostaly do dýchacího systému. Konzistence plicní tkáně je houbovitá. Plíce

jsou jemné a pružné na pohmat. Hmotnost plic je proměnlivá a závisí na náplni

vzduchem, na stupni prokrvení a na množství tekutiny v intersticiálním vazivu plic.

Průměrná hmotnost obou plic činí kolem 780 g u muže a 640 g u ženy. (Čihák, 2004)

      Dýchací svaly: soubor kosterních svalů, které působí při vdechu (svaly zdvíhající

žebra, bránice) a výdechu (hlavní a pomocné svaly). (Čihák, 2004)

3.2 Akutní expirační dušnosti u dětí

Do akutní expirační dušnosti u dětí patří nejčastěji astma bronchiále a obstrukční

bronchitis. (Novák, 2006)

3.2.1 Charakteristika

 Astma bronchiale je difuzní obstrukční onemocnění plic, charakterizované

hyperaktivní odpovědí dýchacích cest na různé nespecifické podněty. Status asthmaticus

– akutní astmatický záchvat, při kterém je buď stupeň bronchiální obstrukce velmi

těžký, nebo se postupně zvýrazňuje a nereaguje na běžnou léčbu. Častěji než 1 x za

hodinu vyžaduje bronchodilatační léčbu nebo mechanickou ventilaci. (Ševčík, Černý,

Vítovec a kol., 2003)

3.2.2 Etiologie

Často vzniká na atopickém podkladě, uplatňuje se akutní infekce, zvýšená námaha,

chlad, stres. Objasnění etiologie vyžaduje podrobné interní, alergologické a

imunologické vyšetření. (Novák, 2006)

3.2.3   Patogeneze

  Obstrukce středních a malých dýchacích cest spasmem hladké svaloviny bronchů,

edémem sliznice a hypersekrecí vazkého hlenu. Stupeň obstrukce je různě vyjádřený.
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Při nejtěžších formách nacházíme těžký globální emfyzém, není možná spontánní

efektivní ventilace. (Fedor, Kunovský , Vobruba, 2006)

3.2.4 Klinické příznaky

• lehká dušnost – prodloužené exspirium, mírná tachypnoe, nečetné obstrukční

fenomény, bez alterace krevního oběhu a výměny krevních plynů.

• střední dušnost – prodloužené exspirium, mnohočetné obstrukční fenomény,

tachypnoe, bez poslechového oslabení, zatahování měkkých částí hrudníku, bez poruch

cirkulace a výměny krevních plynů

• těžká dušnost – oslabené dýchání, obstrukční fenomény (v nejtěžších případech

mohou být méně četné – tzv. tichá obstrukce), ortopnoe, alterace oběhu a výměny

krevních plynů, psychické poruchy agitovanost, útlum. (Ševčík, Černý, Vítovec a kol.,

2003)

3.2.5 Indikace k hospitalizaci

    Klient bývá nejčastěji uložen na standardní oddělení, pro ataku těžké dušnosti, která

nereaguje na bronchodilatační léčbu.

    Objevují se příznaky střední a těžké dušnosti, rozsáhlé pneumonii a barotraumatu,

přijímají se na jednotku intenzivní péče. (Fedor, Kunovský, Vobruba, 2006)

3.2.6 Diagnostika

Charakteristické příznaky a anamnéza. Nutno rozlišit pacienta s vysokým a nízkým

rizikem. Vysoké riziko – časté dekompenzace na trvalé medikaci, opakované ataky

těžké dušnosti, hospitalizace na JIRP (UPV), nedodržování dlouhodobé léčby,

systémová kortikoterapie v poslední době.

    Laboratorní vyšetření je velmi důležité při diagnostice akutní expirační dušnosti.

Začíná se vždy KO + differenciál, iontogram (cave hypokalemie), glykémie (cave

hyperglykémie), ABR, CRP. V případě možnosti doplníme funkční vyšetření plic. Dále

následují vyšetření rentgenová, např. RTG srdce a plic a i když samotné astma není

indikací k vyšetření, RTG se provádí vždy u jedné ataky dušnosti u dítěte mladšího 3

let, dále při podezření na aspiraci cizího tělesa, barotrauma, při podezření na
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bronchopneumonii. Neprovádí se  např. při nevelkém infektu a při  expozici inhalačního

alergenu.  (Ball, Phillips, 2004)

3.2.7 Léčba

(viz kapitola 2.4 Terapie akutních dušností u dětí)

3.3 Akutní inspirační dušnost u dětí

Mezi akutní inspirační dušnosti řadíme akutní epiglotitis, akutní suglotickou

laryngitídu, sufokující laryngotracheitídu. (Novák, 2006)

3.3.1  Akutní subglotická laryngitída

         Běžné onemocnění, vyskytující se sezónně (listopad – duben), obvykle ve věku

5 měsíců až 3 roky, častěji u chlapců. Manifestuje se inspirační dušností, provázenou

charakteristickým štěkavým kašlem. Nedostatečně diagnostikovaná a léčená laryngitida

může vést k rychle progredující respirační insuficienci, k sufokaci a zástavě dýchání a

oběhu.(Fedor, Kunovský, Vobruba, 2006)

3.3.1.1  Etiologie

     Nejčastěji virového původu, parainfluenza 1 a 3, influenza A, B, RS viry. Vzácnější

jsou letní formy Mycoplazma pneumonie a enteroviry (coxackie a echoviry). (Novák,

2006)

3.3.1.2  Patogeneze

Objevuje se submukózní edém v subglotickém prostoru, který je nejužším

místem HCD, zúžení o 1 mm redukuje plochu o 50 – 70 %. (Fedor, Kunovský,

Vobruba, 2006)

3.3.1.3  Klinické projevy

     Nejčastěji tomuto onemocnění předchází katar HCD (rýma, bolesti v krku, chrapot,

subfebrilie, kašel). Objevuje se většinou v nočních hodinách. Následuje prudké zhoršení

dýchání se záchvaty „štěkavého“ neproduktivního kašle a dušností s inspiračním, hůře

smíšeným stridorem. Dítě je neklidné, anxiózní, plačtivé.
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3.3.1.4  Diagnostika

      Diagnostika se opírá o charakteristickou anamnézu a klinický obraz. Nutno vyloučit

aspiraci cizího tělesa. Odlišení od laryngitis acuta (zánět hlasivkových vazů), při které

se vyskytuje pouze chrapot, afonie, nedochází k obstrukci dýchacích cest. (Fedor,

Kunovský, Vobruba, 2006)

3.3.1.5  Léčba

(Viz kapitola 2.4 Terapie akutních dušností u dětí)

3.3.1.6  Prognóza

Prognóza při adekvátní léčbě onemocnění je velmi dobrá. (Ševčík, Černý, Vítovec a

kol., 2003)

3.3.2  Akutní epiglotitida

      Méně časté život ohrožující onemocnění. Charakteristický je rychlý průběh, kritický

stav se může rozvinout během 12 hodin. Epiglotitida nemá sezónní průběh, nejčastější

výskyt je od 3 – 7 let věku, více u chlapců. Nedostatečně diagnostikované a léčené

onemocnění vede k progresi respirační insuficience, sufokaci a zástavě dýchání a oběhu.

(Fedor, Kunovský , Vobruba, 2006)

3.3.2.1 Etiologie

Nejčastěji bakteriálního původu, vyvolávající onemocnění Haemophillus influenzae

typ B, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes a Streptococcus pneumoniae.

(Ševčík, Černý, Vítovec a kol., 2003)

3.3.2.2  Patogeneze

    Objevuje se flegmonózní zánět epiglotis a aryepiglotických řas, který může

abscedovat a vyvolává edém. (Fedor, Kunovský , Vobruba, 2006)

3.3.2.3  Klinické projevy

    Dítě je febrilní (až 40 °C), je nápadně klidné, anxiózní, má toxický vzhled. Klinicky

přítomna respirační tíseň různého stupně. Dítě zaujímá vynucenou polohu vsedě s

mírným předklonem a lehce zakloněnou hlavou s pootevřenými ústy, ze kterých

vytékají sliny. Při změně polohy na záda se dušnost zhoršuje, objevuje se dysfagie,
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dysfonie, dyspnoe. Dítě se bojí kašlat a mluvit pro bolestivost v krku. Objevuje se tichý

inspirační stridor, který je „vlhký a bublavý“. Poslechově nacházíme stridor a

prodloužené inspirium, v těžším stavu i exspirium. Závažným příznakem je tichý

hrudník v inspiračním postavení. (Ševčík, Černý, Vítovec a kol., 2003)

3.3.2.4  Diagnostika

Při stlačení jazyka je zjevná edematozní epiglotis.  Lokální nález se velmi rychle

rozvíjí k horšímu (během desítek minut). Nutno odlišit akutní subglotickou laryngitidu,

peritonzilární a retrofaryngeální absces, aspiraci cizího tělesa. (Novák, 2006)

3.3.2.5  Léčba

(Viz kapitola 2.4 Terapie akutních dušností u dětí)

3.3.2.6   Prognóza

     Při správném postupu a zamezení závažných komplikací je dobrá.  (Novák, 2006).

3.3.3  Sufokující laryngotracheitida

Toto onemocnění je nepříliš časté, ale nesprávně diagnostikované a včas léčené

může vést k fatálnímu konci. Vyžaduje multidisciplinární přístup a pobyt na JIRP.

(Novák, 2006)

3.3.3.1  Etiologie

      Nejčastěji toto onemocnění vyvolávají tyto bakterie: Staphylococcus aureus,

Haemophillus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae,

Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis, občas i anaerobní bakterie. (Fedor,

Kunovský, Vobruba, 2006)

3.3.3.2 Patogeneze

Vznikne bakteriální zánět v subglotické oblasti, edém a mukopurulentní sekrece,

které vedou k obturaci průdušnice. Většinou probíhá jako superinfekce po předchozím

virovém onemocnění, nejčastěji parainfluenzi. Výskytuje se nejčastější v batolecím a

předškolním věku, zřídka i u starších dětí. (Ševčík, Černý, Vítovec  a kol., 2003)
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3.3.3.3 Klinické projevy

     Po předchozím kataru HCD se objeví rychle progredující dušnost především

inspiračního typu, někdy provázená stridorem, kašel je nenápadný. Bývá výrazná

diskrepance mezi těžkým stavem pacienta a chudým, nevysvětlujícím poslechovým

nálezem. Poslech může imitovat aspiraci cizího tělesa, povšechně oslabené dýchání s

event. stridorem je dáno stupněm obturace průdušnice. Rychlý rozvoj globální

respirační insuficience si vynucuje urgentní intubaci. Z dolních dýchacích cest se

odsává nápadně velké množství zeleného hustého hlenohnisavého sekretu. (Ševčík,

Černý, Vítovec a kol., 2003)

3.3.3.4  Diagnostika

    Nápadná je neobvyklá obturace trachey popsaným sekretem, často zřejmá při

intubaci. Laboratorně se objevuje vzestup zánětlivých markerů a kultivační nálezy.

V diagnostice může pomoci boční nativní rentgenový snímek trachey, kde je patrné

lokální zúžení v subglotické oblasti, ale v praxi není rutinně užíván. (Fedor, Kunovský ,

Vobruba, 2006)

3.3.3.5  Léčba

      (Viz kapitola 2.4 Terapie akutních dušností u dětí)

3.3.3.6  Prognóza

     Při správně vedené léčbě je dobrá. Ústup zánětlivých změn dovolí extubaci většinou

po 72 hod. Jsou možné komplikace, rezultující z neadekvátně  vedené toalety dýchacích

cest (těžké pneumonie, pneumopatie, ARDS). (Ševčík, Černý, Vítovec a kol., 2003)

3.4  Terapie akutních dušností u dětí

      První pomoc přednemocniční fáze je pokus o zklidnění dítěte, inhalace chladného

a vlhkého vzduchu (u otevřeného okna), příznivě působí na zmenšení otoku dýchacích

cest. Poučení rodiče mohou podat kortikoidy v rektální formě (Rectodelt) v dávce 1

čípek (100 mg) denně, případně i opakovaně (podle závažnosti stavu 5 – 20 mg

prednisonu na 1 kg tělesné váhy a den). Nutný je zajištěný odborný transport do

zdravotnického zařízení. Transport rodiči vlastními silami a prostředky je vysoce

rizikový a kontraindikovaný. (Novák, 2006)
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     Medikamentózní léčba probíhá dle stupně dušnosti, které se stanovuje podle tzv.

Downes score:

     Downes 7 – 10 bodů: intubace v inhalační anestezii, kontraindikována apnoická

technika. Endotracheální kanyla volena o 0,5 – 1 mm užší než adekvátní. V případě

nezdařené intubace nutno provést koniotomii. Parenterální léčba kortikoidy,

antihistaniky, analgosedací, parenterální výživa. Antibiotická léčba je indikována jen u

bakteriáních komplikací onemocnění. (Novák, 2006)

      Downes 4 – 6 bodů: JIRP, studená nebulizace, zvýšení frakce FiO2 dle potřeby.

Inhalace s adrenalinem – u dětí do10 kg 2 ml Adrenalinu (ředění 1:1000) do 5 ml FR, u

dětí nad 10 kg 4 ml adrenalinu do 5 ml FR. Zajištění žilního vstupu, léčba i.v. –

kortikoidy – dexamethazon

      Downes 0 – 3 bodů: studená nebulizace, sedace (midazolam p. r., nasálně, diazepam

p. o.), antihistaminika (cetirizin, promethazin p. o.), monitorace nejlépe za hospitalizace.

         Při akutní epiglotitídě  se vyžaduje přijetí na JIRP, vstupní ošetření pacienta

probíhá v poloze vsedě, veškerá léčba je vedená parenterálně. Intubace se provádí

v inhalační anestezii, je kontraindikována apnoická technika. Volíme kanylu o 1 mm

menší, než by byla adekvátní. Pokud je intubace neúspěšná, je nutno provést urgentní

koniotomii. Extubace je obvykle možná za 24 – 72 hodin dle ústupu edému epiglotis

(lokální nález, patrný únik okolo ETC). Z lokálních komplikací je nutné vyloučit absces

epiglotis. (Fedor, Kunovský , Vobruba, 2006)

    Antibiotikem empirické volby je ampicilin/sulbactam, případně cefuroxim.  Nutná je

adekvátní analgosedace (midazolam, phenobarbital, tramadol). Kortikoidy nejsou

indikovány.

    Totální parenterální výživa je přechodně nutná, komplexní péče o vnitřní prostředí.

(Novák, 2006)

    Při laryngotracheitídě je nutné zvládnutí akutní respirační nedostatečnosti, po

intubaci je nutno opakovaně odsávat obsah z průdušnice, toaleta dýchacích cest bývá

komplikovaná ucpáváním endotracheální kanyly a odsávací cévky velkým množstvím

výše popsaného sekretu, který je nutno odsát ještě před zahájením umělé plicní
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ventilace. Je nutná opakovaná trachoebronchoskopie k dostatečnému očištění dolních

cest dýchacích od patologického obsahu. Při nedodržení tohoto postupu hrozí ucpání

průdušnice zaschlými krustami a z toho rezultující následné komplikace a nezvladatelná

respirační insuficience. (Srnský, 2007)

    Antibiotikem volby je ampicilin/sulbactam, v případě méně častých (nosokomiálních

původců – pseudomonas spp.) cefalosporiny III. generace.

    Nutná je adekvátní analgosedace (midazolam, phenobarbital, tramadol), přechodná

totální parenterální výživa, komplexní péče o vnitřní prostředí. Kortikoidy nejsou

indikovány. (Fedor, Kunovský, Vobruba, 2006)

 Medikamentózní léčba u expirační dušnosti:

1. Bronchodilatace:

- upřednostňuje se inhalační terapie, dávkování je individuální, podávají se jen nejnižší

dávky, které uvolní obstrukci

- MDI (metered-dose inhalers) není vhodný pro střední a těžkou akutní dušnost, ani u

zkušených astmatiků

- spacer je vhodný, pokud je dobrá odpověď na nízkou dávku

- nebulizovaná je vhodná ve směsi s fyziologickým roztokem intermitentně/kontinuálně

při těžké dušnosti (Ševčík, Černý, Vítovec a kol., 2003)

 A. Beta mimetika:

    a) perorální

• clenbuterol (Spiropent) 0,8 – 1 ml/kg/den ve 2 – 3 dávkách při lehké dušnosti

• procaterol (Lontermin) 0,25 ml/kg/den ve 2 dávkách při lehké dušnosti

    b) inhalační
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• salbutamol (Ventolin) – u lehké a střední dušnosti z MDI nebo spaceru 1 – 4 dávky po

4 – 6 hodinách, u těžké dušnosti intermitentní nebulizací 0,15 mg/kg/dávku (0,025 mg/

kg/d, max. 0,8 ml = 5 mg) nebo kontinuální nebulizací 0,5 mg/kg/hod.

Příprava pumpy:  0,5 ml/kg (max. 30 mg) do 30 ml FR nebulizovat rychlostí 5 ml/hod.

při průtoku cca 10 – 15 l kyslíku. (Cave: hypokalemie, hyperglykémie,

hyperlaktacidemie!!!)

     c) intravenózní

– terbutalin (Bricanyl) 0,1 – 0,4 ug/ kg/min., podávat co nejkratší dobu, pozvolna

stoupat i klesat. Příprava pumpy (do hmotnosti 40 kg): hmotnost (kg) a 120 ug

Bricanylu dotáhnou do 10 ml FR, pak 0,5 ml/hod = 0,1 ug/ kg/min. Příprava pumpy

(nad hmotnost 40 kg): hmotnost (kg) a 120 ug Bricanylu dotáhnou do 20 ml FR, pak 1

ml/hod = 0,1 ug/kg/min (Fedor, Kunovský, Vobruba, 2006)

B. Anticholinergika

• bromid ipratropia (Atrovent) v inhalaci

– kojenci a batolata 4 x 0,5 ml (125 mg), do 30 mg 4 x 1 ml (0,25 mg), nad 30 kg 4 x 2

ml (0,5 mg) - nedává se kontinuálně, možno přistříknout 4 x denně do inhalátoru

k Ventolinu

(Ševčík, Černý, Vítovec a kol., 2003)

C. Metylxantiny

• teofylin (Syntophillin) úvodní dávka 5 – 6 mg/ kg/30 min. (byl-li již podán, tak 2 – 3

(g/kg) udržovací dávka 16 – 20 mg/kg/den k sérové hladině 10 – 15 ug/ml. Lze

kombinovant s betamimetiky, na použití není jednoznačný názor. Při vysoce

dávkovaných kontinuálních inhalačních betamimeticích již většinou další

bronchodilataci nepřináší. Hladinu kontrolujeme hladinu po 1 až 24 hodinách. (Fedor,

Kunovský, Vobruba, 2006)
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D. Magnézium

• MgSO4 10 % 0,25 – 0,5 ml/kg/20 min. Opakovat dle stavu pacienta. Působí

spasmolyticky na hladkou svalovinu bronchů. Vždy při event. KPR z důvodu

bronchospasmu.

E. Ketamin • Calypsol 1 – 4 mg/kg/hod. i. v. kontinuálně pouze u nejtěžších stavů a na

JIRP (cave: útlum dechového centra). (Fedor, Kunovský, Vobruba, 2006)

2. Kortikoidy

a) systémově – při nedostatečném efektu plných dávek bronchodilatancií do 30

minut, pacient s vysokým rizikem, střední/těžká dušnost související s

rozvíjejícím se infektem. Vysadit po 2 – 7 dnech jakmile postačí nízké dávky

betamimetik.

• metylprednisolon (Solumedrol) 2 – 3 mg/ kg/6 hod. i. v.

• prednison (Prednison) 0,3 – 0,6 mg/kg/8 hod.p. o.

b) inhalačně

– přechodně/trvale pokračovat inhalačními kortikoidy po systémovém podání

– u středně těžké dušnosti dop. zvýšit běžnou denní dávku 2 – 3 x,

– u těžké dušnosti nemá efekt

• budesonid (Pulmicort) 200 – 400 ug/kg/den do 2 dávek

(Ševčík, Černý, Vítovec a kol., 2003)

3. Analgosedace:

Musí být adekvátní k celkovému stavu pacienta a invazivním vstupům.

Benzodiazepiny (midazoloam), tramadol, propofol, barbituráty. Při UPV event. opiáty,

svalová relaxace.

4. Mukolytika – nejsou emergentním lékem.
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 Výhodná jsou v inhalované formě, pokud pacienta nedráždí ke kašli či progresi

branchospasmu.

Celkově podávaná:

– ambroxol (Mukosolvan) 2 mg/kg/den do 3 dávek. U ventilovaných jsou vhodné

laváže dolních dýchacích cest FR s Mistabronem. (Fedor, Kunovský, Vobruba, 2006)

3.5 Specifika ošetřovatelské péče

3.5.1 Péče o pacienta v přednemocniční péči

      Při příchodu k pacientovi s akutní dušností je třeba zajistit vhodnou polohu,

nejčastěji Fowlerovu. Velmi důležité je uklidnit pacienta a zajistit přívod čerstvého

vzduchu, event. podat kyslík. Dále následuje fyzikální vyšetření. Odebereme anamnézu

dítěte od rodičů. Dle akutnosti stavu klienta zavedeme intravenózní vstup, když to není

nutné, podáváme léky inhalačně přes nebulizaci. Pokud je to možné transportujeme dítě

s jedním rodičem na dětské oddělení nebo na dětský  JIP. Během transportu

monitorujeme pulz, dech, SpO2. Poloha při transportu by měla být v polosedě.

3.5.2    Příjem pacienta na oddělení, uložení na pokoj, poloha pacienta

 Pacient je přijímán dle stavu na dětské oddělení nebo na dětskou jednotku intenzivní

péče. Při příjmu je s pacientem za pomoci rodičů vyplněna dokumentace jak sesterská,

tak i lékařská. Ošetřující sestra si fyzikálně vyšetří klienta a hlavně se zaměří na oblast

dýchání. Při příjmu pacienta na oddělení ho edukujeme o chodu oddělení, o průběhu

vizit. Pokud je hospitalizován i jeden z jeho rodičů, edukujeme jej také.

      Pacient by měl být uložen na standardní pokoj s centrálním rozvodem kyslíku,

blízko okna, který bude dobře větratelný a bude v něm vyšší vlhkost vzduchu. Pokud to

chod oddělení dovoluje je  vhodné, aby s dítětem byl na pokoji rodič.

      Dítě se snažíme udržovat neustále v polosedě (elevace horní části těla), nebo

ortopnoická poloha, opět dle stavu pacienta.
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3.5.3 Výživa a tekutiny

     V akutní fázi podáváme výživu pouze parenterální. Po odeznění akutní fáze, by měla

být podávána strava lehká, dobře stravitelná, do jídla by se neměl pacient nutit.

Upřednostňuje se strava bohatá na vitamíny a minerály. Hydratace musí být dostatečná,

preferují se spíše čaje. Potraviny by měly být čerstvé, jídlo pestré, neohřívané.

V jídelníčku je nesmíme opomenout přítomnost základních živin a ovoce se zeleninou.

3.5.4 Hygienická péče

U dětí zajišťuje hygienickou péči většinou sestra nebo přítomný rodič, samozřejmě

se řídíme dle věku pacienta a akutnosti stavu. V akutním stadiu se provádí hygiena na

lůžku. Důležité je aktivně dítě zapojovat do spolupráce při hygieně.

3.5.5 Vyprazdňování

     Sledujeme diurézu po hodině, charakter a barvu moči. Předcházíme zácpě.

Sledujeme odchod plynů a stolice. Každou stolici pravidelně zapisujeme do

dokumentace.

3.5.6 Spánek a odpočinek

  Pro dítě je velmi důležitý pocit jistoty a bezpečí, které  mu nejvíce poskytne jeho

matka. Klient by měl mít co největší klid a pohodlí. Důležitá je aktivizace dítěte přes

den, aby  v noci spalo.  Samozřejmě se opět řídíme stavem pacienta.

3.5.7 Rehabilitace

     Zde se jedná spíše o rehabilitaci dechovou, zajišťujeme nácvik klidného a

dostatečného dýchání. Pro pacienty v dětském věku volíme zábavnější techniky, jako je

nafukování balónku, probublávání tekutin ve skleničce atd. S pacientem se učíme

techniku pro vykašlávání sputa. Provádíme poklepovou masáž a dle ordinace lékaře

podáváme inhalace.
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4 Praktická část

4.1  Identifikační údaje

Oddělení                                       Dětské oddělení Brandýs

Iniciály klienta                              Ch. J.

Rok narození                                2002

Pojišťovna                                     111

Státní příslušnost  česká

Stav                                                svobodný

Datum přijetí  12.7.2009

Dg. hlavní                                     Status astmaticus

Dg. vedlejší                                   Bronchopneumonie   1.dx

Pacienta jsem ošetřoval od  12.7.  do 18.7.2009 . Plán ošetřovatelských intervencí je

platný od 12. do 18.7. Pacient byl přijat na oddělení  12.7. pro astmatický záchvat v.s.  a

tracheitis acuta.

4.2  Základní informace

4.2.1 Důvod hospitalizace

    Pacient přichází na dětskou ambulanci pro akutní dušnost. Dítě je přivezeno rodiči

z tábora, kde bylo pro respirační potíže odvezeno RZP na chrudimskou pohotovost. Zde

byl pacient zaléčen a vrácen zpět do tábora. Po zhoršení stavu byli zavoláni rodiče, kteří

přivádějí dítě k nám na vyšetření.

4.2.2 Anamnestické údaje

a) osobní anamnéza
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Dítě z 1. těhotenství,  porod spontánní, záhlavím, v termínu, PH 2800g/PD 49 cm.

Nekříšen, poporodní adaptace proběhla bez komplikací. Ikterus bez nutnosti fototerapie.

Kojen 2 roky, vitamin D, K dostával, kyčle v pořádku. Očkování dle očkovacího

kalendáře, navíc klíšťová encephalitída, havrix a meningitída, vše bez reakcí. Operace –

1x kryptochyzmus v roce 2004, operace šlachy na palci v roce 2005. Úraz 0.

Hospitalizace u náš 3x s laringitídou. Nemocnost u pacienta je  vysoká. Dodatečně

pohovorem s matkou zjištěno, že chlapec nebyl vyšetřen na alergologii, mívá záchvaty

nočního kašle, který je léčen inhalátorem Ventolin dle potřeby. V rodině má několik

osob astma bronchiále a alergie.

b) rodinná anamnéza

Matka 33 let, veterinářka, hypothyreosa, astma bronchiale, její matka 56 let,

hypothyreosa, astma bronchiale, její otec 56 let, hypertenze. Otec 48 let, veterinář,

alergie na prach, jeho matka 76 let, hypertenze, jeho otec 79 let, trombus karotidy, po

CMP. Bratr Ch. V. 3 roky, časté respirační infekce.

c) pracovní anamnéza

Nepracuje, dítě.

d) alergologická anamnéza

Zatím nejsou známy alergie.

e) farmakologická anamnéza

Ventolin v inhalaci dle potřeby.

f) sociální anamnéza

Žije v rodinném domě,  4+1, mají doma 2 psy.

g) spirituální anamnéza

Pacient je ateista.
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4.3  Fyzikální vyšetření

4.3.1 Status prezent  lékařem

Afebrilní, bledší, dušný chlapec, zatahuje jugulum, záchvatovitě kašle (tracheálně), má

prodloužené expirium, zornice izokorické, fotoreakce ++.  Hrdlo zarudlé, tonsily čisté

bez povlaku a čepů. Lymfatické uzliny nezvětšeny, akce srdeční pravidelná, ozvy

ohraničené. Dýchání: masivní pískoty oboustranně, rachoty. Břicho těžce vyšetřitelné.

Játra a slezina nehmatné, meningy volné. Kůže cutis marmolata. Genitál klidný

chlapecký.

4.3.2 Fyzikální vyšetření sestrou

Fyziologické funkce

- krevní tlak =120/55

- puls = 71/min, pravidelný

- dýchání = frekvencí 40, nepravidelný

- tělesná teplota = 36,5 ° C

4.4 Vyšetřovací metody

4.4.1 Provedená vyšetření

RTG S+P – Výraznější hily. Zmnožená kresba parahilózně bil. parakardiálně vpravo je

kresba zahuštěná s náznakem splývání malého rozsahu. Bránice v normě. Závěr: možná

počínající drobné záněty, infiltrace vpravo nelze vyloučit.

RTG VND – front. dutiny hyponastické. Hyperpl. slizniční  lem v obou maxilárních

dutinkách.

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ

FW – 5/17

CRP 29,9
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KO: leu 16,5.  ery 5,54.  Hb 130.  Htk 0,46.  Thr 419.  se 77,6.  eo 5,2.  mo 5,4. ly 11,8.

ba 0

BIOCHEM: gl 9,71. AST 0,55. ALT 0,23.  AMS 0,7. CB 84,4. Chol 4,6. Celk. bili. 3,2.

Konjug. Bili 0,7.  Urea 5,32  krea 63,2. Na 140,7 K 5,09 Cl 101,1 IgE 56,2

ABR:  pH 7,279 . pCO2 48,7 . BE 43,2 . HCO3 22,3

M+S: chemicky: opal. Bílkovin, sed.:hlen jinak negativní

VÝTĚRY: N- Staph. Aureus – C. oxa., Aug.,Cefur., Klim., Cefalor, Doxy., Ery.,

Vanko.

                K- Str. Alfa, Neisseria lactam oj. Opakovaně

                R- Citrobacter freundii komplex, E.coli negat

4.5 Terapeutický list

4.5.1 Medikamentózní terapie

Lékař naordinoval následující medikamentózní terapii. Z důvodu přehlednosti uvádím

tabulky dle způsobů aplikace.

Tabulka č.1 Medikamentózní léčba per os

Název léku Interval Indikační skupina

Paralen 500mg 1-1-1/2 Nesteroidní antirevmatika

Mucosolvan 1-1-1 Mucolyticum

Spiropent 1-0-1 Bronchodilatans

Zyrtec 1-0-0 H1 - antihistaminikum

Brufen 400mg 1-1-1/2 Nesteroidní antirevmatika

Zinnat 250mg 1-0-1 Antibiotika

Tabulka č.2  Medikamentózní léčba intravenózní

Název léku Interval Indikační skupina
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Fortum 500mg 1-0-1 Antibiotika

Zinacef 750mg 1-1-1 Antibiotika

Dexamed 1-0-1 Glukokortikoid

Syntophyllin 0-0-1 Bronchodilatans

Tabulka č.3  Medikamentózní léčba per rektum

Název léku Interval Indikační skupina

Rectodelt 1-0-0 Glukokortikoid

Tabulka č.4  Medikamentózní léčba inhalační

Název léku Interval Indikační skupina

Ventolin 2-2-2-2-2-2-2 Bronchodilatans

Ecobec 100ug 2-2-2-2-2-2-2 Antiastmatikum

Nebulizace s adrenalinem Dle potřeby

Nebulizace

s mucosolvanem

15-15-15-15-15(nim.)

4.5.2 Infuzní terapie

Dne 12.7.  v 22 hodin bylo intravenózně aplikováno dle ordinace lékaře:

500ml ½ FR + 5%G. Rychlost 40 ml/h.

4.6  Ošetřovatelská dokumentace dle modelu M. Gordonové

Ošetřovatelskou anamnézu jsem odebral  18.7.1009. Zdrojem informací byl sám

pacient, jeho rodiče, zdravotnický personál a lékařská a ošetřovatelská dokumentace.

I. Vnímání zdravotního stavu, aktivity k udržení zdraví

Anamnéza – nynější hospitalizace je šestá, třikrát na dětském oddělení v nemocnici

Brandýs, dvakrát na dětském oddělení v FN Motol.  Nemocnost je vysoká, většinou

běžné dětské nemoci, laringitidy, bronchitidy. Pacient mívá záchvaty nočního kašle.

Očkování bylo provedeno dle očkovacího kalendáře.  Preventivní prohlídky rodiče
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dodržují, pravidelně navštěvují dětského lékaře.  Aktivita je úměrná věku pacienta,

navštěvuje školní družiny, věnuje se kolektivním sportům.

Nynější  stav  -   pacient  je  dostatečně poučen  o  svém  zdravotním  stavu,  vysvětlení

zdravotního stavu bylo úměrné k věku pacienta. O zdravotním stavu byli informováni

oba rodiče.

Ošetřovatelský problém – pacient má strach z dechové nedostatečnosti.

II.     Výživa a metabolismus

Anamnéza – pacient se stravuje sám, vaří mu rodiče, s kterými žije v jedné domácnosti.

Pacient má hmotnost 23,5 kg a výšku 130cm. Příjem stravy per os, forma stravy

normální, stav chrupu dobrý (k zubnímu lékaři chodí pravidelně každých půl roku).

Stravuje se pravidelně 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). Doma spíše

preferuje více ovoce jako broskve, nektarinky, hroznové víno, jablka. Maso konzumuje

bíle i tmavé. Alergie na potraviny doposud nebyla zjištěna. Příjem tekutin doma je asi

3l/24 hodin (má rád ovocné čaje, slazené limonády, kakao). Alkohol a kávu nepije.

Kožní turgor fyziologický, sliznice růžové, dostatečně vlhké, stav vlasů a nehtů dobrý.

Nynější stav – dieta č. 13 (strava mladších dětí) - stravuje se na pokoji, sní vše co se mu

podá, ale v menších porcích, trpí nechutenstvím, v dosahu lůžka má tekutiny, vypije asi

2 litry denně. Monitorujeme příjem a výdej stravy a tekutin, stav sliznic.

Měřící techniky – BMI (body mass index)

13.7. - BMI 13,9

      Příjem a výdej tekutin

13.7. – bilance tekutin pozitivní o 300ml

Ošetřovatelský problém – nechutenství

III. Vylučování – moči, stolice, potu
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Anamnéza - stolice fyziologická, barva hnědá, doma pravidelná každý den, formovaná,

při cestování trpí průjmy, preparáty na vyprazdňování nepoužívá, močení bez obtíží,

moč bez příměsi, barva slámově žlutá, pocení přiměřené.

Nynější stav – pacient se vyprazdňuje na WC, stolice řídká, nebolestivé vyprazdňování

stolice, vyprazdňování moči v normě.

Ošetřovatelský problém – žádný

IV. Aktivita, cvičení

Anamnéza – pacient je aktivní sportovec, hraje fotbal, každý pátek má ve škole tělocvik,

ve školní družině se aktivně zapojuje do kolektivních sportů. Koordinace těla dobrá.

Nynější stav -  pacient má volný pohyb po oddělení, plně soběstačný, kompenzační

pomůcky nevyžaduje.

Ošetřovatelský problém -  žádný

V. Spánek, odpočinek

Anamnéza – léky na spaní nepoužívá, doma chodí spát pravidelně ve stejnou dobu

okolo 8 hodin, spí okolo 10 hodin denně, v noci se nebudí, po spánku se cítí odpočatý,

přes den nespí.

Nynější stav – po hospitalizaci udává problémy se spánkem, v noci se často budí,

nemůže usnout díky špatné adaptaci na hospitalizaci.

Ošetřovatelský problém – zhoršená adaptace na hospitalizaci, problém se spánkem.

VI. Vnímání, poznávání

Anamnéza – zrak dobrý, sluch dobrý, vědomí plné, plynně orientovaný v čase, místě,

osobě i situaci, řeč plynulá, bolestí netrpí.
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Nynější stav – stěžuje si na bolest břicha kolem pupku, charakter bolesti vystřelující.

Pacient krátce po přijetí nekomunikuje pro závažnost zdravotního stavu. Postupem

léčby se komunikace vylepšuje.

Ošetřovatelský problém – bolest, problém v komunikaci.

VII. Sebekoncepce, sebeúcta

Anamnéza – pacient má většinou dobrou až výbornou náladu. Často je veselý. Pokud

dostane ve škole špatnou známku, je smutný. Jinak je přátelský a má mnoho kamarádů.

Při rozhovoru je patrné, že má velmi rád své rodiče.

Nynější stav -  v současné době má strach, je rozmrzelý, plačtivý.

Ošetřovatelský problém – strach

VIII. Plnění rolí, mezilidské vztahy

Anamnéza – rodina žije pohromadě v rodinnem domě ve městě. Oba rodiče pracují.

Rodinné vztahy jsou dobré a bez konfliktů. Po splnění povinností do školy, si rodiče

s klientem hrají.

Nynější stav – s pacientem je hospitalizována také matka, otec je pravidelně každý den

navštěvuje. Za pacientem také chodí babička s dědečkem.

Ošetřovatelský problém – žádné riziko ¨

IX. Sexualita, reprodukční schopnost

Anamnéza – pacient si je plně vědom, že je muž. Občas se zeptá rodičů na nějakou

otázku ohledně sexu, rodiče na otázku odpoví a pacient se dále neptá.

Nynější stav – sexualita úměrná k věku pacienta

Ošetřovatelský problém – žádný

X. Stres, zátěžové situace, jejich zvládání, tolerance
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Anamnéza  –  zatím  si  rodiče  nevšimli,  že  by  pacient  byl  nějak  stresován.  Jediným

stresem  pro  pacienta  je  špatná  známka  ve  škole,  poté  je  skleslý,  ale  dost  brzo  stres  a

strach zmizí. Není zlostné ani agresivní povahy.

Nynější stav – má strach, je plačtivý.

Ošetřovatelský problém – stres z nemocničního prostředí.

XI. Víra, přesvědčení, životní hodnoty

Anamnéza – rodiče pacienta kladou důraz na mezilidské vztahy a životní hodnoty jako

je zdraví, láska, přátelství, rodina… Pacient je se vším spokojený. Je na světě rád a přeje

si být veterinářem.

Nynější stav – o svém zdravotním je dostatečně informován, je si vědom co smí a co ne.

Ošetřovatelský problém – žádný

4.7 Seznam ošetřovatelských problémů

1. Strach

2. Nechutenství

3. Zhoršená komunikace

4. Bolest

5. Porucha spánku

6. Zhoršená adaptace

4.8  Seznam Ošetřovatelských diagnóz dle Nanda taxonomie II

I. 00032 Neefektivní dýchání z důvodu astmatického záchvatu projevující se dušností,

cyanózou akrálních částí těla, verbálním sdělením, kašlem, jugulárním postavením

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


31

II. 00148 Strach z důvodu prognózy a další léčby projevující se zvýšenou tenzí, nízkým

sebehodnocením

III. 00095 Porušený spánek z důvodu zhoršenou adaptací na nemocniční prostředí,

rušení ostatních pacientů projevující se ospalostí, únavou, pospáváním.

IV. 00132 Akutní bolest z důvodu zhoršeného dýchání, namáhání svalstva projevující se

změnou mimiky při palpačním vyšetření, sdělením bolesti, vyhledávání poloh snižující

bolest

V.   00004 Riziko infekce z důvodu invazivního žilního vstupu

I. 00032 Neefektivní dýchání z důvodu astmatického záchvatu projevující se

dušností, cyanózou akrálních částí těla, verbálním sdělením, kašlem,

jugulárním postavením

Cíl: Pacient má obnovené dýchání do 4 dnů.

Výsledná kritéria: 1) Pacient neverbalizuje neefektivní dýchání do 2 dnů.

                              2) Pacient nepociťuje dušnost do 1 dne.

                              3) Pacient má zmírněný kašel do 12 hodin.

                              4) Pacient nemá cyanózu akrálních částí do 2 hodin.

                              5) Pacient není v jugulárním postavení do 2 hodin.

 Intervence:

· sleduj stav dýchání pacienta – vždy
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· sleduj fyziologické funkce (pulz, dech, Sp02) – vždy a pravidelně je

zaznamenávej

· zajisti zvlhčenou místnost - ihned

· podávej nebulizace a inhalace dle ordinace lékaře -vždy

· zajistit O2 terapii  - ihned

· zajisti vhodnou polohu - ihned

· zajisti dechovou rehabilitaci – vždy

· dbejme aby měl pacient dostatek tekutin – vždy

· pouč matku o udržování vhodné polohy a tekutinách - ihned

· podávej léky dle ordinace lékaře a sleduj projevy jejich nežádoucí účinky –

vždy

Realizace:

      U pacienta byl pravidelně sledován stav a kvalita dýchání, fyziologické funkce,

příjem tekutin. Místnost s vlhkým vzduchem byla ihned zajištěna a udržována po dobu

hospitalizace. Matka byla poučena o udržování vhodné polohy dítěte a vhodných

tekutinách. Léky dle ordinace byly podávány v pravidelných intervalech

Hodnocení:

       Cíl splněn, dýchání zlepšeno 4. den hospitalizace.

II. 00148 Strach z důvodu dechové tísně projevující se plačtivostí, nechutenstvím,

uzavřenost

Cíl: Pacient nepociťuje strach do 4 dnů.

Výsledná kritéria: 1) Pacient má zmírněný pocit strachu do 24 hodin
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                              2) Pacient není plačtivý do 3 hodin.

                              3) Pacient má obnovenou chuť k jídlu do 2 dnů.

                              4) Pacient komunikuje bez zábran do 24 hodin.

Intervence:

· sleduj psychický stav pacienta - vždy

· promluv si s pacientem o jeho strachu ihned

· zajisti pacientovi dostatek informací, podej je vhodnou formou k jeho věku -

vždy

· zajisti klidné prostředí - ihned

· eliminuj stresové faktory z dosahu pacienta ihned

· zajisti dostatečný kontakt s jeho rodiči- ihned

· přistupuj k pacientovi emfaticky a vlídně – vždy

· preferuj při kontaktu s pacientem trpělivost–vždy

· odveď jeho pozornost od strachu vhodnými technikami – vždy

· zajisti dle potřeby psychologa či dětského psychiatra do 24 hodin

Realizace:

      Pacientovi a jeho matce byly vysvětleny všechny informace, byl zajištěn rodinný

doprovod. Klidné prostředí bylo zajištěno na pokoji na konci oddělení. Přístup

k pacientovi byl vždy empatický a vlídný. Pozornost od strachu byla odváděna

vhodnými technikami, např. kreslením, čtením pohádek atd.

Hodnocení:

      Cíl splněn, strach odbourán 3. den hospitalizace.
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III. 00095 Porušený spánek z důvodu zhoršené adaptace na nemocniční prostředí,

projevující se ospalostí, únavou, pospáváním.

Cíl:  Pacient má obnovený fyziologický spánek do 3 dnů.

Výsledná kritéria: 1) Pacient spí alespoň 6 hodin nerušeným spánkem do 24 hodin

                              2) Pacient nejeví známky únavy do 2 dnů.

                              3) Pacient nepospává přes den do 24 hodin.

                              4) Pacient má zlepšenou adaptaci na nemocniční prostředí do 2 dnů.

Intervence:

· zajistit pacientovi klidný pokoj – ihned

· dohlížej na pacienta, aby v noci spal - vždy

· edukuj matku o rovnováze spánku přes den a přes noc - do 1 hodiny

· aktivizuj pacienta přes den a zapoj do toho jeho matku – vždy

· omez noční chození k pacientovi - vždy

· seznam pacienta s chodem oddělení, vše mu ukaž – do 6 hodin

· podávej léky dle ordinace lékaře a sleduj jejich účinnost či nežádoucí účinky -

vždy

Realizace:

       Pacient byl uložen na klidný pokoj, v doprovodu rodičů. Pacient přes den

nepospával, dohled byl zajištěn. Aktivizoval jsem ho za pomocí matky vhodnými

aktivitami. Noční chození k pacientovi bylo omezeno na minimum. Léky dle ordinace

lékaře byly podávány dle potřeby pacienta.

Hodnocení:
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        Cíl splněn, pacient 3. den hospitalizace nemá potíže se spánkem.

IV. 00132 Akutní bolest z důvodu zhoršeného dýchání, namáhání svalstva projevující

se změnou mimiky při palpačním vyšetření, sdělením bolesti, vyhledávání polohy

snižující bolest

Intenzita: č. 3 (střední)

Charakter: vystřelující

Lokalita: okolo pupku

 Cíl:  Pacient nepociťuje žádnou bolest do 2 dnů

Výsledná kritéria: 1) Pacient má zmírněnou bolest na č. 2 (mírná) do 5 hodin.

                              2) Pacient umí zaujímat úlevovou polohu sám do 1 hodiny.

                              3) Pacient chápe úlohu úlevové polohy do 1 hodiny.

       4) Pacient nemění mimiku při palpačním vyšetření břicha do 24

hodin.

Intervence:

· přistupuj k pacientovi empaticky a vlídně – vždy

· založ analgetický list – ihned

· odveď pozornost pacienta od bolesti vhodnými aktivitami – vždy

· zhodnoť a pravidelně přeměřuj intenzitu bolesti – každý den

· zhodnoť vliv bolesti  u pacienta při příjmu potravy

· hlaste lékaři každou změnu bolesti- ihned

· spolupracuj s chirurgem – ihned

· pomoz pacientovi zaujmout úlevovou polohu- vždy

· aplikuj léky dle ordinace lékaře – vždy
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· sleduj vedlejší účinky analgetik – vždy

Realizace:

       Sestry přistupují k pacientovi vždy empaticky a vlídně. Analgetický list založen

ihned při prvních známkách bolesti. Bolest pravidelně monitorována pomocí VAS

(visuální analogové škály). Pozornost od bolesti je odpoutaná vhodnými aktivitami,

které klient preferuje.

Hodnocení: cíl splněn, pacient byl bez bolesti do 8 hodin po hospitalizaci.

V. 00004 Riziko infekce z důvodu invazivního žilního vstupu

Cíl: pacient je bez projevu infekce do ukončení hospitalizace

Intervence:

· sleduj oblast PŽK  – vždy

· sleduj fyziologické funkce TK, P, D, TT – každý den

· dodržuj postup při ošetřování jednotlivých pacientů (umývání rukou, sterilní

pomůcky atd.) - vždy

· informuj lékaře a případném výskytu infekce- vždy

· převaz PŽK prováděj pravidelně vždy přísně asepticky

Realizace:

       Pacient i jeho matka byli informováni a projevech příčinách infekce, o nutnosti

hygieny v oblasti PŽK, pravidelně prováděn převaz a kontrola. Standardní postupy při

ošetřování nemocného jsou dodržovány.

Hodnocení: Cíl splněn v plném rozsahu, pacient po celou dobu hospitalizace bez

projevu infekce
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5 Závěr

Hlavním cílem mé absolventské práce bylo zpracovat problematiku akutní dušnosti u
dětí v přednemocniční péči. Sestavil jsem individuální ošetřovatelský plán
s vypracováním ošetřovatelských intervencí a jejich realizování.

V teoretické části práce se zabývám anatomií a fyziologií plic. Zabývám se expirační a
inspirační dušností, například uvádím několik onemocnění. Dále se v této části práce
zabývám specifickou ošetřovatelské péče, kde popisuji péči přednemocniční tak
i nemocniční.

V praktické časti, se zabývám kazuistikou pacienta Ch. J. který byl přijat na dětské
oddělení,  v Brandýse n. L. Vypracoval jsem ošetřovatelskou dokumentaci dle modelu
M. Gordonové. Zabývám se ošetřovatelskýma problémy, kde jsem jsi stanovil cíle a
vyhotovil ošetřovatelský plán.

Dílčí cíl byl poukázat na složitost ošetřovatelské péče u dětí a na nezbytnost spolupráce
s rodiči. Důležité informace jsem odebral z lékařské dokumentace a od rodičů. Odebrání
anamnézy u dětí je velice složité. Ze strachu mohou zatajit důležité informace, proto je
dítě tzv.  bez  anamnézy.  Informace  odebíráme  od  rodičů,  proto  by  měli  říci  vše  co  se
s jejich potomkem dělo, jaké leky dostal, množství, časový interval atd.… Chtěl bych
vytyčit důležitost komunikace lékaře a rodiče. V některých případech závisí na rodičích
i život jejich potomka.

Péče o pacienta Ch. J. byla velmi složitá. Pacient byl velice neklidný, plačtivý až
agresivní. Odstraňoval si kyslíkovou masku. První dva dny hospitalizace chlapec
přistupoval ke zdravotnímu personálu negativisticky po zlepšení stavu, se zlepšila
nálada i přístup. Oba rodiče byli velice trpělivý a chápavý. Byli seznámeni se stavem
svého syna. I při nepříznivém zdravotním stavu svého syna byly rodiče vlídní a
komunikativní.

Hlavní cíl mé abslovenské práce byl splněn.
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6 Resume

I choose alumni work about acute dyspnoea by  children in prehospital stadium , because I

worked two years in child section and acute dyspnoea was the most frequently diagnosis,  with

chidren were taking. Children with dyspnoea still grow, not only on alergic basis, but also from

other motives like. Astma bronchiale,various types of laryngytid and so on…

Point of my work is realized individual nurse interventionism. Next build up complex nurse care

about patient with this problem. Accentuate on holistic access to patient, with the help usage

koncept model Marjory Gordonové and metod nure proces. Purpose that alumni work is clere

up and chart specific nurse procedures for administation qualified nurse care, based on

informations in assigned disorder.

My work contains two parts, theoretic and practise. Theory part contains brief anatomy of

bellows. Next I attend to characteristics and problems individual disorder, which are the most

often presence dyspnoea. I describe etiology, pathology,  klinical  displays, diagnostic,  cure

given disorders and prognosis.

At the close theory part are detect specifics nurse care.

In second part my alumni work I  attend to nurse care about children with medical diagnosis

status astmaticus. I address  closely on reason hospitalization, anamnesis, fyzical  survey from

doctor or  sister, process hospitalization and nurse diagnosis ad koncept model M. Gordonové.

Nure diagnosis are contains in prefedence of patient and unfinished complet nurse plan with

realization and finished classification.

I want point to, how much is diffical care about child patient and how much is important

cooperation with parents.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


39

7 Seznam tabulek

Tabulka č.1  Medikamentózní léčba per os

Tabulka č.2  Medikamentózní léčba intravenózní

Tabulka č.3  Medikamentózní léčba per rektum

Tabulka č.4  Medikamentózní léčba inhalační
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