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Úvod 

Téma mé absolventské práce jsem zformuloval jako „Řešení nejčastějších akutních 

stavů v zařízeních dlouhodobé ošetřovatelské péče“. Volba tématu byla podmíněna 

především mými zkušenostmi z doposud absolvované praxe na oddělení rychlé záchranné 

služby a na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Zde jsem se ve velké míře setkával 

právě s pacienty v důchodovém věku.  

S ohledem na demografický vývoj naší společnosti je zřejmé, že jako budoucí 

záchranář se budu v tomto oboru nejčastěji setkávat s lidmi staršího věku. Již nyní služeb 

ošetřovatelů využívají a nadále budou využívat v hojném počtu klienti důchodového věku. 

Mé rozhodnutí podpořil i fakt, že problematika péče o starší část populace se stává stále 

diskutovanější, ale zároveň nedostatečně vyřešenou společenskou otázkou. 

Populace všeobecně stárne. Evropa se stává domovem důchodců. Vyšší procento 

seniorů v populaci vede na jednu stranu k vyššímu tlaku na prodloužení ekonomické 

aktivity obyvatel a klade důraz na zdravý životní styl. Na druhou stranu je zřejmé,  

že ekonomickou aktivitu nelze prodlužovat donekonečna a počet seniorů bude přibývat. 

S jejich zvyšujícím se počtem budou stoupat i náklady na jejich péči. Nastává zde problém, 

jak se o zvyšující se množství lidí v důchodovém věku, kteří často trpí mnohými 

chorobami, postarat. Stále více lidí bude využívat institucionální formy sociálně-zdravotní 

pomoci v podobě zařízení dlouhodobé ošetřovatelské péče. Mnohé z těchto zařízení  

dle mého názoru neposkytují tak kvalitní péči, jaké by bylo zapotřebí.  

V teoretické části své absolventské práce se chci věnovat problematice nejčastějších 

akutních stavů v zařízeních dlouhodobé ošetřovatelské péče. Z pohledu záchranáře 

vyjmenuji a popíši nejčastější akutní stavy, které vyžadují přivolání rychlé lékařské 

pomoci. Dále chci s pomocí statistiky poukázat na demografický vývoj obyvatelstva v ČR 

a uvést konkrétní údaje kraje Vysočina, kde jsem absolvoval povinnou praxi. 

V praktické části své práce se nejprve zaměřím na chod zařízení s dlouhodobou 

ošetřovatelskou péčí. Pro názornost uvedu popis dvou zařízení tohoto typu. Jeden z nich je 

Charitní domov pro duchovní ve Staré Boleslavi, druhým příkladem bude Domov pro 

seniory Jihlava-Lesnov. Zkoumat budu především schopnost daného zařízení poskytovat 

první pomoc při řešení akutních stavů. Popíši také činnost sester, jejich osobní zkušenosti, 

kvalitu poskytované péče a úroveň vybavenosti zařízení. Dle těchto hledisek budu uvedená 

zařízení srovnávat. Následně se budu věnovat konkrétnímu příkladu polytraumatu. Popíši 

výjezd RLP, ošetření, transport a předání pacientky do péče urgentního příjmu. 
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1 Cíl práce 

1.1 Hlavní cíl 

- Popsat nejčastější akutní stavy a možnosti první pomoci v zařízeních dlouhodobé 

ošetřovatelské péče poskytující laickou a odbornou pomoc.   

1.2 Dílčí cíle 

- Uvést nejčastější akutní stavy vyskytující se v zařízeních dlouhodobé péče. 

- Charakterizovat vybraná zařízení dlouhodobé péče. 

- Zjistit kvalifikaci zdravotních pracovníků pečujících o klienty. 

 

2 Metodika práce 

Data potřebná pro zpracování práce jsem čerpal z různých zdrojů. Pro část 

teoretickou to byly především literární zdroje a internetové odkazy týkající se daného 

tématu, které jsou uvedeny v seznamu použitých zdrojů. Důležitou součástí získání dat 

bylo i vyhledávání a zpracování statistických dat. 

Ke zjištění způsobu řešení akutních stavů v zařízeních dlouhodobé ošetřovatelské 

péče byl proveden průzkum. Použita byla metoda dotazníku. Ta byla podpořená 

kvalitativní metodou řízeného polostandardizovaného rozhovoru, který sloužil ke zjištění 

základních informací o chodu vybraných zařízení. 

Průzkum probíhal v průběhu měsíce března roku 2010 ve výše uvedených 

zařízeních. Výsledky průzkumu jsou popsány v rámci praktické části. Pro lepší názornost 

jsou některé výsledky graficky znázorněny. 

Ke zpracování absolventské práce bylo zapotřebí nasbírat také dostatek praktických 

zkušeností. Proto si dovoluji do metodiky práce zahrnout i vlastní práci s klientelou 

jednotlivých zařízení dlouhodobé ošetřovatelské péče. 
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3 Teoretická část 

3.1 Demografický vývoj a jeho dopady 

Stárnutí populace je zřejmé a není pouze problémem důchodového systému,  

jak na první pohled vypadá. Tento problém zasahuje i do dalších oblastí veřejných financí. 

Je to otázka především pro sociální a zdravotní systém.  

Veřejné zdravotnictví v naší zemi je placeno z 90 % z veřejného zdravotního 

pojištění, tedy z daní. Ekonomicky aktivní lidé platí určité procento ze svých příjmů  

a z takto získaných prostředků je nemocným hrazena lékařská péče. Pouhých 10 % zdrojů 

se získá formou spoluúčasti od pacienta. 

Vyššího věku se lidé dožívají především díky pokroku v lékařské vědě. 

Nejčastějšími klienty lékařských zařízení jsou logicky senioři, kteří jsou v pokročilém věku 

mnohem více ohroženi různými onemocněními. S růstem počtu seniorů klesá počet plátců 

zdravotního pojištění, proto stárnutí populace tento systém výrazně ohrožuje. 

Stárnutí populace je zapříčiněno dvěma faktory. První z nich je snižování 

úmrtnosti, kdy se lidé se dožijí vyššího věku. Druhým je nedostatečná porodnost, která 

nedostačuje ani na prostou reprodukci. Jediný faktor, který zmírňuje stárnutí populace  

je příliv migrantů. [23] 

 V následující tabulce je vyčíslen počet obyvatel v letech 2001 a 2008 podle věku.  

Tab. 1: Počet obyvatel podle věku (stav k 31. 12.) 

2001 2008  
[tis.] [%] [tis.] [%] 

Celkem 10206  10468  
0-14 1622 15,9 1480 14,1 
15-64 7170 70,1 7431 71,0 
65+ 1415 13,9 1556 14,9 
80+ 260 2,5 362 3,5 
Zdroj: ČSÚ [7] 

Z tabulky je zřejmé, že obyvatelstvo reálně stárne a naopak podíl lidí mladších  

15 let se snižuje. 

Stejně jako roste počet seniorů, roste i index stáří, který udává poměr obyvatel  

v penzijním věku (65 let a více) k dětem (ve věku do 14 let).  
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Tab. 2: Průměrný věk a index stáří v letech 2001 a 2008 (stav k 31. 12.) 

 2001 2008 

Průměrný věk 39,0 40,5 

Index stáří 87,2 105,1 

Zdroj: ČSÚ [7] 

I přesto, že dochází ke zlepšování zdravotního stavu a tedy i ekonomické aktivity 

starších lidí, je nutné předpokládat i zvýšené výdaje státu na zabezpečení této skupiny 

obyvatel.  

Pro dokreslení demografického vývoje je zapotřebí zohlednit prognózy  

do budoucna. Prognóza je pouze statistickou projekcí vycházejících z dat, která jsou  

v současné době k dispozici. Na následujícím grafu jsou vyobrazeny stromy života 

v reálném roce 2010 a v roce 2050, jak je uvádí Český statický úřad (dále ČSÚ). 

  

 

Graf 1: Věková skladba obyvatelstva pro rok 2010 a 2050 (prognóza) 

Zdroj: [8] 

Demografické stárnutí znamená, že roste podíl osob nad 60 let ve srovnání  

s osobami do 15 let věku. Podle demografické prognózy ČSÚ se do roku 2050 více  

než zdvojnásobí podíl osob starších 65 let. Podíl osob s věkem nad 80 let, které nejvíce 

potřebují sociální a zdravotní péči, se zvýší z 3,6 % na necelých 10 % (viz tabulka).  

Z prognóz je patrné, že se počet seniorů bude i nadále zvyšovat. 
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Tab. 3: Počet obyvatel podle věku (stav k 31. 12.) 

2010 2050  
[tis.] [%] [tis.] [%] 

Celkem 10283  9438  
0-14 1400 13,6 1173 12,4 
15-64 7286 70,9 5309 56,3 
65+ 1597 15,3 2956 31,3 
80+ 368 3,6 905 9,5 
Zdroj: ČSÚ [9] 

 

3.2 Statistika kraje Vysočina 

Povinnou praxi jsem absolvoval v kraji Vysočina, kde jsem měl možnost setkávat 

se s pacienty trpícími různými potížemi. Drtivá většina pacientů spadala do starší věkové 

kategorie. Proto chci na základě statických dat uvést příklady počtu příjemců důchodu 

v tomto kraji. 

Tab. 4: Počet příjemců důchodu v kraji Vysočina v letech 2001 - 2008 (stav k 31.12.) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Příjemci důchodů  132 751  132 168 132 712 134 413 135 231 136 953  138 684 140 757 

z toho - starobní plné 71 055  69 844 69 852 70 911 71 418 72 498  73 839 75 426 

   - invalid. plné 16 637  16 753 16 952 17 311 17 540 17 638  17 611 17 490 

   - invalid. částeč. 6 818  7 369 7 869 8 257 8 593 9 122  9 630 10 259 

   - vdovs./vdovec. 31 179  31 018 30 787 30 663 30 409 30 439  30 390 30 366 
Zdroj: ČSÚ [10] 

Z následujícího grafického vyjádření podílu obyvatel v hraničních věkových 

skupinách vyplývá, že v roce 2008 došlo v kraji Vysočina k převýšení počtu osob starších 

65 let v porovnání s nejmladší generací dětí od 0-14 let. 

 

Graf 2: Podíl obyvatel ve věkových skupinách 0-14 a 65+  v kraji Vysočina (1950 - 2008) 

Zdroj: ČSÚ [10] 
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3.2.1 Výkony Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina 

V kraji Vysočina došlo během roku 2009 k celkem 32 957 primárních  

a sekundárních výkonů. Z toho 52,8 % (17 412) výjezdů bylo k pacientům starších 60 let. 

Mezi těmito výjezdy k pacientům starších 60 let zaujímala cévní mozková příhoda 11,8 % 

(2 060). Akutní koronární syndrom se objevil v počtu až 3 961 případů, tedy 22,7 %. Počet 

úrazů sahal do výše 2 432, v přepočtu podíl úrazů dosahoval tedy 13,9 %. Hypertenze 

činila 13,5 % (2 360). Počet výjezdů se stanovenou diagnózou kolapsu bylo v počtu 3 612, 

tedy až 20,7 %. 

Primární výjezd 

Jedná se o výjezd, let, ošetření nebo transport na místo postižení. Má vždy přednost 

před sekundárním výkonem. Pacient přivolává záchrannou službu volbou linky 155. 

Sekundární výjezd 

Při sekundárním výjezdu dochází k transportu pacienta mezi zdravotnickými 

zařízeními, popř. se likvidují následky hromadného neštěstí. Neposkytuje se v ohrožení 

zdraví. 

3.3 Výčet nejčastějších akutních stavů v zařízeních dlouhodobé 

ošetřovatelské péče 

Mezi nejčastější akutní stavy v zařízeních dlouhodobé ošetřovatelské péče patří: 

- Cévní mozková příhoda (CMP) 

- Akutní infarkt myokardu (AIM) 

- Hypoglykémie 

- Hyperglykémie 

- Bolesti na hrudi 

- Akutní stavy dušnosti 

- Bolesti břicha 

- Mdloba 

- Úrazy 

3.3.1 Cévní mozková příhoda (CMP) 

Infarkt mozku, neboli „mozková mrtvice“ je onemocnění, na které ročně umírá 

mnoho lidí. Po nemocech srdce (infarkt myokardu) a zhoubných nádorech se řadí na třetí 

místo jako nejčastější příčina smrti. Přibližně 85 % cévních mozkových příhod nastává 

doma. [3] 
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Centrální mozkovou příhodu lze identifikovat při rychle se rozvíjejících 

příznacích ložiskové ztráty mozkových funkcí, kde tyto známky přetrvávají déle  

než 24 hodin nebo vedou ke smrti a není zde známa jiná než cévní příčina. V praxi  

to znamená, že může dojít k prasknutí nebo k ucpání některé mozkové cévy, což má  

za následek poškození okolní mozkové tkáně. Mozková tkáň je pak buď poškozena tlakem 

krve proudící z prasklé cévy, nebo se jí nedostává životně důležitého kyslíku a živin. [5] 

Jsou známy dvě příčiny vzniku tohoto onemocnění. První z nich je ložisková 

ischémie. Tato déletrvající nedokrevnost na ohraničeném okrsku mozkové tkáně způsobí,  

že postižená tkáň odumře. I přesto, že podíl mozku z celkové váhy člověka činí pouhá 2 %, 

spotřebuje 20 % z celkové spotřeby kyslíku. Při poklesu dodávky kyslíku dochází nejprve 

k poruše funkce mozkové buňky při jejím současném zachování. Déletrvající nepoměr 

však způsobí odumření buňky. To se projeví jako mozkový infarkt. Na celkovém počtu  

se ischemické příhody podílejí asi 80 %. [5] Ischemická forma je typická pro starší, 

dehydrované osoby. Dochází k ní zpravidla v klidu. [3] 

Mírnějším projevem mozkové ischemie jsou tzv. transitorní ischemické ataky. 

Jedná se obvykle o několik minut trvající neobratnost či poruchu hybnosti některé 

končetiny (hemiparéza), poruchu řeči se zhoršením artikulace (dyzartrie), ale i ztráta 

rozumění mluvenému slovu či nemožnost produkovat správná slova (afázie). [5] 

Druhou příčinou vzniku cévní mozkové příhody je krvácení. Ke krvácení může 

docházet jednat buď do mozkové tkáně, které tvoří 15 % CMP, nebo mezi mozkové pleny 

(5 % CMP). Větší pravděpodobnost krvácení do mozkové tkáně mají osoby s vysokým 

krevním tlakem. Tento druh krvácení velmi často způsobuje smrt. Krvácení mezi mozkové 

pleny je většinou důsledkem prasknutí výdutě (aneurysmatu) na některé mozkové tepně  

a znamená vždy vážné ohrožení života. K hemoragické formě dochází po námaze  

a je typická spíše pro střední věk a hypertoniky. [3] [5] 

Mozková mrtvice se projevuje bolestmi hlavy, zvracením, změnami chování, 

ztrátou vědomí, poruchami citlivosti, poruchami zraku. Velmi často dochází k ochrnutí 

některých částí těla. [19] 

První pomoc spočívá v poskytnutí základních pravidel první pomoci. Uložit 

pacienta do tzv. stabilizované polohy, podložit hlavu a hrudník, zajistit průchodnost 

dýchacích cest, chladit hlavu a dopřát klid, ev. podat Anopyrin 0,3 g. [3] [5] 
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Při odborné péči je pak podáván kyslík, případně diazepam k sedaci, dále pak  

1 amp. 20 % MgSO4, případně C vitamin. Při nevolnosti a pocitu zvracení jsou podávána 

antiemetika či prokinetika. Antihypertenzní léčba je nasazena jen, je-li diastolický tlak 

(dTK) nad 110mmHg. Případnou hyperglykémii je třeba snížit k 10mmol/l. Vazodilatancia  

se již zvláště při transportu na iktovou jednotku, nepodávají. [3] 

V nemocniční péči se dále aplikuje antiedematózní léčba, nootropika, 

antiagregancia. V případě ischémie akutní trombolýza (do 3 hodin inravenózní 

trombolytická terapie rekombinantním aktivátorem plazminogenu (rt-PA) 0,9 mg/kg, 10% 

jako bolus, zbytek během 60 minut, eventuelně na specializovaných pracovištích 

intraarteriální do 6 hodin). V případě krvácení léčba konzervativní, eventuelně chirurgická. 

Pokud nejsou známky krvácení lze antikoagulancia podávat od 2. dne. Dg.: CT mozku, 

angiografie, ev. NMRI, UZ karotid. [3] 

Důležitá je následná péče, fyzioterapie. Může se stát, že pacienti díky svému 

fyzickému nebo mentálnímu postižení nebudou soběstační a budou odkázáni na pomoc 

druhých. [3] 

3.3.2 Akutní infarkt myokardu (AIM) 

Infarkt myokardu je vážné onemocnění, způsobené náhlým přerušením dodávky 

kyslíku do srdečního svalu a s následným odumřením části svalových vláken. Je to jedna  

z forem ischemické choroby srdeční. Infarkt myokardu je asi pětkrát častější u mužů  

než u žen. [16] 

Akutní infarkt myokardu se projevuje krutou svíravou nebo pálivou bolestí  

za prsní kostí (stenokardie), která může dále vystřelovat do levé paže, krku, čelisti, zad,  

ale i do břicha. [16] 

Bolest při AIM mohou připomínat také např. onemocnění jícnu a žaludku (vředová 

choroba), žlučníku, kloubů (artróza, arthritida), vertebrogenní bolesti, Tietzův algický 

syndrom hrudní stěny (kostochondroitida – zánět chrupavek úponů žeber na sternum). [3]  

Infarkt, tj. nekróza, může vzniknout také úrazovým mechanismem při kontuzi 

srdce. Mechanismus je v podstatě podobný ischemické cévní mozkové příhodě.  

K nedokrevnosti srdečního svalu (myokardu) dochází u většiny nemocných  

při aterosklerotickém postižení tepen zásobujících srdce krví, tedy koronárních (věnčitých) 

tepen. Dochází tedy k trombotickému uzavření alespoň jedné z nich, část srdečního svalu 

tak trpí hypoxií, postupně nekrotizuje a stává se nefunkční. [3] 
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Graf 3: Koronární a věnčité tepny 

Zdroj: [16]  

Při ateroskleróze (kornatění cév) dochází v důsledku postupného ukládání tuků  

a dalších látek do cévní stěny ke vzniku aterosklerotických plátů, které zužují vnitřní 

průměr cév. To, v případě srdce, vyvolává anginu pectoris, tj. bolesti na hrudníku, které  

se objevují při námaze. Pokud dojde k prasknutí tohoto plátu, tak se na jeho povrchu 

začnou shlukovat krevní destičky, které úplně uzavřou koronární tepnu. Oblast, která  

je touto tepnou zásobena krví, se ocitá bez kyslíku a ostatních důležitých živin.  

Pokud nedojde velmi rychle k obnovení průtoku krve, tak vzniká akutní infarkt myokardu. 

K podobné situaci dochází i při postupném narůstání aterosklerotického plátu. [16] 

Klinické studie uvádějí, že zejména ve vyšším věku (nad 75 let) je podstatná část 

infarktů klinicky němých. Typická stenokardie bývá jen v 19 %, dušnost ve 20 %  

a ve 13 % kvalitní porucha vědomí, zmatenost. U asi 30-60 % pacientů bývají prodromy 

asi měsíc předem. Asi 80 % infarktů se přihodí doma. Z toho výzva typu „bolest na hrudi“ 

tvoří až 30 % výjezdů ZZS. [3] 

V rámci první pomoci je zapotřebí vytvořit absolutní klid, větrat a uložit pacienta 

do polohy vpolosedě. Pokud se nejedná o hypotenzi a infarkt pravého srdce, podávat  

0,4 – 1,2 mg nitrátů spreji nebo v tabletách pod jazyk. Dále podávat acetylsalicylát 

(Anopyrin 0,3 g) pod jazyk a pokud lze tak clopidogrel (Plavix 0,3 g, tj 4 tablety). [3] 

Odborná péče spočívá v podávání kyslíku, provedení 12svodobého EKG 

(elektrokartiograf), sedace (diazepam 5 mg), analgezie opiáty (morfin 5–15 mg). Podání 

diuretik při plicním edému, nejde-li o infarkt pravé komory, heparin (5000 j. bolus, dále 

1000 j./hod.), případně anopyrin (bradykardie, AV blok) [3] 

Velmi důležitá je také prevence kardiovaskulárních chorob. Spočívá v pohybu 

v režimových opatřeních, jako je 4-5 krát týdně vytrvalostní cvičení (běh, cyklistika, 

plavání) na 30-45 minut. [3] 
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3.3.3 Hypoglykémie  

Termínem hypoglykémie se označuje snížená hladina cukru v krvi, která může 

skončit až bezvědomím. Může se vyskytovat při léčbě diabetu tabletkami (antidiabetiky - 

PAD) nebo inzulínem. [14] 

Hypoglykémie je stav, který se může objevovat při poklesu hladiny cukru v krvi 

pro diabetiky už pod 4mmol/l. Při glykémii zhruba 2,2-2,5mmol/l může dojít až k tzv. 

hypoglykemickému kómatu. Glykémie 1,7mmol/l se pokládá za velmi závažnou 

hypoglykémii. Glykémie menší než 1,0mmol/l je považována za kritickou až letální. [3] 

Příznaky hypoglykémie se rozvíjí rychle. Jedná se o minuty až hodiny. Projevuje 

se nevolností, pocitem hladu, bledostí, celkovou slabostí. Mohou se třást ruce, objevuje  

se nervozita, bušení srdce, tuhnutí kolem úst, neostré vidění, někdy zmatenost a agresivita 

připomíná opilecké chování. Ve velmi závažných případech dochází ke ztrátě vědomí  

a křečím. Při hypoglykemii se nutně nemusí objevit všechny vyjmenované příznaky, 

protože snížení hladiny cukru v krvi je u různých lidí provázeno různými stavy. [3] [14] 

Příčinou vzniku hypoglykémie je předávkování inzulínem, nedostatečný příjem 

cukru v potravě (vynechání jídla), větší množství alkoholu nebo jako následek nadměrné 

fyzické zátěže. [3] 

První pomoc, pokud je pacient při vědomí, spočívá v podání cukru v jakékoliv 

podobě, např. sladké nápoje, kostky cukru nebo sladké bonbóny. Při hypoglykémii podání 

cukru velmi pomůže. V rámci odborné péče se podává do periferní žíly G40%  

(cca 40-80 ml) nebo se aplikuje glukagon 1 mg i.m./s.c. [3] 

3.3.4 Hyperglykémie 

Za hyperglykemii se považuje každá glykemie nad normální hodnotu, avšak 

příznaky hyperglykemie se objevují v případě, kdy je zvýšená hladina cukru v krvi zhruba 

nad 10 mmol/l. Při glykémii se cukr filtruje do moči (glykosurie) a strhává s sebou vodu. 

Dochází tak k dehydrataci, hypovolémii – hypotenzi. [3] 

V některých případech může dojít k akutním hyperglykemickým stavům.  

K jednomu z nich tzv. ketoacidotickému (diabetickému) kómatu dochází při nevyužití 

glukózy a hromadění toxických zplodin metabolismu mastných kyselin a aminokyselin 

jako náhradního zdroje. Dochází k němu v nižším věku a mezi jeho příznaky patří 

zvracení, bolesti břicha, dech po acetonu nebo poruchy vidění až bezvědomí. Ve vyšším 

věku při ztrátě tekutin močí může dojít k hyperosnolárnímu kómatu. Mezi příznaky patří 
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chladná kůže, normální dech, bez zápachu, neurotické příznaky, křeče. Tzv. laktacidotické 

kóma vzniká při hypoxii, jaterním selhání nebo dříve při léčbě buguanidy. [3] 

Hyperglykémie je zapříčiněna nedostatkem inzulínu. Příčinou může být vynechání 

dávky inzulinu či nedostatečná nebo chybná aplikace léků. Hypoglykémie může být také 

způsobena přejídáním – nadměrný příjem cukru, nedostatečným příjmem tekutin a změnou 

pravidelného režimu. Příčinou mohou být i stresové stavy, které dopomohou vzniku 

onemocnění diabetu. Při krátce trvajícím zvýšení hladiny není obvykle vážným stavem, 

nicméně dlouhodobé výkyvy mohou vést k vážným komplikacím. [3] [13] 

Mezi nejčastější příznaky patří velká žízeň, pocit hladu, sucho v ústech, časté 

močení, rozostřené vidění, únava, nízký krevní tlak, rychlé dýchání, podrážděnost. [13] 

V rámci první pomoci dodáváme tělu tekutiny a sacharidy. Jestliže chceme předejít 

projevům hyperglykémie, je nutné dodržovat pravidelné dávky jídla a užívání léků. 

Vhodné je také provádět častou kontrolu hladiny pomocí glukometru. [13] 

V případě hyperglykémie je zapotřebí během odborné péče zahájit masivní 

rehydrataci v litrových množstvích (1 l/hod., nejdříve F1/l, po snížení glykémie na hladinu 

kolem 10-15 pokračovat pomaleji G5 %, zpomalit inzulín). Snižovat glykémii rychle 

působícím inzulínem lze maximálně rychlostí 5mmol/l/hod. Každou hodinu pak měřit 

glykémii. Provádí se korekce acidózy (při pH < 7) a hypokalémie (20 ml 7,5 % KCl na litr 

infúze). Monitoruje se EKG a bilance tekutin. Glykémii je nutné snižovat pomalu během 

několika řady hodin. Při rychlém snížení hrozí rozvoj edému mozku. [3]  

3.3.5 Bolesti na hrudi 

Bolest na hrudi je poměrně častým steskem řady lidí a je také nezřídka důvodem 

kontaktování lékaře. Tato bolest je jedním z typických znaků závažného onemocnění srdce 

nebo plic. Může být různého charakteru, např. tlaková, řezavá, ostrá, bodavá, tupá, 

vystřelující do různých míst. Bývá spojena s dušností, zpocením, nepravidelným srdečním 

rytmem či mdlobou. Někdy může bolest na hrudi signalizovat také infekci, nějaký problém 

v zažívacím ústrojí nebo potíže s páteří. [4] 

Lékařská pomoc spočívá uklidnění pacienta, zaujmutí Fowlerovy polohy  

v polosedě, poskytnout dostatek vzduchu, ev. kyslík, podání úlevového léku při astmatu 

nebo nitrátů při angině pectoris, analgosedace. Provádí se fyzikální vyšetření, zejména TK, 

TF, poslech srdce a plic, náplň krčních žil, 12svodové EKG. [3] 
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Bolest na hrudi může mít mnoho příčin a to od naprosto banálních až po život 

ohrožující. Je nutné vyloučit zejména akutní infarkt myokardu a anginu pectoris.  

Dále může být příčinou pneumotorax, plicní embolie, aneurysma aorty, perikarditida, 

myokarditida, pálení žáhy, ale i na bolesti páteře nebo přenesená bolest břicha. [3] 

3.3.6 Akutní stavy dušnosti 

Dušnost neboli dyspnoe je subjektivní pocit nedostatku vzduchu a nepříjemný pocit 

ztíženého dýchání. Je častým příznakem mnoha onemocnění. Projevuje se schváceností, 

rychlým, mělkým dechem, viditelným zapojením pomocných dýchacích svalů případně 

může dojít k dušnosti s cyanózou, tedy promodráním v důsledku zvýšeného množství 

redukovaného hemoglobinu nad 50mg/l. [3] 

Příčina může být v dýchacích cestách (plíce), psychická nebo kardiální (srdce  

a krevní oběh).  Příčinou může být také chudokrevnost. 

Rozeznáváme dušnost při nádechu (inspirační) a při výdechu (expirační). Dušnost 

může rozdělit na namáhavou, která je vyvolána fyzickou zátěží, nebo klidovou. [1] 

Stupně dušnosti [15] 

Aby bylo možné provést co nejobjektivnější vyšetření dyspnoe, je zapotřebí,  

aby sám pacient popsal, jaké činnosti ovlivňují jeho dýchání.  

- Stupeň 0 – žádné problémy s dušností s výjimkou náročného cvičení 

- Stupeň 1 – dušnost při rychlé chůzi nebo stoupání do mírného kopce 

- Stupeň 2 – po chodníku chodí pomaleji než jeho vrstevníci, příčinou je právě 

dušnost, někdy se musí uprostřed chůze zastavit a nedechnout se 

- Stupeň 3 – musí se zastavit již po cca 90 metrech chůze 

- Stupeň 4 – příliš velká dušnost na to, aby vůbec opustil domov, nebo dušnost  

při svlékání či oblékání 

Při akutním stavu dušnosti může docházet k hypoxii, tedy snížení obsahu kyslíku 

ve tkáních, nebo k hypoxémii, kdy je snížený obsah kyslíku v krvi. Respirační insuficienci 

dělíme na parciální a globální. U respirační se objevuje pouze hypoxémie, u globální 

dochází k hypoxémii a hyperkapnii. [3] 

V rámci přednemocniční péče u neustupujícího těžkého stavu s rozvojem 

respirační insuficience je nutné zvážit přiměřenou metodu zajištění průchodnosti dýchacích 

cest (vzduchovody, dýchání vakem a maskou, endotracheální intubace, koniopunkce)  

a umělé plicní ventilace. Postiženého je zapotřebí v co nejkratším čase dopravit  

do zdravotnického zařízení, které je schopno zajistit intenzivní nebo i resuscitační péči. [1] 
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Odborná péče začíná vyšetřením krve, které může zejména odhalit infekci  

a chudokrevnost. Základní informaci o stavu plic poskytne rentgenový snímek. Stav srdce 

se pak odvozuje z EKG. Provádí se speciální vyšetření jako je scintigrafie plic, která umí 

odhalit plicní embolii, dále pak ultrazvuk srdce neboli ECHO, které podává informace  

o anatomické stavbě srdce i o jeho funkci. Mezi důležitá vyšetření patří i posouzení stavu 

plicních funkcí, které se provádí v plicní ambulanci. Při těchto vyšetřeních pacient dýchá 

do vyšetřovacích přístrojů a ty určují, v jakém stavu jsou jeho plíce. U dušnosti se snažíme 

léčit její příčinu, kterou je zapotřebí správně diagnostikovat. Pacientovi s dušností  

se podávají deriváty teofylinu (syntophyllin, apod.), které stimulují dechové centrum  

a rozšiřují průdušky. V případě zahlenění se podávají léky usnadňující vykašlávání hlenů. 

Dušnějším pacientům se nechává inhalovat koncentrovaný kyslík. Velmi důležitý je klid  

na lůžku a zákaz fyzické námahy. [22] 

3.3.7 Bolesti břicha 

Bolest břicha je častým příznakem mnoha chorob. Z tohoto důvodu je těžko 

rozpoznatelné, o jaké konkrétní onemocnění se jedná. K diagnóze je zapotřebí zjistit  

co nejpřesněji charakter, lokalizaci bolesti, způsob bolesti, trvání obtíží, poslední 

vyprazdňování a ostatní symptomy. [2] 

Mezi možné příčiny bolestí břicha řadíme příčiny: [3] 

- gastrointestinální – apendicitida, ileus, gastritida, ileitida, vředová choroba, 

cholelithiáza a cholecystitida, pankreatitida, kolitida, uskřinutá kýla 

- kardiální – AIM, perikarditida 

- renální – infekce močových cest, urolitiáza 

- cévní – uzávěr mezenterických cév a jejich větví (trombózy, embolie) 

- gynekologické – těhotenství, adnexitida, torze ovaria, endometrióza 

- andrologické – torze varlete, epididymitida 

- onkologické – nádory orgánů břišní dutiny 

- endokrinologické – hyperthyreóza, hypo-a hyperparathyreóza, hypokortikalismus 

- psychické – deprese, abstinenční syndrom 

- systémové – acidóza (diabetes), intoxikace alkoholem, olovem. 
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Tab. 5: Bolesti břicha 

Jak co může bolet 

zánět slepého střeva trvalá bolest v pravém podbřišku 

zánět žlučníku trvalá bolest v pravém podžebří 

zánět výchlipky tlustého 
střeva 

bolest v levém podbřišku 

gynekologické záněty v podbřišku 

záněty močových cest bolest v podbřišku provázená častým bolestivým 
močením a šířením tlakové bolesti do zad 

zánět slinivky břišní krutá bolest v levém nadbřišku, šíří se do zad vlevo nebo 
pásovitě nadbřiškem, u těžkých forem do celého břicha 

zánět pobřišnice výrazná rozptýlená bolest celého břicha 

žaludeční vřed nejčastěji bolest v levém nadbřišku 

dvanáctníkový vřed nejčastěji v pravém nadbřišku 
Zdroj: [6] 

Při odborné péči je zapotřebí nejprve vyloučit úraz, vnitřní krvácení  

a gynekologické příčiny. Poté se přistupuje k fyzikálnímu vyšetření břicha včetně  

per rektum, laboratornímu vyšetření krve a moči. Pokud se jedná o pacienta staršího 40 let 

je zapotřebí provést EKG k vyloučení AIM. V čase je nutné sledovat základní životní 

funkce a fyzikální nález. Důležité je nepodávat nic z jídla, pití a analgetik. Dále je potřeba 

vyloučit zácpu – vyzve se k vyprázdnění, podává se glycerínový čípek, případně také 

očistné klyzma. Při neúspěchu se přistupuje k chirurgickému vyšetření včetně 

zobrazovacích a endoskopických metod. [3] 

Dále se budu zaměřovat na náhlé příhody břišní. Náhlé příhody břišní můžeme 

dělit na 3 skupiny: [3] 

- zánětlivé – zde může být příčinou akutní apendicitida, zánět lymfatických uzlin, 

akutní pankreatitida, akutní cholecystitida, perforace vředů žaludku a dvanáctníku, 

- úrazové – s krvácení do břišní dutiny, krvácení při GEU, 

- ileózní – neprůchodnost střev. 

Mezi příznaky „akutního břicha“ patří prudké křečovité bolesti v břišní dutině, 

nevolnost, zvracení a průjem, zástava odchodu stolice a plynů, rychlé, mělké dýchání, 

bledost, tachykardie, hypotenze a rozvoj šoku. [3] 

Hlavní příčinou náhlých příhod břišních do 60 let je appendicitida, u pacientů  

nad 60 let je to ileus. 
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Ileus (střevní neprůchodnost) [3] 

Střevní neprůchodnost je závažný, život ohrožující stav, který je stále zatížen 

vysokou mortalitou. Rozlišujeme ileus mechanický, cévní, paralytický a biliární. Mezi 

příznaky se řadí normální tělesná teplota, vyklenuté břicho, porucha peristaltiky podle 

výšky obstrukce – zácpa, křečovité, kolikovité bolesti, zvracení. Dále existují specifické 

příznaky při ileu, jako např.: 

- Maydlův příznak – vysoký až kovový poklep signalizuje rozšíření slepého střeva, 

- Bayerův příznak – asymetrické vzedmutí břicha zapříčiňující volvulus tlustého 

střeva, 

- Wahlův příznak – vysoký bubínkový poklep nad rozepnutou kličkou. 

První pomoc spočívá v polohování na zádech s podloženými koleny nebo  

ve spontánní antalgické poloze. Důležité je nepodávat nic ústy. 

Odborná péče pak zajišťuje vitální funkci a žilní vstup. Po převozu na chirurgii 

následují vyšetření (rtg, UZ, laboratorní vyšetření krve, endoskopie). Provádí  

se rehydratace a odsátí žaludku. Nesmějí se podávat spasmolytika a nápoje. 

3.3.8 Mdloba 

Mezi nejčastější akutní stavy dlouhodobé ošetřovatelské péče patří také mdloba. 

Jedná se o krátkodobou ztrátu vědomí, která je provázená pádem. Z kardiovaskulárních 

periferních příčin se nazývá kolaps, z centrálních synkopa. [3] 

Tato obranná reakce organismu neohrožuje život, ale při častém opakování může 

předpovídat nějakou chorobu. Je to odezva na krátkodobé zpomalení srdeční frekvence  

a pokles krevního tlaku. Navíc může dojít k prudkému rozšíření žilního řečiště. 

To vše může způsobit, že se k srdci nevrátí prakticky žádná krev a dojde  

tak ke chvilkovému nedokrvení mozku (nedostane čerstvou dávku okysličené krve). [18] 

Projevuje se bledostí, nevolností, pocením, sníženou tepovou frekvencí, někdy  

i ztrátou vědomí a pádem. [18] 

V rámci první pomoci zdvihneme pacientovi dolní končetiny. Můžeme přikládat 

chladivé obklady na čelo, rozepnout oděv u krku a zajistit přístup čerstvého vzduchu. 

Postižený by měl nabýt vědomí do 5 minut, pokud se tak nestane, je zapotřebí přivolat 

lékařskou pomoc. Po probrání by se pacient neměl pokoušet vstávat. Asi po 10 minutách  

se může posadit a po té se pomalu postavit. Pokud pociťuje závratě, necháme ho ještě ležet 

a po dalších 10 minutách vztyk opakujeme. [18] 
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3.3.9 Úrazy 

Poranění končetin 

Poranění končetin se vyskytuje ve více než 50 % všech úrazů. Zahrnuje různé 

druhy ran, krvácení, poranění svalstva, kloubů a především poranění kostí. Proto poranění 

končetin, zejména pak poranění kostí, patří také mezi nejčastější akutní stavy v zařízeních 

s dlouhodobou ošetřovatelskou péčí. [12] 

Poranění kostí vzniká přímým působením hrubé síly na kost nebo nepřímo 

přenesením (např. pád na nataženou končetinu – fraktura klavikuly), přenesením z kloubu 

na kost u luxačních zlomenin. [3] 

Zlomenina kosti můžeme být buď neúplná = infekce, fissury, nebo úplná = 

fraktura. Dále rozlišujeme zlomeninu uzavřenou (fracture clausae), otevřenou (fracture 

apertae) a tříštivou, kde se nachází více drobných úlomků. [3] 

Existují tři typy poranění kostí. První z nich je traumatické poranění vznikající 

vlivem poškození zdravé kosti. Další je patologické zasažené již drobným traumatem 

nemocné kosti. Poslední je únavové, které vzniká dlouhodobým přetěžováním. [3] 

Mezi jisté příznaky zlomeniny kosti paří zejména zřetelné úlomky kosti v otevřené 

ráně, nepřirozené postavení končetiny a nadměrná bolestivost periferní části. K nejistým 

známkám zlomeniny končetiny kosti pak patří bolestivost, zduření, porucha funkce, krevní 

výron. [12] 

Mezi nejčastější a typické fraktury patří fraktura chirurgického krčku stehenní 

kosti, která vzniká zpravidla pádem na bok u starších lidí, kteří trpí osteoporózou. 

V případě této zlomeniny může být viditelné zkrácení a zevní rotace končetiny. I přese 

všechnu léčbu ¼ pacientů umírá do roku a jen ½ je soběstačná. Časté jsou také zlomeniny 

horních končetin s různou lokalizací. [3] 

V rámci první pomoci dokonale znehybníme zlomené kosti, znehybníme kloub 

nad a pod zlomeninou. Zavřenou zlomeninu na horní končetině znehybníme šátkovým 

závěsem (trojcípí šátek). Dále pak zavřenou zlomeninu na dolní končetině a otevřenou 

zlomeninu na horní končetině znehybníme přiložením dlah. Pokud nemáme zdravotnický 

materiál, použijeme ke znehybnění například složenou přikrývku, dřevěnou tyč omotanou 

měkkým materiálem nebo oděvem, popř. druhou dolní končetinu, která nám bude fixovat 

zraněnou končetinu. Při ošetření otevřené zlomeniny se silným krvácením zastavíme 

krvácení pomocí škrtidla, rány sterilně zakryjeme tak, aby nedošlo k tlaku na úlomky kostí, 

a končetinu znehybníme. Poté pečujeme o celkový stav poraněného a přivoláme pomoc. 

[17] 
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4 Praktická část 

V praktické části své absolventské práce se chci věnovat srovnání dvou odlišných 

zařízení dlouhodobé ošetřovatelské péče. Během své praxe jsem měl možnost seznámit  

se s řízením a chodem těchto zařízení. Jedním z nich byl Charitní domov pro duchovní  

ve Staré Boleslavi a druhým Domov pro seniory Jihlava-Lesnov.  

Pomocí dotazníkového šetření1 jsem zjišťoval, jak se řeší akutní stavy v těchto 

zařízeních. 

Díky kvalitativní metodě strukturovaného rozhovoru2 s pracovníky těchto zařízení 

mohu také popsat náplň práce a činnost sester, jejich osobní zkušenosti. Popisuji kvalitu 

poskytované péče, vybavenost v daných zařízení a jejich schopnost poskytovat první 

pomoc. 

 V následující kapitole pak uvedu příklad polytraumatu, kterému jsem byl přítomen 

v rámci své povinné praxe na anesteziologicko resuscitačním oddělení (ARO) v jihlavské 

nemocnici. 

4.1 Složení respondentů a struktura dotazníku 

Cílovou skupinou respondentů byly pracovnice vybraných zařízení. Dotazník 

zkoumal řešení nejčastějších akutních stavů, které se v zařízeních dlouhodobé 

ošetřovatelské péče vyskytují. Ke každému onemocnění směřovalo vždy několik otázek 

týkající se schopnosti personálu poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Otázky byly 

zpravidla uzavřené. Jedna otázka byla otevřeného charakteru a zjišťovala, jakým způsobem 

je personál schopen tlumit bolesti na hrudi. Dotazník vyplnilo pět pracovnic z Charitního 

domova pro duchovní a taktéž pět pracovnic z Domova pro seniory. 

4.2 Řešení nejčastějších akutních stavů v daných zařízeních 

4.2.1 Hypoglykémie 

V Charitním domově pro duchovní (CHDD) při řešení akutního stavu 

hypoglykémie není personál dle výpovědí schopen zajistit podání i.v. 40% glukózy, 

protože ji nemají k dispozici. Stejně tak i podání i.m., s.c. 1 mg glukagonu. Na druhou 

stranu pravidelně měří u pacientů s diabetes hladinu krvi v cukru, čímž zabezpečují 

preventivní péči. 
                                                           
1 Dotazník uveden v příloze číslo 2 
2 Strukturovaný rozhovor uveden v příloze číslo 1 
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V Domově pro seniory (DpS) je řešení akutního stavu hypoglykémie obdobný. 

Personál má stejné možnosti jako v CHDD. Nemohou podat i.v. 40% glukózu ani i.m., s.c. 

1mg glukagenu. Preventivní péče spočívá v pravidelném měření hladiny cukru v krvi. 

4.2.2 Hyperglykémie 

Personál v Charitním domově pro duchovní neposkytuje masivní dehydrataci 

v případě akutního stavu hyperglykémie. Nicméně možnosti snížit glykémii mají. 

Glykémii snižují podáním inzulinu.  

Stejné odpovědi jako v CHDD jsou i v DpS v případě poskytování masivní 

dehydratace při řešení hyperglykémie. Masivní dehydrataci neposkytují, ale jsou schopni 

glykémii snížit. 

4.2.3 Cévní mozková příhoda 

Jednota v rámci odpovědí na jednotlivé otázky k problematice řešení akutního stavu 

cévní mozkové příhody v CHDD není zřejmá. Nicméně obecně lze říci, že personál  

je schopen kvalifikovaně zajistit a udržet volné dýchací cesty, popř. zahájit KPR při CMP. 

Měřit saturaci a podávat kyslík není v případě tohoto domova v rámci technických 

parametrů možný. Na druhou stranu jsou schopni zajistit i.v. vstup. 

Shodné výpovědi lze nalézt v DpS na otázky týkající se řešení CMP. Personál  

je kvalifikovaně schopen zajistit a udržet volné dýchací cesty. Možnost měřit saturaci, 

podávat kyslík nebo zajistit i.v. vstup nemají. 

4.2.4 Úrazy 

Zastavit krvácení a imobilizovat poškozenou část končetiny vakuovou dlahou není 

z technických důvodů možné. Vakuovou dlahu v zařízení CHDD nemají k dispozici. 

Pokud dojde k úrazu, personál nemůže podat analgezii ani infúzi. 

 Stejně tomu je i v případě Domova pro seniory v Jihlavě. Technické vybavení 

zařízení neobsahuje vakuovou dlahu. Podobně i analgezii a infúzi nepodávají. 

4.2.5 Bolesti na hrudi 

Z výsledků průzkumu v CHDD byly odpovědi na otázky týkající se podávání 

kyslíku jednoznačné. Pracovnice jsou sice schopny kyslík podat, ale protože ho nemají 

k dispozici, nemohou ho v případě potřeby poskytnout. Na otázku zajištění žilního vstupu 

odpověděly čtyři pracovnice, že tuto možnost nemají. Nicméně jedna z odpovědí zněla, že 

žilní vstup je schopna zajistit. Při bolestech na hrudi podávají pracovnice nitroglycerin. 
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Možnost podat heparin nemají. Bolest tlumí analgetiky a to v podobě tablet (p.o.), suppos, 

injekce (i.m), popř. náplast. Pracovnice shodně vypověděli, že v rámci pomoci nemají 

k dispozici defibrilátor. 

Pokud jde o Domov pro seniory v Jihlavě je kvalifikace personálu stejná. I zde jsou 

v převážné míře schopeni podat kyslík, ale nemají ho k dispozici. Žilní vstup pracovníci 

nezajišťují. Mají možnost podat nitroglycerin, nikoliv pak heparin. Jedna pracovnice 

vypověděla, že defibrilátor by byla schopna použít, nicméně ho nemají v zařízení. Bolest 

tlumí stejnou formou jako v CHDD. 

4.2.6 Akutní stavy dušnosti 

Při tomto akutním stavu pracovnice CHDD opět nejsou schopny z technických 

důvodů podat kyslík. Nemají možnost monitorace vitálních funkcí ani saturace. Zajistit  

i.v. vstup schopny zpravidla jsou, nicméně vypovídají, že tohoto prostředku pomoci 

nevyužívají. Na otázku, zda podávají úlevové léky, se odpovědi velmi liší. Dvě pracovnice 

vypovídají, že úlevové léky nepodávají. Obecně lze říci, že postup v tomto zařízení  

je takový, že telefonicky kontaktují lékaře a řídí se jeho pokyny. K dispozici mají  

např. Oxantil i.m. 

V DpS jsou schopni zajistit průchodnost dýchacích cest. Kyslík nemají k dispozici. 

Také nemají možnost monitorace vitálních funkcí ani saturace. I.v. vstup nezajišťují. 

Pokud jde o podávání úlevových léků, řídí se pokyny lékaře. Použít mohou např. Tramal, 

Tramabene, Daizepam, atd. 

4.2.7 Výše kvalifikace v poskytování první pomoci 

Pracovnice CHDD byly proškoleny v poskytování první pomoci a KPR zpravidla 

v rámci vzdělávání na Střední zdravotnické škole nebo na dalších vzdělávacích kurzech 

pro zdravotní pracovníky. 

Proškolení v poskytování první pomoci a KPR je pro personál DpS také zajištěno. 

Jedenkrát ročně se takového školení zúčastňují. Jedna z pracovnic vypověděla, že toto 

školení absolvovala v rámci zkoušky na vysoké škole v tomto roce. 
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4.3 Popis zařízení dlouhodobé ošetřovatelské péče 

Na základě strukturovaného rozhovoru jsem získal informace o vybraných 

zařízeních, náplni práce sester a jejich osobní zkušenosti. Popisuji kvalitu poskytované 

péče a vybavenost daných zařízení. 

4.3.1 Charitní domov pro duchovní ve Staré Boleslavi 

Charitní domov pro duchovní byl ve Staré Boleslavi zřízen před 15. lety. Jedná  

se o neziskovou organizaci zaregistrovanou na Ministerstvu kultury jako církevní zařízení. 

 

Cílová skupina, ubytování 

Primární cílovou skupinou klientů jsou kněží Římskokatolické církve, členové řádů  

a kongregací, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu potřebují pomoc k běžnému životu. 

Sekundární cílovou skupinou jsou pak spolupracovníci církve a senioři, kteří chtějí žít 

v církevním prostředí a také potřebují pomoc k běžnému životu.  

Ubytování je možné nabídnout pro 31 lidí. Věková struktura cílové skupiny  

je od 80 do 90 let v poměru 24 mužů a 7 žen. V průběhu roku je v průměru přijímáno  

cca 3-5 osob na volná lůžka. Čekací doba na umístění do zařízení je různá. Převládá zde 

snaha přizpůsobit se přijímanému knězi. Někdy k příjmu dochází ve velmi krátké době, 

klasické žádosti jsou dány do pořadníku. 

Do domova nemůže být přijat žadatel, 

- který požaduje nadstandardní služby, které domov neposkytuje, 

- jehož zdravotní stav vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení, 

- pokud je plný stav obyvatel, 

- který onemocněl akutní infekční nemocí, 

- který trpí duševní poruchou, jejíž projevy závažným způsobem narušují kolektivní 

soužití, 

- který je závislý na alkoholu a jiných návykových látkách, 

 

Poslání, cíle a zásady 

Posláním domova je umožnit kněžím a ostatním seniorům žít plnohodnotným způsobem 

života, kterým žili doposud. Konkrétně se jedná o umožnění každodenní účasti na mši 

svaté, na modlitbě sv. růžence.  
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Cílem poskytovaných sociálních služeb v CHDD je: 

- pomoc při uspokojování základních životních potřeb (hygiena, oblékání, příjem 

stravy, běžná ošetřovatelská rehabilitace), 

- umožnění realizace duchovních potřeb obyvatel (viz poslání domova), 

- důstojné doprovázení klienta až do konce života. 

Základní zásadou při poskytování služeb v CHDD je křesťanský pohled  

na člověka, úcta k němu, respektování jeho zvláštní potřeby, vytváření domova pro 

uvedené seniory a podpora vztahů s okolím. 

 

Personál 

Personál pečující o obyvatele Charitního domova pro duchovní je tvořen řádovými 

sestrami řádu Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincenta de Paul. Složen je z pěti 

všeobecných zdravotních sester, z nichž jedna je všeobecná zdravotní sestra se specializací 

a deseti pracovnic v sociálních službách. Dále zde působí devět členů ostatního personálu, 

kteří již nejsou členy řádu Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincenta de Paul. 

Během denní služby slouží čtyři pracovnice přímé péče, noční službu pak zastává 

jedna pracovnice přímé péče. V tomto zařízení obecně připadají cca 2 klienti na jednu 

sestru či pracovnici v sociálních službách.  

 

Charakteristika řádu Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincenta de Paul [20] 

Společnost má misionářský charakter. Počet členů tohoto společenství čítá  

na 23 000 žen pracujících v mnohých zemích světa. Hlavní myšlenou je snaha najít 

správný přístup k člověku, pomáhat mu v jeho potřebách a směřovat ho k Bohu.  

Členky řádu se na svoje budoucí povolání připravují několikaletou formací,  

po které skládají sliby čistoty, chudoby, poslušnosti a služby chudým. Tyto sliby  

se skládají na jeden rok (s úmyslem vytrvat do konce života) a každoročně tyto sliby 

obnovují. 

 

Sociální služby poskytované domovem 

CHDD poskytuje standardní služby, které poskytuje „domov pro seniory“: 

ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu. 
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Dále nabízí služby jako je: 

- ošetřovatelská a rehabilitační péče 

Ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována zdravotnickým  

a ošetřovatelským personálem. Cílem je především zachování a rozvoj schopností 

umožňující obyvatelovu soběstačnost nebo dle možností obyvatele zlepšení kvality života 

s postižením. Tato služba zahrnuje například nácviky chůze, nácviky sebeobsluhy  

při denních činnostech, asistence při chůzi. 

- sociálně terapeutické a aktivizační činnosti 

Mezi tyto činnosti se řadí rozhovory ošetřovatelského personálu na pokojích 

obyvatel, či občasné vycházky mimo objekt domova s doprovodem sestry (chodící 

obyvatel, obyvatel na invalidním vozíku). 

- pastorační péče 

Součástí této služby je možnost účastnit se denní mše svaté, denní společné 

modlitba růžence, možnost rozhovoru s knězem, přijímání svátostí, jedenkrát ročně 

duchovní cvičení, popř. využít možnosti adorace a soukromé modlitby v kapli domova. 

 

Dostupnost lékařské péče, technické vybavení 

Lékařská péče je zde poskytována jedenkrát za 14 dnů, v případě potřeby je zde 

možná telefonická konzultace. V akutních případech se využívá služeb rychlé záchranné 

služby. K této variantě dochází v průměru pětkrát za rok. Reálný dojezd rychlé záchranné 

služby je do 5 minut. 

Zařízení je vybaveno glukometrem, tlakoměrem, vybavením pro drobné ošetření 

ran, odsávačkou. Zařízení pro vyšetření EKG je k dispozici na požádání u lékaře.  

 

Nejčastější akutní stavy u klientů 

- cévní mozková příhoda, 

- hyperglykémie, hypoglykémie, 

- stavy dušnosti, 

- břišní potíže – potíže se vyprazdňováním (ileozní stavy). 
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4.3.2 Domov pro seniory Jihlava - Lesnov 

Dům s ošetřovatelskou péčí v Jihlavě byl otevřen 12. května. 1976. Jedná se o státní 

příspěvkovou organizaci. Zřizovatelem je statutární město Jihlava. [11] 

 

Cílová skupina, ubytování  

Cílovou skupinou jsou senioři. Věková struktura cílové skupiny je rozdělena  

na tři skupiny. První jsou starší 60 let, druhou mladší senioři od 65 do 80 let a třetí jsou 

starší senioři nad 80 let. [11] 

Zařízení poskytuje domov 146 klientům. Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové 

s vlastním sociálním zařízením. Průměrný věk klientů se pohybuje kolem 82 let. 

V současné době je zde ubytováno 41 mužů a 105 žen. V průběhu roku je přijímáno  

cca 29 osob na volná lůžka. Čekací doba na umístění do zařízení je přibližně jeden rok. 

Cena služeb je stanovena v souladu s platným zákonem č.108/2006Sb. o sociálních 

službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006Sb. Za jednolůžkový pokoj zaplatí klient  

258 Kč za den. Při ubytování na dvoulůžkovém pokoji je tato částka stanovena  

na 243 Kč za den.  

 

Poslání, cíl a zásady [11] 

Posláním Domova pro seniory Jihlava – Lesnov je podpora a pomoc seniorům, 

kteří nejsou schopni sami žít ve vlastní domácnosti ani za pomoci rodiny nebo terénní  

či ambulantní sociální služby a kteří podporu a pomoc potřebují. 

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, respektuje a zachovává 

jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v udržování vztahů 

s jejich přirozeným sociálním prostředím a v zapojování do života místního společenství. 

Cílem poskytované sociální služby je: 

- uživatel, který pomocí služeb domova pro seniory důstojně prožije a dožije svoje 

stáří, 

- uživatel, který je spokojený v oblasti ubytování, stravování, poskytování sociálně 

aktivizačních činností dle individuálních potřeb, podpora ve vztazích s přirozeným 

sociálním prostředím, soukromí, 

- uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby uchovává co nejdéle svoje 

schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně 

trávit svůj čas, 
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- uživatel, který během poskytování sociální služby udržuje přirozené sociální vztahy 

se svojí rodinou, příteli a známými, 

- uživatel, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních 

přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci. 

 

Zásady poskytované sociální služby:  

1) Individuální přístup ke každému klientovi. 

2) Respektování svobodného rozhodnutí klientů. 

3) Naplňování poslání organizace. 

4) Otevřená spolupráce pracovníků, vedení organizace a princip partnerství. 

5) Dodržování základních lidských a občanských práv a svobod klientů podle 

"etického kodexu". 

6) Podpora kontaktu klientů s jejich rodinami, blízkými a přáteli. 

7) Příjemné prostředí pro život. 

8) Využití běžných služeb i mimo zařízení a udržení kontaktu s okolím. 

9) Soběstačnost klientů. 

 

Personál 

Zdravotnický personál je složen z  16 všeobecných zdravotních sester. 

Vysokoškolského titulu Bc. dosáhly dvě všeobecné zdravotní sestry, dále pak titulu  

Dis. čtyři zdravotní sestry, ostatní všeobecné zdravotní sestry pak mají úplné střední 

vzdělání. Dále zde pracuje 10 pracovnic v sociálních službách, které absolvovaly kurz 

pracovníka sociálních služeb, a 36 členů ostatního personálu. 

Denní službu zastávají 4 zdravotní sestry a 10 pracovnic v sociálních službách. Na 

noční směně pracuji dvě zdravotní sestry a dvě pracovnice v sociálních službách.. V 

průměru připadají cca 4 klienti na jednu sestru či pracovnici v sociálních službách. 

 

Dostupnost lékařské péče, technické vybavení 

Praktický lékař navštěvuje zařízení třikrát týdně, jedenkrát týdně je k dispozici 

klientům psychiatr. Další potřeby jsou řešeny v rámci telefonické konzultace. V akutních 

případech se využívá služeb rychlé záchranné služby. K této variantě dochází v průměru 

třikrát za měsíc. Reálný dojezd rychlé záchranné služby je přibližně do 10 minut. 

Zařízení je vybaveno glukometrem, zařízením pro měření EKG, tlakoměrem, 

vybavením pro drobné ošetření ran, nechybí také ambuvak, odsávačka a další.  
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Možnost trávení volného času 

Možnost sledování televize, využívání ústavní knihovny, účast na místních 

bohoslužbách v kapli. Každý den je připraven program v rehabilitaci. Např. práce 

s počítačem, keramická dílna, trénování paměti a různé volnočasové aktivity. 

 

Nejčastější akutní stavy u klientů 

- hyperglykémie, hypoglykémie, 

- úrazy, 

- stavy dušnosti, 

- bolesti na hrudi. 

4.4 Kazuistika pádu  

Během své praxe jsem byl přítomen ošetření 61leté ženy, která vypadla z pátého 

poschodí jednoho ze zařízení dlouhodobé ošetřovatelské péče. Pacientka byla předána 

pracovníky rychlé lékařské pomoci (dále jen RLP) na urgentní příjem s diagnostikou 

zlomeniny krčku. Tato diagnóza byla stanovena chybně. Byl opomenut pád z výšky, který 

je specifickým případem polytraumatu.  

Sledoval jsem průběh ošetření od příjmu pacientky na urgentní příjem až po jeho 

vyřešení. V následujících kapitolách chci popsat průběh tohoto případu v čase,  

jak probíhal.  

4.4.1 Záznam rychlé lékařské pomoci (RLP) 

Osobní anamnéza pacienta: opakovaně léčená pro závislost na alkoholu, anamnéza byla 

později doplněna o další psychické potíže. 

Fyziologická anamnéza: Hypnogen AA – negativní (hypnogen paří mezi léčiva zkracující 

dobu nástupu spánku a snižující pocit probuzení). 

Výzva k výjezdu: 12:10 hod -  pád z výšky. 

Dojezd: 12:20 hod. 

Přednemocniční ošetření: 

- Dle výpovědi svědků užila pacientka v 11:30 hod 2 tablety Hypnogenu. které zapila 

2dcl vína. Poté beze svědků vypadla z okna 5. patra domu s pečovatelskou službou. 

- Pracovníky RLP byla nalezena na zádech spontánně ventilující, v bezvědomí. 

- Po 5 minutách se z bezvědomí probrala, byla schopna odpovídat na otázky 

jednoslovně a přiměřeně. 
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- Stěžovala si na bolest pravého zápěstí, které bylo deformované. Byla zde zřejmá 

zevní rotace levé dolní končetiny. Anestezie na kůži dysplasie kyčelního kloubu 

(DKK), hrudník byl pevný a nebolestivý, dýchání čisté, AS pravidelná, břicho 

měkké, zornice izokorické. EKG: SR 112/min bez zvláštností, ostatní somatický 

nález orientačně normální. 

Vitální funkce: GCS (Glasgow Coma Scale) 10, tlak (TK) 95/60, tepová frekvence (TF) 

114/min, dechová frekvence (DF) 18, saturace krve kyslíkem (SpO2) 90-97%. 

Zajištění: Schanzův límec, oxygenoterapie 6 l/min. 

Medikace intravenózně: 

- anlegetika:  Fentanyl 2 ml ( 100ug), 

- kortikoidy: Solu-Medrol 2g, 

- antiemetika: Torecan 1 amp, 

- infuze: 500 ml F1/1. 

Výzva pro urgentní příjem: diagnóza – polytrauma 

4.4.2 Urgentní příjem 

Pacientka byla převezena na centrální příjem, kde podle pokynu a udané diagnózy 

lékaře RZS byl připraven ortoped/chirurg, který ji v 13:30 převzal do své péče. Po přijetí 

se začal věnovat deformovaným končetinám. Vyžádal si kompletní snímky končetin. 

Další postup při ošetřování a stav pacientky: 

- V průběhu vyšetření došlo ke zhoršení stavu vědomí, pacientka byla postupně 

somnolentní až soporózní, chrčivé dýchání, neměřitelný tlak, kolísající saturace. 

- V 13:35 byl přivolán lékař z oddělení ARO – pacientka byla bledá, somnolentní, 

nicméně schopná adekvátní slovní odpovědi, GCS 13.  

- Na výzvu byla pacientka schopna hýbat všemi končetinami, tachypnoe 30/min, 

pulzace na periferii nehmatná, tachykardie 130/min. 

- Následovalo rozhodnutí o zajištění dýchacích cest intubací, pacientka byla 

prodýchávána ambuvakem s kyslíkem (O2). 

- Lékař zjistil, že intravenózní linka vede paravenózně. 

- Dále byla provedena CRUSH intubace bez léků. Pacientka se nebránila,  GCS 3. 

- Schanzův límec byl ponechán, současně byla pacientka napojena na úplnou plicní 

ventilaci. 
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4.4.3 Zajištění polytraumatizované pacientky na resuscitační stanici (RS) 

- V 13:40 – 14:05 byl aktivován trauma-tým v tomto složení: 2x intenzivista, chirurg, 

rentgenolog, 3x zdravotní sestra, rentgenový laborant, sanitář. 

Stav pacientky: 

- Maximálně bledý kolorit kůže, EKG bez abnormalit, tlak neměřitelný, pulzace 

hmatné pouze na karotidách.  

Postup: 

- Nešlo zajistit periferní intravenózní linku z důvodu kolapsu žil, proto  

byl implantován intraoseální set. 

- Došlo k zajištění centrální žilní kanyly. 

- Byla zahájena volumoterapie a vysoká katecholaminová podpora, přesto tlak  

byl neměřitelný po celou dobu pobytu na resuscitační stanici. 

- Trauma tým aktivoval hemoterapie (4x EBR ORh-, 4x EBR na KS). 

- Zajištěn byl i močový katétr a nazogastrická sonda. 

Urgentní diagnostika na RS: 

- Urgentní diagnostika probíhala v čase od 13:40 – 14:05. 

Zobrazovací metody:  

- RTG = rentgen s+p- plíce bez PNO (pneutomorax), bez kontuzních ložisek,  

bez většího hemothoraxu, fraktura žeber (1. - 3. a 5. vpravo, fraktura pravého 

klíčku a lopatky, atypicky rozšířené horní mediastinum). 

- Bylo provedeno dvakrát sono břicha a hrudníku s odstupem 10 minut. Došlo  

k progresi hemoperitonea a kontuze pravého jaterního laloku. V obou 

hemithoraxech bez detekce volné tekutiny. 

Další postup na RS: 

- Chirurg indikoval urgentní revizi dutiny břišní pro hemoperitoneum. 

- Laboratorní odběry: laktátová acidoza, Hb (hemoglobin) 88. 

4.4.4 Urgentní operační výkon 

- V čase 14:05 - 15:30 byla provedena laparotomie. Po provedení laparotomie 

nalezeno masivní hemoperitoneum - cca 2500 ml krve. 

Diagnóza: 

- Ruptura hili lienis, lateratio hepatis, ruptura venae renalis l. dx. (hematoma 

retroperitonei). 
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Operace: 

- Spelenektomia, sutura hepatis, sutura venae cave. 

Resuscitační péče během operace: 

- Na operačním sále byla zavedena dvakrát intravenózně vysokoprůtoková flexila  

do Vena juglaris externa, maximální katecholaminová podpora (ID + bolusy), 

pokračováno v masivní hemo-volumoterapii. 

- Během 80 minut anestezie souhrnně podáno: 7x EBR (hemoterapie - erytrocyty), 

4x ČMP, 2000 ml krystaloidů (+500 ml RLP), 1500 ml koloidů. 

Průběh: 

- Přes veškerou snahu se nedařilo zvrátit hemorhagický šok ani po částečném 

operativním stavění krvácení. 

- V 15:10 byla díky bezpulzové aktivitě zahájena rozšířená kardiopulmocerebrální 

resuscitace. 

- V 15:30 byl zaznamenán exitus letalis, mors in tabula. 

4.4.5 Pitevní nález 

- Hlava - bez fraktury lebních kostí, drobný SAH zadní jámy lební, mozek 

prodloužená mícha bez kontuze. 

- Hrudník - víceetážová zlomeniva 2. - 7. žebra vpravo, bilat hemothorax (P- 900 ml, 

L 500ml). 

- Plíce - kontuzované, prokrvácené. 

- Obrovský hematom mediastina bez prokazatelného zdroje krvácení. 

- Srdce, aorta, odstupy velkých tepen bez lacerace. 

- Břicho - v podstatě ve shodě s operačním nálezem. 

- Ostatní nález - fraktura zápěstí, luxace a fraktura colli femoris l.dx. 

Příčina úmrtí:  

- hemorhagicko-traumatický šok. 

Závěrečné sdělení: 

- rozsah poranění nebyl slučitelný se životem přes veškeré terapeutické snahy, 

- měřitelná krevní ztráta - 2000+1500+1400 ml + mediastinum + fraktury. 
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5 Diskuse 

V rámci své praxe jsem se setkal se dvěma konkrétními zařízeními dlouhodobé 

ošetřovatelské péče a měl jsem možnost je z několika hledisek srovnat. Rozdílnost 

posuzuji z hlediska cílové skupiny klientů, o které se zařízení stará, dostupnosti lékařské 

péče, technického vybavení. Dále pak z hlediska personálního obsazení, jeho úrovně 

vzdělání a schopnosti poskytnout první pomoc při řešení akutních stavů. 

Odlišnost těchto zařízení spatřuji v prvé řadě v obsazení personálu. V prvním 

případě poskytují péči řádové sestry ze Společenství dcer křesťanské lásky sv. Vincence  

de Paul. V druhém případě je to personál působící v běžném občanském životě. 

Odlišnost najdeme i v klientech, kteří využívají služeb těchto zařízení. Převážnou 

část Charitního domova pro duchovní tvoří kněží Římskokatolické církve, členové řádů  

a kongregací. Další skupinou jsou pak spolupracovníci církve a senioři, kteří chtějí žít 

v církevním prostředí. Klienty Lesnovského domu jsou senioři a široká skupina lidí, kteří 

z důvodu věku a zdravotního stavu potřebují pomoc k běžnému životu. 

Dále bych rád srovnal dostupnost lékařské péče. Lékařská péče je k dispozici 

častěji ve státním zařízení. Přesto však četnost případů, při nichž je nutný zásah rychlé 

záchranné služby, je u tohoto zařízení v přepočtu na jednoho obyvatele vyšší. Navíc doba 

dojezdu rychlé záchranné služby je v průměru delší. 

Pokud bych měl porovnat technické vybavení, lépe si vede státní zařízení, které 

v minulých letech prošlo razantní rekonstrukcí. 

Rád bych také srovnal počet pracovnic na jednoho klienta. V Charitním domě 

pro duchovní připadají 2 klienti na jednu pracovnici, což je poměrně nadstandardní počet. 

Pokud jde o Dům pro seniory v Jihlavě je tento průměr dvojnásobný. Jedná se o 4 klienty  

na jednu pracovnici. Znatelnější rozdíl počtu pracovnic na klienta můžeme spatřit 

v porovnání jejich počtu na jednotlivých službách. Při denní službě například v církevním 

zařízení se 4 pracovnice starají o 31 klientů, tedy v přepočtu jedna pracovnice  

o cca 8 klientů. Na rozdíl od státního zařízení, kde se 14 pracovnic věnuje 146 obyvatelům 

domu, tzn. téměř 11 klientů na jednu pracovnici. 

Vzdělání personálu je možné také hodnotit. Ve státním zařízení v těchto 

konkrétních případech dosahuje personál vyššího vzdělání. Nicméně se domnívám,  

že vzdělání personálu nemusí být zdaleka měřítkem pro kvalitu poskytované péče.  

Je zapotřebí zde také zahrnout technické vybavení, možnost trávení volného času, ostatní 

poskytované služby a především přístup ke klientovi, resp. pohled, jaký klient na službu 
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jako celek má. Zde by bylo vhodné zhodnotit osobní pocity klientů jednotlivých domů. 

Toto otázka však přesahuje rámec absolventské práce. Na druhou stranu lze říci, že kvalitní 

zařízení s dlouhodobou ošetřovatelskou péčí by mělo být schopno plnohodnotně nahradit 

domov. 

Pokud jde o srovnání typů nejčastějších akutních stavů, které se u klientů 

vyskytují, mohu říci, že se zařízení neliší. Je to dáno tím, že se věková struktura cílových 

skupin jednotlivých zaměření není rozdílná s výjimkou akutních stavů pohybového 

aparátu. V CHDD za poslední tři roky nezaznamenali žádný akutní případ úrazového 

charakteru, kdežto v DpS v Jihlavě tvoří úrazy až 10 % akutních stavů. 

V neposlední řadě bych chtěl srovnat schopnost poskytovat první pomoc. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že postup při poskytování první pomoci v obou 

zařízeních je shodný. Drobné rozdíly spočívají v kvalifikovanosti. Tyto rozdíly vyjadřuje 

graf číslo 4, který uvádím v příloze 3. 

Odbornost zdravotnického personálu a zajištění vzdělávacích aktivit v obou 

zařízeních je na poměrně vysoké úrovni. Nicméně nedostatečné technické vybavení 

jednotlivých zařízení, ale i nedostatečná kapacita personálu, jim zabraňuje odbornou první 

pomoc poskytnout na vyšší úrovni. 

Dle mého názoru by bylo zapotřebí zajistit lepší technické vybavení  

(např. defibrilátor, chybějící ambuvak v CHDD) a poskytnout možnost zavádět i.v. vstupy  

pro podání léků.  
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Závěrečná část 

Ve své absolventské práci jsem se zaměřil na řešení akutních stavů v zařízeních 

dlouhodobé ošetřovatelské péče. Důvodem byl zvyšující se podíl stárnoucí populace v naší 

zemi a fakt, že problematika péče o starší obyvatele se stává stále diskutovanější,  

ale zároveň nedostatečně vyřešenou společenskou otázkou. Nadále se bude zvyšovat podíl 

obyvatelstva, které bude hledat pomoc v institucionální formě sociálně-zdravotní pomoc. 

Mnohé ze zařízení dlouhodobé ošetřovatelské péče dle mého názoru neposkytují tak 

kvalitní péči, jaké by bylo zapotřebí. 

Mezi akutní stavy řešené v těchto zařízeních patří zejména cévní mozková příhoda, 

akutní infarkt myokardy, hypoglykémie a hyperglykémie. Dále pak bolesti na hrudi, akutní 

stavy dušnosti, bolesti břicha nebo úrazy.  

Cílem práce bylo popsat průběh a úroveň laické i odborné první pomoci, kterou 

mohou jednotlivá zařízení dlouhodobé ošetřovatelské péče poskytnout při řešení akutních 

stavů. Pro názornost jsem popsal dvě zařízení tohoto typu. Jeden z nich byl Charitní domov 

pro duchovní ve Staré Boleslavi, druhým příkladem byl Domov pro seniory  

Jihlava-Lesnov. Popsal jsem také činnost sester, jejich osobní zkušenosti, kvalitu 

poskytované péče, kapacitu personálního obsazení a úroveň technického vybavení. 

Následně jsem tato dvě zařízení srovnal. Domnívám se, že vytyčené cíle své absolventské 

práce jsem splnil. 

Z výsledků dotazníkového šetření a provedeného strukturovaného rozhovoru 

s pracovníky daných zařízení vyplynulo, že tyto instituce mohou poskytnout kvalitní,  

i když laickou, první pomoc díky poměrně vysoké kvalifikaci pracovníků. Nicméně jim 

nedostatečné technické vybavení, ale i kapacita personální, nedovoluje poskytnout 

odbornou první pomoc na takové úrovni, která by odpovídala jejich kvalifikaci. Proto  

je nezbytné, aby se technické vybavení zlepšilo a celkově systém péče o stárnoucí populaci 

zefektivnil. Dosažením žádoucího stavu by umožnilo pracovníkům v těchto zařízeních řešit 

některé akutní stavy bez přivolání záchranné služby. 
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ŠIMEK, M. Dealing with Acute Medical Conditions in Long-Term Care 

Homes . Čelákovice, 2010. 

Résumé 

 The title of this graduate paper is “Dealing with Acute Medical Conditions  

in Long-Term Care Homes“. The choice of the theme was stimulated predominantly  

by my work experience in Emergency Room and at the Department of Anaesthesiology  

and Intensive Care, where I worked mainly with the aged patients. According  

to the demographic development of our society, it is obvious that as a prospective rescuer, 

I will work with the aged most frequently. 

 My decision to write on this theme was supported by the fact that the issue  

of seniors’ care is being discussed constantly, but still remains an outstanding social issue. 

More and more people make use of the institutional form of the welfare and health care  

in the form of the long-term care homes. In my opinion, many of these long-term care 

homes do not provide as high-quality care as it is needed. It is essential to improve  

the system and make it more effective. 

 The theoretical part of this assignment describes the most frequent acute medical 

conditions occurring in long-term care homes, which need calling the accident  

and emergency service. I refer to the demographic development in the Czech Republic  

and I present the statistical returns of the Vysočina region. 

 The practical part of this assignment deals with the running of the long-term care 

institutions. I describe two long-term care institutions. One of them is the Charitable Home 

for Clergy in Stará Boleslav, the other institution is Seniors’ Care Home with Nursing  

in Jihlava-Lesnov. I focus my attention on the ability of the institution to give first aid 

when dealing with acute medical conditions. I describe the employment of nurses, their 

personal experience, quality of provided care and the standard of the technical equipment.  

I compare these two formerly mentioned institutions.  

 I drew the necessary data from several sources. These were predominantly literary 

sources, statistical returns, and relevant internet references. I carried out survey to discover 

the ways of dealing with acute medical conditions in long-term care institutions.  I used  

the method of structural questionnaire and I questioned the staff in the formerly mentioned 

institutions.  In order to achieve the objectives of this graduate paper, the findings  

of the research are discussed in the practical part of this assignment. 
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Seznam použitých zkratek 

AIM  akutní infarkt myokardu 

ARO  anesteziologicko resuscitačního oddělení  

CMP  cévní mozková příhoda 

DF   dechová frekvence 

EKG   elektrokartiograf 

EBR   hemoterapie - erytrocyty 

Hb   hemoglobin  

CHDD  Charitní domov pro duchovní 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DpS  Domov pro seniory 

dTK   diastolický tlak 

DKK   dysplasie kyčelního kloubu 

GCS   Glasgow Coma Scale 

O2  kyslík 

PNP  přednemocniční péče 

PNO   pneutomorax 

RLP  rychlá lékařská pomoc 

RS  resuscitační stanici  

RTG  rentgen 

RZP  rychlá lékařská pomoc 

SpO2   saturace krve kyslíkem 

TF  tepová frekvence 

TK  tlak krve 

ZZS  zdravotnická záchranná služba 
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Příl. 1:  Strukturovaný rozhovor 

1. Kdy zařízení vzniklo?  

2. O jaké zařízení se jedná? (státní, soukromé, církevní) 

3. Kdo je cílovou skupinou pacientů? 

4. Jaký je počet klientů? (věkový poměr, zastoupení mužů a žen) 

5. Jaké jsou poslání, cíle a zásady zařízení? 

6. Jaké sociální služby zařízení poskytuje? (možnost trávení volného času) 

7. Kolik zdravotních sester, pracovnic v sociálních službách a ostatního personálu 

v zařízení pracuje? 

8. Kolik klientů připadá na jednu sestru či pracovnic v sociálních službách? Jaký je 

stav personálu při denní a noční směně? 

9. Jakého vzdělání dosahuje personál? 

10. Jak je zařízení zajištění lékařskou péčí? Jaká je dostupnost lékaře? Kolikrát týdně 

dojíždí přímo do zařízení? 

11. Jak je zařízení vybaveno po technické stránce? (EKG, glukometr, drobné ošetření 

ran, odsávačka, ambuvak, atd.) 

12. Jaký je počet nutných výzev na RZP a výjezdů za měsíc? (rok) 

13. Jaký je průměrný počet nově přijatých klientů za rok? (měsíc) 

14. Jak dlouhá je čekací doba na umístění do zařízení? 

15. Jak dlouho trvá reálný dojezd RLP?  

16. S jakými nejčastějšími akutními stavy se u klientů setkáváte?  

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

 

 

 
 



Příl. 2:  Dotazník 

DOTAZNÍK 

 

Dovoluji si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku. Tento dotazník bude sloužit  

ke zpracování mé absolventské práce na téma Řešení nejčastějších akutních stavů 

v zařízeních dlouhodobé ošetřovatelské péče. V tomto dotazníku se na Vás obracím jako 

na zdravotní personál, který dokáže kvalifikovaně zhodnotit možnosti řešení akutních 

stavů u klientů Vašeho zařízení jak po technické, tak odborné stránce.  

Děkuji za spolupráci. 

                                     Marcel Šimek 

 

Hypoglykémie 

1. Jste schopni při tomto akutním stavu podat i.v. 40% glukózu? 

ANO  NE 

2. Jste schopni při hypoglykémii podat i.m., s.c. 1 mg glukagenu? 

       ANO  NE 

3. Měříte u pacientů s diabetes hladinu cukru v krvi? 

                                                                           ANO          NE 

 

Hyperglykémie 

1. Jste schopni při tomto akutním stavu poskytnout i.v. masivní rehydrataci? 

ANO  NE 

2. Máte možnost snížit glykémii? 

       ANO  NE 

 

Cévní mozková příhoda 

1. Zajistíte a udržíte volné dýchací cesty, popř. zahájíte KPR při CMP? 

ANO  NE 

2. Máte možnost měřit saturaci a podat kyslík? 

       ANO  NE 

3. Jste schopni zajistit i.v. ? 

       ANO  NE 

 

 
 



Úrazy 

1. Jste schopni zastavit krvácení a imobilizovat poškozenou část končetiny 

(vakuovou dlahou)? 

ANO  NE 

2. Máte možnost podat analgezii, infúzi? 

       ANO  NE 

Bolesti na hrudi 

1. Jste schopni podat kyslík? 

ANO  NE 

2. Máte možnost zajistit žilní vstup? 

       ANO  NE 

3. Podáte nitroglycerin? 

       ANO  NE 

4. Máte možnost podat heparin? 

       ANO  NE 

5. Jakým způsobem tlumíte bolest? 

............................................................................................................................... 

6. Jste schopni použít KPR a použít defibrilátor? 

       ANO  NE 

 

Akutní stavy dušnosti 

1. Zajistíte průchodnost dýchacích cest a podání kyslíku? 

ANO  NE 

2. Máte možnost monitorace vitálních funkcí, saturace a zajištění i.v. vstupu? 

       ANO  NE 

3. Podáváte úlevové léky? 

       ANO  NE 

Pokud ANO, jaké? 

............................................................................................................................... 

 

Byla jste proškolena v poskytování první pomoci a KPR - jak?          

                                         ANO  NE 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 



Příl. 3:  Schopnost personálu podat O2 ve vybraných zařízeních 

 

 

Graf 4: Schopnost podat O2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Příl. 4:  Časové rozvržení primárního zásahu ZZS  
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Graf 5: Časové rozvržení primárního zásahu ZZS – výjezdové skupiny RLP, RZP 

Zdroj: [21] 
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