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Úvod
Téma své diplomové práce „OšetĜovatelská péþe o pacienta s jaterním selháním“
jsem si zvolila na základČ své dlouholeté praxe na gastroenterologickém oddČlení,
kde o pacienty s onemocnČním jater a žluþových cest þasto peþuji.
V klinické þásti jsem se zabývala anatomií a fyziologií jater, dále pak
charakteristickou jaterního selhání, používanými vyšetĜovacími metodami
a terapií. V ošetĜovatelské þásti jsem si vybrala 22.den hospitalizace nemocného,
ve kterém došlo k výraznému zhoršení jeho zdravotního stavu a bylo tudíž nutné
upravit veškeré ošetĜovatelské plány a intervence. K hodnocení nemocného jsem
zvolila model Marjory Gordonové upravený pro potĜeby našeho pracovištČ,
z kterého pak vycházím pĜi stanovení ošetĜovatelských diagnóz. Jednotlivé
diagnózy jsou rozpracovány na cíle ošetĜovatelské péþe a plány vedoucí k jejich
dosažení. Nechybí ani popis realizace a v koneþné fázi také zhodnocení.
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1. KLINICKÁ ýÁST
1.1 ANATOMICKO-FYZIOLOGICKÝ ÚVOD
1.1.1. Uložení a fixace jater
Játra (hepar) jsou nejvČtší žlázou v tČle, jejich prĤmČrná hmotnost je
1500 g [6, str.30]. Jsou uložena v dutinČ bĜišní pod pravým obloukem žeberním,
smČrem vlevo pĜesahují stĜední þáru a jejich horní klenba (facies disphragmatica)
se dotýká bránice [7, str.138]. Spodní plochou naléhají na nČkteré orgány v bĜišní
dutinČ (žaludek, dvanáctník, pravou ledvinu s nadledvinou a þást tlustého stĜeva)
[6,str.30]. Fixaci jater zajišĢují dva jaterní vazy (ligamenta hepatis):
1. Srpovitý jaterní vaz (ligamentum falciforme hepatis) jež se pne od
pĜední stČny bĜicha k dolnímu okraji jater.
2. Jaterní oblý vaz (ligamentum teres hepatis) jdoucí od pupku ke spodní
ploše jater, kde vytváĜí rýhu oblého vazu (incisura ligamentum teretis).
Dále pokraþuje jako štČrbina oblého vazu a štČrbina žilního vazu (fissura
lig. teretis et lig. venosi), jež dČlí viscerální plochu jater na pravý a levý
jaterní lalok [4, str.27].
Na pĜední ploše, kterou z vČtší þásti pokrývá peritoneum, jsou játra rozdČlena na
vČtší pravý a menší levý jaterní lalok. Na zadní ploše jater jsou rýhy, které vytváĜí
písmeno H a dČlí tak játra na þtvercový lalok a lalok dolní duté žíly [2, str.254].
PĜíþná rýha vytváĜí tzv. jaterní bránu (porta hepatis), což je místo, kudy do jater
vstupuje jaterní tepna (arteria hepatica communis) a vrátnicová žíla (vena portae)
a odkud vystupují žluþovody [6, str.30].

1.1.2. Stavba jaterní tkánČ
Základní stavební jednotkou jater je jaterní buĖka (hepatocyt). DvČ Ĝady
jaterních bunČk pĜiložených tČsnČ k sobČ vytváĜí jaterní trámec a nČkolik trámcĤ
pak tvoĜí jaterní lalĤþek, jež má tvar nepravidelného mnohostČnu [2, str.255]. TĜi
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sousedící lalĤþky mají mezi sebou urþité množství vmezeĜeného vaziva, jež
nazýváme portobiliární prostor. Zde se lalĤþky hranolovitČ stýkají a probíhá tudy
trias hepatica (interlobulární - mezilalĤþková tepna, žíla a žluþovod). Jaterní
buĖky mají na stranČ pĜivrácené ke kapilárám tzv. krevní pól a na opaþné stranČ
tvoĜí tzv. pól žluþový. Žluþ tvoĜená jaterními buĖkami odtéká do žluþového
kanálku, jež v lalĤþku pokraþuje jako intralobulární žluþovod. Ten na periferii
lalĤþkĤ navazuje na Heringovy kanálky, které odvádČjí žluþ do interlobulárních
žluþovodĤ. Jejich postupným spojováním se vytváĜí žluþové cesty s vČtším
prĤmČrem, které nakonec játra opouštČjí jako pravý a levý žluþovod (ductus
hepaticus dexter et sinister) [4, str.29].

1.1.3. Krevní zásobení jater a jejich inervace
Jaterní obČh se skládá ze dvou þástí:
1. Nutritivní – spoleþná jaterní tepna (arteria hepatica communis) pĜivádí
do jater okysliþenou krev a živiny. Než do jater vstoupí, dČlí se na
pravou a levou jaterní tepnu, jež zásobí krví oba jaterní laloky. PostupnČ
se vČtví, aby mohla k buĖkám lalĤþkĤ pĜivádČt okysliþenou krev.
2. Funkþní – vrátnicová žíla (vena portae) do jater pĜivádí odkysliþenou
krev s látkami vstĜebanými z trávicí trubice, které pak v jaterních
buĖkách podléhají metabolickým zmČnám.
Jak tepenná krev, tak krev vrátnicová se v sinusoidách mísí a jaterní buĖky si z ní
odebírají vstĜebané látky a kyslík. Mnoho produktĤ pak buĖka vrací zpČt do
sinusoidĤ, ze kterých je krev odvádČna do žíly lalĤþku. Postupným spojováním se
vytváĜí žíly s vČtším prĤmČrem, jež nakonec játra opouštČjí jako jaterní žíly, které
následnČ ústí do dolní duté žíly [7, str.138].
Inervace jater je zajištČna nervovými vlákny pocházejícími z nervového
uzlu bĜišního kmene (ganglion coeliacum) a z bludného nervu (nervus vagus –
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n.X). TvoĜí je vlákna parasympatická i sympatická. Spolu s autonomními vlákny
jdou také vlákna senzitivní a vytváĜí tzv. plexus solaris [4, str.30].

1.1.4. Funkce jater
Játra mají mnoho složitých funkcí mezi nČž patĜí:
x Tvorba a sekrece žluþi – odehrává se v jaterních buĖkách,
žluþovody je pak žluþ odvádČna do žluþníku, jež funguje jako
rezervoár a do duodena, kde se napĜíklad podílí na metabolismu lipidĤ.
Žluþ je tvoĜena žluþovými solemi, kyselinami, barvivy a dalšími
látkami. DennČ se vytvoĜí v játrech asi 500 - 1000 ml žluþi. NČkteré
její složky jsou zpČtnČ resorbovány ze stĜeva, což zajišĢuje tzv.
enterohepatální obČh.
x Metabolismus živin
- Glukóza – v játrech dochází ke glykogeneze, kdy se spojují
molekuly glukózy a tvoĜí tak zásobní glykogen. StejnČ tak
mĤže

dojít

k opaþnému

dČji

pĜi

potĜebČ

glukózy

mĤže

probíhat

(glykogenolýza).
- Aminokyseliny

–

V játrech

také

glukoneogeneze, což je dČj, pĜi kterém se v jaterních buĖkách
tvoĜí glukóza i z necukerných zdrojĤ (aminokyseliny).
- Tuky – Játra udržují pohotovou zásobu mastných kyselin
pro pĜípad, kdy tkánČ potĜebují zvýšit pĜísun energie. DĤležitá
je také funkce jater pĜi tvorbČ cholesterolu a lipoproteinĤ.
x Metabolismus vitaminĤ – jsou dĤležitá pĜedevším u vitaminĤ
rozpustných v tucích. Fungují jako zásobárna vitaminu B12, D, E, K.
V játrech dochází k tvorbČ aktivního vitaminu D3.
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x Imunitní funkce – Kupfferovy buĖky, které jsou pĜichyceny ke
stČnám sinusĤ jater, jsou souþástí jaterního makrofágového systému a
zneškodĖují mikroorganismy a jiné cizorodé látky, které pronikly
stĜevní stČnou do cévního ĜeþištČ.
x Detoxikaþní role – inaktivace rĤzných substancí (toxiny, steroidy,
hormony, amoniak, dusíkaté látky a další).
x Syntéza plasmatických proteinĤ - pĜedevším bílkovin akutního
stavu, albuminu, koagulaþních faktorĤ, steroidĤ a jiných hormonĤ, jež
vážou proteiny.
x Zdroj tepla - díky intenzivním metabolickým pochodĤm.
x Konjugují bilirubin vzniklý z hemu rozpadlých erytrocytĤ na
rozpustnou formu, kterou je možné vylouþit do žluþi [3, str.473-549.]

1.2. CHARAKTERISTIKA JATERNÍHO SELHÁNÍ
Akutní jaterní selhání je syndrom vznikající pĜi zániku hepatocytĤ
z rĤzných pĜíþin. MĤže se objevit po virové hepatitidČ, cirhózách, tČhotenské
steatóze, polékové hepatitidČ, po pĜedávkování léky (napĜ. paracetamol), po
podvázání jaterní artérie v blízkosti jater, nebo po uzávČru jaterních žil. Také
mĤže být výsledkem chronické cholestázy. Jaterní selhání vČtšinou nevede
k patologickým zmČnám jaterní tkánČ. Jde spíše o funkþní poruchu, jež mĤže
mít rĤzné pĜíznaky. Hlavním z nich je rozvoj encefalopatie podle nČhož také
hodnotíme tíži jaterního selhání na hyperakutní, kdy se encefalopatie rozvine do
7dnĤ od vzniku ikteru, u akutní fáze do 4 týdnĤ a u subakutní do 8 týdnĤ [6,
str.223-224]. Mezi charakteristické známky selhání funkce jater patĜí:
x

Zhoršení zdravotního stavu – projevuje se zvýšenou

únavou, vyþerpáním. K podvýživČ pĜispívá nechutenství a snížení
syntézy tkáĖových bílkovin, jež posléze vedou k celkovému ochabování.
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x

Žloutenka – je dĤsledkem neschopnosti jaterní buĖky

metabolizovat bilirubin. Jako žluté zbarvení kĤže se projeví pĜi hodnotČ
bilirubinu v krvi 41 umol/l a více (norma je do 17 umol/l). MĤže být
mČĜítkem závažnosti poškození hepatocytĤ. NahromadČní solí žluþových
kyselin v kĤži mĤže zpĤsobovat svČdČní.
x

Vazodilatace a hyperdynamická cirkulace – projevuje se

zarudlými konþetinami, rychlým pulzem, zvýšeným periferním krevním
prĤtokem, rovnČž zvýšeným portálním prĤtokem (portální hypertenze).
Perfuze ledvin je snížená pĜi celkové hypotenzi (hepatorenální syndrom),
rovnČž centrální nervový systém mĤže reagovat na pokles tlaku
mentálními zmČnami.
x

Horeþka a septikémie – stále zvýšená tČlesná teplota se

objevuje u nemocných s dekompenzovanou jaterní cirhózou. VČtšinou
nepĜesáhne 38°C a zpĤsobují ji nejspíše cytokiny (napĜ. TNF – tumor
nekrotizující faktor). Septikémie þasto doprovází terminální jaterní
selhání.
x

Fetor hepaticus – je nasládlý , mírnČ fekální zápach dechu,

zpĤsobený metylmerkaptanem. Jde o látku pocházející z methioninu, jež
pacienti s poškozením jater nemohou odstranit demetylaþním procesem.
Fetor mĤže být pĜedzvČstí blížícího se kómatu.
x

Neurologické zmČny (encefalopatie) – je reverzibilní

neuropsychiatrický stav. Mechanismus vzniku není úplnČ jasný, ale
podílí se na nČm zvýšená hladina amoniaku, jež poškozuje
neurotransmitery a jejich prekurzory. Encefalopatie mĤže probíhat jako
hypomanická letargie, v horším pĜípadČ až ve formČ manických
pĜíznakĤ, které jsou spojeny s edémem mozku a mohou konþit kómatem.
x

Ascites – je volná tekutina v bĜišní dutinČ. Na jejím vzniku

se podílí portální hypertenze, retence sodíku ledvinami, zmČny
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v systémovém obČhu, hypalbuminemie, zvýšená produkce lymfy ve
splanchniku a v játrech.
x

ZmČny v metabolismu – selhávající játra nejsou schopna

pĜemČnit amoniak na moþovinu, také klesá hladina sérového albuminu a
þastý je sklon k hypoglykémiím.
x

Poruchy krevní koagulace – klesá hladina protrombinu

v plazmČ, což prodlužuje protrombinový þas. Také mohou chybČt další
proteiny zajišĢující krevní srážlivost, nemocný je pak ohrožen
krvácením.
x

Kožní

a

endokrinní

zmČny

–

palmární

erytém,

pavouþkovité teleangiektázie, bílé nehty, hypogonadizmus (ochabnutí
libida až impotence), gynekomastie [9, str.81-91].

1.3. VYŠETěOVACÍ METODY
Pro pacienty s jaterními chorobami existují speciální ambulance, kam by
mČli docházet na pravidelné kontroly, které mají za cíl vþas odhalit projevy
selhávání jaterních funkcí, zvolit nejvhodnČjší þas pro transplantaci jater (je-li
pacient indikován), vést preventivní léþbu krvácení z jícnových varixĤ a vþas
odhalit hepatocelulární karcinom. Mezi základní vyšetĜení tČchto nemocných
patĜí:
a) Fyzikální vyšetĜení – jímž lze zjistit zvČtšená játra i slezinu,
ikterus, krvácivé projevy na kĤži, otoky, ascites, ztrátu svalové hmoty,
pavouþkové névy na kĤži, ztrátu ochlupení, projevy jaterní encefalopatie,
projevy krvácení do zažívacího traktu.
b) Laboratorní vyšetĜení - pomocí krevních parametrĤ mĤžeme urþit
míru jaterního poškození. Pro nekrózu a rozpad hepatocytĤ svČdþí vysoké
hodnoty ALT, AST a bilirubinu. PĜi cholestáze bývají zvýšené hodnoty
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bilirubinu, ALP a GMT. Na porušené jaterní funkce usuzujeme podle
zvýšené hladiny bilirubinu a amoniaku, snížené hladinČ albuminu a
prealbuminu a zvýšené krvácivosti (INR).
Etiologii jaterního onemocnČní zjišĢujeme pomocí serologického
vyšetĜení virových hepatitid, GMT (bývá zvýšené pĜi užívání alkoholu),
autoprotilátek, triglyceridĤ a cholesterolu. PĜi podezĜení na metabolické
poruchy stanovíme i hladiny železa (hemochromatóza), mČdi (Wilsonova
choroba) a porfyrinĤ (porfyrie).
c) Ostatní vyšetĜení – jejich pomocí stanovujeme jednak zmČny
struktury jater (ultrazvuk, CT, magnetická rezonance, ERCP pro zobrazení
žluþovodĤ), tíži portální hypertenze (gastroskopie – pĜítomnost varixĤ a
portální gastropatie, katetrizace jaterních žil) a mikroskopické zmČny
(pomocí jaterní biopsie získáme vzorek, z nČjž histologicky zjistíme stupeĖ
vazivové pĜestavby). Necílená jaterní biopsie spolu s ultrazvukem a
stanovením hladiny alfa-1 fetoproteinu nám také slouží jako ukazatel vývoje
karcinomu vycházejícího z jaterních bunČk [6, str.132-133].

1.4. TERAPIE
Játra mají obrovskou regeneraþní schopnost. PĜestože se porušená jaterní
struktura již nevrátí k normČ, jsou jaterní buĖky schopny nahradit své funkce.
DĤležitým faktorem léþby je zabránit pĤsobení þinitelĤ zhoršujících funkci jaterní
tkánČ, které by mohlo vést u dosud kompenzovaných poruch k jaternímu selhání.
PatĜí mezi nČ stavy vyžadující podání krevní transfuze (chirurgický zákrok
s poklesem TK, krvácení do GIT), akutní infekce, opČtovné užívání alkoholu,
toxické léky, poruchy elektrolytové rovnováhy (po diureticích, pĜi zvracení nebo
prĤjmu). Léþba zahrnuje:
x

Klid na lĤžku jež má snížit funkþní požadavky na játra.

Pokud se klinický stav nemocného upraví, je mu povolena mírná fyzická
þinnost.
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x

Monitoraci vitálních funkcí se zamČĜením na tČlesnou

teplotu, pulz, dech, saturaci, krevní tlak, dále sledování bilance tekutin.
Klinický stav nemocného se mĤže rychle zmČnit, proto je nezbytná jeho
þastá kontrola.
x

Úpravu iontĤ a minerálĤ, se zamČĜením na glykémii

(hrozí hypoglykémie), na magnézium a draslík, u nichž také dochází
k poklesu.
x

Léþba hypotenze nebývá pĜíliš úspČšná, pĜesto je možné se

o ni pokusit pomocí infuzí krystaloidĤ a albuminu, dále podáváním
vazokonstrikþních látek (noradrenalin).
x

Snažit se zabránit renálnímu selhání. Pomocí bilance

tekutin snadno zjistíme zmČny ve funkci ledvin, které se pak snažíme
upravit.
x

Koagulopatie se koriguje pomocí podávání vitaminu K

perorálnČ nebo intravenóznČ, popĜípadČ podáním mražené plazmy þi
destiþkových koncentrátĤ (hlavnČ pĜed invazivními výkony). [9, str.120]
x

Dieta – Logickým opatĜením k tomu, abychom snížili

množství amoniaku vstĜebaného stĜevem do krevního obČhu, je omezit
pĜíjem bílkovin. To je však v rozporu se skuteþností, že zhruba 60%
nemocných s jaterní cirhózou trpí malnutricí. Doporuþuje se pĜíjem
bílkovin snížit (minimální dávka 0,5 g/ kg/ den) pouze u akutního zhoršení
jaterní encefalopatie, a to po pĜechodné a krátké období. Deficit je dobré
hradit vČtvenými aminokyselinami (valin, leucin isoleucin) ve formČ
intravenózních roztokĤ. Nemocný s hepatocelulárním selháním þasto trpí
nechutenstvím, a je tudíž nutné dbát na dostatek zkonzumovaného jídla.
Také je dobré doplnit nedostatek kyseliny listové (napĜ. listová a
košĢálová zelenina, oĜechy, þervená Ĝepa ). Pokud nemocný není schopen
pĜijímat potravu je nutno podávat výživu enterálnČ.
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x

Podávání

nestravitelných

disacharidĤ

ve

formČ

Laktulózy þi Duphalacu také pĜispívá ke zlepšení jaterní encefalopatie.
ZpĤsobuje acidifikaci stĜevního obsahu, pĜi které se amoniak vyskytuje
jako iont a tudíž je zhoršena jeho difúze pĜes stĜevní stČnu.Také zrychluje
stĜevní pasáž a snižuje tvorbu mastných kyselin o krátkém a stĜedním
ĜetČzci [1, str.60-61].
x

Bezpodmíneþný zákaz alkoholu. Pokud byl alkohol

pĜíþinou jaterního selhání, je nutná doživotní abstinence nemocného.
x

Anémie se spontánnČ upraví až pĜi zlepšení jaterních

funkcí, jinak se má hemoglobin udržovat nad 100 g/l.
x

Transplantace jater - bývá nesnadné zvolit správnou dobu

transplantace i zvážit její nutnost. Pokud se provede pĜíliš brzy je nemocný
vystaven riziku spojeném s doživotním užíváním imunosupresivních lékĤ,
naopak její pozdní provedení zmenšuje nadČji na úspČch. Mezi kritéria pro
indikaci k transplantaci jater patĜí: pH, vČk, etiologie, doba mezi zaþátkem
ikteru a rozvojem encefalopatie, protrombinový þas, bilirubin v séru
a hladina V faktoru pod 20% normy [9, str.119-122].

1.5. STAV NEMOCNÉHO PěI PěÍJMU DO NEMOCNICE
53 letý pacient pan J.H. byl pĜijat pro ikterus a bolesti bĜicha s prĤjmy
k dovyšetĜení na IV. Interní kliniku VFN dne 10.9.09 poté, co u nČj byla
vylouþena infekþní hepatitida ve FN Na Bulovce.
Pacient byl na našem oddČlení hospitalizován opakovanČ, a to s diagnózou
cirhóza jater kombinované etiologie (chronická hepatitida B a etylismus).,
naposledy v kvČtnu 2009.
PĜi pĜíjmu byl proveden ultrazvuk bĜicha, na nČmž byla patrná
hepatomegalie, žluþovody bez dilatace, žluþník svráštČlý a patrná cirhotická
pĜestavba jater.
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Laboratorní výsledky odhalily pozitivitu HBsAg negativní konfirmace.
Dále bilirubin pĜímý 227 umol/l, konjugovaný bilirubin 128 umol/l, ALT
1,0 ukat/l, AST 1,5 ukat/l, GMT 22 mkat/l, ALP 17 mkat/l. Ethanol negativní.
V rozhovoru s lékaĜem pacient udává, že bolesti bĜicha trvají už asi tĜi
týdny, mají charakter tenesmĤ a jsou spojeny s nutkáním na stolici. Po jídle mívá
Ĝídké vodnaté stolice bez pĜímČsi krve þi hlenu. Také opakovanČ zvracel. HlavnČ
ho trápí slabost, má pocit, že ho neunesou nohy. Pro tyto potíže již byl 4.9.09
vyšetĜen na chirurgii ve fakultní poliklinice, kde mu byla doporuþena
hospitalizace na interním oddČlení vzhledem k jeho hypotenzi a ikteru. Tehdy
však nemocný odmítl jakékoli další vyšetĜení.

1.6. PRģBċH HOSPITALIZACE
Prvním cílem byla snaha o rehydrataci nemocného a zjištČní pĜípadného
pĤvodce prĤjmu. VyšetĜení stolice na Clostridiový toxin dopadlo negativnČ
a bakteriologické vyšetĜení prokázalo pĜítomnost Escherichie coli, Protea,
Enterococca faecalis, ale Camphylobacter byl negativní.
Léþba prĤjmu spoþívala pĜedevším v podávání Smecta sáþkĤ a 2 ml kapek
Hylaku 3x dennČ. Pacient vzhledem k progresi selhávajících jaterních funkcí, a s
tím spojeného rozvoje encephalopatie, musel dostávat i Duphalac sirup, ale jeho
množství bylo omezeno na 1x dennČ 20 ml.
PomČrnČ dĤležité bylo u nemocného sledovat bilanci tekutin a to nejen
kvĤli hrazení ztrát prĤjmem, ale pĜedevším pro podávaná diuretika, která mČla
nemocnému zlepšit dušnost, snížit otoky dolních konþetin a zmenšit objem ascitu.
PerorálnČ mČl povolen pĜíjem tekutin pouze do 1 litru za 24 hodin, další pĜíjem
tekutin byl zpoþátku hrazen infuzemi (RingerĤv roztok 1000 ml s 30 ml KCl i.v.),
pozdČji

se

terapie

pomocí

infuzních

roztokĤ

Glukózy

10%

500 ml

a Neonutrinu 5% 500 ml snažila spíše o doplnČní chybČjících bílkovin a energie.
Dne 14.9.09 ze serologické laboratoĜe hlášena negativní konfirmaci
HBsAg, dále negativní antiHBs i antiHCV.
Vzhledem k dušnosti bylo hned druhý den po pĜíjmu (11.9.) provedeno
rentgenové vyšetĜení srdce a plic, na kterém bylo patrné vyšší postavení bránice,
jinak byl nález v normČ.
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Ascites, který zapĜíþinil jak dušnost, tak horší pasáž trávicího traktu
nemocného, byl evakuaþní punkcí vypuštČn bČhem hospitalizace 2x. Nejprve
spolu s diagnostickou punkcí (14.9.), bČhem níž se odeslal vzorek na vyšetĜení
KO, cytologii, biochemii (pĜítomnost amylázy a CB) a bakteriologické vyšetĜení.
Byla potvrzena spontánní bakteriální peritonitida a dle citlivosti byl nasazen
nemocnému Ofloxin 200 mg tbl, pro ztížené polykání byl však pĜeveden na
i.v. aplikaci. Druhá punkce se provádČla 2.10. poté, co se upravila hodnota INR na
1,25 a evakuováno bylo 5500 ml ascitu. Bylo však nutno doplnit ztracené
bílkoviny pomocí roztoku albuminu a kontrolovat hodnoty krevního tlaku, které
nepĜesáhly 100/60 mmHg.
15.9. byla nemocnému provedena gastroskopie, jejímž závČrem je
pĜítomnost portální hypertenzní gastropatie a tČžké bulbitidy, jícnové varixy
prokázány nebyly. SouþasnČ byla provedena biopsie žaludku a odeslána na
histologické vyšetĜení. Pozitivita Helicobactera pylori se nepotvrdila a ostatní
nález odpovídal normČ.
Dle kontrolního sonografického nálezu ze dne 24.9. bylo objednáno CT
vyšetĜení (28.9.), které potvrdilo ložisko v jaterní tkáni. Suspektní hepatocelulární
karcinom by se dal prokázat histologickým vyšetĜením jaterní tkánČ získané pĜi
jaterní biopsii, ta však nebyla provedena vzhledem k možným komplikacím pĜi
hodnotách INR vyšších 1,64. Na úpravu srážlivosti krve byl podáván Kanavit
1amp i.v. 3x dennČ.

2.10.09 došlo, k výraznému zhoršení zdravotního stavu nemocného.
VČtšinu dne prospal a reagoval pouze na dĤrazné, opakované slovní podnČty. Jeho
odpovČdi byly obþas zmatené a nesrozumitelné. Fyziologické funkce byly
monitorovány po 2 hodinách, stejnČ tak stav vČdomí. Kyslík byl aplikovaný
pomocí kyslíkových brýlí kontinuálnČ rychlostí 4 l/minutu a saturace byla
sledována každé 4 hodiny.
LaboratornČ zjištČno:
–

minerály - Na 137 mmol/l, K

4,5 mmol/l, Cl 107 mmol/l,

Ca 2,12 mmol/l
–

dusíkové metabolity – urea 15,9 mmol/l a kreatinin 139 umol/l
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–

jaterní testy – bilirubin celkový 432,4 umol/l, pĜímý 343,7 umol/l,
ALT

1,14 ukat/l,

AST

2,58 ukat/l,

GGT

7,81 mkat/l,

ALP 9,91 mkat/l
–

bílkoviny – celková bílkovina 52,1 g/l, albumin 20,0 g/l, CRP
37,0 mg/l

–

diabetický profil – glykémie mČĜená glukometrem v 6.00 hod.
5,2 mmol/l, v 11.00 hod. 5,3 mmol/l, v 17.00 hod. 5,4 mmol/l, ve
22.00 hod. 5,9 mmol/l

–

krevní obraz – leukocyty 8,6, erytrocyty 4,44, hemoglobin 138,
hematokryt 0,391, trombocyty 162

–

koagulaþní vyšetĜení – INR 2,0 a APTT 40,8

Bylo nutno zavést permanentní moþový katétr z dĤvodu pĜesného mČĜení
diurézy, která po 6ti hodinách nepĜesáhla 300 ml (hepatorenální selhání). Proto
zmČnČna diuretik z per orálního podávání Verospironu na Furosemid 20 mg
aplikovaný intravenóznČ, dále pak Remestyp 0,5 mg (terlipressin) po 6 hodinách
pro lepší prokrvení ledvin, podávaný také intravenóznČ.
Bylo provedeno konzilium spoleþnČ s lékaĜi JIP naší kliniky, ke zvážení
dalšího potupu léþby. Ze závČru vyplývá, že vzhledem k souþasnému stavu
nemocného a jeho prognóze není vhodná indikace k transplantaci jater a stejnČ tak
není vhodná jakákoli další intenzivní léþba.

1.7. PROGNÓZA
Akutní jaterní selhání je onemocnČní, které si žádá spolupráci
anesteziologĤ, hepatologĤ a þasto i chirurgĤ. Prognóza se v tomto pĜípadČ týká
hlavnČ pĜežití nemocného, které z velké þásti závisí na etiologii jaterního selhání.
ObecnČ platí, že lepší prognózu má onemocnČní s rychlejším nástupem, které je
správnČ léþeno a jehož etiologické faktory jsou ovlivnitelné. Hepatocyty pĜi nČm
nebývají výraznČ morfologicky poškozeny a jaterní funkce se mohou obnovovat
ad integrum. PĜi použití konzervativní léþby je pravdČpodobnost pĜežití asi 25%,
pĜi možnosti transpalntace se toto þíslo zvyšuje na 70%. Indikováno
k transplantaci však bývá roþnČ pĜibližnČ jen 30% nemocných, pĜiþemž pouze u
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10ti - 15ti% nemocných je transplantace skuteþnČ provedena [5, str.23]. V ýR cca
100 pacientĤ za rok.
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2. OŠETěOVATELSKÁ ýÁST
2.1. OŠETěOVATELSKÝ MODEL
Pro zhodnocení stavu nemocného a jeho potĜeb jsem si vybrala
ošetĜovatelský model M. Gordonové, avšak upravený tak, jak se používá v naší
nemocnici

(VFN

v Praze).

PĤvodnČ

jsem

zamýšlela

použít

model

V. Hendersonové. Vyzkoušet ho v ošetĜovatelském procesu, bylo pro mČ
výzvou, jak si zkusit nČco nového. Problém však nastal v momentČ, kdy jsem se
snažila použít ho u pacienta, kterého jsem si zvolila pro svou práci. Nemocný,
jehož se tato práce týká, byl v pomČrnČ tČžkém stavu a vyhlídky na jeho
uzdravení byly mizivé. Z toho dĤvodu jsi nejsem jistá, zda by se daly použít
pĜedevším poslední tĜi body základních potĜeb modelu V. Hendersonové
(smysluplná práce, formy oddechu, uþení a objevování nového). StejnČ tak u M.
Gordonové nešlo v tomto pĜípadČ použít její hodnocení funkþní úrovnČ pro
sobČstaþnost, které by se asi lépe hodilo pro zhodnocení pĜed propuštČním
pacienta do domácí péþe. Také nČkteré z jednotlivých oblastí jejího modelu
zdraví byly podle mnČ v tomto pĜípadČ zbyteþné (aktivity k udržení zdraví,
sebepojetí a sebeúcta, sexualita).
Myslím, že anamnéza používaná na našem pracovišti pomČrnČ výstižnČ
zhodnotí celkový stav pacienta a poukáže na jeho potĜeby. Skládá se z obecných
informací o nemocném, testĤ pro hodnocení stavu (sobČstaþnosti, vČdomí,
psychiky, rizika dekubitĤ, pádu a nutriþního rizika) a vlastní ošetĜovatelské
anamnézy. Ta je na pomezí biomedicínckého modelu a modelu funkþního
zdraví.

2.2. STRUýNÁ CHARAKTERISTIKA OŠETěOVATELSKÉHO
PROCESU
Model M. Gordonové se nazývá „ Model funkþních vzorcĤ zdraví“. Hlavní
cíl ošetĜovatelství je pro Gordonovou zdraví, chápané jako rovnováha bio-psychosociálních vztahĤ jedince, jež by mČl nést odpovČdnost za své zdraví. Sestra by

20

podle ní mČla systematicky získávat informace od daného jedince pomocí
standardních metod. Dále pak analýzou získaných informací urþit, zda jde o typ
zdraví funkþního nebo dysfunkþního. Pokud jde o dysfunkþní zdraví, mČla by
sestra

pomocí

známých

ošetĜovatelských

modelĤ

a

teorií

pokraþovat

v ošetĜovatelském procesu [10, str.167]. Mezi 12 funkþních vzorcĤ zdraví, jež
tvoĜí základní strukturu modelu, patĜí:
x Vnímání zdraví – udržování zdraví
x Výživa – metabolismus
x Vyluþování
x Aktivita, cviþení
x Spánek – odpoþinek
x Citlivost (vnímání) – poznávání
x Sebepojetí – sebeúcta
x Role – vztahy
x Reprodukce – sexualita
x Stres, zátČžové situace – zvládání, tolerance
x Víra – životní hodnoty
x Jiné
Jejich popis a hodnocení umožĖují sestĜe urþit, zda jde o dysfunkþní chování,
které mĤže být znakem potenciálního problému. Problém je nutné definovat a dále
pokraþovat v jednotlivých krocích ošetĜovatelského procesu [8, str.101].

2.3. OŠETěOVATELSKÁ ANAMNÉZA
Je tvoĜena tĜemi þástmi (obecné údaje, fyzikální vyšetĜení a zhodnocení
pacienta podle vzorcĤ zdraví). Vztahuje se ke dni, kdy jsem mČla možnost
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peþovat o nemocného a zároveĖ se výraznČ zhoršil jeho zdravotní stav. Jedná se o
22.den hospitalizace nemocného na našem interním oddČlení.
2.3.1 Obecné údaje o pacientovi
Iniciály – J.H.
VČk – 53 let
Diagnóza - jaterní cirhóza Child Pugh B se suspektním ložiskem
parenchymu jater, zachycen pozitivní HBsAg
ZamČstnání – dĜíve Ĝidiþ, nyní v invalidním dĤchodu
Alergie – neguje
Hypertenze - v anamnéze potvrzena
Diabetes mellitus - nemá

2.3.2. Fyzikální vyšetĜení sestrou
Krevní tlak – 100/ 60 mmHg
Puls – 78 / minutu
TČlesná teplota – 36,7°C
Saturace – 98%
Výška – 196 cm
Váha – 108 kg

2.3.3. Vlastní anamnéza k 22. dni hospitalizace

1. VČdomí, komunikace:
Pacient je pĜi vČdomí, ale komunikace je ztížená. Vzhledem ke zhoršení
jeho celkového stavu spíše pospává. OdpovČdi na kladené otázky jsou krátké,
þasto jednoslovné. Samostatná aktivita je nulová, ale na slovní podnČty reaguje
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a v rámci svých možností se snaží spolupracovat. Jeho reakce jsou pomalé a
nČkteré odpovČdi jsou spíše zmatené. Glasgow skóre je 13, což svČdþí o lehké
poruše vČdomí.

2. Psychický stav:
Chování pacienta je znaþnČ zpomalené, skoro až v útlumu. Žádné silné
emoce se u nČj neprojevují, je spíše apatický. Porucha orientace se u nČj objevuje
pĜedevším v þase, nedokáže urþit datum, hodinu, ani denní dobu. Své jméno a
místo, kde se zrovna nachází, si vybaví. Odeþítat od 10 do 1 mu také þinní
problém. Pro posouzení skóre aktuálního psychického stavu je nutno zamČĜit se
pĜedevším na kontrolu stavu vČdomí.

3. SobČstaþnost, pohyblivost:
PĜestože doposud vČtšinu þinností denní potĜeby vykonával sám, pomoc
potĜeboval pouze s pĜesunem na sedaþku a odvozem na WC þi do sprchy, nyní je
zcela odkázán na pomoc zdravotního personálu. Jednotlivé þinnosti, mezi nČž
patĜí osobní hygiena, oblékání, pĜíjem potravy a vyprazdĖování, nejen že
samostatnČ nevyhledává, ale po vybídnutí k nim, po kratší dobČ znovu usíná. Cítí
se být vyþerpán a spánek je pro nČj momentálnČ na prvním místČ.
Barthelové test všedních denních þinností vykazuje u pana J.H. pro tento
den vysokou závislost na ošetĜujícím personálu (celkem 10 bodĤ), pĜestože ještČ
pĜede dvČma dny šlo o závislost lehþího stupnČ (55 bodĤ), kdy vČtšinu þinností
zvládl pouze s dopomocí.

4. Riziko pádu:
Vzhledem k obþasné dezorientaci, užívání rizikových lékĤ (diuretika),
vizuální smyslové poruše a k nutnosti pomoci pĜi pohybu i vyprazdĖování, se Ĝadí
mezi pacienty s vysokým rizikem pádu. V anamnéze má již také uvedeny pády
bČhem pobytu doma. Jak tvrdí, neunesou ho nohy.

5. Výživa a hydratace:
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PĜíjem tekutin má pacient dle ordinace lékaĜe stále omezen na 1litr dennČ.
Je to velmi málo, uvážíme-li, že se do tohoto množství poþítá nejen pití (voda, þaj,
džus), ale také polévka a sipping. Je nutno rozdČlit množství pĜijímaných tekutin
tak, aby pokryly celých 24 hodin a nemocný nemČl žízeĖ. Kožní turgor na horní
konþetinČ je pĜimČĜený, dolní konþetiny jsou oteklé stejnČ jako skrótum. Ascités
je samozĜejmČ nedílnou souþástí jeho diagnózy.
Nemocný má stanovenou dietu þíslo 4. - s omezeným množstvím tuku. Jí
pomČrnČ málo vzhledem k nechutenství a ascitu, který u nČj vytváĜí pocit plnosti.
Ústní dutina vþetnČ jazyka je suchá a popraskaná, chrup v dezolátním stavu, což
mu pĜíjem stravy také znesnadĖuje. Úbytek na váze není možno stanovit
vzhledem k otokĤm (BMI 30), ale výživové parametry svČdþí o nutriþním riziku
(albumin – 24,4 g/l a celková bílkovina 58,1 g/l). Výživa je z þásti doplĖována
parenterálnČ ve formČ infuzí Nutraminu a Glukózy periferním žilním katétrem
(Optiva W. Jelco 32x1,1 mm), který je zaveden na pĜedloktí levé horní konþetiny.

6. Dýchání:
Pan J.H. je kuĜák. PĜed pĜíchodem do nemocnice byl zvyklý vykouĜit za
den asi 10 cigaret, ale po dobu hospitalizace nevykouĜil více než 3 cigarety.
DĤvodem byla ze zaþátku nemožnost samostatného pĜesunu, což vyĜešil za
pomoci návštČvy, která ho odvezla do parku. PostupnČ se však jeho stav zhoršil
natolik, že už ani na cigaretu, jak sám tvrdí, nemá chuĢ. Nyní ho trápí dušnost,
která je spojena zejména s námahou a jistČ se na ní podílí i ascites. PĜi potĜebČ má
od lékaĜe ordinováno podání kyslíku pomocí kyslíkových brýlí, rychlostí
4 l/minutu, hlavnČ po námaze (hygiena, posazení v posteli), když se zadýchá,
obþas také na noc.

7. VyprazdĖování:
Pacient zatím zvládal moþit do sbČrné moþové nádoby, která je na našem
oddČlení jistým specifikem. Má širší hrdlo než klasická moþová láhev, což je pro
pacienty s jaterní cirhózou, kteĜí mají oteklé pĜirození výhodou. BČhem vþerejška
však došlo ke zhoršení jeho stavu. Tvrdil sice, že byl moþit na wc, ale nebyl
schopen se sám ani posadit na lĤžku. Pro nutnost mČĜení pĜesné diurézy byl tudíž
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zaveden permanentní moþový katétr (Foley CH 14). Zatím odvádí tmavou
koncentrovanou moþ, avšak bez pĜímČsi krve.
Stolice je Ĝídká a pomČrnČ þastá (asi 7-8x za vþerejší den, dnes dopoledne
již 3x), což mĤžeme nejspíše pĜisuzovat jako efekt Duphalac sirupu. Pacient
nevydrží sedČt na sedaþce a podložní mísa ho tlaþí. Plenkové kalhotky snáší
vcelku dobĜe, avšak fakt, že byl na stolici, neregistruje. Je nutná jejich þastá
kontrola a dĤkladná hygiena v oblasti koneþníku a tĜísel, abychom pĜedešli vzniku
opruzenin.

8. Spánek:
Pacient mČĜí 196 cm a tak pro nČj nebylo snadné ležet na našem
standardním lĤžku. Povedlo se vyklopit dolní pelest postele, což umožnilo, že
pacient mohl mít volné plosky nohou.
MomentálnČ je natolik unavený a zesláblý, že pospává jak v noci, tak i
pĜes den. Problémem je spíše jeho mobilizace a prevence dekubitĤ. Zatím je
v rámci lĤžka mobilní, avšak pro spaní preferuje polohu na pravém boku.
Vyzkoušely jsme u nČj antidekubitární nafukovací matraci, ale nebyl s ní
spokojený ani pacient (vadilo mu huþení pĜi nafukování) a ani personál neshledal
patĜiþný efekt. Pravý bok byl pod stálým tlakem, tudíž þervený v místČ výbČžku
kyþelní kosti. Po dohodČ s nemocným jsme použili pouze antidekubitární
podložku (Dekuba). Pacient byl sice v rámci lĤžka pohyblivý, ale vzhledem k jeho
stavu vČdomí (somnolentní), bylo nutno ho ve dne každou hodinu budit a pomoci
mu ke zmČnČ polohy, v noci pak každé 2 hodiny.

9. Stav kĤže:
Barva kĤže je ikterická. Na horních konþetinách jsou patrné hojící se tržné
ranky, což svČdþí pro tzv. papírovou kĤži, která se velmi snadno poraní. Na bĜiše
je vidČt typickou kresbu žil – caput medusae. Jinak otoky na bĜiše ve formČ ascitu,
dále je prosáklé skrótum a obČ dolní konþetiny. Zde je kĤže napjatá a lesklá. Na
bĜiše vlevo od pupku jsou patrny dva vpichy po punkci, které jsou sterilnČ kryty
tampónem a Tegadermem.
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Riziko dekubitĤ je velké vzhledem ke špatnému tČlesnému stavu, snížené
aktivitČ, obþasné inkontinenci stolice a stavu pokožky. Zatím je pacient bez
dekubitĤ, ale podle stupnice Nortonové dosáhl 21 bodĤ, tudíž je nutné zahájit
opatĜení pro zamezení jejich vzniku.

10. Bolest:
Na bolest si pacient nestČžuje, pĜi míĜeném dotazu bolest dokonce popírá.

11. Omezení smyslových schopností:
Zhoršení zrakových funkcí pacienta nutí používat brýle na þtení, jiné
kompenzaþní pomĤcky nemá. Vzhledem ke zhoršení jeho zdravotního stavu je
však tato informace zatím nepodstatná. Usíná i u jídla, na þtení nemá ani
pomyšlení.

12. Rodina, sociální zaþlenČní:
Do souhlasu s poskytováním informací o svém zdravotním stavu pan J.H.
nikoho neuvedl. Na dotaz, zda žije sám, odpovČdČl neurþitČ. Tvrdil, že má þtyĜi
dČti, s tČmi se však nevídá. PĜi první hospitalizaci uvedl jako pĜíbuzného
nevlastního bratra, teć to však popĜel. O problému byla informována naše sociální
pracovnice, která se snažila s rodinou spojit. NávštČvy pan H. nemívá, pouze
jednou se za ním pĜišla podívat jeho známá. Nevlastního bratra se nakonec
podaĜilo zkontaktovat jako jediného prokazatelného blízkého pĜíbuzného.
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2.4.

PěEHLED

OŠETěOVATELSKÝCH

DIAGNÓZ

KE

ZVOLENÉMU DNI
1. Ztížené dýchání související s vyšším stavem bránice
Cíl:
x

Pacient nepociĢuje klidovou dušnost a nejeví známky
ztíženého dýchání (zrychlená dechová frekvence, saturace
pod 94%, cyanotické akrální þásti)

Plán:
x

Pomoci

nemocnému

zaujmout

úlevovou

polohu

(ortopnoická, Fowlerova)
x

Monitorovat saturaci, dechovou frekvenci

x

Sledovat barvu kĤže hlavnČ na koneþcích prstĤ

x

Asistovat pĜi provádČní evakuaþní punkce ascitu

x

Dle ordinace lékaĜe podávat diuretika a sledovat jejich
úþinek

x

Dle ordinace lékaĜe a stavu saturace podávat zvlhþený
kyslík rychlostí 4 l/minutu, pomocí kyslíkových brýlí

Realizace:
VsedČ s podepĜenými dolními konþetinami a za mojí asistence se
nemocnému dýchalo snáz. Bohužel však byl natolik slabý a vyþerpaný, že
vČtšinou v této pozici nevydržel dlouho. Proto jsem radČji volila Fowlerovu
polohu s podhlavníkem zdviženým do výšky 45°. VČtší stupeĖ už byl vČtšinou
kontraproduktivní v dĤsledku objemného ascitu, který pak stlaþoval dutinu
hrudní.
Sledování dechové frekvence jsem provádČla bČhem každého úkonu, který
se nemocného týkal. Saturaci jsem mČĜila každé 4 hodiny a také pokud se mi
zdálo, že se dušnost zhoršila. VČtšinou docházelo ke zhoršení pĜi námaze, pokud
se nemocný pokoušel posadit, nebo pĜi pĜevlékání a mytí po vyprázdnČní. Pak
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bylo vČtšinou nutné, podat kyslík, což jsem uþinila na dobu nezbytnČ nutnou (½
hodiny do zklidnČní) dle ordinace lékaĜe.
Vzhledem k dušnosti a objemnému ascitu se lékaĜ rozhodl pro jeho
evakuaþní punkci, na kterou jsem mu pĜipravila pomĤcky, odasistovala, hlídala
punktované množství, zmČĜila ho (5500 ml), ošetĜila vpich (Betadine roztok, krytí
sterilními tampóny a fixace Tegadermem).
Diuretika byla podávána dle ordinace lékaĜe, viz další ošetĜovatelský plán.

Zhodnocení:
Nemocnému se výraznČ ulevilo po provedené evakuaþní punkci ascitu.
Dýchání v klidu bylo mČlké s frekvencí 20 dechĤ za minutu, stejnČ tak barva prstĤ
nebyla cyanotická a saturace byla v klidu bez kyslíku 94%. PĜi námaze se však
dušnost projevila a saturace pak vČtšinou dosahovala hodnot kolem 88-90%, což
si vyžádalo aplikaci kyslíku.

2. Otoky v dĤsledku zadržování tekutin – Porucha bilance tekutin
Cíl:
x

Na konci mé smČny má nemocný menší otoky na dolních
konþetinách (alespoĖ o 2 cm), váhu nižší o1 kg, nepociĢuje
pnutí kĤže na DKK

Plán:
x

Sledovat bilanci tekutin každých 6 hodin nebo dle ordinace
lékaĜe

x

Edukovat nemocného o nutnosti snížení pĜíjmu tekutin na
1 litr/den

x

Omezit sĤl v potravČ

x

Váhu kontrolovat 1x dennČ

x

MČĜit otoky dolních konþetin a objem bĜicha pĜes pupek

x

Sledovat kožní turgor a stav sliznic

x

Podávat diuretika dle ordinace lékaĜe (Furosemid 20mg i.v.
v 10 a ve14 hod., Remestyp 0,5mg i.v. á 6 hodin) a sledovat
jejich úþinnost (mČĜení diurézy po 6ti hodinách)
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x

Kontrolovat krevní tlak 3x dennČ

x

Dle ordinace lékaĜe provést bandáž dolních konþetin do
výše tĜísel, pomocí elastických obinadel o šíĜce 10 cm.

Realizace:
NejdĜíve jsem se snažila pacientovi vysvČtlit, co pro nČj znamená omezený
pĜíjem tekutin na 1 litr a dohodnout se s ním na tom, co by bČhem dne v rámci pití
upĜednostnil. Mléko po obČdČ jsme vzhledem k prĤjmu rovnou vynechali. Sipping
nemocný odmítá, pĜestože zkusil již nČkolik pĜíchutí. Zbytek tekutin jsme
rozdČlili následovnČ: od 7 do 20 hodin každé dvČ hodiny 100 ml (vody, nebo þaje)
a v poledne 150 ml polévky, na noc tak zbylo ještČ 2x100 ml. Péþe o dutinu ústní,
hlavnČ její zvlhþování pomocí Pagavitových štČtiþek bylo bČhem dne nezbytností.
Ranní vážení nebylo pĜíliš úspČšné. Pacient se cítil slabý a i v sedČ se mu
toþila hlava. Proto jsem od vážení ustoupila a zmČĜila jen obvod bĜicha pĜes pupek
a obvod dolních konþetin na vyznaþených místech. Po zmČĜení jsem provedla
bandáže dolních konþetin až do výše tĜísel.
Omezit sĤl v potravČ nebylo nutné. Pacient pĜes den snČdl pouze polévku a
veþer si dal puding. Odmítl jak snídani, tak i veþeĜi. LékaĜe jsem informovala.
Tlak jsem mČĜila 3x dennČ, vČtšinou byl hypotenzní (90/60 mmHg).
Diuréza byla bČhem dopoledne nedostateþná (300 ml), po aplikovaných
diureticích þinila v 18.00 hod. 1250 ml.

Zhodnocení:
Na konci mé služby jsem zaznamenala zmenšení namČĜeného obvodu na
dolních konþetinách o 1,5 cm. Vážení pacienta jsem neprovedla. Vzhledem k jeho
celkové slabosti byl úspČch pokud se s pomocí na lĤžku posadil. Pohyblivost
nohou hlavnČ v oblasti kotníkĤ byla pro pacienta snazší.
Krevní tlak se stále držel na hodnotách kolem 90/60 mmHg, asi také díky
diuretikĤm, což spolu s lehkou poruchou vČdomí mohlo být pĜíþinou
potenciálního rizika pádu. Nemocného proto bylo nutné zabezpeþit (viz. další
ošetĜovatelský plán).

29

Diuréza se po podávaných diureticích upravila a moþ získala i svČtlejší
barvu.
PĜestože jsem tekutiny podávala nemocnému v pravidelných intervalech,
bylo nutné zvlhþovat dutinu ústní, už jen proto, že dýchal þásteþnČ i ústy a jazyk
rychle osychal.
Bandáže jsem po veþerním mČĜení obvodu a promazání nohou opČt
provedla na pĜání lékaĜe.

3. Riziko pádu v souvislosti s poruchou vČdomí, slabostí a hypotenzí
Cíl:
x

Zabránit pádu þi zranČní nemocného

x

Pouþit nemocného o nebezpeþí pádu þi úrazu

x

Upravit okolí lĤžka tak, aby pĜi pádu nebyly v jeho blízkosti

Plán:

pĜedmČty, o nČž by se nemocný mohl poranit
x

Zajistit bezpeþí pomĤckami (hrazdiþka, postranice)

x

Ponechat signalizaci na dosah nemocného

x

Zajistit edukaci fyzioterapeutem o pohybu na lĤžku,
popĜípadČ

nácvik

sedání

a

pokládání

(postupná

vertikalizace)
x

Pasivní a aktivní cviþení dle stavu nemocného k posílení
svalstva dolních konþetin, podpoĜe krevního obČhu

x

Pomoc pĜi pohybu na lĤžku spoþívající pĜevážnČ v jištČní
pĜi sedání þi otáþení z boku na bok pĜi stlaní apod.

Realizace:
Nemocnému jsem se snažila vysvČtlit, že v jeho stavu je pomČrnČ reálné
riziko pádu, pokud by se snažil sám vstávat z lĤžka. Signalizaci jsem zavČsila na
hrazdiþku a nemocného vyzvala k jejímu stlaþení, abych si byla jistá, že ví, jak si
pĜivolat pomoc. Jeho zdravotní stav vyžadoval þasté sledování, které jsem
provádČla bČhem úkonĤ, které u nČj byly potĜeba provést.
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Pohyb na lĤžku zvládl sám, avšak vzhledem k jeho velikosti, bylo nutné,
aby byl pĜi otáþení jištČn alespoĖ ze strany na kterou se toþil. Stlaní lĤžka jsme
proto provádČli vždy ve dvou a bČhem dne byla jedna strana postele zajištČna
postranicí. Pacient to vnímal pomČrnČ dobĜe. Cítil se jistČjší pĜi otáþení a také se
mohl za postranici pĜitáhnout þi pĜidržet.
Spolu s fyzioterapeutkou jsem se snažila o vertikalizaci (do sedu), hlavnČ
pĜi jídle a pití.
PĜedmČty, které zrovna nebyly užívány (schĤdky, stolek) jsem pravidelnČ
uklízela z okolí lĤžka, aby se pĜi pĜípadném pádu o nČ nemocný nemohl poranit.
StejnČ tak infuzní stojan jsem postavila radČji za horní þelo postele.

Zhodnocení:
Myslím si, že opatĜení byla dostateþná. BČhem mé služby nedošlo k pádu
þi zranČní pacienta. Jde však o dlouhodobý plán, který je nutno plnit dokud
pĜetrvávají pĜíþiny možného pádu.
Vertikalizace se pĜíliš nedaĜila, v sedČ se pacientovi toþila hlava a cítil se
nejistý. Snažila jsem se ho proto povzbudit tím, že pĜi pravidelném opakování, by
se to mohlo zlepšit.

4. Porucha sobČstaþnosti v dĤsledku slabosti, únavy a otokĤ zhoršujících
pohyblivost a to v oblasti hygieny, oblékání a pohybu, pĜíjmu potravy a tekutin,
vyprazdĖování
Cíl:
x

Rozpoznat a uspokojit individuální potĜeby nemocného

x

Nemocný si osvojil nové zpĤsoby k provádČní þinností

x

Zhodnotit sobČstaþnost nemocného pomocí testu všedních

Plán:

denních þinností podle Barhelové a pĜizpĤsobit se jeho
schopnostem
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x

V rámci schopností nemocného se snažit zapojit ho do
provádČní hygienické péþe, oblékání, pĜíjmu potravy a
tekutin.

x

Zajistit pomoc pĜi jídle, popĜípadČ krmení

x

Zajistit dostateþnou hydrataci (omezený pĜíjem tekutin)

x

Signalizaci a potĜebné pomĤcky ponechat na dosah
nemocného

x

Motivovat a povzbuzovat nemocného

Realizace:
Nejprve jsem použila Barthelové test pro zhodnocení samostatnosti
nemocného pĜi bČžných denních þinnostech a porovnala ho s pĜedchozím dnem.
Z výsledku bylo jasné, že jde o nemocného, jež je z vČtší þásti odkázán na mé
intervence pĜi provádČní hygieny, pĜi vyprazdĖování, pĜi pohybu (hlavnČ
posazování a polohování v rámci lĤžka) a þásteþnou pomoc pĜi jídle a pití.
PĜed každou þinností jsem se snažila nemocnému vysvČtlit, jak mi mĤže
být v dané chvíli nápomocen. PĜi hygienČ se snažil alespoĖ umýt si sám obliþej a
s malou pomocí si vyþistit zuby, také pĜi polohování a stlaní lĤžka se pĜitahoval a
otáþel podle mých instrukcí. Je nutno dodat, že vČtšinou již z pĜedchozích dní znal
prĤbČh stlaní a vČdČl, kde se chytit a jak se pĜitáhnout. Pouze jsme spoleþnČ
doladili nČkteré drobnosti.
Jídlo nemocnému þinilo znaþné obtíže. Ne že by se nebyl schopen najíst,
ale stále cítil pocit plnosti (ascites) a nemČl chuĢ k jídlu. U snídanČ jsem se snažila
posadit ho na posteli s chodidly podloženými schĤdky a zapĜenými zády, tak aby
se cítil bezpeþnČ. Stále se mu však toþila hlava a cítil se slabý, proto jsem obČd a
další jídlo radČji servírovala na pojízdný stolek a pacientovi pouze zvýšila
podhlavník do polosedu. PĜestože byl pacient jinak schopen sám se najíst, byla
nutná asistence v podobČ nakrájení masa þi jablka a hlavnČ v povzbuzování.
Pití bylo ordinací lékaĜe striktnČ omezeno na 1 litr tekutin za den a to jsme
po spoleþném rozvržení dodrželi. Pacient byl schopen napít se ze skleniþky
s brþkem, ale bylo nutno korigovat množství – nepamatoval si kolik vypil.
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VyprazdĖování moþe bylo zajištČno pomocí permanentního moþového
katétru a na mČ bylo pouze zajistit hygienu a dezinfekci okolí ústí moþové trubice.
Stolice byla u nemocného þastá a vzhledem k jeho stavu již nebylo možné
ho na sedaþce pĜevést na WC. Proto jsme se dohodli na použití podložní mísy,
avšak po jejím užití si nemocný stČžoval, že ho pĜíliš tlaþí. Vyzkoušela jsem tedy
plenkové kalhotky a sám nemocný to hodnotil jako lepší variantu. SamozĜejmČ
jsem dbala na stud nemocného a ježto byli ostatní spolupacienti schopni chĤze,
vždy pĜi konání potĜeby nemocným a pĜi následné oþistČ, poþkali na chodbČ.
Signalizaci mČl pacient nejprve na noþním stolku, posléze jsem ji upevnila
na hrazdu postele, kde na ni lépe dosáhl.

Zhodnocení:
Vzhledem k horšícímu se stavu nemocného se stával den ze dne více
nesobČstaþným. Je nutné pĜi každé þinnosti znovu zhodnotit co ještČ je v jeho
možnostech, avšak pro jeho lepší pocit je dobré snažit se ho zapojit alespoĖ do
drobných úkonĤ.
Cíl byl splnČn, našla jsem a uspokojila potĜeby nemocného, také jsem se
snažila, aby si osvojil nové techniky pĜi pohybu na lĤžku.
Jinak cíl stále trvá a plán je potĜeba upravit podle souþasného stavu
nemocného.

5. Nedostateþný pĜíjem potravy v dĤsledku nevolnosti a pocitu plnosti
Cíl:
x

Pacient nemá nauzeu

x

Pacient sní alespoĖ 1/3 z každé porce jídla

x

Zbytek energetického pĜíjmu bude hrazen sippingem

x

Dle ordinace lékaĜe podávat antiemetika (Degan 1 amp i.v.

Plán:

á 8 hodin) a sledovat jejich úþinek
x

Zjistit preference nemocného ve výbČru jídla

x

Kontaktovat nutriþního terapeuta

33

x

Kontrolovat množství pĜijaté stravy

x

Podávat sipping (3x Nutridrink 200 ml /24 hodin)

Realizace:
Nemocnému jsem každých 8 hodin aplikovala 1 amp Deganu i.v. a
sledovala jeho úþinek. Nemocný sice nepociĢoval nauzeu, ale pocit plnosti u nČj
pĜetrvával až do doby, kdy lékaĜ provedl evakuaþní punkci ascitu. Poté se mu
výraznČ ulevilo a byl schopen sníst celou polévku a 1/3 obČda.
Jinak celý den probíhal v rámci jídla spíše formou neustálého
pĜesvČdþování a pĜemlouvání. Nemocný si byl vČdom, že potĜebuje dodat tČlu
bílkoviny a energii, ale na druhou stranu byl schopen pĜijmout spíše jen kašovitou
popĜípadČ tekutou stravu. Nutridrinky mu pĜíliš nechutnaly, pĜestože jsem mu dala
ochutnat tĜi druhy, proto jsem se domluvila s nutriþní terapeutkou na zmČnČ diety.
VýbČrová dieta s mléþnými pĜídavky byla sice pro nemocného vítanou zmČnou,
avšak stejnČ z jednotlivých porcí vČtšinou nesnČdl více než 5 lžic.

Zhodnocení:
Cíle se mi v tomto pĜípadČ nepodaĜilo dosáhnout a bylo nutné lékaĜe
informovat o nedostateþném energetickém pĜíjmu nemocného a dále to spolu
s ním Ĝešit formou parenterální výživy.

6. Riziko vzniku infekce pĜi zavedeném periferním žilním katétru (PŽK) a
permanentním moþovém katétru (PMK)
Cíl:
x

Vþas diagnostikovat známky infekce v místČ vpichu PŽK

x

Vþas diagnostikovat známky urologické infekce u PMK

x

Zavedení a péþi o PŽK provádČt pĜísnČ asepticky

x

VymČnit PŽK po 72 hodinách

x

Dodržovat hygienu rukou pĜed každou manipulací s PŽK

Plán u PŽK:
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x

Vþas diagnostikovat známky infekce v místČ vpichu
(zarudnutí, otok)

x

Kontrolovat místo vpichu minimálnČ 1x dennČ pĜi pĜevazu

x

Sledovat systémové pĜíznaky infekce (horeþka, tĜesavka),
tČlesnou teplotu mČĜit alespoĖ 3x dennČ

Realizace u PŽK:
Ráno pĜi pĜevazu jsem zkontrolovala datum zavedení PŽK (minulý den),
dále místo vpichu, které nebylo zarudlé ani oteklé. PĜi aplikaci 5ml FR byl PŽK
volnČ

prĤchozí,

vymČnila

jsem

spojovací

hadiþku

spoleþnČ

s

antibakteriální koncovkou (Possiflow) a kanylu jsem kryla Tegadermem. Vše za
pĜísnČ aseptických podmínek. Pro lepší zajištČní PŽK jsem radČji použila ještČ
Pruban.
Veškerou manipulaci, aĢ už aplikaci lékĤ i.v., þi infuzí jsem provádČla
asepticky a zároveĖ jsem dodržovala hygienu rukou.
TČlesnou teplotu jsem mČĜila 3x dennČ a nepĜesáhla hodnotu 36,8°C.
Plán u PMK:
x

Sledovat barvu a pĜímČsi v moþi (zakalení, krev)

x

MČĜit množství moþe á 6 hodin a kontrolovat prĤchodnost

x

1x dennČ provést hygienickou oþistu a desinfekci ústí
moþové trubice, dále pĜi potĜebČ

x

Nerozpojovat odvodný systém

x

1x za 24hodin vymČnit sbČrný sáþek

x

Sledovat systémové pĜíznaky infekce (horeþka, tĜesavka),
tČlesnou teplotu mČĜit alespoĖ 3x dennČ

Realizace:
V rámci ranní hygieny jsem provedla oþistu ústí moþové trubice, nejprve
mýdlem a vodou, poté i desinfekþním pĜípravkem na sliznice (Skinsept mucosa)
tak, abych odstranila a zamezila tvorbČ bílého povlaku pod pĜedkožkou.
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MČĜila jsem množství moþe podle ordinace lékaĜe po 6 hodinách a
sledovala barvu a pĜímČsi. Od 6.00 do 12.00 hodin jsem namČĜila diurézu 300 ml,
a protože jsem již v 10.00 zpozorovala, že množství moþi je nedostateþné
(180 ml) a barva je znaþnČ sytá (koncentrovaná moþ), zkontrolovala jsem ještČ
prĤchodnost PMK, za použití sterilní Janetovy stĜíkaþky a FR 50 ml. Celé
množství šlo volnČ aplikovat i odsát nazpČt. Byla jsem nucena rozpojit odvodný
systém, ale požila jsem sterilní podložku, rukavice a Bacillol dezinfekci pro
aseptický pĜístup. LékaĜe jsem uvČdomila o stavu diurézy pĜi dobré prĤchodnosti
PMK. Dle ordinace jsem dále podala diuretika, po kterých se upravila diuréza a
v 18.00 hodin þinila již 1250 ml.
TČlesnou teplotu jsem mČĜila 3x dennČ a nepĜesáhla hodnotu 36,8°C.

Zhodnocení:
Cíle bylo dosaženo , alespoĖ po dobu mé služby. PĜesto je nutné plán péþe
dodržovat nadále, dokud má nemocný zaveden invazivní vstup, jakým je PŽK
nebo PMK.

7. Riziko vzniku dekubitĤ pĜi snížené hybnosti a špatných nutriþních
parametrech
Cíl:
x

Vþas diagnostikovat známky poþínajícího dekubitu

x

Nedojde k narušení kožní integrity

x

Sledovat stav výživy a hydrataci nemocného

x

Peþovat o hygienu kĤže

x

Udržovat þisté a suché lĤžko

x

Sledovat predilekþní místa a promazávat je Mentholovou

Plán:

mastí alespoĖ 3x dennČ
x

Polohovat nemocného po 2 hodinách

Realizace:
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Sledovat váhu nemocného vzhledem k jeho celkovému stavu a k otokĤm
nemČlo smysl. Kontrolovala jsem proto pouze kožní turgor a stav sliznic ke
zjištČní hydratace nemocného. Dále jsem sledovala jeho pĜíjem potravy a nutriþní
hodnoty albuminu a bílkoviny v krvi.
Hygienickou péþi jsem provádČla vždy ráno a dále pĜi potĜebČ (po každé
stolici, nebo pĜi jiném zneþištČní). BČhem ní byla možná kontrola predilekþních
míst, které jsem poté promazala mentholovou mastí.
Za pomoci nemocného jsme se snažily o zmČnu polohy každé dvČ hodiny.
Problém byl v tom, že nemocný preferoval polohu na pravém boku. Poté co jsem
mu oznámila, že má již kĤži v oblasti pravého kyþelního trnu zaþervenalou a že se
jedná o první stupeĖ tvorby dekubitu, se trochu zalekl a pĜi polohování byl již
ochotnČjší.

Zhodnocení:
Cíle bylo dosaženo. PĜi kontrole predilekþních míst jsem vþas odhalila
známky poþínajícího dekubitu a pomocí masáží a polohování došlo ke snížení
tlaku na dané místo,þímž jsem zamezila porušení integrity kĤže. Jde o dlouhodobý
ošetĜovatelský plán, který platí i pro další ošetĜovatelský personál.

8. Pocit diskomfortu v dutinČ ústní z dĤvodu omezeného pĜíjmu tekutin
Cíl:
x

Pacient má vlhké sliznice dutiny ústní, vþetnČ jazyka

x

Pacient má jazyk bez povlakĤ

x

Pacient je dostateþnČ hydratován

x

Po každém jídle provést hygienu dutiny ústní (alespoĖ 3x

Plán:

dennČ vyþistit zuby)
x

Zajistit zvlhþení úst pomocí Pagavitové štČtiþky, pokud se
pacient zrovna nemĤže napít (rozvrh pĜíjmu tekutin do
1litru za den)

x

Promazávat rty
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x

Sledovat stav dutiny ústní, turgor kĤže, pĜíjem a výdej
tekutin

x

Edukovat nemocného o možnosti výplachu úst ústní vodou
þi cucání bonbónĤ pro lepší pocit v ústech

Realizace:
V prĤbČhu ranní hygieny jsem provedla kontrolu stavu dutiny ústní. Jazyk
byl bez povlaku, avšak suchý a rty popraskané. Pomohla jsem nemocnému
s þištČním zubĤ, které provedl na lĤžku v polosedČ. Poté jsem mu vytĜela ústa
Pagavitovou štČtiþkou a rty namazala jeho vlastní tyþinkou na rty.
S ústní vody nebyl pĜíliš nadšený, ale zato si nechal koupit cucavé
bonbóny. BČhem dne za mého dohledu vycucal 4 bonbóny a každou druhou
hodinu pĜed polohováním si vytĜel ústa Pagavitovou štČtiþkou.
ýistit si zuby po každém jídle odmítl s pĜipomínkou, že toho tolik nesní a
navíc ho to vysiluje. Veþer se mi však podaĜilo pĜemluvit ho k vyþištČní zubĤ pĜed
spaním.
PĜíjem a výdej tekutin jsem mČĜila i z výše uvedených dĤvodĤ. MČĜení
turgoru kĤže bylo proveditelné pouze na horních konþetinách, kde byl uspokojivý,
dolní konþetiny byly stále oteklé.

Zhodnocení:
Cíle bylo dosaženo. Pacientovi se díky dostateþnČ zvlhþené dutinČ ústní
nejen lépe mluvilo, ale i snáze jedlo.
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2.5. DLOUHODOBÝ OŠETěOVATELSKÝ PLÁN
Dlouhodobé ošetĜovatelské cíle navazují na pĜedchozí krátkodobé cíle,
které však bylo nutné upravit vzhledem k výraznému zhoršení zdravotního stavu
nemocného. BČhem následujících dní proto ošetĜovatelská péþe pĜešla do formy
paliativní péþe. Mezi její hlavní cíle patĜí zejména zmírnit bolest a jiná tČlesná i
duševní strádání, zachovat pacientovu dĤstojnost a poskytnout podporu jeho
blízkým.
DĤležitým faktem z hlediska plánování péþe byla ztížená komunikace
s nemocným související s výraznou poruchu vnímání. Jeho vnitĜní svČt byl
v danou chvíli nepĜístupný a proto jsem do ošetĜovatelských cílĤ nezahrnula ani
duchovní, ani duševní oblast. Stranou zĤstalo také poskytování podpory blízkým.
Zásluhou naší sociální pracovnice byl sice zkontaktován nevlastní bratr
nemocného, nemocný však nedal souhlas s poskytováním informací o jeho
zdravotním stavu, a proto jsme ani tímto smČrem nemohli podnikat žádné další
kroky. PĜevážnou þást ošetĜovatelské péþe jsem tudíž smČĜovala k zajištČní
dĤstojného umírání a minimalizaci diskomfortu.
NČkteré krátkodobé ošetĜovatelské cíle bylo nutno pĜehodnotit a
pokraþovat v jejich Ĝešení ve formČ dlouhodobých cílĤ v ošetĜovatelském procesu
u nemocného:
x

Dg.: Ztížené dýchání související s vyšším stavem bránice a
nemožností samostatnČ odkašlat
Cíl: Pacient dýchá volnČ, bez poslechových fenoménĤ a nejeví
známky dušnosti (cyanóza akrálních þástí, zrychlená dechová
frekvence a saturace nad 94%).

x

Dg.: Bolest související s rozvojem onemocnČní a napČtím bĜišní
stČny
Cíl: Rozpoznat objektivní známky bolesti (výraz v obliþeji,
naĜíkání, svalové napČtí a jiné). Odstranit bolest.

x

Dg.: Riziko aspirace z dĤvodu poruchy vČdomí
Cíl: U pacienta nedojde k aspiraci a po dobu hospitalizace má
normální neslyšné dýchání bez pĜídatných patologických zvukĤ.
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x

Dg.: Porucha sobČstaþnosti související s terminálním stavem
nemocného

a

to

v oblasti

hygieny,

oblékání,

pohybu,

vyprazdĖování, pĜíjmu potravy a tekutin
Cíl: Rozpoznat a uspokojit individuální potĜeby nemocného
v oblasti hygieny, oblékání, imobility, vyprazdĖování, pĜíjmu
potravy a tekutin po dobu hospitalizace.
x

Dg.: Riziko vzniku infekce pĜi zavedeném periferním žilním
katétru (PŽK) a permanentním moþovém katétru (PMK)
Cíl: Vþas diagnostikovat známky infekce u všech invazivních
vstupĤ (PŽK, PMK).

x

Dg.: Riziko vzniku dekubitĤ pĜi snížené hybnosti a špatných
nutriþních parametrech
Cíl: Po dobu hospitalizace nedojde k narušení kožní integrity a
známky poþínajícího dekubitu budou vþas diagnostikovány.

VČtšina ošetĜovatelských intervencí byla již popsána výše, pĜibylo pouze odsávání
z dýchacích cest pro nemožnost odkašlání a sním spojená zvýšená péþe o dutinu
ústní. Hygienická péþe vþetnČ mytí a oblékání byla samozĜejmostí, protože
nemocný byl nesobČstaþný a tudíž plnČ závislý na ošetĜovatelském personálu.
Výživu a hlavnČ dostateþnou hydrataci, která je souþástí paliativní péþe, bylo
nutno provádČt pouze intravenózní cestou, jelikož u nemocného hrozila aspirace
pĜi krmení v dĤsledku zhoršeného vnímání.
Péþe o vyprazdĖování nemocného byla také zcela v naší kompetenci.
Moþení bylo zajištČno permanentním moþovým katétrem, u kterého jsem
sledovala diurézu a peþovala o prĤchodnost a þistotu zavedeného PMK. Stolice
odcházela samovolnČ, proto bylo nutné þastČji kontrolovat použité plenkové
kalhotky, popĜípadČ omýt a ošetĜit kĤži v oblasti koneþníku ung. Lavarizin proti
opruzeninám.
PĜesto že komunikace s nemocným nebyla pĜíliš úspČšná, snažila jsem se
mu bČhem všech úkonĤ popisovat co budu provádČt a jak. Reagoval však pouze
pĜi otáþení a polohování, kdy neartikulované zvuky byly nejspíše známkou
bolesti. Proto jsem ihned informovala lékaĜe, který naordinoval Tramal 50 mg
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subkutálnČ 3x dennČ. Lék jsem aplikovala, zavedla jsem záznam o bolesti a
sledovala jsem úþinek podávaných analgetik v prĤbČhu dne.
Zachování

dĤstojnosti

nemocného

bylo

pro

ošetĜovatelského týmu hlavní prioritou pĜi poskytování péþe.
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všechny

þleny

ZávČr
V první þásti své bakaláĜské práce jsem použila literaturu týkající se
problematiky jaterního selhání, s jejíž pomocí jsem popsala charakteristiku
jaterního selhání, vyšetĜovací metody a léþbu. V této þásti je také uveden stav
nemocného pĜi pĜijetí, provedená vyšetĜení, léþba a zmČny zdravotního stavu
nemocného v prĤbČhu hospitalizace.
Cílem mé bakaláĜské práce bylo provést ošetĜovatelskou anamnézu
u pacienta s jaterním selháním, kterou uvádím v druhé þásti své práce. Podle
anamnézy jsem mČla stanovit ošetĜovatelské diagnózy, naplánovat ošetĜovatelský
proces, popsat jeho realizaci a v koneþné fázi zhodnotit, zda jsem dosáhla
stanoveného cíle, popĜípadČ navrhnout další Ĝešení. Protože stav nemocného se
v den, který jsem ho mČla na starosti výraznČ zhoršil, bylo nutné provést novou
anamnézu k danému dni a pĜehodnotit veškeré dosavadní ošetĜovatelské plány a
intervence.
Dle mého názoru se mi alespoĖ z vČtší þásti podaĜilo splnit stanovené
ošetĜovatelské cíle a díky nim poskytnout nemocnému aktivní ošetĜovatelskou
péþi, jež souvisí s vyhledáním individuálních potĜeb nemocného a jejich
uspokojením, v dlouhodobém plánu potom poskytnutí péþe paliativní.
V neposlední ĜadČ bych ráda uvedla fakt, že péþe o tohoto nemocného byla
pomČrnČ nároþná a bez pomoci ostatních þlenĤ ošetĜovatelského týmu, bych
rozhodnČ nedosáhla všech vytyþených cílĤ.
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