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Osobnost E.K.Rossové 
 Elisabeth Kübler-Rossová, švýcarská 

lékařka, narozená jako jedné z trojčat 
roku 1926 v průměrné švýcarské rodině.  

  Celoživotně se zabývala výzkumem 
umírání, ale i klinickou smrtí, a v druhé 
polovině svého života i takzvanou 
posmrtnou existencí.  
 



E.K.Rossová 



Osobnost E.K.Rossové 
 Vypozorovala a zformulovala pět fází 

umírání, kterými nemocní po zjištění 
infaustní diagnózy a prognózy procházejí.  

 Za tuto výzkumnou a léčebnou práci jí 
bylo uděleno dvacet čestných doktorátů 
prestižními univerzitami a časopis Time ji 
zařadil mezi stovku nejvýznamnějších 
vědců a myslitelů 20. století.  
 



E.K.Rossová 
 Ve svých knihách a přednáškách se 

zabývá otázkami, které se týkají 
nevyléčitelných nemocí a umírání. 
Popisuje a navádí v nich, jak s umírajícími 
dospělými i dětmi zacházet, komunikovat, 
včetně splnění jejich posledních přání a 
takzvaného smíření se světem. 



Fáze umírání dle E. K. Rossové 
 Období, kdy se pacient dozví o své nemoci, většinou o 

nepříznivé prognóze. Autorka charakterizovala jako šok.  
 Po tomto období následuje fáze zloby, agresivity. Tato fáze 

je náročná především pro pečovatele, ať jsou to zdravotníci 
nebo příbuzní 

 Další fází je fáze smlouvání, kdy pacient vyslovuje různá 
přání, jako dožít se narození vnoučete, nebo svých 
čtyřicátých narozenin apod.  

 Předposlední fází umírání je fáze deprese, kdy pacient 
prožívá smutek ze ztráty, strach z účtování, strach o rodinu.  

 Poslední fází procesu umírání je fáze smíření, kdy pacient 
začíná akceptovat svoji nemoc a konečnost na tomto 
světě, přijímá pravdu o nemoci, která je vážná a neléčitelná 
 



Hospicová péče o pacienta 
s karcinomem hrtanu 
 
 Rodinná anamnéza 
 Pacient TL, 61 let, muž, který žije 

v Hodoníně v centru města ve 
dvoupokojovém bytě společně se svojí 
matkou s projevy stařecké demence. 
Pacient má dvě dospělé děti, se kterými 
se ale nestýká. O víkendu dojíždí do 
rodiny jeho sestra ze Slovenska. 
 



Kazuistika 
 
 Osobní anamnéza 
 Pacient kouřil asi 40 let 5-10 cigaret 

denně, uvádí, že pil asi 2 piva denně.  
 Na jaře, před dvěma lety, mu byl 

diagnostikován karcinom spinocellulare 
laryngu (dále jen CA), kdy podstoupil sérii 
radioterapie s pozitivním účinkem. 
 



Kazuistika 
 Farmakologická anamnéza 
 Durogesic 30 mg, Tramal 3x 20 kapek, Diazepam 10 mg 

na noc  
 Lékařská dg při propuštění 
 C32.8-CA spinocellular laryngu, Z93.1 gastrostomie, Z93.0 

tracheostomie 
 Požadovaná ošetřovatelská činnost při propuštění 
 Podávání stravy do perkutánní endoskopické 

gastrostomie (dále jen PEG), výměna tracheostomické 
kanyly, výměna náplastí Durogesic 50 mg, a 
v neposlední řadě zajištění základních potřeb pacienta. 

 V únoru jsem z pozice vrchní sestry agentury domácí 
péče a koordinátorky pečovatelských služeb provedla 
1. návštěvu v domácnosti pana TL. 
 



Kazuistika 
 Ošetřovatelská a sociální péče 
 Na základě zjištěných informací o pacientovi jsem 

stanovila základní ošetřovatelské diagnózy, ale také 
sepsala smlouvu na poskytování pečovatelských 
služeb, kdy pan TL, ale i jeho matka, tyto služby 
nezbytně potřebovali. Příspěvky na péči již měli 
vyřízené díky sestře pana TL, byl mu přiznán 3. stupeň, 
jeho matce taktéž, takže co se týče financování 
pečovatelských služeb, bylo toto bez problémů 
zajištěno. Vzhledem k tomu, že komunikace s panem 
TL i jeho matkou byla velmi obtížná, ocenila jsem, že 
je jezdí jednou týdně na dobu 2- 3 dnů navštěvovat 
sestra pana TL, se kterou byla domluva velmi dobrá. 
 



Kazuistika 
 Individuální plán pečovatelské služby 
 Celková hygiena 3x týdně s úpravou lůžka 
 Dohled na aplikací stravy do PEGU 3x denně 
 Dovoz a příprava oběda, dohled na podání léků 

denně  
 Lehký úklid domácnosti 1x týdně 
 Zajištění léků – recept, lékárna 
 Vypůjčené pomůcky 
 Polohovací elektrické lůžko s antidekubitní matrací 
 Odsávačka  
 Toaletní křeslo 

 



Ošetřovatelská diagnóza č. 1 
Riziko neprůchodnosti kanyly v důsledku silné hlenové 
sekrece (podle NANDA taxonomie 00031 Neefektivní 
průchodnost dýchacích cest) 
 

Rizikový 

faktor 

U pacienta je zavedena tracheostomie 

Cíl Nebude docházet k neprůchodnosti kanyly 

Plánování Odsávat denně kanylu a udržovat ji čistou a průchodnou 

Intervence Pravidelně odsávat hlen několikrát denně dle potřeby, 

provádět výměnu kanyly minimálně 1x denně 

Hodnocení Kanyla se neucpávala, pro četnost výměny jsme přes naši 

prodejnu zdravotnických pomůcek zajistili ještě další typ 

kanyly, díky pravidelnému odsávání a udržování kanyly 

v čistotě nedocházelo k ucpávání a tím byl cíl splněn 



Ošetřovatelská diagnóza č. 2 
Riziko infekce v bezprostředním okolí Perkutánní endoskopické 
gastrostomie (dále jen PEG), v důsledku celkového neuspokojivého 
stavu pacienta (podle NANDA taxonomie 00004 Riziko infekce) 
 
 

Rizikový faktor Pacient má zaveden PEG 

Cíl Okolní kůže i stehy PEGU bude klidná bez macerace 

Plánování Provádět převazy okolí PEGU minimálně 1x denně 

Intervence Převazovat 1 x denně okolní kůži - Betadine roztok i mast, 

krytí a fixace  

Hodnocení Pacientovi bylo nutné v měsíci dubnu a červnu přešít stehy 

PEGU, v posledních měsících jsme již PEG fixovaly 

Omnifixem, kůže nebyla tolik drážděna stehy a PEG byl 

dobře zafixován, tudíž cíle bylo dosaženo částečně, 

protože okolní kůže byla mírně macerovaná v souvislosti 

s hnisavou sekrecí ze stehů 



Fotografie č. 1: Ošetření okolí Pegu u pacienta 
(Otrubová, 2009) 
 



Ošetřovatelská diagnóza č. 3 
Secernující ulcerace a fistula v blízkosti tracheostomie 
v důsledku prorůstání karcinomu (podle NANDA  
taxonomie 00044 Narušená integrita kůže) 
 

Určující znaky Prosakující defekt v blízkosti tracheostomie 

Související  

faktory 

Karcinom laryngu 

Cíl Omezit krvácení a sekreci ulcerací, vyhojení 

nepředpokládáme 

Plánování Velmi jemně a opatrně převazovat ulcerace na krku 

Intervence Velmi jemně a šetrně převazovat 1x denně, dávat pozor 

na potencionální krvácení, obvaz odmočovat, nestrhávat! 

Hodnocení Ulcerace na krku pacienta progradovaly, byly velmi citlivé 

na krvácení, převazy byly hodně komplikované ze strany 

pacienta i bolestivé, a proto jsme přistoupily ke změně 

frekvence převazů na 3x týdně, nebo dle potřeby, cíl 

částečně splněn, protože ke krvácení při převazech 

docházelo jen zřídka 



  
Ošetřovatelská diagnóza č. 4 
Chronická bolest v důsledku dané dg (podle NANDA 
taxonomie 00133 Chronická bolest) 
 Určující znaky Úlevová poloha pacienta, bolestivá mimika 

Související  

faktory 

Karcinom laryngu 

Cíl Bolesti nebudou, nebo jen minimální 

Plánování Dle škály bolestí sledovat intenzitu, rozsah a časový výskyt 

bolesti 

Intervence Provádět výměnu náplasti Durogesic 50 mg po 72 

hodinách, sledovat škálu bolesti- vizuální analogová 

škála, podávat analgezii dle indikace lékaře – aplikovat 

Morphin Biotika 10 mg v 1ml po 6 až 8 hodinách dle 

potřeby  

Hodnocení V průběhu prohlubování nemoci jsme zvyšovali dávky 

Durogesicu až na maximum (100 mg á 72 hod.), 

posledních 14 dnů života jsme aplikovaly Morphin Biotika 

s.c. na noc 10 mg v 1ml, pacient byl relativně bez bolestí, 

nevyskytovala se průlomová bolest, dle numerické škály 

většinou bolest maximálně 3, tudíž cíl splněn 



Ošetřovatelská diagnóza č. 5 
Ztráta soběstačnosti v důsledku současného zdravotního 
stavu (podle NANDA taxonomie 00182 Snaha zlepšit 
sebepéči) 
 

Určující 

znaky 

Pacient po příchodu z nemocnice je apatický, nesnaží se 

spolupracovat, nemá zájem o stravu, nedodržuje základní 

hygienu 

Související  

faktory 

Pacient je unavený psychicky i fyzicky v důsledku svého 

onemocnění  

  

Cíl Pacient bude schopen zvládat základní hygienu, najíst se, 

dojít si na toaletu atd. 

Plánování Snažit se začlenit pacienta do péče o sama sebe, 

podporovat ho v komunikaci s ostatním personálem a 

rodinou 

Intervence Povzbuzovat pacienta ke spolupráci, zapojovat pacienta 

do přípravy stravy, oblékání, aktivity v rámci jeho možností  

Hodnocení Až do června byl pacient soběstačný, k úplné imobilizaci 

došlo až v průběhu července, měsíc před smrtí, cíl 

částečně splněn 



Ošetřovatelská diagnóza č. 6 
Riziko tvorby dekubitů v důsledku omezení pohyblivosti 
pacienta (podle NANDA taxonomie 00047 Riziko narušení 
integrity kůže) 
 Cíl Dekubity nevzniknou 

Rizikový 

faktor 

Pacient je kachektický, většinu dne stráví na lůžku 

Plánování Pacienta povzbuzovat k pohybu, hydrataci, pravidelně 

kontrolovat predilekční místa na těle 

Intervence Kontrolovat kůži při každé návštěvě, nejen při hygieně, 

edukovat pacienta o nezbytnosti pohybu po bytě, dohlížet 

nad dostatečnou hydratací, provádět zápis o příjmu tekutin 

a potravy 

Hodnocení V červenci byl pacient hospitalizován cca na 10 dnů, do 

domácnosti byl propuštěn s četnými dekubity v oblasti 

lopatek, sakrální oblasti, obou pat a loktů, proto jsme zahájili 

pravidelné denní převazy těchto míst, na dekubity jsme 

používaly betadinové obložky, Betadine mast, kyselinu 

benzoovou, i když v průběhu poskytování domácí péče 

dekubity nevznikly, z nemocnice byl s nimi propuštěn, tudíž cíl 

nebyl splněn 



Ošetřovatelská diagnóza č. 7 
Sklon k anxioze až depresivním stavům, v důsledku obavy 
z dalšího života, eventuelně umírání a smrti (podle NANDA 
taxonomie 00147 Úzkost ze smrti) 
 

Určující 

znaky 

Pacient občas nechce komunikovat, je agresivní nebo 

naopak plačtivý 

Cíl Pacient bude klidný a vyrovnaný 

Plánování K pacientovi se chovat dle znalostí fází umírání dle E. K. 

Rossové, podporovat ho k verbalizaci jeho pocitů 

Intervence Psychicky podporovat pacienta, vyslechnout si ho, 

optimisticky povzbuzovat, ale také povídat si o umírání a 

smrti, pokud o to stojí, snažit se mu pomoci v uzavření svých 

věcí, sjednat návštěvu příbuzných eventuelně psychologa 

nebo kněze, respektovat pacientovy nálady a pohnutky 

Hodnocení Po celou dobu naší péče pacient s námi aktivně 

komunikoval, a i přes počáteční nedůvěřivost působil 

spokojeně, i když samozřejmě dle fází E. K. Rossové byl 

občas agresivní a nevrlý, ze života odešel důstojně 



Konceptuální model dle M. 
Gordonové 
 
 Vnímání zdraví – pacient je seznámen se svým zdravotním stavem, zajímá se o 

progresi své nemoci, plánuje se sestrou další potenciální postup péče o svůj 
zdravotní stav 

 Výživa – pacient se snaží přijímat stravu i per os, učí se a spolupracuje při podávání 
stravy do PEGU 

 Vylučování – pacient plně zvládá vyprázdnění moče i stolice, je schopen tuto 
potřebu provádět sám, bez pomoci 

 Aktivita – v začátcích péče o pacienta se snaží chodit na procházky 
 Spánek – pacient spí dobře až po večerní analgezii a podání hypnotika, jinak 

klidného spánku není schopen 
 Citlivost, vnímání – i přes handicap neschopnosti řeči je schopen spolupracovat a 

domlouvat se s okolím posunky nebo písemně, chápe požadavky sestry 
 Sebepojetí a sebeúcta – pacient sám sebe vnímá jako jedince nemocného, ale se 

svou nemocí je smířen, uvědomuje si neodvratitelný konec života, obává se pouze 
bolestí a hospitalizace 

 Role, vztahy – pacient je spjat pouze s rolí pacienta a syna, bohužel roli otce již 
nepřijímá, s dětmi se nestýká již několik let 

 Sexualita – rozhovor na toto téma neproběhl 
 Stres, zátěžové situace – pacient je občas podrážděný, ale jinak zvládá svůj stav 

dobře 
 Víra – o tomto tématu nechce pacient hovořit, ale dle mého pozorování a vnímání 

na sklonku života začal pacient přemýšlet o víře, lidském bytí, a o tom „co bude 
pak“. 
 



Domácí hospicová péče o pacientku 
s karcinomem isthmu uteri 
 
 Rodinná anamnéza 
 Pacientka DO, 39 let, žije v rodinném domě s manželem, syny 20 a 15 let, a 

s přítelkyní staršího syna. Pracovala jako dělnice. Do rodiny přichází pravidelně 
teta pacientky a společně s přítelkyní staršího syna se o pacientku starají. 
Manžel je podnikatel, pracovně velmi vytížen, ale na péči o pacientku se 
také podílí. 

 Osobní anamnéza 
 Před 3 lety u pacientky byl diagnostikován karcinom isthmu dělohy. Pacientka 

absolvovala chemoterapii, operaci, i radioterapii. Dva roky byl stav dobrý, na 
jaře dochází k relapsu onemocnění, zjištěny metastázi v oblasti rekta, 
provedena kolostomie, urostomie. V září byla pacientka propuštěna domů, 
další chemoterapii odmítá. 

 Farmakologická anamnéza 
 Fentalis 300 ug transdermální náplast á 72 hodin, Lunaldin 600ug pod jazyk 

max á 4 hodiny, Rivotril 2 mg na noc, Vendal 200mg 1-0-1, Torecan tbl, 
později v injekční formě, Morfin 1 % do infuze fyziologický roztok 500ml střídavě 
s Glukózou 5 % dle ordinace ambulance bolesti. 
 



Kazuistika 
 Lékařská dg při propuštění 
 C54. 0- carcinom isthmu uteri  
 Ze strany propouštějícího lékaře a praktického 

lékaře požadována výměna stomických sáčků a 
péče o stomii, aplikace ordinované parenterální 
terapie k zajištění hydratace, energetických 
zdrojů, podání klysmatu do stomie při obstipaci, 
podání léků a celková kontrola stavu pacientky, 
kontrola a léčba bolestí dle VAS škály bolesti ve 
spolupráci s ambulancí bolesti. 

 Pečovatelská služba zde není potřeba, o 
pacientku v rámci domácí péče se plně stará 
rodina, především přítelkyně staršího syna. 
 



Pacientka při zahájení domácí 
péče (Otrubová, 2013) 



Ošetřovatelské diagnózy 
 Ošetřovatelská diagnóza č.1 
 Obava z nezvládnutí péče o stomii (podle 

NANDA taxonomie Riziko bezmocnosti 00152) 
 Ošetřovatelská diagnóza č. 2 
 Riziko vzniku dekubitů v důsledku imobilizace 

(podle NANDA taxonomie Riziko narušení 
integrity kůže 00047) 

 Ošetřovatelská diagnóza č. 3 
 Riziko vzniku infekce v důsledku zavedení i.v. 

kanyly (podle NANDA taxonomie Riziko 
infekce 00004) 
 



Kazuistika 
 Ošetřovatelská diagnóza č. 4 
 Porucha vyprazdňování stolice v důsledku 

nedostatečného pohybu, malnutrice, podávání 
opiátů a celkové slabosti (podle NANDA taxonomie 
Zácpa 00011) 

 Ošetřovatelská diagnóza č. 5 
 Akutní i chronická bolest v důsledku primárního 

onemocnění (podle NANDA taxonomie akutní bolest 
00132, Chronická bolest 00133) 

 Ošetřovatelská diagnóza č. 6 
 Nauzea v důsledku současného nepříznivého stavu a 

medikace a primárního onemocnění (podle NANDA 
taxonomie Nauzea 00134) 
 



Konceptuální model dle M. 
Gordonové 
 
  Vnímání zdraví – pacientka svůj stav zná, snaží se spolupracovat, stále má naději, 

která ji ale postupně opouští, snaží se orientovat na rodinu a uzavření svých 
materiálních záležitostí. 

   Výživa – pacientka se snaží přijímat stravu ve formě Nutridrinků, přemáhá se i k jídlu, 
uvědomuje si, jak je pro ni příjem stravy důležitý. 

   Vylučování – pacientka se vyprazdňuje urostomií a kolostomií, znepokojuje ji jak 
únik moče i stolice, obtěžuje ji nosit plenkové kalhotky. 

   Aktivita – v začátku péče se snaží chodit s dopomocí po domě, účastní se 
jednoduchých domácích povinností, ale v posledních dnech svého života již není 
schopna se aktivně podílet. 

   Spánek – díky analgezii spí poměrně dobře. 
   Citlivost, vnímání – pacientka prochází všemi fázemi dle Rossové, je velmi silná a 

bojovná. 
   Sebepojetí a sebeúcta – pacientka je smířena s koncem svého života, v začátku 

péče se i snaží povzbuzovat své děti, dává jim úkoly, funguje výchovně jako matka 
   Role, vztahy – pacientka má obavy o svého muže a syny, v posledních dnech si již 

přeje v poklidu odejít a umožnit tak svému muži ještě jiný vztah. 
   Sexualita – na cílenou otázku reaguje úsměvně. 
   Stres, zátěžové situace – pacientka je do posledních okamžiků velmi silná. 
   Víra - pacientka není věřící, ale uvažuje o tom, zda něco po smrti bude nebo ne, 

říká, že má klidné a čisté svědomí. 



Domácí hospicová péče u pacientky 
s Alzheimerovou nemocí a tumorem 
malé pánve 
 
 Rodinná anamnéza 
 Pacientka EH, 71 let, 15 let vdova, žije v bytě společně se svým 45 

letým svobodným synem, zaměstnaným inženýrem, který se o 
maminku stará. 

 Osobní anamnéza 
 Před 28 lety absolvovala radioterapii pro gynekologický tumor, 

léčba byla úspěšná. Pracovala jako zdravotní sestra, 15 let je 
vdovou. Byla sledována pro varikozity DK, hypertenzi, léčena 
v minulosti opakovaně s tromboflebitidou. Před 5 lety byl u ní 
diagnostikován tumor pánve a byla jí vyšita sigmoideostomie. 
Jedná se o polymorbidní pacientku, asi před 3 lety 
diagnostikována Alzheimerova choroba. Pacientka je občas 
zmatená, ale snaží se spolupracovat. 

 Farmakologická anamnéza 
 Warfarin 3 mg  1-0-0, Vasocardin 200  1/2-0-1/2, Detralex 1-0-1, 

Moduretic 1-0-0, Zorem 5 1-0-0, Exelon 4,5  1-0-1, Tralgit 50mg 1-1-1 
 



Kazuistika 
 Lékařská dg při propuštění 
 C20 - tumor malé pánve 
 I80.0 - tromboflebitis cruris et femoris 
 L89.1- dekubitus calcanei et pedis 
 I70.2 - ischemická choroba dolních končetin 
 G30.8 - Alzheimerova choroba 
 I10 - hypertenze 
 Propouštějící lékař požaduje domácí péči ve formě péče o stomii, převazy dekubitů, 

kontrolu podávání léků, zajištění sociální péče. 

 Pečovatelská služba 
 V 7 hodin ráno přichází k pacientce pečovatelka, která v rámci osobní asistence provádí 

hygienu, asistuje sestře při pravidelných ranních převazech a výměně stomických sáčků. 
Sestra chystá léky. Pečovatelka v rámci služby pacientce předčítá, povídají si spolu nebo se 
dívají na televizi. Při podání oběda pečovatelka dohlíží na podání léků, v rámci své služby, 
která trvá do 16 hodin, než přijde syn, podává zprávy ošetřující sestře. Večer ještě dochází 
dvě pečovatelky a provedou večerní hygienu. Osobní asistenci si pacientka hradí 
z příspěvku na péči. Spolupráce se synem je velmi dobrá 



Kazuistika 
 Ošetřovatelská diagnóza č. 1 
 Porucha kožní integrity v důsledku 

současných onemocnění. Jedná se o 
rozsáhlé nekrotické defekty v oblasti 
podkolenní, nártu a paty. (podle NANDA 
taxonomie Narušená integrita kůže 00046, 
Narušená integrita tkáně 00044) 
 



Fotografie č. 6: Nekrotické defekty v důsledku 
ischemie dolní končetiny (Otrubová, 2008) 
 



Kazuistika 
 Ošetřovatelská diagnóza č. 2 
 Bolest v oblasti defektů a malé pánve 

v důsledku současného nepříznivého 
zdravotního stavu (podle NANDA 
taxonomie Akutní bolest 00132, Chronická 
bolest 00133) 

 Ošetřovatelská diagnóza č. 3 
 Riziko snížené odolnosti (podle NANDA 

taxonomie Riziko snížené odolnosti 00211) 
 



Ošetřovatelská diagnóza č. 4 
Úzkost (podle NANDA taxonomie 
Úzkost 00146) 
 



Konceptuální model dle M. 
Gordonové 
 
 Vnímání zdraví – pacientka svůj stav příliš nevnímá, neuvědomuje si své 

onemocnění, upíná se pouze ke své bolesti. 
 Výživa – pacientka se snaží jíst pravidelně, má chuť k jídlu pokud není 

přítomna bolest. 
 Vylučování – pacientka má stomii, je inkontinentní, používá pleny. 
 Aktivita – neprojevuje téměř žádnou aktivitu. 
 Spánek – díky analgezii spí poměrně dobře. 
 Citlivost, vnímání – pacientka je dezorientovaná, občas přecitlivělá. 
 Sebepojetí a sebeúcta – neuvědomuje si příliš sama sebe ani svůj stav. 
 Role, vztahy – reaguje pozitivně na přítomnost syna a kamarádky, která za ní 

pravidelně přichází. 
 Sexualita – neotevřené téma. 
 Stres, zátěžové situace – poddává se svému špatnému zdravotnímu stavu. 
 Víra – pacientka je silně věřící, pravidelně za ní dochází duchovní. 
  

 
 



Hospicová péče o pacientku se 
zhoubnými novotvary kůže - 
bazaliomy 
 
 Rodinná anamnéza 
 Pacientka KJ, 76 let, žije na malé vesnici, je vdova, žije sama, občas 

dochází syn. Pacientka je částečně závislá na pomoci druhé 
osoby, pravidelně ji navštěvuje sousedka. 

 Osobní anamnéza 
 Pacientka se dlouhodobě léčí s diabetem 2. typu, v současné 

době již na inzulínu a s hypertenzí. Před 6 lety se jí objevil na obličeji 
útvar, nenavštívila lékaře, útvar se postupně zvětšoval, tak asi po 
roce prvních příznaků byla nucena jít k lékaři. Byl jí diagnostikován 
bazaliom, ale vzhledem k lokalitě na obličeji již nebylo možno řešit 
chirurgicky. Byla ji doporučena radioterapie, kterou pacientka 
odmítá. Po indikaci praktického lékaře jsme začali poskytovat u 
pacientky domácí péči, především převazy četných bazaliomů. 

 Farmakologická anamnéza 
 Anopyrin, Betaloc, Helicid, Sorbifer dur, inzulín Insuman Combi, 

dieta 9 
 



Kazuistika 
 Lékařská diagnóza 
 C44.9 – zhoubný novotvar kůže 
 E11 – diabetes mellitus 
 I 10 – hypertenze 
 Pečovatelská služba 
 Při zahájení péče, cca před 4 lety, byla pacientka poměrně 

soběstačná, s pomocí syna a sousedky zvládala veškerou péči o 
vlastní osobu i domácnost. Postupem času, kdy se zdravotní stav 
pacientky zhoršil, jí byla doporučena pečovatelská služba, kdy 3 x 
týdně dochází pečovatelka, která provádí pomoc při celkové 
hygieně, úklid domácnosti, pochůzky spojené s provozem 
domácnosti, a přináší stravu, kterou má pacientka vždy na dva 
dny. Přes víkend stravu zajišťuje syn nebo sousedka. V posledním 
půlroce života pacientky již dochází pečovatelka denně, provádí 
celkovou hygienu na lůžku, úklid domácnosti a podání stravy. 

 Syn se na péči aktivně podílí, ale vzhledem k tomu, že bydlí asi 25 
km daleko a je zaměstnán, by sám péči o maminku nezvládl. 
 



Kazuistika 
 Ošetřovatelská diagnóza č. 1 
 Porucha kožní integrity v důsledku současných 

onemocnění. Jedná se o rozsáhlý defekt 
v oblasti obličeje, obou bérců silně secernující 
s nekrózou (podle NANDA taxonomie 
Narušená integrita kůže 00046, Narušená 
integrita tkáně 00044) 

 Ošetřovatelská diagnóza č. 2 
 Bolest v oblasti defektů (podle NANDA 

taxonomie akutní bolest 00132, Chronická 
bolest 00133) 
 



Fotografie č. 8: Bazaliom na hlavě a v 
obličeji silně secernující a krvácející při 
převazech (Otrubová, 2011) 
 



Kazuistika 
 Ošetřovatelská diagnóza č. 3 
 Narušený obraz těla v důsledku četných 

bazaliomů v obličejové části (dle NANDA 
taxonomie Narušený obraz těla 00118) 

 Ošetřovatelská diagnóza č. 4 
 Úzkost ze smrti (dle NANDA taxonomie 00147) 
 Ošetřovatelská diagnóza č. 5 
 Riziko nestabilní glykemie (podle NANDA 

taxonomie 00179) 
 



 Bazaliom na pravém bérci 
(Otrubová, 2011) 



Konceptuální model dle M. 
Gordonové 
 
 Vnímání zdraví – pacientka je orientovaná, ví o své nemoci i prognóze, chce dožít 

doma, vyhýbá se lékařům i nemocnici, proto odmítla v počátku i radioterapii, i při 
zhoršování stavu ale tohoto rozhodnutí nelituje. 

   Výživa – pacientka se snaží jíst pravidelně, občas poruší diabetickou dietu, ale 
glykemii si udržuje v normě, ráda jí. 

   Vylučování – občasný únik moči, nosí vložky, později pleny, ale stále si o močení 
říká, a snaží se používat toaletní křeslo, později mísu. 

   Aktivita – je to aktivní žena, ale spíše jen v domácnosti a bezprostředním okolí 
domu pracuje na zahrádce v počátku naší péče. Později je již upoutána na lůžko, 
ale stále se snaží být prospěšná. 

   Spánek – spánek není příliš kvalitní. 
   Citlivost, vnímání – pacientka je silná a tvrdá žena, občas si postěžuje, ale je 

bojovná. 
   Sebepojetí a sebeúcta – je nešťastná ze svého vzezření - rozsáhlý basaliom v 

obličeji, snaží se ho maximálně skrývat i nevhodným způsobem (silné vrstvy make 
upu na suchých bazaliomech v obličeji). 

   Role, vztahy – reaguje pozitivně na přítomnost syna, sousedky, ale i sestry a 
pečovatelky, které pravidelně přichází, odmítá cizí osoby, stydí se za svůj zjev. 

   Sexualita – neotevřené téma. 
   Stres, zátěžové situace – svému špatnému zdravotnímu stavu se nepoddává, je 

pozitivní, i když někdy smutná, avšak hovor ukončí vždy úsměvem. 
   Víra – pacientka je věřící, což ji psychicky velmi podporuje, dochází za ní duchovní 

1 x za 14 dnů. 
 



Péče o pacientku se 
spinocellulárním karcinomem pochvy a s 
radiačním traumatem orgánů pánve a retroperitonea  

 
 Rodinná anamnéza 
 Pacientka MS, 48 let, žije v bytě s manželem, který je zaměstnán jako dělník. 

Donedávna s nimi žil dvaceti tříletý syn, který se odstěhoval k přítelkyni. O 
pacientku se stará její muž společně s maminkou a sestrou pacientky, které do 
domácnosti přichází.  

   
 Osobní anamnéza 
 Před 18 lety byl pacientce diagnostikován karcinom pochvy, podstoupila 

množství vnitřní i vnější radioterapie. Po 10 letech se objevily potíže ve formě 
ileu, diagnostikováno radiační trauma pánevních orgánů a retroperitonea.  
Byly provedeny asi 3 pánevní operace a 4 zákroky k zajištění derivace moči 
v průběhu 4 měsíců. Je hospitalizována se střídavým pobytem doma. Byla jí 
provedena simplexní cystektomie s resekcí ureterů, má provedenou 
epicystostomii, nefrostomii, resekci terminálního ilea, sigmoideostomii, která 
byla změněna na ileostomii.  

   
 Farmakologická anamnéza 
 Helicid 20 mg  0-0-1, Trittico 75 mg  1-0-0, Lexaurin 3 mg 1/2-1/2-1, NaHCO3 1 

g 1-0-1, , Tramal 50 mg cpal při bolesti, Clexan 0-4 ml s.c. 
 



Kazuistika 
 Lékařská diagnóza 
 C 52 – zhoubný novotvar vagíny 
   
 Pečovatelská služba 
 Pacientka nevyužívá pečovatelských 

služeb, manžel společně s oběma syny 
péči o ni zvládá, včetně hygienické péče. 
 



Kazuistika 
 Ošetřovatelská diagnóza č. 1 
 Obava z nezvládnutí péče o stomii (podle 

NANDA taxonomie Riziko bezmocnosti 00152) 
 Ošetřovatelská diagnóza č 2 
 Omezená pohyblivost v důsledku současného 

stavu (podle NANDA taxonomie Zhoršená 
tělesná pohyblivost 00085) 

 Ošetřovatelská diagnóza č. 3 
 Riziko vzniku infekce v důsledku zavedení 

kanyly (podle NANDA taxonomie Riziko 
infekce 00004) 
 
 



Problematický terén pro fixaci sáčků 
z důvodu nerovnoměrného povrchu 
břišní stěny způsobeného jizvami po 
operacích (Otrubová, 2013) 



Sestra a pacientka při domácí 
péči (Otrubová, 2013) 



Kazuistika 
 Ošetřovatelská diagnóza č. 4 
 Bolest v důsledku současného 

nepříznivého zdravotního stavu (podle 
NANDA taxonomie Akutní bolest 00132, 
Chronická bolest 00133) 

 Ošetřovatelská diagnóza č. 5 
 Úzkost z budoucnosti a obavy o svou 

rodinu (podle NANDA taxonomie Úzkost 
00146) 
 



Konceptuální model dle M. 
Gordonové 
 
 Vnímání zdraví – pacientka se plně orientuje ve své diagnóze i prognóze, snaží se 

být co nejvíce samostatná v péči o sama sebe, zdraví je pro ni nejvyšší životní 
hodnotou. 

   Výživa – pacientka nedodržuje dietu, vyhýbá se jen nadýmavé stravě, má chuť 
k jídlu, nemá žádné zažívací potíže. 

   Vylučování – pacientka vnímá jako velmi negativní z důvodů stomií. 
   Aktivita – pacientka je velmi aktivní a snaživá, sama se stará o své stomie, snaží se 

zapojit do rodinných aktivit i ošetřování sama sebe, když je téměř celý den 
upoutána na lůžko. 

   Spánek – spí celkem dobře. 
   Citlivost, vnímání – pacientka je někdy přecitlivělá a popláče si nad svým osudem, 

zvlášť u písniček, které si pouští na počítači, ale jinak je veselá, hovorná, smířená se 
svou nemocí. 

   Sebepojetí a sebeúcta – sama sebe vnímá jako osobnost, vychovávala své děti 
společně s manželem i ve své nemoci, je sebevědomá. 

   Role, vztahy – velmi hezky mluví o svém muži a synech, kteří se o ni pečlivě a 
svědomitě starají i přesto, že syn už má svou rodinu.  

   Sexualita – neotevřené téma. 
   Stres, zátěžové situace – občas má úzkostlivé stavy, které s pomocí medikace 

zvládá. 
   Víra – otázku víry jsme nikdy neotevřely, ale myslím, dle jejích reakcí a postojů, že 

není věřící.  
 



Aplikace hydratační infuze 
(Otrubová, 2013) 



Závěr 
 „Ti, kteří mají sílu a lásku k posezení s 

umírajícím pacientem v tichu, které 
přesahuje slova, budou vědět, že tento 
okamžik není ani děsivý, ani bolestivý, ale 
je to klidné zastavení fungování těla.“                                             

                                                                       
 E. Kübler-Rossová 

 



Děkuji za 
pozornost 
Bc. Otrubová Ria, vrchní sestra 
ADP Homedica,s.r.o. Hodonín, 
Velkomoravská 12 
Ria.o@seznam.cz, tel. +420 724 
002 480 
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