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Anotace 
Bakalářská práce se zabývá problematikou luxace totální endoprotézy kyčelního kloubu. Je 

rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. 

V teoretické části je popsána anatomie kyčelního kloubu, základní typy endoprotéz kyčelního 

kloubu, indikace a  kontraindikace k operaci. Dále je popsán vlastní průběh operace TEP 

kyčle, pooperační průběh a rehabilitace, komplikace TEP kyčelního kloubu. Část je věnována 

léčbě a prevenci luxace TEP kyčle a je zde vypracována ošetřovatelská péče o pacienta 

po luxaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Jedna kapitola je věnována také edukaci. 

V úvodu výzkumné části jsou uvedeny statistické údaje o počtu implantovaných TEP 

kyčelního kloubu a počtu ošetřených luxací TEP kyčelního kloubu, nejčastějších příčinách 

luxace a způsobech řešení luxovaných TEP. V další části je provedena analýza výzkumu. 

Je zde vypracována 1 kazuistika u pacienta s luxací TEP kyčelního kloubu. Na závěr práce je 

vytvořen edukační materiál zaměřený na prevenci luxace TEP kyčelního kloubu 
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Kyčelní kloub, totální endoprotéza, luxace, ošetřovatelská péče, edukace 

 

 



 
 

Annotation 
This bachelor thesis is decided with dislocation of total hip replacement. It is divided into 

theoretical and research part. 

The theoretical part describes the anatomy of the hip joint, basic types of hip replacement, 

indications and contraindications for surgery. Further is described the own course of total hip 

replacement, postoperative course and rehabilitation, complications of total hip replacement. 

One part is devoted to the treatment and prevention of dislocation of total hip replacement and 

also here is developed nursing care for patients after dislocation of total hip replacement. One 

chapter is also devoted to education.  

In the introduction to the research section are provided statistics about number of implanted 

hip replacement and the number of treat dislocation of the hip replacement, the most common 

causes of dislocation and ways of luxation total joint. In next part is performed an analysis of 

research. 

There is worked out one case interpretation in a patient with dislocation of total hip 

replacement. At the conclusion of thesis is created educational materials aimed at preventing 

the dislocation of the hip replacement. 
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Hip joint, total joint replacement, dislocation, nursing care, education 
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Úvod  
Totální endoprotéza kyčelního kloubu je jednou z nejčastějších operací v ortopedii. Možnost 

náhrady poškozeného kyčelního kloubu navrací pacientům soběstačnost, život bez bolesti 

a výrazného pohybového omezení. Operační technika se neustále zdokonaluje a je předmětem 

průběžné vědecké diskuze. Vznikají také stále nové typy endoprotéz vyráběné kvalitními 

technologiemi. V České republice je ročně naimplantováno přes 10 000 totálních endoprotéz 

kyčle (Přikryl, 2009).  

Pacienti se díky této operaci mohou vrátit do normálního života, musí však být poučeni 

o dodržování jistých zásad v pohybovém režimu. Režimová opatření a specifická rehabilitace 

jsou po operaci TEP kyčelního kloubu poměrně obsáhlá, proto je úzce spojena s dostatečnou 

edukací pacienta. V případě nedodržení zásad může dojít k velice obávané a nepříjemné 

komplikaci v podobě luxace totální endoprotézy kyčelního kloubu. Luxace TEP kyčle může 

nastat v časné fázi po operaci, je-li pacient neklidný nebo pokud dochází ke špatné mobilizaci 

pacienta. Častěji k ní ale dochází až po propuštění pacienta do domácí péče a je způsobena 

provedením některého z rizikových pohybů. Pacienti jsou přijímáni s touto komplikací 

na ortopedické oddělení s odstupem zpravidla několika měsíců i let po implantaci TEP.  

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala proto, že mě tato problematika zaujala a setkávala 

jsem se s touto komplikací u pacientů při své odborné praxi na ortopedickém oddělení. Měla 

jsem tak možnost se blíže seznámit s léčbou a následnou péčí u pacientů s luxací TEP kyčle. 

A také proto, že celkově obor ortopedie je pro mě velice zajímavý a práce na ortopedickém 

oddělení mě velice baví. 
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Cíle práce 
1. Blíže se seznámit s problematikou luxace totální endoprotézy kyčelního kloubu. 

2. Získat údaje o počtu provedených TEP kyčle a počet ošetřených luxací TEP kyčle 

na ortopedickém oddělení nemocnice okresního typu v období 1.1. 2011 – 31.12. 2011 

a provést statistické zpracování. 

3. V praktické části vytvořit dotazník určený pro pacienty po operaci TEP kyčle, kterým 

budu zjišťovat informovanost těchto pacientů o pooperační rehabilitaci a znalosti 

rizikových pohybů v operovaném kyčelním kloubu jako  prevence luxace TEP.  

4. Ve výzkumné části zjistit informovanost pacientů po TEP kyčle o pooperační 

rehabilitaci a znalosti rizikových pohybů jako prevenci luxace operovaného kloubu. 

5. Vytvořit jeden vzorový ošetřovatelský proces u pacienta po luxaci TEP kyčle. 

6. Vytvořit edukační materiál pro pacienty zaměřený především na prevenci luxace TEP 

kyčelního kloubu.  
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I. Teoretická část 

1 Anatomie kyčelního kloubu 

Kyčelní kloub (articulatio caxae) má kulovitou strukturu. Rozsah pohybu má široký, ale ne 

tolik, jako kloub ramenní. Pohyby jsou možné ve všech možných osách, ale jsou omezeny 

kloubními vazy a hlubokou kloubní jamkou. Pohyblivost v kyčelním kloubu je dána tvarovou 

úpravou artikulujících kostí, mohutností a průběhem vazů pouzdra. V kyčelním kloubu lze 

provádět: flexi (asi do 120°), extenzi (jen asi do 15°), abdukci (do 40° - zvětšuje se při 

současné flexi), addukci (do 30°), zevní rotaci (45°) a vnitřní rotaci (do 30°). (Marieb a kol., 

2005; Dylevský a kol., 2000) 

Kyčelní kloub je tvořen kulovitou hlavicí kosti stehenní a hlubokou kloubní jamkou 

(acetabulum) kosti kyčelní. V okolí acetabula je kruhový okraj z vazivové chrupavky zvaný 

labrum acetabulare. Průměr tohoto okraje je menší než hlavice kosti stehenní, proto 

k dislokacím kyčelního kloubu dochází zřídka. Od okraje acetabula ke krčku stehenní kosti 

probíhá kloubní pouzdro. (Marieb a kol., 2005) 

Stabilitu tohoto kloubu zajišťují tři vazy, které jsou uspořádány tak, že šroubovitě obtáčí 

hlavici stehenní kosti uvnitř acetabula při stoji vzpřímeném. Jedná se o ligamentum 

iliofemorale, silný, vpředu uložený vaz ve tvaru písmene V; ligamentum pubofemorale, 

trojúhelníkovité ztluštění pouzdra ve spodní části; a vzadu umístěné ligamentum 

ischifemorale. (Marieb a kol., 2005) 

1.1 Cévní zásobení 
Cévní zásobení zajišťují cévní okruhy, které vytvářejí cévy při úponech kloubního pouzdra. 

Cévní okruh po obvodu acetabula: tento okruh vzniká z větví a. glutea superior et inferior, 

a. obturatoria, a. pudenda interna, a. cirkumflexa femoris medialis. Podílejí se i drobné 

větvičky odstupující z a. iliaca externa a a. profunda femoris. (Bartoníček, 2004) 

Cévní okruh při bázi krčku femuru: vytvářen větvemi a. cirkumflexa femoris medialis 

et lateralis. Přispívají i větve a. glutea superior et inferior a a. perforans prima. (Bartoníček, 

2004) 

Kloubní pouzdro je zásobeno z arterií odstupujících z obou okruhů: 

Povrchové arterie – probíhají na povrchu pouzdra a vzájemně anastomozují. Tím propojují 

oba okruhy. (Bartoníček, 2004) 
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Hluboké arterie – perforují pouzdro při jeho úponu, dále se větví a probíhají subsynoviálně 

jak v pouzdru, tak po povrchu kosti až k okrajům kloubní plochy. (Bartoníček, 2004) 

2 Totální endoprotéza kyčelního kloubu 

Totální endoprotéza kyčelního kloubu patří mezi nejčastější ortopedické operace. Umožňuje 

nemocným návrat do života bez bolesti a bez výrazného pohybového omezení. Jedná se 

o náhradu krčku a hlavice femuru včetně acetabula umělým implantátem. V současné době 

narůstá spíše počet náhrad endoprotézami totálními. (Janíček a kol., 2001; Sosna a kol., 1999; 

Sosna a kol. 2003) 

2.1 Základní typy endoprotéz kyčelního kloubu 
Pro náhradu kyčelního kloubu může být využita endoprotéza cervikokapitální nebo 

endoprotéza totální. 

Cervikokapitální endoprotéza je tvořena monoblokem tj. kovovou hlavicí, krčkem 

a dříkem. Dřík je fixován pomocí kostního cementu v dřeňové dutině femuru. Nahrazuje se 

tak pouze krček a hlavice kosti stehenní, jamka v kyčelní kosti zůstává zachována. Tento druh 

endoprotézy je indikován u starých pacientů se zlomeninou krčku femuru nebo v případě 

postižení stehenní kosti nádorem. Výhodou je možnost okamžité vertikalizace a plného 

zatěžování končetiny. (Janíček a kol., 2001; Karpaš, 2004)  

U totální endoprotézy se využívají 3 hlavní typy endoprotéz, které se dělí dle fixace 

ke kostnímu lůžku na cementované, necementované a hybridní.  

U cementovaných TEP (viz. příloha č. 2) je jamka i femorální dřík s hlavicí fixován do kosti 

prostřednictvím kostního cementu, což je speciální rychle tuhnoucí hmota. 

U necementovaných implantátů (viz. příloha č. 2) vrůstá kost do pórů povrchu endoprotézy. 

Hybridní náhrady (viz. příloha č. 2) jsou kombinací obou dvou předchozích typů. Jamka je 

necementovaná a femorální komponenta je zakotvena ve stehenní kosti pomocí kostního 

cementu. Výběr vhodného typu endoprotézy provádí operatér až v průběhu vlastního výkonu 

dle aktuálního nálezu. (Janíček a kol., 2001; Sosna o kol., 2001; Sosna a kol., 1999; Dungl 

a kol., 2005; Sosna a kol., 2003) 

Každá endoprotéza se skládá z tzv. dříku, který je vyroben z ušlechtilé slitiny nebo 

korozivzdorné oceli a je zaveden do dřeňového kanálu stehenní kosti. Na krček tohoto dříku 

je nasazována hlavička, vyrobená ze stejného materiálu jako dřík nebo ze speciální keramiky. 

Další komponentou umělého kloubu je jamka. Ta nahrazuje kloubní povrch postiženého 
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kyčelního kloubu a je pevně ukotvená do vyfrézovaného acetabula kostním cementem. Je 

vyrobena z vysokomolekulárního polyetylenu (UHMWPE). (Sosna a kol., 1999; Sosna a kol., 

2003; Dungl, 2005) 

3 Indikace k operaci 

K operaci je přistupováno, pokud dojde k vyčerpání konzervativních postupů 

v léčbě a pacient trpí výraznou bolestí, která vede k omezení celkové pohybové schopnosti. 

V takovém případě navrhuje ortoped operaci náhrady kyčelního kloubu endoprotézou. 

(Karpaš, 2004; Sosna a kol., 2003) 

Nejčastějšími důvody k provedení operace jsou dle Karpaše (2004): primární degenerativní 

změny kyčelního kloubu – koxartróza, úrazy a stavy po úrazech (po zlomeninách 

a vykloubeních v oblasti kyčelního kloubu), revmatické choroby – revmatoidní artritida, 

pozánětlivé změny, nádorová onemocnění, stav po vrozených vadách (nejčastěji po vrozeném 

„vykloubení kyčlí“), změny látkové výměny (méně časté speciální stavy, např. 

po transplantacích ledvin, chorobách jater apod.), revizní náhrady. (Karpaš, 2004)  

3.1 Koxartróza 
Koxartróza je velice nepříjemné postižení kyčelního kloubu patřící do skupiny osteoartróz. 

Jedná se o nezánětlivý degenerativní proces hyalinní chrupavky postihující jeden nebo oba 

kyčelní klouby. Může být tzv. primární a sekundární. Nejprve se projevuje bolestí po námaze, 

poté se přidávají bolesti při obvyklé zátěži chůzí. Typická je tzv. startovací bolest na začátku 

pohybu. Později se objevují bolesti klidové a noční. Objevuje se typické kulhání, bývá 

omezená a bolestivá vnitřní rotace a flexe v kyčli. Na rentgenovém nálezu mohou být 

přítomny osteofyty a je patrné zúžení kloubní štěrbiny. V pokročilých stádiích může dojít 

ke zkrácení končetiny a hypotrofii stehenního svalstva. Léčba je konzervativní, kdy součástí 

je režimové opatření, redukce váhy, rehabilitace, fyzikální léčba, chůze s oporou. V léčbě se 

používají také farmakologické prostředky jako analgetika, nesteroidní antirevmatika, pomalu 

působící léky - SYSADOA (chondroprotektiva) podávané celkově nebo lokálně a steroidní 

antirevmatika. Při selhání konzervativní léčby se přistupuje k léčbě chirurgické. (Sosna a kol, 

2001; Sosna a kol., 2003; Koudela a kol., 2004; Trnavský, Kolařík, 1997) 

3.2 Revmatoidní artritida 
Pacienti s revmatoidní artritidou představují významnou indikační skupinu pro kloubní 

náhrady. Dlouhodobé výsledky po náhradách jsou velmi dobré, protože pacienti jsou 
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operovaní v relativně mladém věku. Kvalita kosti je zhoršena dlouhodobou sníženou aktivitou 

a léčbou kortikoidy. (Dungl, 2005) 

Při oboustranné implantaci se preferuje postupná implantace v minimálně tříměsíčních 

odstupech. (Dungl, 2005) 

3.3 Vývojová dysplazie kyčelního kloubu 
Vývojová dysplazie kyčelního kloubu je častou příčinou sekundární koxartrózy a  indikací 

k provedení TEP kyčle v mladém věku. Dle klinického obrazu je rozdělována na: stabilní 

kyčelní kloub, subluxace kyčelního kloubu, hlavice je luxována, vysoká luxace. (Dungl, 

2005) 

Na femuru je nalézána výrazně zvýšená anteverze nebo deformace. Dřeňová dutina bývá 

velmi úzká a nepravidelná. Při luxaci kyčelního kloubu jsou zkráceny i svaly (abduktory, 

adduktory, m. iliopsoas a m. rectus femoris). (Dungl, 2005) 

4 Kontraindikace TEP 

Mezi celkové kontraindikace provedení TEP kyčelního kloubu patří celkový zdravotní stav 

pacienta (např. celková infekce, kardiopulmonální onemocnění), stavy, kdy nelze 

předpokládat, že nemocný bude po operaci schopen chůze, nespolupráce pacienta 

v pooperačním období (alkoholici, psychiatričtí pacienti). (Taliánová, Holubová, Pilný, 2009) 

K místním kontraindikacím řadíme kožní hnisavé projevy, bércové vředy a další možné 

zdroje infekce. (Taliánová, Holubová, Pilný, 2009) 

5 Předoperační příprava 

V rámci dlouhodobé předoperační přípravy je pacientovi doporučena úprava domácího 

prostředí k zajištění bezpečnosti po operaci. Jedná se především o odstranění předmětů, 

po kterých by pacient mohl uklouznout nebo o ně zakopnout, jako jsou volně položené 

koberečky a předložky, někdy i vysoké prahy mezi místnostmi. Nezbytná je i úprava 

koupelny a WC, kdy je vhodné dovybavení doplňky, jako jsou madla, protiskluzové 

podložky, sedačka do vany, držáky a nástavec na WC. Důležité také je, aby si pacient 

připravil lůžko do vhodné výšky. Pacient je poučen, že musí mít po operaci zajištěnu domácí 

péči druhou osobou. U obézních pacientů lékař doporučuje snížení tělesné hmotnosti. 

(Taliánová, Holubová, Pilný, 2009; Sosna, 2003; Sigmundová, 2010) 



17 
 

Nezbytné je pacienta informovat o zajištění interního předoperačního vyšetření. Výsledky 

tohoto vyšetření by neměly být starší než 1 měsíc ke dni operace. Pacient je také seznámen, 

jak je možné hradit krevní ztráty po operaci. Pokud to umožňuje pacientův zdravotní stav, tak 

lékař pacientovi doporučí odběr krve na autotransfuzi. U pacientů, kde tento odběr není 

možný, jsou krevní ztráty hrazeny transfuzí od vhodného dárce. Lze využít i pooperační 

autotransfuzi, tzv. rekuperaci. Sestra pacienta informuje o tom, co si má s sebou přinést 

do nemocnice a vybaví ho informačním letáčkem. (Taliánová, Holubová, Pilný, 2009; Sosna, 

2003; Sigmundová, 2010)  

Krátkodobá předoperační příprava začíná příjmem pacienta na ortopedické oddělení. 

Na oddělení se pacienta ujímá sestra, která se pacientovi představí, vyplní s ním potřebou 

dokumentaci, seznámí pacienta s výkonem a léčebným režimem v rámci svých kompetencí. 

Poté seznámí pacienta s oddělením, vybavením pokoje, právy pacienta a hospitalizačním 

řádem a uloží ho na pokoj. Následuje příjem pacienta lékařem, který mu vysvětlí postup 

operace a následný pooperační režim a pacient podepíše tzv. informovaný souhlas s výkonem. 

Sestra provede odběr krve na krevní skupinu a oholí operační pole. Zajistí odvoz  pacienta na 

RTG pracoviště k provedení rentgenového snímku. V rámci předoperační přípravy je 

provedena fyzioterapeutem předoperační instruktáž pacienta. Pacientovi je zajištěn také 

pohovor s anesteziologem. Večer je pacientovi podána premedikace a aplikována 

antikoagulancia. Od půlnoci nesmí pacient nic jíst, pít a kouřit. (Taliánová, Holubová, Pilný, 

2009; Sigmundová, 2010)  

V rámci bezprostřední předoperační přípravy sestra změří pacientovi fyziologické funkce 

a podá nezbytné léky, které pacient trvale užívá, dle ordinace anesteziologa. U diabetiků podá 

diabetickou přípravu. Zkontroluje lačnění, odstranění šperků a zubní protézy. Zajistí zavedení 

PMK a provede bandáže dolních končetin. Podá premedikaci dle ordinace anesteziologa 

a poté předává pacienta spolu s dokumentací na operační sál anesteziologické sestře. 

(Taliánová, Holubová, Pilný, 2009; Sigmundová, 2010)   

6 Vlastní operační výkon 

Operaci provádí operatér za pomoci dvou až tří asistentů. Doba operace se pohybuje mezi 

jednou až dvěma hodinami, je prováděna po domluvě s anesteziologem v celkové nebo 

svodné anestezii. (Koudela a kol., 2004; Sosna a kol., 1999) 

Operace spočívá v náhradě poškozeného kyčelního kloubu endoprotézou. Po získání 

dostatečného přístupu je odstraněna hlavice kosti stehenní. V případě tzv. totální endoprotézy 
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se odstraní postižená chrupavka a upevní se umělá kloubní jamka do připraveného kostního 

lůžka. Do horního konce kosti stehenní je vyhlouben kanál a do něj je zaveden dřík 

endoprotézy s hlavicí, která je zakloubena do jamky. Rána je pečlivě sešita, odetnuté svaly 

jsou opět připevněny ke svým úponům. Do rány je zavedena podtlaková drenáž, která je 

ponechána dva až tři dny po operaci dle sekrece z rány. Rána je sterilně kryta. (Koudela 

a kol., 2004; Sosna a kol., 1999) 

Po operaci na končetiny přikládáme elastické bandáže a na operovanou končetinu na dva dny 

antirotační botu k prevenci luxace endoprotézy v prvních dnech po operaci. (Koudela a kol., 

2004; Sosna a kol., 1999) 

7 Pooperační průběh a rehabilitace 

Pooperační rehabilitace za hospitalizace je dobře rozpracována na každém ortopedickém 

oddělení, které provádí TEP. Může se drobně lišit dle preferencí jednotlivých pracovišť. 

Cílem této rehabilitace je postupná vertikalizace pacienta a nácvik samostatné chůze o berlích 

a nácvik sebeobsluhy. (Dungl, 2005; Sosna, 2003) 

0. – 1. pooperační den je pacient hospitalizován na JIP chirurgie, leží v poloze na zádech. 

Polohování operované dolní končetiny má zajištěno pomocí abdukčního klínu mezi koleny 

a pro zajištění fyziologického postavení v kyčelním kloubu je použita antirotační bota. 

Důležitá je dechová rehabilitace a cévní gymnastika. Na operované končetině pacient aktivně 

cvičí hlezenní kloub a izometricky gluteální svaly a m. quadriceps femoris. Provádí také 

aktivní cvičení zdravé dolní končetiny a horních končetin, s důrazem na natahovače lokte pro 

jejich význam při chůzi o berlích. Pacient je vertikalizován do sedu a stoje u lůžka a provede 

2 – 5 kroků u lůžka. Zátěž končetiny na 1/3 hmotnosti - pokládání končetiny vlastní vahou. 

(Dungl, 2005; Chaloupka a kol., 2001)  

2. – 3. pooperační den pacient nacvičuje trojdobou chůzi o francouzských holích. Nácvik 

chůze začíná simulací nášlapu. Zvládá chůzi po pokoji. (Dungl, 2005; Chaloupka a kol., 

2001) 

4. – 7. pooperační den přidáváme přetáčení na zdravý bok s molitanovým trojúhelníkem mezi 

dolními končetinami. Přidáváme cvičení vleže na břiše s izometrickým cvičením gluteálních 

svalů a m. quadriceps a cvičení flexe a extenze v kolenním kloubu. Prodlužujeme vzdálenost 

chůze. Pacient ujde ze začátku čtvrtinu, poté polovinu chodby o postupně zvládá chůzi po celé 

chodbě. (Dungl, 2005; Chaloupka a kol., 2001) 
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7. – 8. pooperační den  pacient provádí nácvik chůze  po schodech. 9. pooperační den je 

pacient propuštěn z hospitalizace domů. Před propuštěním je poučen o domácím režimu. 

Po vytažení stehů je pacient poučen v péči o jizvu. (Dungl, 2005; Chaloupka a kol., 2001) 

Pacient bývá propuštěn do domácího prostředí a následně do rehabilitačního zařízení (Luže – 

Košumberk, Jevíčko, Brandýs nad Orlicí apod.). Pacient by měl odcházet samostatně chodící, 

zatěžující operovanou končetinu asi třetinou hmotnosti. (Sosna, 1999; Sosna, 2003)  

Po propuštění domů pokračuje pacient ve cvičení, které se naučil v nemocnici, do první 

kontroly u operatéra, která probíhá 6 týdnů po operaci a další za 3 měsíce. Zátěž operované 

končetiny určuje vždy operatér! (Dungl, 2005; Chaloupka, 2001; Sosna, 1999; Sosna, 2003) 

8 Komplikace TEP kyčelního kloubu 

Implantace endoprotézy kyčelního kloubu je závažným operačním výkonem, který je spojen 

s rizikem vzniku řady možných komplikací. Komplikace se mohou objevit v průběhu vlastní 

operace, v časném pooperačním období i ve větším časovém odstupu od operace. Podle toho 

komplikace rozdělujeme na: 

Peroperační komplikace – mohou vzniknout i při šetrné a fyziologické operační technice 

během operace. Mezi tyto komplikace řadíme větší krvácení, poškození nervů (n. femoralis, 

n. ischiadicus), poranění velkých cév a eventuelně zlomeniny kosti stehenní. Během operace 

jsou všechny tyto komplikace ošetřeny, mohou však v pooperačním období způsobit změnu 

v rytmu rehabilitace a postupu zatěžování operované dolní končetiny. (Karpaš, 2004; Koudela 

a kol., 2004) 

Časné pooperační komplikace – mezi tyto komplikace patří luxace endoprotézy. Luxace se 

objevují v rozmezí 1 – 10 % u primárních implantací a až u 20% reimplantací. Zadní luxace je 

nejčastější a tvoří 70 – 90 % všech vymknutí. Asi 70 % luxací vzniká během prvního měsíce 

po implantaci.  Méně než v 1 % luxovaných TEP dojde k první luxaci až po 5 letech 

od implantace. (Dungl, 2005) 

Závažnou komplikací je tromboembolická nemoc (TEN). Jde o akutní stav, kdy dojde 

k vytvoření krevní sraženiny v žilách DK nebo pánve s následným uvolněním do plic (plicní 

embolizace), kdy může dojít až ke smrti pacienta. Důležitá je intenzivní preventivní péče, 

která zahrnuje léčbu medikamentozní (nízkomolekulární hepariny), bandážování, časnou 

pohyblivost a dostatek tekutin. (Karpaš, 2004; Sosna a kol., 1999)  
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Další komplikací je infekt implantované endoprotézy. K prevenci této komplikace se provádí 

implantace na speciálních operačních sálech, které splňují nejpřísnější hygienická 

a vzduchotechnická opatření (s tzv. laminárním prouděním vzduchu) pod clonou antibiotik. 

I přes to může k této infekční komplikaci dojít. V případě, že má pacient zhoršenou 

obranyschopnost proti infekci, nebo je nositelem infekčního ložiska v těle (zubní váček, 

vleklá infekce močových cest, zánět vedlejších nosních dutin, gynekologická infekce či 

zánětlivá ložiska v pohybovém aparátu). Infikovaný kyčelní kloub je třeba z organismu 

vyjmout, infekční ložisko vyléčit a za příznivých podmínek opět implantovat speciální 

endoprotézu. (Karpaš, 2004; Sosna a kol., 1999) 

Pozdní pooperační komplikace – dochází k nim v delším časovém odstupu od operace, 

tj. několik měsíců až let. Může dojít k uvolnění endoprotézy či k únavovému poškození 

materiálu, kdy velkou roli hraje přetěžování operované končetiny. (Karpaš, 2004; Koudela 

a kol., 2004) 

Další komplikace totální náhrady kyčelního kloubu dle Dungla (2005): 

Otěr u totální endoprotézy kyčle vzniká pohybem mezi protilehlými komponentami v zátěži. 

Jde o hlavní měřítko selhání endoprotézy s potřebou reoperace. (Dungl, 2005) 

Heterotopická osifikace vzniká především u mužů někdy z nejasné příčiny, u některých stavů 

jako např. morbus Bechtěrev, morbus Forestier, hypertrofická osteoartróza a dalších, je její 

výskyt významně vyšší. Častěji vzniká u poúrazových stavů, kde došlo ke zhmoždění 

měkkých tkání, nebo po nešetrných operacích. (Dungl, 2005) 

Periprotetické zlomeniny jsou důsledkem implantace v nižším věku. Pacient má implantát 

ve femuru dlouhou dobu a postupně dochází k úbytku kostní hmoty. Periprotetické zlomeniny 

se rozdělují do třech typů – typ A, B, C. (Dungl, 2005) 

Nestejná délka končetin – v ideálním případě by měla být délka končetiny po implantaci TEP 

stejná jako před operací, pokud nebyla zkrácena. Častěji je končetina operací prodloužena 

(prodloužení do 4 cm nečiní potíže). Při větším prodloužení končetiny hrozí možnost 

přechodné nebo trvalé parézy nn. ischiadici. (Dungl, 2005) 

Poranění nervů může vzniknout při velkém prodloužení končetiny, při poranění nesprávným 

založením hrotnatého elevatoria, po reimplantaci s použitím šroubovací jamky, kdy dochází 

k opakované traumatizaci nervu o ostrý závit. (Dungl, 2005) 
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9 Luxace TEP 

9.1 Mechanismus luxace endoprotézy 
Mechanismus luxace TEP je trojí. Může dojít ke spontánní luxaci, která nastane při 

nedostatečné stabilitě endoprotézy z důvodu technické chyby či rizikového pacienta. Dalším 

mechanismem je páčení krčku femorální komponenty o okraj náhrady acetabula. A nakonec 

páčení kostěného femuru o kostní prominenci pánve. (Dungl, 2005) 

Pacienti, kteří mají jamku s větším průměrem a hlavičky o průměru 22 mm, jsou více 

ohroženi luxací totální endoprotézy. (Dungl, 2005) 

Stav se projeví výraznou, náhle vzniklou bolestivostí, omezením pohybu v kyčelním kloubu 

a zkrácením končetiny. Vzniká při provedení krajního pohybu, nedodržením zákazu přinožení 

a zevní rotace operované dolní končetiny. Tento stav vyžaduje urgentní návštěvu ortopeda 

a úpravu postavení kloubu. (Sosna a kol., 1999; Karpaš, 2004) 

9.2 Léčba 
Při luxaci TEP kyčelního kloubu léčba zahrnuje postup konzervativní a v některých případech 

i operační. Za předpokladu souhlasu pacienta se lékař za asistence 1 – 2 osob, které fixují 

pánev, pokusí provést repozici při plném vědomí. Repoziční manévr trvá velmi krátkou dobu 

a cílem je zakloubit luxovanou hlavici zpět do jamky. Pokud se takto repozice nezdaří, či 

pacient nesouhlasí, je nutno provést nápravu v krátkodobé celkové anestezii. Poté je nutná 

imobilizace pacienta, názory na její dobu nejsou však jednotné, pohybují se mezi 3 až 12 

týdny. V případě nezdaření zavřené repozice z důvodu repoziční překážky se luxovaná 

končetina ponechává a pacient je připravován k provedení revizní operace. Při revizní operaci 

je zapotřebí ve více než polovině případů opravit orientaci acetabula, výjimečně je indikována 

rotační osteotomie. (Vejvodová, 2006; Dungl, 2005) 

10 Prevence luxace TEP 

V souvislosti s TEP kyčle mluvíme o rizikových pohybech, při kterých hrozí zvýšené 

nebezpečí luxace TEP. Patří sem zevní rotace a addukce v kyčelním kloubu. Flexe nad 90°, 

při které může snadno dojít k vykloubení dozadu a nedoporučuje se ani flexe v kyčli 

s extendovaným kolenem. Z tohoto důvodu je důležité pacienta po implantaci TEP 

informovat o situacích v běžném životě, při nichž k rizikovým pohybům dochází a poučit ho, 

jak se jim vyvarovat. Abychom zabránili luxaci TEP kyčle, zakázaným činnostem je nutno se 

vyhýbat minimálně 3 měsíce po operaci – tato doba se může lišit v závislosti na postavení 

dolní končetiny, řídíme se doporučením operatéra. (Dungl, 2005; Sosna, 1999; Sosna, 2003) 
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10.1 Nedoporučené činnosti 
Pacient  by neměl sedět tak, aby mezi DK a trupem svíral úhel větší než 90° - pacient by měl 

sedět na vysokých a tvrdších židlích a měl by se vyvarovat sedu v hlubokých křeslech. 

Vhodné je pro pacienta používat nástavec na WC. Při dosedání by měl pacient předsunovat 

operovanou DK před sebou. Pacient nesmí dělat dřepy, shýbat se a předklánět se, křížit 

končetiny. Na lůžku by se neměl přetáčet bez polštáře mezi DKK. Dále by neměl pacient 

cvičit flexi v kyčelním kloubu s nataženou DK  a na chůzi by neměl používat pantofle nebo 

bačkory – měl by používat pevné boty s pevnou podrážkou. Nevhodné je pro pacienta řídit 

3 měsíce od operace automobil, jako spolujezdec může jezdit již po propuštění. Důležité ale 

je, aby dbal na to, aby nedošlo k výraznému ohnutí operovaného kyčelního kloubu. Pacientovi 

není dovoleno nosit předměty těžší než 5 kg. Pacient by si neměl obouvat ponožky a boty sám 

– nejméně v prvních 6 týdnech, poté s pomůckami (navlékač punčoch, dlouhá lžíce na boty). 

Nevhodné je pro pacienta přetěžovat jednostranně operovanou DK – měl by střídat polohy: 

sed – leh – chůze a  také by neměl doskakovat na operovanou DK. Pacient by se měl 

vyvarovat kontaktních sportů, jízdy na koni, prudším běhům a skokům. (Dungl, 2005; Sosna, 

1999; Sosna, 2003; Širůčková, 2010) 

10.2 Doporučené činnosti 
Mezi doporučené činnosti lze zařadit každodenní procházky, jízdu na rotopedu se zvýšeným 

sedátkem, plavání, cvičení v bazéně, pravidelné cvičení – minimálně dvakrát denně dle 

pokynů fyzioterapeuta, pravidelné kontroly u lékaře. (Dungl, 2005; Sosna, 1999; Sosna, 2003) 

11 Ošetřovatelská péče o pacienta po luxaci TEP kyčelního kloubu 

11.1 Příprava pacienta před repozicí TEP bez CA 
Tento výkon se po potvrzení diagnózy provádí při příjmu pacienta na ambulanci na základě 

souhlasu pacienta. Před výkonem pacientovi aplikujeme analgetika a vysvětlíme mu postup 

prováděného výkonu. Poté se lékař za asistence 1 – 2 osob, které fixují pánev, pokusí provést 

repozici luxované TEP. Po výkonu je pacient přijat na ortopedické oddělení k hospitalizaci 

a následné péči. (Vejvodová, 2006) 

11.2 Příjem a předoperační příprava pacienta  
Při přijetí pacienta na ortopedické oddělení s  luxací TEP kyčelního kloubu se provede 

rentgenový snímek kyčelního kloubu. Pacienta přijmeme, uložíme na lůžko, seznámíme 

ho s oddělením, právy pacienta a hospitalizačním řádem. Poté začínáme s předoperační 

přípravou před  zavřenou repozicí TEP v celkové anestezii, proto nepodáváme pacientovi nic 
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per os. Účelem předoperační přípravy je snížení rizika operace na minimum a zabránění 

komplikací. Její rozsah ovlivňuje akutnost výkonu. V případě luxace TEP kyčle se snažíme 

provést v krátkém časovém intervalu základní laboratorní vyšetření, které spolu s žádankou 

odešleme do laboratoře na STATIM a další nezbytná vyšetření k posouzení rizika operace. 

Zajistíme interní předoperační vyšetření u lůžka pacienta pro imobilitu. Po kompletaci 

předoperačního vyšetření zajistíme anesteziologické konzilium k naordinování premedikace. 

Ke každé operaci je nutný souhlas pacienta s výkonem, proto dáme pacientovi po předchozím 

řádném informování o výkonu lékařem, k podpisu tzv. informovaný souhlas s výkonem. 

Tento stav provází výrazná bolestivost, proto tlumíme bolest opioidními analgetiky nebo 

nesteroidními antirevmatiky dle ordinace lékaře a sledujeme jejich účinek. Intenzitu bolesti 

sledujeme a zaznamenáváme do dokumentace. Bezprostředně před operací si pacient odloží 

všechny šperky a vyndá zubní protézu. Po přípravě pacienta, a po telefonické výzvě ze sálu 

podáme premedikaci dle ordinace anesteziologa a poté svlečeného pacienta zakrytého 

přikrývkou odvážíme spolu se sanitářem na operační sál, kde ho předáváme spolu 

s dokumentací anesteziologické sestře. Touto fází končí předoperační příprava. (Vomela, 

1998; Zeman a kol., 2000; Slezáková a kol., 2007)  

11.3 Pooperační péče 
Po výkonu je pacient z operačního sálu přeložen na dospávací pokoj, kde mu jsou 

monitorovány základní životní funkce a dle potřeby tlumena bolest. Po převzetí pacienta 

z dospávacího pokoje na standardní oddělení je uložen do polohy na zádech s mírně 

zvýšeným podhlavním panelem. Mezi kolena mu dáme abdukční klín a přiložíme antirotační 

botu. Lůžko zajistíme postranicemi pro bezpečnost pacienta, k lůžku dáme pacientovi 

signalizační zařízení. Měříme fyziologické funkce (TK, P) dle ordinace anesteziologa 

a sledujeme celkový stav pacienta. V rámci prevence aspirace nepodáváme ještě 2 hodiny nic 

per os, vše záleží na stavu pacienta – případně řešíme nauzeu a zvracení aplikací antiemetik. 

Necháme dokapat infuzi ze sálu a v případě, že intravenózní kanyla již není zapotřebí, 

odstraníme ji. Sledujeme, zda se pacient po operaci vymočil. Pokud se pacient nevymočí do 

6 hodin od výkonu, provedeme vycévkování močového měchýře, nebo permanentní 

zacévkování močového měchýře. U mužů tento výkon provádí lékař, sestra lékaři asistuje. 

Poté nadále sledujeme močení. Vyprazdňování zajišťujeme na podložní mísu. Pacient 

dodržuje klid na lůžku. Názory na dobu imobilizace se velice různí, záleží však na zvyklosti 

oddělení. Po dobu imobilizace je důležité dbát na prevenci dekubitů. Na zmírnění bolesti 

podáváme analgetika i.m. nebo per os dle ordinace lékaře, sledujeme jejich účinek 
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a zaznamenáváme do dokumentace. Podáváme chronickou medikaci dle ordinace lékaře. 

V rámci prevence TEN přikládáme elastické bandáže a kontrolujeme jejich funkčnost, 

zajistíme včasnou rehabilitaci vedenou fyzioterapeutem a aplikujeme antikoagulancia 

(Clexane) dle ordinace lékaře. Dbáme také na dostatečnou hydrataci pacienta. Kontrolujeme 

správnost antiluxačního postavení končetiny, pacienta edukujeme o dodržování pohybových 

zásad. Druhý den je pacient postupně vertikalizován do sedu, stoje a chůze. Cvičení, 

rehabilitaci, způsob vstávání a sedání, chůzi o berlích zajišťuje fyzioterapeut ve spolupráci se 

sestrami. Po zvládnutí samostatné tříbodové lokomoce o francouzských berlích je pacient 

propuštěn do domácí péče. Před propuštěním je opakovaně edukován o dodržování zásad 

v pohybovém režimu a prevenci luxace TEP. (Slezáková a kol., 2007; Zeman a kol., 2000).  

12 Edukace 

Edukace pacientů po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu je velice důležitý a zásadní 

krok v ošetřovatelském procesu, jelikož zabraňuje riziku vzniku nežádoucích pooperačních 

komplikací, zvláště luxace TEP. Edukace pacientů by měla probíhat již v předoperačním 

období, v průběhu hospitalizace a samozřejmě i před propuštěním do domácí péče. Právě 

v období po propuštění pacienta do domácí péče vzniká největší riziko vzniku luxace TEP 

kyčelního kloubu.  

Pojem edukace vychází z latinského slova educo, educare, což znamená vést vpřed, 

vychovávat. Dle Juřeníkové (2010) je edukace proces soustavného ovlivňování chování 

a jednání jedince s cílem navodit pozitivní změny v jeho vědomostech, postojích, návycích 

a dovednostech. 

Jedinec, který zprostředkovává edukaci a je aktivním producentem vyučování, je nazýván 

edukátorem. Ve zdravotnictví to je nejčastěji lékař, všeobecná sestra, fyzioterapeut apod. 

Subjektem učení je ve zdravotnickém zařízení nejčastěji zdravý nebo nemocný člověk nebo 

zdravotník, který si prohlubuje svoje vědomosti v rámci celoživotního vzdělávání. Tento 

jedinec je označován jako edukant. Místo, ve kterém edukace probíhá, se nazývá edukační 

prostředí. Edukační prostředí ovlivňuje například osvětlení, zvuk, barva, prostor, nábytek 

i atmosféra edukace. (Juřeníková, 2010; Špirudová a kol., 2006) 

Edukaci dělíme na základní, reedukační a komplexní. Při základní edukaci jsou jedinci 

předávány nové vědomosti a dovednosti. Jedinec je tak motivován ke změně hodnotového 

žebříčku a postojů. Reedukační edukací navazujeme na předchozí dovednosti a vědomosti 

edukovaného jedince, které stále prohlubujeme. Ke komplexní edukaci dochází, když jsou 
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jedinci v jednotlivých etapách předávány ucelené vědomosti, upevňovány dovednosti 

a postoje ve zdraví prospěšných opatřeních. (Juřeníková, 2010) 

12.1 Fáze edukace 
Edukace probíhá v 5 fázích. V první fázi edukátor zjišťuje úroveň vědomostí, dovedností, 

návyků, postojů edukanta a jeho edukační potřeby. Pro zjišťování těchto informací se 

používají metody pozorování či rozhovor. Ve druhé fázi edukátor plánuje cíle, vhodnou 

metodu, formu, obsah edukace, pomůcky, časový rámec a způsob edukace. Třetí fáze probíhá 

jednotlivými kroky. Prvním krokem je motivace edukanta. Na tuto fázi navazuje expozice, při 

které edukantům zprostředkováváme nové poznatky. Edukant by se měl na tomto kroku 

aktivně podílet. Na expozici navazuje fixace, při které by měly být získané vědomosti nebo 

dovednosti procvičovány a opakovány na základě předchozích vědomostí a dovedností. Dále 

navazuje průběžná diagnostika, při které se zjišťuje úroveň podaných informací či dovedností, 

jejich pochopení a zájem edukanta. Po tomto kroku následuje aplikace, při které se snažíme, 

aby edukant dokázal získané vědomosti a dovednosti použít. Čtvrtá fáze slouží k upevnění 

a prohlubování učiva. Tato fáze je jedním z nezbytných kroků uchování vědomostí 

v dlouhodobé paměti. Je nutné, aby bylo získané učivo systematicky opakováno 

a procvičováno. V poslední fázi se snažíme zhodnotit výsledky edukanta, ale i naše. 

Hodnocení výsledků nám dává možnost zpětné vazby mezi námi a edukantem. (Juřeníková, 

2010) 

12.2 Učební pomůcky 
Mezi nejčastěji využívané pomůcky ve zdravotnictví patří textové učební pomůcky. Tyto 

pomůcky jsou dostupné, přenosné, výhodou je snadná manipulace, psaný text si lze snadno 

zapamatovat a můžeme se k němu kdykoliv vrátit, můžeme si zvolit učební tempo. 

Nevýhodou je malá zpětná vazba mezi edukantem a edukátorem, dlouhá doba přípravy, 

informace jsou sděleny pouze textem, obrázky, případně doplněny grafy. Příkladem takových 

učebních pomůcek jsou učebnice, letáky, brožury, časopisy, noviny, pracovní materiál. 

K edukaci lze také využívat vizuální, auditivní nebo audiovizuální učební pomůcky. 

Využívány jsou také počítačové edukační programy a internet. (Juřeníková, 2010) 
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II. Výzkumná část 

1 Výzkumné otázky 

1. Bude luxace totální endoprotézy kyčelního kloubu častější u žen nebo u mužů? 

2. Jaká bude nejčastější příčina luxace totální endoprotézy kyčelního kloubu? 

3. Budou pacienti schopni vyjmenovat zásady v pooperační rehabilitaci? 

4. Budou pacienti znát důvod dodržování zásad v pohybovém režimu? 

2 Metodika 

Bakalářská práce je teoreticko-výzkumného charakteru. Výzkumné šetření probíhalo  

v nemocnici okresního typu na oddělení ortopedie, které má 30 lůžek. Dotazníky jsem 

respondentům rozdávala sama a v době mé nepřítomnosti byly dotazníky rozdávány 

prostřednictví všeobecných sester na sledovaném oddělení. Na základě předem sestaveného 

dotazníku (viz. příloha č. 1), byl veden rozhovor s každým  respondentem osobně, pro lepší 

pochopení otázek a úplnost dotazníku. Rozhovor probíhal v den propuštění pacienta 

do domácí péče, tedy 9. pooperační den. Vzhledem k osobnímu rozhovoru a spolehlivosti 

všeobecných sester byla návratnost dotazníků 100 %. 

Ve statistické části jsem vyhodnotila údaje o počtu provedených TEP kyčelního kloubu za rok 

2011 na ortopedickém oddělení v nemocnici okresního typu. Dále jsem zpracovala údaje 

o počtu pacientů hospitalizovaných s luxací TEP kyčelního kloubu v období od 1. ledna do 

31. prosince 2011. U těchto pacientů jsem se zaměřila na pohlaví, věk, příčinu luxace a jakým 

způsobem se luxovaná TEP řešila. 

Pro vypracování další části jsem použila metodu ošetřovatelského procesu. Zpracovala jsem 

1 vzorovou kazuistiku u pacienta s luxací totální endoprotézy kyčelního kloubu dle modelu 

funkčního zdraví podle Marjory Gordonové. Struktura posouzení a plán ošetřovatelské péče je 

vypracován podle NANDA taxonomie II. Všechny údaje jsem získala se souhlasem pacienta 

a po schválení výzkumného šetření zdravotnickým zařízením při anamnestickém rozhovoru 

na ortopedickém oddělení nemocnice okresního typu. Informace jsem také získávala 

z lékařské a ošetřovatelské dokumentace.  

Na závěr jsem vytvořila edukační materiál zaměřený především na luxaci TEP, který je určen 

pro pacienty po operaci TEP kyčle hospitalizovaných na oddělení, kde probíhal výzkum. 
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3 Výzkumný nástroj 

Jako výzkumný nástroj jsem zvolila dotazník. Dotazník obsahoval celkem 17 otázek, z toho 

15 otázek bylo uzavřených, kdy dotazovaný volí předem daných odpovědí a 2 otázky 

otevřené, kdy dotazovaný odpověď vypisuje. (Kutnohorská, 2008)  

4 Vzorek respondentů 

Zkoumaným souborem byla skupina 30 respondentů, bez rozlišení věku či pohlaví. 

Dotazováni byli respondenti po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu hospitalizováni 

na oddělení ortopedie nemocnice okresního typu. 

5 Průběh výzkumu 

Před samotným zahájením výzkumu byla provedena v únoru 2012 pilotáž u 5 respondentů, 

při které bylo sledováno, zda respondenti dotazníku rozumí. Žádný z respondentů neměl 

s vyplněním dotazníku problém. Vlastní výzkum probíhal od března 2012 do května 2012. 

Hlavním cílem bylo zjistit informovanost respondentů o pooperační rehabilitaci a znalost 

rizikových pohybů po operaci TEP kyčle a vytvoření edukačního materiálu zaměřeného 

na prevenci luxace TEP kyčle. 

6 Zpracování dat 

Ke zpracování získaných a vyhodnocených dat byly použity grafy a tabulky, které byly 

vytvořeny v programu Microsoft Office Excel. V tabulkách byla vypočtena absolutní (ni) 

a relativní (fi) četnost zjištěných dat a celkový sledovaný počet (Σ) respondentů. Ke každé 

otázce byla vytvořena tabulka nebo graf a krátký komentář, hodnotící danou otázku. 

7 Statistické údaje 

V období od 1.1. do 31.12. 2011 bylo na oddělení ortopedie nemocnice okresního typu 

provedeno 247 TEP kyčelního kloubu. Ve stejném období bylo přijato celkem 19 pacientů 

s luxací TEP kyčelního kloubu, z toho 12 žen a 7 mužů ve věkovém rozmezí od 63 do 83 let. 

Nejčastější příčiny luxace TEP jsou zobrazeny na obrázku č. 3. Způsoby řešení luxací TEP 

jsou zobrazeny na obrázku č. 4.  

Většinu údajů jsem získala svojí odbornou praxí a docházením na ortopedickém oddělení 

v uvedeném období, některé informace jsem získala ve spolupráci s vrchní sestrou 
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ortopedického oddělení a zbývající údaje jsem si vyhledávala pomocí nemocničního 

informačního systému NIS Medea. 

 

 
Obr. 1 Graf počtu implantovaných TEP kyčle a ošetřených luxací TEP kyčle v r. 2011 

Na obr. č. 1 je uveden počet implantovaných TEP kyčelního kloubu a počet ošetřených luxací 

TEP kyčelního kloubu za rok 2011. Za uvedené období bylo provedeno celkem 247 TEP 

kyčle a ošetřeno 19 luxací TEP kyčle. 

 

 
Obr. 2 Graf počtu pacientů s luxací TEP kyčle dle věku a pohlaví 
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Na obr. č. 2 je uveden počet přijatých pacientů s luxací TEP kyčle dle věku a pohlaví. 

Ve věkovém rozmezí 61-70 let byli přijato 7 mužů. Ženy byly v tomto věkovém rozmezí 

přijaty 3. Ve věkovém rozmezí 71-80 let nebyl přijat žádný muž a byly přijaty celkem 2 ženy. 

Ve věku nad 80 let bylo přijato 7 žen. 

 

 
Obr. 3 Graf nejčastějších příčin luxace TEP kyčle 

Ze získaných údajů je na obr. č. 3 zřejmé, že u 8 pacientů (42%) byl příčinou luxace TEP 

kyčelního kloubu předklon či ohnutí se, u 4 pacientů (21%) došlo k luxaci při obouvání či 

navlékání ponožek a dále u 3 pacientů (16%) byl příčinou luxace pád nebo uklouznutí.          

U 1 pacientky (5%) došlo k luxaci TEP při zakopnutí, dále u 1 pacientky (5%) k luxaci došlo 

při vstávání z postele, při kerém jí přeskočilo v kyčli a již se nepostavila a u dalšího 

1 pacienta (5%) došlo k luxaci TEP po provedení nevhodného pohybu v kyčli, kdy pacient 

udával, že se špatně pohnul a pocítil lupnutí v kyčli, při kterém došlo k vykloubení TEP. 

V jednom případě (5%) není příčina luxace známa.  
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Obr. 4 Graf způsobů řešení luxací TEP 

Obr. č. 4 ukazuje způsoby, jakými se luxovaná TEP kyčle řešila. V 84% se prováděla zavřená 

repozice v krátkodobé CA, v 11% byla provedena krvavá repozice. A v 5% se luxace TEP 

řešila zavřenou repozicí bez CA, kdy se luxovaná TEP kyčle zreponovala přímo na lůžku 

při plném vědomí a se souhlasem pacienta. 
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8 Prezentace výsledků dotazníku 

Otázka č. 1: Jakého jste pohlaví? 
 

 
Obr. 5 Graf pohlaví dotazovaných respondentů 

Na obr. č. 5 je znázorněn počet respondentů dle pohlaví. Zkoumaným vzorkem bylo celkem 

30 respondentů, z toho bylo dotazováno 16 žen (53%) a 14 mužů (47%). 

Otázka č. 2: Byl/a jste seznámen/a s rizikovými pohyby spojenými s totální 
endoprotézou kyčelního kloubu? 
 

Tab. 1 Seznámení respondentů s rizikovými pohyby 

seznámení s rizikovými pohyby absolutní četnost relativní četnost v % 
ano 30 100 
ne 0 0 
nevím 0 0 
celkem 30 100 
  

V tabulce č. 1 jsou znázorněny odpovědi respondentů, zda byli seznámeni s rizikovými 

pohyby spojenými s TEP kyčelního kloubu. Všichni respondenti (100%) uvedli, že ano. 
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Otázka č. 3: Kdo Vás jako první o rizikových pohybech informoval? 

 
Obr. 6 Graf informování pacientů o rizikových pohybech 

Z obr. č. 6 vyplývá, že nejčastěji byli respondenti informováni o rizikových pohybech 

v kyčelním kloubu prostřednictvím rehabilitačních pracovníků. Takto odpovědělo 21 

respondentů (70%). Méně častá odpověď byla, že je informoval jako první lékař, tato 

odpověď se vyskytla u 8 respondentů (27%). 1 respondent (3%) odpověděl, že byl 

informován sestrou. 

 

Otázka č. 4: Vypište 5 zásad správné pooperační rehabilitace, které musíte 
dodržovat 
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Obr. 7 Graf zásad správné pooperační rehabilitace 

Otázka č. 4 byla otevřeného typu, na základě nastudované literatury jsem pro  vyhodnocování 

výsledků stanovila 5 zásad správné pooperační rehabilitace a poté jsem vyhodnocovala, zda 

respondent zodpoví alespoň některou ze zásad. Výsledky jsou zobrazeny na obr. č. 7. Jednu 

ze zásad – nekřížit končetiny, uvedlo 23 respondentů (29%). Nevytáčet nohu ven, uvedlo 

10 respondentů (13%). Nepředklánět se, považovalo za správnou zásadu 19 respondentů 

(24%). Nepřesahovat úhel 90° při sedu, uvedlo 9 respondentů (11%) a jako správnou zásadu, 

chodit o berlích, považovalo 18 respondentů (23%). 

Otázka č. 5: V jaké poloze musí být po operaci operovaná končetina? 
 

 
Obr. 8 Graf o správné poloze operované končetiny 

Obr. č. 8 zobrazuje odpovědi respondentů o správné poloze operované končetiny. 

Z celkového počtu 30 (100%) respondentů, 24 respondentů (80%) odpovědělo správně, že 

doporučenou polohou je natažená končetina, špičky směřují do středu. Zbývajících 

6 respondentů (20%) uvedlo jako správnou polohu: natažená končetina, špičky směřují ven.



34 
 

Otázka č. 6: 3 měsíce po operaci nesmíte spát v poloze: 

Tab. 2 Nevhodná poloha ke spánku 3 měsíce po operaci 

nevhodná poloha ke spánku absolutní četnost relativní četnost v % 
na zádech 0 0 
na boku operované strany 30 100 
nic mi nebylo zakázáno 0 0 
celkem 30 100 
 

Z tabulky č. 2 vyplývá, že všech 30 respondentů (100%) odpovědělo správně, že 3 měsíce po 

operaci nesmí spát na boku operované strany. 

Otázka č. 7: Po operaci je nutné mít mezi dolními končetinami: 
 

Tab. 3 Vhodná pomůcka mezi dolní končetiny 

pomůcka mezi DKK absolutní četnost relativní četnost v % 
ručník 0 0 
nic 0 0 
klínový polštář 30 100 
nevím 0 0 

celkem 30 100 
 

V tabulce č. 3 je znázorněno, co je nutné mít dle respondentů mezi dolními končetinami 

po operaci. Všech 30 respondentů (100%) správně uvedlo, že je nutné mít mezi dolními 

končetinami klínový polštář. 
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Otázka č. 8: Z lůžka musíte vstávat vždy na stranu: 
 

 
Obr. 9 Graf správného vstávání z lůžka 

Na obr. č. 9 je znázorněno, na kterou stranu se musí po operaci vstávat. 23 respondentů (77%) 

správně uvedlo, že musí vždy vstávat na stranu zdravé končetiny, 4 respondenti (13%) 

odpověděli, že je jedno, na kterou stranu musí vstávat z lůžka. Zbývající 3 respondenti (10%) 

uvedli, že musí vstávat na stranu operované končetiny. 

Otázka č. 9: Při chůzi o francouzských berlích po rovině se postupuje: 
 

 
Obr. 10 Graf správné chůze o berlích po rovině 
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Obr. č. 10 znázorňuje znalost respondentů správné chůze o berlích po rovině. Celkem 27 

respondentů (89%) uvedlo správně postup chůze: berle – nemocná – zdravá. 2 respondenti 

(7%) uvedli jako správný postup: nemocná – zdravá – berle a 1 respondent (4%) uvedl jako 

správný postup: berle – zdravá – nemocná. 

Otázka č. 10: Při dosedání na WC musíte operovanou končetinu: 
 

 
Obr. 11 Graf správného dosedání na WC 

Na obr. č. 11 jsou uvedeny odpovědi respondentů o správném dosedání na WC. 

27 respondentů (90%) odpovědělo, že při dosedání na WC musí operovanou končetinu 

nataženou předsunovat. Tato odpověď je považována za správnou. A 3 respondenti (10%) 

odpověděli, že musí operovanou končetinu pokrčit. 
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Otázka č. 11: Můžete se ohýbat pro spadený předmět? 
 

 
Obr. 12 Graf možnosti ohýbání pro spadený předmět 

Z obr. č. 12 vyplývá, že 27 respondentů (90%) správně odpovědělo, že se nemůžou ohýbat 

pro spadený předmět, další 2 respondenti (7%) uvedli, že se se pro spadený předmět ohýbat 

mohou a zbývající 1 respondent (3%) nevěděl, zda se pro spadený předmět může ohýbat. 

Otázka č. 12: Po operaci je pro sed vhodné: 
 

 
Obr. 13 Graf vhodného místa k sezení 



38 
 

Na obr. č. 13 je znázorněno, že všech 30 respondentů (100%) vědělo, že vhodná pro sezení je 

vyvýšená židle s tvrdší sedačkou a pevným opěradlem. 

Otázka č. 13: Při chůzi o francouzských berlích do schodů se postupuje: 
 

 
Obr. 14 Graf správné chůze o berlích do schodů 

Obr. č. 14 ukazuje, jak respondenti znají správnou chůzi o berlích do schodů. 20 respondentů 

(67%) uvedlo jako správnou chůzi: zdravá – nemocná – berle, což je správná odpověď. Dále 5 

respondentů (17%) uvedlo, že při chůzi do chodů se postupuje: berle – zdravá – nemocná. 4 

respondenti (13%) považují za správný postup: nemocná – zdravá – berle a 1 respondent 

uvedl jako správnou odpověď: berle – nemocná – zdravá.  
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Otázka č. 14: Jaký úhel v kyčelním kloubu nesmíte přesáhnout při sedu? 
 

 
Obr. 15 Graf max. možného úhlu v kyčelním kloubu 

Na obr. č. 15 je uvedeno, jaký úhel v kyčelním kloubu nesmí respondenti překročit při sedu. 

Celkem 29 respondentů (97%) správně uvedlo jako maximální úhel 90° a 1 respondent uvedl, 

že nesmí překročit úhel 80°. 

Otázka č. 15: Můžete se po operaci otáčet na zdravý bok? 
 

 
Obr. 16 Graf správného otáčení na zdravý bok 
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Na obr. č. 16 je uvedeno, že 26 respondentů (87%) se správně domnívá, že se po operaci 

mohou otáčet na zdravý bok s klínem mezi nohama, 3 respondenti (10%) uvedli, že se nelze 

otáčet na zdravý bok a 1 respondent (3%) uvedl, že se může na zdravý bok otáčet bez 

omezení. 

Otázka č. 16: Dodržujete zásady pooperační rehabilitace? 
 

 
Obr. 17 Graf dodržování zásad pooperační rehabilitace 

Obr. č. 17 znázorňuje odpovědi respondentů, kdy bylo zjišťováno, zda dodržují pooperační 

rehabilitaci. 28 respondentů (93%) odpovědělo, že pooperační rehabilitaci dodržují 

a 2 respondenti (7%) odpověděli, že ji dodržují jen částečně. 

Otázka č. 17: Napište, z jakého důvodu nesmíte po operaci provádět 
rizikové pohyby v kyčelním kloubu: 
 

Tab. 4 Odpovědi respondentů 

odpovědi absolutní četnost relativní četnost v % 
vykloubení 26 87 
chybná odpověď 2 7 
žádná odpověď/nevím 2 7 
celkem 30 100 
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V tabulce č. 4 jsou uvedeny odpovědi, které byly respondenty uváděny. 26 respondentů 

uvedlo správnou odpověď, že rizikové pohyby v kyčelním kloubu nesmí provádět z důvodu 

rizika vykloubeni TEP. 2 respondenti (7%) odpověděli na otázku chybně a zbylí 2 respondenti 

(7%) na otázku odpověď nevěděli. 

 

9 Kazuistika 

Pacientka B. K., 69 let, byla dne 31. 12. 2011 přivezena RZP na chirurgickou pohotovostní 

ambulanci pro luxaci TEP pravého kyčelního kloubu, která jí byla implantována před 7 lety, 

nyní šlo o druhou luxaci. Pacientka ráno pocítila bolest v koleni, zakopla přitom o nohu stolu 

a došlo k vykloubení totální náhrady pravé kyčle, na pravou nohu se již nepostavila. Proveden 

RTG snímek pravé kyčle, potvrzena luxace TEP. Na ambulanci pokus o repozici, která se ale 

nezdařila, proto pacientka přijata na ortopedické oddělení k provedení zavřené repozice v CA. 

 

Anamnéza 

• Osobní anamnéza – prodělala běžná dětská onemocnění 

• Farmakologická anamnéza – trvale užívá kortikoidy, antiulcerotika, antiarytmika, 

antihypertenziva a vitamín D 

• Alergická anamnéza – udává alergii na Biseptol a Indometacin 

• Sociální anamnéza – je vdova, bydlí sama, dochází za ní pravidelně dcera 

• Pracovní anamnéza – v současné době je již ve starobním důchodu, dříve pracovala 

jako zdravotní sestra 

 

Hlavní diagnóza 

Luxatio TEP coxae l. dx. recid. 

 

Vedlejší diagnózy 

• Revmatoidní artritida 

• ICHS chronická 
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• Arteriální hypertenze 

• Hypercholesterolémie 

• VCHGD – poléková a sezónní exacerbace 

• Anémie chronických chorob 

• St. p. TEN ad pulm v dokumentaci 

• St. p. TEP coxae l. dx. pro nekrózu v 5/05 

• St. p. TEP coxae l. sin pro nekrózu v 2/05 

 

Medikace 

• Medrol 4 mg (2 – 0 – 0) – kortikoidy  

• Apo – ome 20 (1 – 0 – 1) – antiulcerotika  

• Vasocardin 50 (1 – 0 – 1) – antiarytmika/antihypertenziva 

• Tritace 1,25 (1 – 0 – 1) – antihypertenziva  

• Alpha D3 0,25 (0 – 0 – 1) – vitamín D 

• Clexane s.c. ve 20.00 – antikoagulancia  

• Dolsin s.c. á 6 hod – analgetika - anodyna 

 

Základní screeningové vyšetření sestrou z 31. 12. 2011 

• Celkový vzhled, úprava – upravená 

• Výška – 163 cm, váha – 68 kg (dle pacientky), BMI – 25,59 

• Stav vědomí, orientace – při vědomí, plně orientována, GCS – 15 

• Puls – 71´, pravidelný 

• Dech – 16´, eupnoe 

• Krevní tlak – 140/90 mm Hg 

• Tělesná teplota – 36,4 °C 
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• Poloha – pasivní, na zádech, PDK ve zkrácení 

• Chůze – nelze, imobilita 

• Rozsah pohybu kloubu – omezený 

• Stisk ruky, schopnost uchopit předmět – předmět uchopí, stisk ruky je pevný 

• Zornice – izokorické 

• Nos – bez sekrece 

• Dutina ústní, chrup – bez patologie, úplná zubní protéza 

• Zrak – presbyopie, nosí brýle na čtení 

• Sluch – v pořádku, slyší dobře 

• Stav kůže – vlhká, bledá, kožní turgor v normě 

• Periferní žilní katétr – zaveden 31. 12. 2011 

 

Informace získané objektivním pozorováním 

• Orientace – plně orientována v čase, prostoru i osobě 

• Pozornost – úmyslná 

• Oční kontakt – udržuje 

• Chápe otázky a myšlenky – ano  

• Řeč – plynulá, bez řečových poruch 

 

Testy a škály 

• Hodnocení rizika pádu – 5 b. – střední riziko 

• Úroveň soběstačnosti dle Gordonové  - najíst se - 1 

   - umýt se - 3 

   - vykoupat se - 4 

   - obléci se - 3 

   - pohybovat se - 4  
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• Hodnocení soběstačnosti – Barthelův test – 45 b. – závislost středního stupně (viz. 

příloha č. 6) 

• Hodnocení rizika vzniku dekubitů – rozšířená stupnice Nortonové – 26 b. – riziko 

dekubitů ne (viz. příloha č. 5) 

• Vizuální analogová škála (viz. příloha č. 4) 

 

Vyšetření 

• RTG pravé kyčle – 31. 12. 2011 

• Laboratorní vyš. a interní předoperační vyš. z 23. 12. 2011 – nyní neděláno 

 

9.1 Průběh hospitalizace od 31. 12. 2011 do 2. 1. 2012 
1. den – pacientka v 10.20 přijata na oddělení pro luxaci TEP kyčle vpravo, uložena, 

seznámena s chodem oddělení a hospitalizačním řádem. Připravována k repozici v CA. 

Odběry a interní předoperační vyšetření dnes neděláno, platí z 23. 12. 2011. Při příjmu 

na chirurgické ambulanci pacientce aplikován v 9.30 na bolest Tralgit 100 mg i.m., nyní 

udává pacientka bolest o intenzitě 4 dle VAS. Pacientka k repozici připravena, poučena. 

Podána premedikace dle ordinace anesteziologa a v 15.00 předána na operační sál. 

V 15.50 pacientka převzata z operačního sálu, repozice se zdařila. Po výkonu sledování FF 

(TK, P) 2 hod. po 20 min., močení. Po dokapání Plazmalytu 1000 ml vytažena i.v. kanyla. 

Polohování DKK s abdukčním klínem mezi koleny, klid na lůžku. Bolesti tlumeny s efektem 

(Dolsin s.c.), pacientka pociťuje úlevu. Vyprazdňování zajištěno do podložní mísy, dopomoc 

zajištěna. 

2. den – pacientka se cítí dobře, bolesti má mírné. Zajištěna dopomoc při hygieně. Polohování 

DKK s abdukčním klínem, vertikalizace do sedu. S pacientkou je velice dobrá spolupráce. 

3. den – pacientka se cítí dobře, prává kyčel nebolí. Zvládá samostatnou chůzi 

o francouzských berlích, je soběstačná. Pacientka poučena o dodržování zásad k prevenci 

luxace. Vypsán příkaz ke zdravotnímu transportu do místa bydliště a pacientka propuštěna 

do domácí péče, kterou zajistí dcera. 
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9.2 Posouzení současného stavu potřeb v NANDA doménách 

1. doména – PODPORA ZDRAVÍ 

Pacientka hodnotí svůj zdravotní stav jako zhoršený. V dětství prodělala běžné dětské nemoci. 

Před týdnem zde hospitalizována pro luxaci TEP vpravo, provedena repozice v CA. Jinak 

za poslední rok neprodělala žádná závažná onemocnění ani úrazy. Aby si udržela zdraví, tak 

chodí pravidelně na procházky a snaží se jíst dostatek ovoce a zeleniny. Lékaře navštěvuje 

pravidelně. Lékařská doporučení důsledně dodržuje. Nekouří, alkohol pije příležitostně. 

2. doména – VÝŽIVA 

Pacientka má zajištěnu dietu 7 z důvodu hypercholesterolémie. Stravuje se třikrát denně – 

snídaně, oběd a večeře. Doma si chodí pro obědy do školní jídelny. Chuť k jídlu má pacientka 

normální. Poruchy polykání neudává, často ji ale pálí žáha po některých jídlech. 

Denně vypije asi 2 litry tekutin. Pije neslazené minerálky a zelený čaj, denně vypije jeden 

šálek kávy. Pocit žízně neudává. Poranění kůže a sliznic se hojí obvykle dobře. 

3. doména – VYLUČOVÁNÍ A VÝMĚNA 

Pacientka neudává žádné potíže s močením. Močení je zajištěno na podložní mísu a poté 

samostatně na WC. Moč je bez příměsí a zápachu, fyziologické barvy. Diuréza neměřena. 

Vyprazdňování stolice bez potíží, jedenkrát za dva dny. Stolice bez příměsí, fyziologické 

barvy. Projímadla neužívá. 

4. doména – AKTIVITA – ODPOČINEK 

Svůj volný čas tráví pacientka s rodinou, velkou radost jí dělají vnoučata. Pravidelně chodí 

na procházky, ráda čte, luští křížovky a chodí za sousedkou na kávu. 

Se spánkem problémy nemá, občas špatně usíná. Spí celou noc, po probuzení se cítí odpočatá. 

Na spaní žádné léky neužívá. Někdy spí i přes den asi 1 hodinu. 

5. doména – VNÍMÁNÍ – POZNÁVÁNÍ 

Pacientka má zhoršený zrak, nosí brýle na čtení. Sluch má v pořádku. S čichem problémy 

nemá. 

6. doména – VNÍMÁNÍ SEBE SAMA 

Sama sebe hodnotí jako optimistku. Důvěřuje si méně. Velkou podporou při řešení problému 

je jí rodina.  Se svým vzhledem je vcelku spokojená. V současné době má strach z opětovné 

luxace TEP. 
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7. doména – VZTAHY 

Pacientka je již ve starobním důchodu, dříve pracovala jako zdravotní sestra. Bydlí sama, ale 

každý den za ní dochází dcera. Rodinné problémy nemá, se všemi rodinnými příslušníky 

udržuje kontakt a vzájemně se podporují. Velkou oporou jí je i její sousedka, se kterou se 

pravidelně navštěvuje. 

Pacientka je velice komunikativní, přátelská, má ráda společnost. Propuštění je plánováno 

do domácí péče, kterou zajistí dcera. 

8. doména – SEXUALITA 

Touto oblastí se pacientka nechce zabývat. 

9. doména – ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE – ODOLNOST VŮČI STRESU 

Napětí neprožívá moc často, ale chvíli trvá, než se s ním vyrovná. Většinou ho vyvolá nemoc. 

Se stresovými situacemi se vypořádává sama, velkou oporou jí je dcera a vnoučata. 

10. doména – ŽIVOTNÍ PRINCIPY 

Pro pacientku je nejdůležitější zdraví svoje a svých blízkých. Hlavním životním cílem je být 

zdravá, co nejdéle aktivní a prožít stáří po boku své rodiny. Je nevěřící, proto nevyžaduje ani 

kněze. 

11. doména – BEZPEČNOST – OCHRANA 

Pacientka udává alergii na Biseptol a Indometacin, která se projeví kožní vyrážkou. Nyní je 

u pacientky riziko infekce z důvodu zavedené i.v. kanyly. Z důvodu omezené mobility je zde 

i riziko pádu. 

12. doména – KOMFORT 

Pacientka udává akutní, tupou bolest v oblasti pravého kyčelního kloubu. Jednu hodinu 

po podání analgetik i.m. bolest hodnotí o intenzitě 4 dle VAS. Po provedené repozici bolest 

tlumena s velmi dobrým efektem, pacientce se moc ulevilo. Při propuštění nepociťuje žádnou 

bolest. 

13. doména – RŮST A VÝVOJ 

U pacientky nejsou přítomny žádné odchylky v růstu a vývoji. 
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9.3 Plán ošetřovatelské péče – ošetřovatelské diagnózy 

Akutní bolest – 00132 (Porušený spánek - 00095) 

Diagnostická doména – Komfort 

Třída – Tělesný komfort 

Je standardizovaný název ošetřovatelského problému člověka, který prožívá nepříjemnou 

bolest, jež má intenzitu od střední k prudké, má náhlý nebo pozvolný nástup a je u ní 

předpoklad vymizení do 6 měsíců. 

Určující znaky 

• sdělení nebo označení bolesti 

• očividné důkazy bolesti 

• vyhledávání poloh snižujících bolest 

• porucha spánku 

Související faktory 

• poškozující agens (luxace TEP) 

Cíl 

• Pacientka umí hodnotit bolest na VAS první den hospitalizace. 

• Pacientka je informována o možnosti podání analgetik při bolesti první den 

hospitalizace. 

• Pacientka udává po 1 hod. po podání analgetik zmírnění bolesti z VAS 4 na VAS 3. 

• Pacientka nebude mít narušený spánek bolestí po celou dobu hospitalizace. 

• Pacientka bude spát minimálně 6 hod. a po probuzení se bude cítit odpočatá. 

Intervence 

• Vysvětli pacientce hodnocení bolesti na škále VAS při příjmu. 

• Založ kartu sledování bolesti do 1 hodiny od přijetí. 

• Zjisti lokalizaci, charakter a stupeň bolesti a průběžně během dne zaznamenávej 

do dokumentace. 

• Informuj pacientku o možnosti podání analgetik při bolesti. 
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• Podávej analgetika dle ordinace lékaře a sleduj jejich účinek. 

• Zajisti úlevovou a zároveň antiluxační polohu. 

• Věnuj pozornost psychickému stavu pacientky, pečuj o pohodlí. 

• Sleduj slovní a mimické projevy bolesti. 

• Zjisti spánkové rituály pacientky. 

• Zajisti klidné a nerušené prostředí ke spánku. 

• Sleduj délku a kvalitu spánku. 

• Podávej hypnotika dle ordinace lékaře. 

Realizace – Pravidelně jsem sledovala bolest a zaznamenávala do záznamu o bolesti. Všímala 

jsem si projevů pacientky. Podávala jsem analgetika dle ordinace lékaře. Sledovala jsem 

kvalitu spánku, na spaní pacientka nic nevyžadovala. 

Hodnocení – Pacientka při příjmu udávala bolestivost luxované TEP o intenzitě VAS 4. 

Po repozici aplikován Dolsin s.c., po aplikaci udávala pacientka bolest na VAS 3. Poté 

pacientka analgetika odmítala. Postupně se bolest snižovala, při propuštění nepociťovala 

pacientka žádnou bolest. V noci spala dobře, po probuzení se cítila odpočatá. 

 

Deficit sebepéče při oblékání a úpravě zevnějšku – 00109 

Deficit sebepéče při koupání a hygieně - 00108 

Deficit sebepéče při vyprazdňování – 00110 

Diagnostická doména – Aktivita – odpočinek 

Třída – Sebepéče  

Je standardizovaný název ošetřovatelského problému člověka se zhoršenou schopností se 

obléknout nebo dokončit oblékání a se zhoršenou schopností se upravit. 

Je standardizovaný název ošetřovatelského problému člověka se zhoršenou schopností se 

samostatně okoupat a vykonávat nebo dokončovat denní hygienu. 

Je standardizovaný název ošetřovatelského problému člověka se zhoršenou schopností 

provést a dokončit vyprazdňování. 
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Určující znaky 

• neschopnost obléknout si dolní část těla 

• obléknout si ponožky 

•  nazout si boty 

• neschopnost umýt si celé tělo nebo jeho části 

• opatřit si a udržet zdroj vody 

• přemístit se do koupelny nebo z ní 

• neschopnost přemístit se na toaletu či pojízdný klozet 

Související faktory 

• bolest 

• muskuloskeletové poškození 

Cíl 

• Pacientka má zajištěnu dopomoc při oblékání ošetřovatelským personálem po celou 

dobu hospitalizace. 

• Pacientka je soběstačná, zvládne si umýt horní polovinu těla s menší dopomocí 

1. pooperační den, při propuštění je v oblasti hygieny soběstačná. 

• Pacientka má zajištěno vyprazdňování na podložní mísu do 1. pooperačního dne. 

• Pacientka si dojde sama za pomoci 2 FB na WC 2. pooperační den. 

Intervence 

• Zjisti úroveň soběstačnosti pacientky při příjmu. 

• Podej potřebné pomůcky a signalizaci na dosah pacientky. 

• Zajisti dopomoc při oblékání. 

• Zajisti dopomoc při hygienické péči každý den. 

• Aktivně pacientku při hygieně zapojuj, prováděj nácvik soběstačnosti. 

• Poskytni pacientce dostatek času na prováděné činnosti. 

• Aktivně pacientku motivuj. 
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• Postupuj dle pokynů fyzioterapeuta. 

• Dej pacientce podložní mísu, doprovoď pacientku na WC dle potřeby. 

Realizace – Pacientce jsem podala potřebné pomůcky a signalizaci k lůžku. Dle potřeby jsem 

pacientce dopomohla obléct. U pacientky byla ze začátku hospitalizace prováděna hygiena 

s dopomocí, postupně jsme prováděli nácvik soběstačnosti, při hygieně pacientka výborně 

spolupracovala. Při propuštění byla zcela soběstačná. Dle potřeby jsem pacientce nosila 

podložní mísu, doprovázela na WC. Poté si pacientka na WC došla sama. Aktivně se 

zapojovala do léčebného procesu. 

Hodnocení – pacientka měla zajištěnu dopomoc při oblékání, v oblasti hygieny byla 

při propuštění soběstačná. Vyprazdňování bylo zprvu zajištěno na podložní mísu, 

2. pooperační den si pacientka došla již sama na WC. 

 

Zhoršená pohyblivost – 00085 (Riziko pádů – 00155, Ochota ke zlepšení léčebného 

režimu - 00162) 

Diagnostická doména – Aktivita – odpočinek 

Třída – Aktivita – pohyb 

Je standardizovaný název ošetřovatelského problému člověka s omezením samostatného, 

úmyslného pohybu těla nebo jedné či více končetin. 

Určující znaky 

• omezený rozsah pohybu 

• obtíže při otáčení se 

Související faktory 

• předepsaná omezení k pohybu 

• dyskomfort, bolest 

• muskoskeletové poškození 

Cíl 

• Pacientka je postupně vertikalizována dle pokynů lékaře a standardu oddělení po celou 

dobu hospitalizace. 
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• Pacientka má zajištěnou rehabilitaci pod vedením fyzioterapeuta 2. pooperační den. 

• Pacientka má polohování operované dolní končetiny zajištěno abdukčním klínem mezi 

koleny po celou dobu hospitalizace. 

• U pacientky je prováděn 2. pooperační den nácvik chůze o dvou francouzských berlích 

s odlehčením reponované dolní končetiny. 

• Pacientka zvládá jistou, samostatnou chůzi o dvou francouzských berlích při 

propuštění do domácí péče. 

• Pacientka má potřebné pomůcky a signalizaci v blízkosti lůžka do 30 min. od přijetí. 

• Z okolí lůžka pacientky jsou odstraněny překážky ihned. 

• Pacientka neupadne po celou dobu hospitalizace.  

• Pacientka dodržuje léčebný režim po celou dobu hospitalizace. 

•  Pacientka zná zásady antiluxačního  režimového opatření 1. den hospitalizace. (viz. 

příloha č. 3) 

• Pacientka zná rizikové pohyby v kyčelním kloubu 1. den hospitalizace. 

• Pacientka má dostatek informací o dalším průběhu léčby a prevenci komplikací. 

Intervence 

• Zajisti rehabilitaci vedenou fyzioterapeutem. 

• Postupuj dle pokynů lékaře a fyzioterapeuta. 

• Zajisti pacientce dopomoc při vstávání a posazování na lůžko. 

• Zajisti pacientce doprovod při chůzi o berlích. 

• Polohuj dolní končetiny s abdukčním klínem mezi koleny. 

• Dostatečně pacientku motivuj. 

• Zajisti pacientce potřebné pomůcky a signalizaci k lůžku. 

• Zhodnoť riziko pádu. 

• Uprav okolí lůžka, odstraň rizikové faktory. 

• Všímej si správnosti používání kompenzačních pomůcek – berlí, případně zajisti 

vhodnou edukaci pacientky. 
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• Zjisti úroveň znalostí pacientky. 

• Podej pacientce dostatek informací o léčebném režimu v rámci kompetencí sestry, 

o nutnosti dodržování antiluxačních opatřeních. 

• Pouč pacientku o rizikových pohybech v kyčelním kloubu. 

• Sleduj správnost prováděných úkonů. 

• Zajisti dopomoc při dodržování léčebného opatření. 

• Zajisti pacientce prostor na dotazy. 

Realizace -  pacientka byla postupně vertikalizována dle ordinace lékaře, měla zajištěnu 

rehabilitaci pod vedením fyzioterapeuta. Mezi dolní končetiny jsem dala pacientce abdukční 

klín a poučila pacientku a nutnosti správného polohování s klínem. Pacientce jsem pomáhala 

při vstávání a usedání na lůžko a dle potřeby jsem pacientku doprovodila při chůzi o berlích. 

Všímala jsem si správnosti chůze o berlích. Dala jsem pacientce pomůcky a signalizaci 

k lůžku a odstranila překážky z okolí lůžka. Pacientku jsem informovala o rizikových 

pohybech, o prevenci luxace TEP. Sledovala jsem správnost dodržování léčebného režimu, 

dle potřeby jsem pacientce dopomohla. 

Hodnocení – po dobu hospitalizace byla pacientka vertikalizována zdravotními sestrami 

a následně rehabilitovala pod vedení fyzioterapeutky, při propuštění zvládala samostatnou 

chůzi o francouzských berlích. Během hospitalizace pacientka neupadla. Pacientka důsledně 

dodržovala léčebný režim, aktivně se zajímala o svůj zdravotní stav. Podaným informací 

pacientka rozuměla. 

 

Riziko infekce – 00004  

Diagnostická doména – Bezpečnost - ochrana 

Třída – Infekce 

Je standardizovaný název ošetřovatelského problému člověka zvýšeně ohroženého  vstupem 

patogenních organismů do těla. 

Rizikové faktory 

• invazivní procedury 

• prostředí zvýšeně vystavené patogenům 
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Cíl 

• PŽK je funkční, místo vpichu klidné, nejeví známky infekce po dobu jeho zavedení. 

• O zavedení PŽK je veden záznam v ošetřovatelské dokumentaci. 

Intervence 

• Zaznamenej do dokumentace údaje o zavedení PŽK. 

• Sleduj funkčnost a místo vpichu zavedení PŽK. 

• Pokud nebude PŽK již za potřebí, vytáhni ho a proveď záznam do dokumentace. 

• Sleduj celkové a místní projevy infekce. 

Realizace – V den zavedení PŽK jsem provedla záznam do ošetřovatelské dokumentace. 

Sledovala jsem funkčnost a místo vpichu PŽK. Po dokapání infuze ze sálu jsem PŽK vytáhla 

a provedla záznam do dokumentace. 

Hodnocení – PŽK byl po dobu zavedení funkční, místo vpichu bylo klidné, bez známek 

infekce. Byl veden záznam v dokumentaci. 
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III. Diskuze 
1. výzkumná otázka: Bude luxace totální endoprotézy kyčelního kloubu častější u žen 

nebo u mužů? 

První výzkumná otázka se vztahuje k obrázku č. 2. Z celkového počtu pacientů přijatých 

s luxací TEP kyčle, tvořilo vyšší zastoupení žen. Bylo ošetřeno celkem 12 žen a 7 mužů. 

Ze získaných údajů tedy vyplývá, že větší zastoupení pacientů s luxací TEP kyčelního kloubu 

tvořily ženy.  

Výsledky byly porovnány s výsledky výzkumu Berryho (2004), ve kterém bylo sledováno 

v pravidelných intervalech 5 459 pacientů po TEP kyčle, které byly provedeny v letech    

1969 – 1984. Průměrný věk pacientů byl 63 let. Berry (2004) zde uvádí, že incidence luxace 

TEP je vyšší u pacientů ženského pohlaví. Uvádí zde také stejně jako Lutonský (2009) ve své 

studii, že incidence luxace TEP stoupá s věkem nad 70 let. Sledovaným souborem 

Lutonského (2009) bylo 15 pacientů, kterým byla od dubna 1994 do konce roku 2004 

provedena na ortopedické klinice LF a FN v Hradci Králové implantace TEP kyčle pro 

frakturu krčku femuru. Jednalo se o pacienty se získaným neurologickým deficitem., kdy 

sledovaný soubor tvořily převážně ženy věkového průměru 69 let. U těchto pacientů bylo 

prováděno průběžné vyšetření v 1. a 2. roce po výkonu a bylo zaměřeno na výskyt 

pooperačních komplikací. Nejčastější komplikací byla luxace TEP, ke které došlo 

u 4 pacientů. 

Ze zkoumaného souboru 19 respondentů došlo k luxaci TEP kyčle ve věku nad 70 let u 9 žen. 

I přes to, že se jednalo o malý vzorek respondentů, lze považovat výsledky výzkumného 

šetření srovnatelné s výsledky výzkumů uvedených výše. 

2. výzkumná otázka: Jaká bude nejčastější příčina luxace totální endoprotézy kyčelního 

kloubu? 

Druhá výzkumná otázka se zabývá nejčastější příčinou luxace totální endoprotézy kyčelního 

kloubu. Výsledek je zobrazen na obrázku č. 3, z kterého vyplývá, že nejčastěji došlo k luxaci 

při předklonu či ohnutí se. Tato příčina luxace se vyskytla u 42% (12) respondentů. 

U poloviny méně, tedy u 21%  (4) respondentů, došlo k luxaci při obouvání či navlékání 

ponožek. Třetí nejčastější příčinou luxace byl u 16% (3) respondentů pád nebo uklouznutí. 

U 5% (1) respondentů došlo k luxaci při vstávání z postele a u 5% (1) respondentů došlo 
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k luxaci TEP po provedení nevhodného pohybu v kyčli. Dále v jednom případě došlo k luxaci 

při zakopnutí a u jednoho z respondentů byla vyvolávající příčina neznámá. 

Jak uvádí Vejvodová (2006), k této nepříjemné komplikaci může dojít kdykoliv po operaci, 

bezprostředně po ní, během hospitalizace i po propuštění domů. U všech respondentů došlo 

k luxaci v domácím prostředí. Právě propuštění do domácí péče je nejvíce rizikové pro vznik 

luxace, protože si pacient při provádění běžných denních činností leckdy neuvědomí, že jistý 

pohyb je pohybem rizikovým. A to i přes to, že byl během hospitalizace opakovaně 

a důsledně edukován o rizikových pohybech a pooperační rehabilitaci. Poměrně často dle 

výsledků dochází k luxaci následkem pádu. Pádu se bohužel ne vždy dá zabránit, ale měla by 

být snaha toto riziko minimalizovat. 

Lutonský (2009) uvádí, že k nejrizikovějším faktorům stability kyčelního kloubu 

po implantaci, patří abusus alkoholu a neurologická dysfunkce. Domnívám se, že opravdu 

tyto dva rizikové faktory pro vznik luxace TEP jsou velmi významné. Péče o pacienty 

s abusem alkoholu je poněkud složitější, protože tito pacienti hůře spolupracují, nedodržují 

léčebný režim a jsou vystaveni riziku pádu, při kterém může dojít právě k luxaci TEP 

kyčelního kloubu. U pacientů s neurologickým deficitem je důležité pečlivě zvážit přínos 

operace a provádět cílenou rehabilitaci.  

3. výzkumná otázka - Budou pacienti schopni vyjmenovat zásady v pooperační 

rehabilitaci? 

Tato výzkumná otázka je spojená s otázkou v dotazníku, která byla otevřeného typu. Úkolem 

respondentů bylo uvést 5 zásad správné pooperační rehabilitace. 29 respondentů bylo schopno 

vyjmenovat  všech pět takových zásad. Odpovědi byly poměrně rozmanité, avšak bylo možno 

téměř všechny, bez malého počtu případů, považovat za správné. Odpovědi se vztahují 

k obr. č. 7. Pouze 1 respondent uvedl, že si žádnou zásadu nepamatuje.  

Dle uváděných pooperačních zásad Širůčkové (2010), Morkesové, Urbancové (2008) jsem 

pro lepší vyhodnocování dotazníku stanovila pět zásad v pooperační rehabilitaci – nekřížit 

končetiny, nevytáčet nohu ven, nepředklánět se, nepřesahovat úhel 90° při sedu a chodit 

o berlích. Poté jsem vyhodnocovala, kolik respondentů uvede alespoň některou z daných 

zásad. Potěšilo mě, že 23 respondentů považovalo za správnou zásadu nekřížit končetiny. 

Naopak pouze 9 respondentů uvedlo za správnou zásadu nepřesahovat úhel 90° při sedu.  

Jak uvádí Morkesová a Urbancová (2008), pacient by měl být před odchodem z nemocnice 

opakovaně poučen o domácím režimu a zásadách, které musí dodržovat. Pacienta bychom 
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proto měli umět získat pro spolupráci, aby se v průběhu hospitalizace aktivně zapojoval 

do léčebného procesu a vhodnou formou pacienta edukovat o pohybovém omezení následně 

i v domácím prostředí. Někteří pacienti si však po propuštění domů nemusí zapamatovat 

veškeré zásady nebo některé zapomenou. Právě při  takové situaci většinou dojde při 

provedení rizikového pohybu k luxaci TEP kyčle. Vhodné je proto vybavit pacienta např. 

edukačním materiálem s ucelenými informacemi zaměřenými na prevenci luxace TEP. 

Protože na oddělení, kde výzkum probíhal, takovýto materiál pro pacienty zatím není 

k dispozici, rozhodla jsem se ho v rámci své bakalářské práce vytvořit.  

4. výzkumná otázka - Budou pacienti znát důvod dodržování zásad v pohybovém 

režimu? 

Tato otázka byla součástí dotazníku a byla otevřeného typu, kde respondenti vypisovali 

odpověď. Výsledky této otázky jsou zobrazeny v tabulce č. 4. Ze sledovaného souboru 

30 respondentů 26 respondentů (87%) napsalo jako důvod riziko vykloubení, 

2 z dotazovaných respondentů (7%) uvedlo chybnou odpověď. Jeden respondent uvedl, že 

musí dodržovat zásady v pohybovém režimu, aby se nezlomila operovaná končetina a druhý 

respondent uvedl jako důvod, aby si operovaný kloub nepoškodil. Tato odpověď byla 

nekonkrétní, proto byla uznána při vyhodnocování za chybnou. Dále zbývající 2 respondenti 

(2%) na danou otázku neznali odpověď. 

Pacienti na ortopedickém oddělení, kde výzkum probíhal, jsou dle mě velice dobře 

edukováni. Velice mě potěšilo, že až 87% respondentů vědělo hlavní důvod dodržování zásad 

v pohybovém režimu. Pacienti by s tímto měli být seznámeni již před operací a měli by vědět, 

proč vlastně musí dodržovat jisté zásady. Pokud tomu tak není, tak pacient nemá žádnou 

motivaci spolupracovat, protože nezná možný důsledek v podobě luxace TEP, který přináší 

pacientovi další nepříjemnosti. Snahou je této obávané komplikaci zabránit. 

Výsledky jsou jistě dány týmovou spoluprácí celého ošetřovatelského týmu, především 

důslednou prací fyzioterapeutek/tů pracujících přímo na oddělení. Mají největší podíl 

na edukaci pacientů  v oblasti specifické rehabilitace po TEP kyčle. Samozřejmě se společně 

s nimi na edukaci pacienta podílejí všeobecné sestry a lékaři oddělení. Jako velký přínos 

v informovanosti vidím v provozování endoprotetické konzultační ambulance, kde jsou 

pacienti informováni o předoperačním i pooperačním období. Je vedena primářem a vrchní 

sestrou oddělení, kteří se společně podílejí na edukaci pacienta. Bohužel tato ambulance je 

hůře dostupná pacientům, kteří jsou z jiného kraje, protože je problémem velká vzdálenost 
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z místa bydliště. Ostatní pacienti jsou před operací edukováni v ortopedické ambulanci 

nemocnice a v ortopedických ambulancích externě spolupracujících lékařů.  

Závěrem bakalářské práce je vytvořený edukační materiál zaměřený na prevenci luxace TEP 

kyčelního kloubu. Je určen pro pacienty po TEP kyčle hospitalizované na ortopedickém 

oddělení, kde výzkum probíhal. Je vytvořen pomocí několika otázek, na které navazuje 

odpověď. Dále v něm jsou shrnuty zásady k prevenci luxace TEP, které musí pacient 

po operaci dodržovat. Pro lepší pochopení textu je vše doplněno obrázky.  



58 
 

IV. Závěr 
Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu představuje pro pacienty úlevu od bolesti 

a výrazného pohybového omezení. Jedná se však o náročnou operaci, která s sebou nepřináší 

pouze pozitiva. Je nutno myslet i na možné komplikace spojené s TEP kyčle, které se mohou 

projevit v časné či pozdní fázi po operaci. Jednou z nejobávanějších a pro pacienta 

nepříjemnou komplikací, je luxace totální endoprotézy kyčelního kloubu. Významnou roli 

hraje kvalitní edukace prováděná komplexním ošetřovatelským týmem, zvláště pak kvalitními 

fyzioterapeuty. Jen dobře edukovaný pacient je připraven respektovat a dodržovat určitá 

pravidla specifická po TEP kyčle. Se vším by měl být seznámen již před operací. Snahou je 

minimalizovat riziko luxace TEP kyčle. 

Vypracováním bakalářské práce jsem zjistila, že častěji dochází k luxaci TEP kyčelního 

kloubu u žen, a také, že nejčastější příčinou luxace TEP bylo předklonění či ohnutí se 

pacienta. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že pacienti na sledovaném oddělení jsou 

dobře edukováni v pooperační rehabilitaci a prevenci luxace TEP. I přesto jsou však 

na oddělení přijímáni pacienti s luxací TEP, z důvodu nedodržení správných zásad, o kterých 

byli opakovaně poučováni během hospitalizace po operaci. Někteří pacienti jsou i z jiných 

pracovišť, kde jim byla prováděna operace TEP. Právě to mě vedlo k vytvoření edukačního 

materiálu, který bude k dispozici pacientům po TEP kyčle na ortopedickém oddělení, kde 

výzkum probíhal. Pacient se tak bude moci k podávaným informacím během hospitalizace 

kdykoliv vrátit a bude si moci hlavní zásady v prevenci luxace TEP opakovaně přečíst 

a důsledně je dodržovat.  

Praxe na ortopedickém oddělení a vypracování bakalářské práce bylo pro mě velkým 

přínosem. Získala jsem tak nové poznatky a zkušenosti v ošetřování a možnostech léčby 

u pacientů s luxací TEP kyčelního kloubu. Rozšířila jsem si tak i pohled na celkovou 

ošetřovatelskou péči na oddělení ortopedie.  
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FF – fyziologické funkce 

GCS – Glasgow Coma Scale 

i.m. – intramuskulárně 

i.v. - intravenózně 

JIP – jednotka intenzivní péče 

n. – nervus 

nn. – nervi 

např. – například 

P - puls 

PDK – pravá dolní končetina 

PMK – permanentní močový katétr 

PŽK – periferní žilní katétr 

recid. - opakovaný 

RTG – rentgen 

RZP – rychlá zdravotnická pomoc 

s.c. – subkutánně 

st. p. – stav po  

TEN – trombembolická nemoc 

TEP – totální endoprotéza 

tj. – to jest 

TK – krevní tlak 

tzv. – tak zvaný 

VAS – vizuální analogová škála 

VCHGD – vředová choroba gastroduodena 
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IX. Seznam příloh 

Příloha č. 1 
 

Dotazník 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Radka Šťastná a jsem studentkou 3. ročníku Fakulty zdravotnických studií 

v Pardubicích, obor Všeobecná sestra. Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila: 

„Ošetřovatelská péče o pacienta po luxaci totální endoprotézy kyčelního kloubu.“ Jedním 

z mých cílů pro vypracování je zjistit úroveň znalostí rizikových pohybů u pacientů 

po výměně kyčelního kloubu endoprotézou. Tímto bych Vás chtěla poprosit o vyplnění tohoto 

dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a získané údaje budou použity pro vypracování mé 

bakalářské práce. Při výběru zakroužkujte prosím vždy jen jednu odpověď, případně odpověď 

vypište. 

Mockrát děkuji za Váš čas a spolupráci. 

1) Jakého jste pohlaví? 
a) žena 
b) muž 

2) Byl/a jste seznámen/a s rizikovými pohyby spojenými s totální endoprotézou kyčelního 
kloubu? 

a) ano 
b) ne 
c) nevím 

 
3) Kdo Vás jako první o rizikových pohybech  informoval? 

a) lékař 
b) sestra 
c) rehabilitační pracovník 
d) nikdo 
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4) Vypište 5 zásad správné pooperační rehabilitace, které musíte dodržovat: 

 

 

 

 

5) V jaké poloze musí být po operaci operovaná končetina? 
a) jak je mi to pohodlné 
b) ve zvýšené poloze 
c) natažená končetina, špičky směřují do středu 
d) natažená končetina, špičky směřují ven 

 
6) 3 měsíce po operaci nesmíte spát v poloze: 

a) na zádech  
b) na boku operované strany 
c) nic mi nebylo zakázáno 
 

7) Po operaci je nutné mít mezi dolními končetinami: 
a) ručník 
b) nic 
c) klínový polštář 
d) nevím 

 
8) Z lůžka musíte vstávat vždy na stranu: 

a) operované končetiny 
b) je jedno na kterou stranu 
c) zdravé končetiny 
d) nevím 

 
9) Při chůzi o francouzských berlích po rovině se postupuje: 

a) nemocná – zdravá – berle 
b) berle – zdravá – nemocná 
c) berle – nemocná – zdravá 
d) zdravá – nemocná – berle 

 

10) Při dosedání na WC musíte operovanou končetinu: 
a) pokrčit 
b) nataženou předsunovat 
c) nemusím dodržovat žádnou zásadu 
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11) Můžete se ohýbat pro spadený předmět? 
a) ano 
b) ne  
c) nevím 

 

12) Po operaci je pro sed vhodné: 
a) hluboké křeslo 
b) nízká stolička 
c) vyvýšená židle s tvrdší sedačkou a pevným opěradlem 
d) měkká pohovka 

 

13) Při chůzi o francouzských berlích do schodů se postupuje: 
a) berle – nemocná – zdravá  
b) nemocná – zdravá – berle 
c) berle – zdravá – nemocná 
d) zdravá – nemocná – berle  

 

14) Jaký úhel v kyčelním kloubu nesmíte překročit při sedu? 
a) 80° 
b) 85° 
c) 90° 
d) 45° 

 

15) Můžete se po operaci otáčet na zdravý bok? 
a) bez omezení 
b) s klínem mezi nohama 
c) nelze se otáčet 

 

16) Dodržujete  zásady pooperační rehabilitace? 
a) ano 
b) ne 
c) částečně 

 

17) Napište, z jakého důvodu nesmíte po operaci provádět rizikové pohyby 
v kyčelním kloubu. 
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Příloha č. 2 

      
Obr. 18 Cementovaná náhrada    Obr. 19 Necementovaná náhrada 

 

 
Obr. 20 Hybridní náhrada 

 

Zdroj: <http://www.orthes.cz/types.htm> 
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Příloha č. 3 
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Zdroj: <https://studenti.upce.cz/fakulty/FZS/studium/vyuka/odb_praxe/bc_praxe/praxe-vsp.html> 
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Příloha č. 4 

 

Zdroj: <https://studenti.upce.cz/fakulty/FZS/studium/vyuka/odb_praxe/bc_praxe/praxe-vsp/ose-

dokumentace16.pdf>. 
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Příloha č. 5 

 

Zdroj: <https://studenti.upce.cz/fakulty/FZS/studium/vyuka/odb_praxe/bc_praxe/praxe-vsp.html> 
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Příloha č. 6 

 

Zdroj: TRACHTOVÁ, Eva a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 1. vyd. 
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. ISBN 80-7013-
285-X. 

 


