
Univerzita Pardubice 

Fakulta zdravotnických studií 

Informační mapa péče pro ženu s preeklampsií 

Klára Skokanová 

Bakalářská práce 

2017







 

 

 

Prohlašuji:   

Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v 

práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.   

Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze 

zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má 

právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odstavec 1 

autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta 

licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle 

okolností až do jejich skutečné výše.   

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně.    

V Pardubicích dne 19. 4. 2017 

Klára Skokanová 



PODĚKOVÁNÍ 

Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat vedoucí mé práce paní Mgr. Markétě Moravcové, 

Ph.D., za její trpělivost, vstřícný přístup, cenné rady a připomínky, které mi předávala během 

psaní bakalářské práce. V neposlední řadě bych také ráda poděkovala mé rodině a příteli, kteří 

mně byli v průběhu celého studia velkou oporou. 



 

ANOTACE 

Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku, průběh a celou problematiku 

preeklampsie. Dále pak popisuje průběh péče porodní asistentky o ženu s takto rizikovým 

těhotenstvím. V neposlední řadě je v práci popsána problematika týkající se edukace klientek, 

edukační role porodní asistentky a její schopnost poučit klientku o daném onemocnění, 

průběhu hospitalizace, a to s využitím příslušné edukační metody. 

 Výstupem praktické části této práce je informační mapa péče, sestavená na základě 

poskytnuté péče třem těhotným klientkám s diagnózou preeklampsie. Kazuistiky jednotlivých 

pacientek jsou zpracované pomocí procesu v porodní asistenci. Výsledná informační mapa 

péče obsahuje souhrn postupů v porodní asistenci a vyšetření, která jsou prováděna u klientek 

v průběhu hospitalizace. Měla by sloužit jako prostředek k edukaci, a to jak samotných 

klientek, tak porodních asistentek, pracujících na oddělení rizikového těhotenství. 
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TITLE 

Information map of care for woman with preeclampsia  

ANNOTATION  

Theoretical part of the thesis is focused on the characteristics, course, and the whole 

issue of disease - preeclampsia. It describes the course of midwifery care for a woman with 

such a high-risk pregnancy. Lastly, the thesis describes issues related to educating clients, the 

educational role of the midwife and her ability to apprise clients of the disease and the course 

of hospitalization with the use of relevant educational method. 

The outcome of the practical part of this thesis is a map of care, created on the basis of 

the care provided to three patients diagnosed with preeclampsia. Case reports about individual 

clients are adapted using the nursing procedures in midwifery. The output information map 

includes a summary of nursing procedures and clients examinations during hospitalization. It 



should serve as a way of education of patients themselves as well as midwives working at the 

Department of Risk Pregnancy. 
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SEZNAM ZNAČEK A ZKRATEK 

AA   Alergická anamnéza 

AB   Abort = potrat 

AU   Arteria uterina 

BF   Bazální frekvence 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BWR   Bordetova-Wassermannova reakce 

CIN   Cervical intraepithelial neoplasia = cervikální intraepiteální neoplasie 

CNS   Centrální nervová soustava 

CTG   Kardiotokograf 

ČGPS ČLS JEP  Česká gynekologická a porodnická společnost   

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

D   Dieta 

DIC   Diseminovaná intravaskulární koagulopatie 

DK   Dolní končetina 

DKK   Dolní končetiny 

DVT   Dextroverze – torze 

Ery   Erytrocyty 

FA   Farmakologická anamnéza 

GA   Gynekologická anamnéza 

GDM   Gestační diabetes mellitus 

Grav. hebd.  Graviditas hebdomas = týden těhotenství 

Hb   Hemoglobin 

HbsAg   Hepatitis B surface Antigen – Hepatitis B 

HELLP Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets = Hemolýza, 

Elevace jaterních testů, Trombocytopénie 

HIV   Human Immunodeficiency Virus 

HKK   Horní končetiny 

HSK   Hysteroskopie 

Htc   Hematokrit 

i. m.   Intramuskulárně = do svalu 

inj. sol.  Injectio solutio = injekční roztok 



IUGR   Intrauterine growth retardation = Intrauterinní růstová retardace 

i. v.    Intravenózně = do žíly 

IVF/KET  In vitro fertilizace/kryoembryotrasfer 

JIP   Jednotka intenzivní péče 

K + C   Kultivace a citlivost 

KD   Kontrakce děložní 

KM   Kyselina močová 

KO   Krevní obraz 

KS   Krevní skupina 

LEEP   Loop electrosurgical excision procedure = konizace děložního hrdla 

Leu   Leukocyty 

LHK   Levá horní končetina 

LMWH  Low molecular heparin = nízkomolekulární heparin 

LSK   Laparoskopie 

MCA   Arteria cerebri media 

NANDA  North American Nursing Diagnosis Association 

OA   Osobní anamnéza 

oGTT   Orálně glukózo toleranční test 

OPP   Ozvy plodu pravidelné 

P   Puls 

PA   Porodní asistentka 

PlGF   Placental growth factor = placentární růstový faktor 

PM   Poslední menstruace 

PP   Pohyby plodu 

PPHL   Poloha podélná hlavičkou 

PŽK   Permanentní žilní katetr 

RA   Rodinná anamnéza 

SA   Sacharidy 

S_ALP  Hodnota alkalické fosfatázy v séru 

S_ALT  Hodnota alaninaminotransferázy v séru 

S_AST  Hodnota aspartátaminotransferázy v séru 

S_BIL   Hodnota bilirubinu v séru 

SF   Spona fundus 



S_Flt1/PlGF Soluble fms-like tyrosine kinase 1/ placental growth faktor = rozpustné 

FMS podobné tyrosin kynáze 

S_GMT Hodnota gamaglutamyltransferázy v séru 

S_KMOC  Hodnota kyseliny močové v séru 

S_KREA  Hodnota kreatininu v séru 

S_LD   Hodnota laktátdehydrogenázy v séru 

S_PROT  Hodnota bílkoviny v séru 

tbl. p.o   Tableta per os = ústní podání léku 

TEN   Tromboembolická nemoc 

TK   Tlak krve 

TP   Termín porodu 

Tromb.  Trombocyty 

TT   Teplota těla 

U_ACR  Poměr albuminu a kreatinu v moči 

U_KREA  Hodnota kreatininu v moči 

U_PROT  Hodnota bílkoviny v moči 

U_SED  Močový sediment 

UUT   Umělé ukončení těhotenství 
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VP   Voda plodová 

WHO   World Health Organization = Světová zdravotnická organizace 
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ÚVOD 

Téma preeklampsie jsem zvolila proto, že mě problematika tohoto onemocnění zajímá. 

Dalším důvodem mé volby byla vidina praktického využití mnou získaných poznatků 

a možnosti vidět tak jakýsi výsledný „produkt“ mé bakalářské práce. Výstupem práce bude 

edukační materiál – Informační mapy péče. Dle mého názoru využitím této praktické formy 

edukace se nejen zjednoduší práce porodním asistentkám, pracujícím na oddělení rizikového 

těhotenství, ale zlepší se především informovanost pacientek hospitalizovaných s tímto 

onemocněním. 

Z osobní zkušenosti, načerpané v rámci odborné praxe vím, že pacientek s diagnózou 

preeklampsie přibývá. Validní data nejsou bohužel pro Českou republiku k dispozici. Autoři 

všech statistických publikací vycházeli totiž často z dat konkrétního zdravotnického zařízení. 

V publikaci z roku 2004, o výskytu preeklampsie, docentka Alena Měchurová uvádí 

incidienci preeklampsie mezi 4 – 8 %. Abalos a kol., se ve své práci opírá o data vyhodnocená 

z národního registru evropských zemí za období 2002 – 2010. Zde se prevalence pohybuje 

okolo 3,8 % těhotných žen (Vlk, 2015, s. 48). 

Tyto ženy často nejsou zcela informované o průběhu, závažnostech a rizicích, které 

s sebou toto onemocnění přináší. V případě nutnosti hospitalizace často nevědí, jaký bude 

průběh jejich léčby a jaká jim bude v průběhu pobytu v nemocnici poskytována péče. Proto si 

myslím, že by dostatečná edukace, podepřená kvalitní edukační činností porodních asistentek, 

byla pro klientky s preeklampsií jistě přínosem. A právě informační mapa péče by měla být 

prostředkem, díky kterému dosáhneme již zmiňované kvalitní a dostatečné edukace u 

hospitalizovaných klientek. Moje bakalářská práce není první prací zaměřenou na vytvoření 

informační mapy péče, a proto si myslím, že tato forma edukace není již pro porodní 

asistentky novinkou a mohly by informační mapu péče na téma preeklampsie uvítat. Také 

v rámci blokové praxe jsem se na několika odděleních setkala s již vytvořenou informační 

mapou péče a pozitivními ohlasy na tento edukační materiál ze strany personálu i klientek. 

Hlavním cílem, po vytvoření informační mapy péče, je její poskytnutí na oddělení 

rizikového těhotenství, a to k aktivnímu využití porodními asistentkami. Ty mohou 

poskytnout tento edukační materiál hospitalizovaným klientkám s diagnózou preeklampsie. 

Těm by informační mapa péče měla být dále volně k dispozici k opakovanému nahlédnutí 

a připomenutí si nabytých vědomostí. Na straně druhé by tato informační mapa péče měla 
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sloužit také porodním asistentkám na oddělení rizikového těhotenství jako podpůrný materiál 

v rámci edukace klientek s diagnózou preeklampsie. 
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CÍLE PRÁCE 

Teoretickým cílem práce je přiblížit problematiku onemocnění preeklampsie, a to popsat 

etiologii, projevy, diagnostiku a terapii. Část práce bude také zaměřena na problematiku 

edukace, edukační činnosti a edukační role porodní asistentky během hospitalizace klientky 

s preeklampsií na oddělení rizikového těhotenství. 

Praktickým cílem je vytvoření edukačního materiálu na základě poskytnutí péče třem 

ženám s daným onemocněním. Po zpracování informací a provedené péči formou procesu 

v porodní asistenci, se zaměřím na potřeby a nedostatky v oblasti edukace, na jejichž 

podkladě bude vytvořena informační mapa péče. Ta by měla následně sloužit na oddělení 

rizikového těhotenství jako edukační materiál pro porodní asistentky a pacientky 

hospitalizované s tímto onemocněním. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1  PREEKLAMPSIE 

1.1 Historie 

Historie preeklampsie sahá až do starého Egypta, kde byly první poznámky o tzv. 

konvulzivních stavech zaznamenávány na papyrech. Nejstarší zmínky o preeklampsii jsou 

datovány asi 2000 let př. n. l. Další dochované zprávy jsou známé z počátku našeho letopočtu, 

bohužel však nepoukazují na příčinu, či možnosti léčby tohoto onemocnění. Mezi první 

terapeutické zásahy, v souvislosti s křečovitými stavy za porodu, patří císařský řez při 

eklampsii, který byl proveden již v 6. století n. l. (Arnoštová, Fialová, Vokroj, 2009; s. 18; 

Vlk, 2015; s. 17). 

V rámci českého porodnictví zaznamenala preeklampsie několik proměn v názvu tohoto 

onemocnění.  Počátkem 20. století byl používán termín toxikóza či těhotenská toxemie, neboť 

bylo mylně předpokládáno, že příčinou preeklampsie jsou toxické látky, které kolují 

v mateřské krvi. K další změně názvu došlo v meziválečném období, kdy se začal používat 

termín pozdní gestóza. V průběhu druhé světové války se začalo používat také označení 

preeklampsie a eklampsie, souhrnným názvem eklampsismus. Tímto termínem se také 

sjednotilo pojmenování tohoto patologického stavu. Dalším označením bylo EPH gestóza, 

které charakterizovalo příznaky onemocnění – Edémy, Proteinurie a Hypertenze. V roce 1972 

rozhodla komise americké gynekologicko-porodnické společnosti o nové terminologii, ze 

které vyplývá také označení preeklampsie. Až v roce 1997 došlo v českém porodnictví 

k ustálení termínu. Místo dříve používaného označení pozdní gestóza se tak podle WHO začal 

tento patologický stav v těhotenství označovat i v České republice jako preeklampsie. Tento 

název je užíván dodnes (Hájek a kol., 2014, s. 316; Vlk, 2015; s. 18 - 19). 

Stejně jako se postupem času měnila terminologická označení preeklampsie, vyvíjela se 

i poskytovaná prenatální péče, spojená s včasnou diagnostikou patologických stavů 

v těhotenství. První prenatální péče pro těhotné začala být poskytována v poradně, vzniklé 

v rámci Baťovy nemocnice ve Zlíně, v roce 1937. Na Moravě pak vznikly další poradny, a to 

v roce 1938 v Olomouci a tři roky poté v Brně. V Čechách se tyto poradny objevovaly 

sporadicky. Při takto mizivě poskytované prenatální péči není divu, že kojenecká a mateřská 

úmrtnost nabývala vysokých hodnot. Pokles těchto čísel byl zaznamenán po roce 1957, kdy 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo plán pro perinatální péči, a to do roku 1965. Od té doby 
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počet úmrtí matek i plodů z důvodu preeklampsie klesal. Důvody vzniku tohoto onemocnění 

a možnosti léčby se v průběhu postupně měnily a vyvíjely až do dnešní doby, ale i dnes jsou 

předmětem mnoha výzkumů a spekulací (Arnoštová, Fialová, Vokroj, 2009; s. 18; Vlk, 2015; 

s. 18-19) 

1.2 Charakteristika pojmu  

Preeklampsii řadíme do skupiny hypertenzních onemocnění v graviditě, přesněji řečeno 

onemocnění, které je pro těhotenství specifické. Dle Bindera a kol. (2011) je preeklampsie 

definovaná jako: „těhotenstvím podmíněná hypertenze s proteinurií a edémy.“ Jedná se 

o velmi závažnou multisystémovou poruchu, objevující se nejen v průběhu gravidity, ale také 

za porodu a během šestinedělí. Dělíme ji, dle závažnosti, na lehkou, střední a těžkou 

preeklampsii. Z etiologického hlediska není příčina vzniku tohoto onemocnění přesně známa. 

Nejnovější výzkumy hovoří o vaskulopatii vznikající na podkladě abnormálního vývoje 

placenty. V případě preeklampsie mluvíme o onemocnění, které se významnou částí podílí na 

zvýšení mateřské a perinatální mortality i morbidity, a také na zvýšení prematurity 

a intrauterinní růstové retardace (dále IUGR). Dle nejnovější publikace poznatků předních 

českých porodníků se incidience preeklampsie v Evropě pohybuje mezi 4 až 8 %. Manifestace 

tohoto onemocnění v průběhu těhotenství je známa v 70 % případech, v období po porodu je 

to pak zbylých 30 %. Vzhledem k tomu, že z důvodu ohrožení života matky či plodu je velmi 

často nutné předčasné ukončení gravidity, je významná rovněž nezralost plodu, kde se 

prematurita pohybuje mezi 15 a 40 %. Hodnoty perinatální mortality jsou zaznamenány 

vysoké a to od 4 do 28‰ (Binder, 2011, s. 100; Vlk, 2015, s. 47). 

1.3 Orgánové změny 

Jak již bylo zmíněno, preeklampsie je onemocněním vedoucím k multisystémovému 

postižení. Dochází tedy k multiorgánovému poškození a to u životně důležitých 

parenchymatózních orgánů, mezi které řadíme například ledviny, plíce, játra a mozek. 

Typické jsou abnormality v hemodynamice, hemostáze, ale také poruchy koagulačního 

systému (Hájek, 2004, s. 95; Vlk, 2015, s. 94).  

1.3.1 Játra 

Probíhá-li těhotenství bez problémů, nedochází ani v případě jaterních buněk k žádným 

patologickým změnám. K diagnostice možných ukazatelů jaterních dysfunkcí slouží 

biochemické vyšetření hladiny jaterních enzymů ALT (alaninaminotransferáza) a AST 

(aspartátaminotransferáza). V případě, že jsou zaznamenány abnormální testy, znamená to 
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zhoršení funkce jaterních buněk, což je zřejmě způsobeno fokální vazokonstrikcí. Klinický 

obraz jaterního poškození bývá dlouho silentní. V případě závažnějšího postižení může žena 

pozorovat bolesti v epigastriu či pravém hypochondriu, což je typickým klinickým příznakem 

tzv. HELLP syndromu. Toto onemocnění, vedoucí k mikroangiopatické hemolytické anemii, 

trombocytopenii a uvolnění buněčného rozpadu, především jaterního původu, je svým 

průběhem obdobné jako preeklampsie (Hájek a kol., 2014, s. 172; Vlk, 2015, s. 104). 

1.3.2 Ledviny 

Dalším postiženým orgánem při preeklampsii bývají ledviny. Na ty jsou už vlivem 

fyziologické gravidity zvyšovány nároky. Stoupá jak krevní průtok ledvinami, tak samotná 

glomerulární filtrace. Jelikož u tubulární resorpce téměř nedochází ke změnám, clearance 

mnoha látek jako například glukózy, proteinů a vitamínů rozpustných ve vodě, zaznamenává 

vzestup. V případě hladiny kreatininu a močoviny v séru dochází naopak k poklesu. Při 

preeklampsii přestanou ledviny plnit svoji funkci a fungují defacto opačně, než by měly. 

V případě tubulární resorpce dochází ke snížení clearance kyseliny močové a hyperurikemii. 

Také glomerulární filtrace i průtok krve začnou klesat a dojde tak ke zvýšení hladiny 

bílkoviny v moči, tedy proteinurii, což je jeden z hlavních laboratorních ukazatelů 

preeklampsie (Hájek a kol., 2014, s. 172; Vlk, 2015, s. 105). 

1.3.3 Plíce 

Respirační systém vlivem těhotenství není nijak výrazně ovlivňován a nedochází v něm 

ani k výrazným změnám v průběhu gravidity. Ke konci třetího trimestru může těhotná žena 

udávat pocit dušnosti, který je způsoben posunem bránice směrem nahoru. U žen postižených 

preeklampsií zaznamenáváme plicní komplikace velmi sporadicky. Vlk a kol. (2015) uvádí, 

že: „Plicní edém je popisován u cca 5 % případů závažné preeklampsie, a to zpravidla až 

v postpartálním období“ Edém může být způsoben hypertenzí, zvýšenou permeabilitou 

plicních kapilár, incipientním levostranným srdečním selháváním, snížením osmotického 

tlaku a následným únikem tekutin do třetího prostoru. Oběh těhotné s preeklampsií se 

vyznačuje vazokonstrikcí. Typická je také redukce intravaskulárního objemu 

a extravaskulární zadržení tekutin. To je důvodem, proč tyto ženy mohou špatně snášet třeba 

jen malý přísun tekutin intravenózně a následně může docházet k plicnímu edému (Vlk, 2015, 

s. 107). 
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1.3.4 Mozek 

Postižení centrální nervové soustavy (dále CNS) je spojováno s těžkou formou 

preeklampsie, která může vyústit až v eklampsii. Tyto změny jsou spojené s průtokem krve 

v mozku a těhotná žena udává pocity bolesti hlavy, nauzeu a v některých ojedinělých 

případech i poruchy zraku. Nejzávažnějším projevem poškození CNS jsou eklamptické křeče, 

tj. záchvaty tonicko-klonických křečí. V případě, že se tyto generalizované spazmy CNS 

opakují, vzniká tzv. status eklampticus (Vlk, 2015, s. 108). 

1.4 Patogeneze a rizika  

Mezi rizikové skupiny, kde hrozí manifestace preeklampsie patří ženy prvorodičky, ženy 

s vícečetným těhotenstvím, těhotné, u nichž se preeklampsie objevila v předchozím 

těhotenství, či mají toto onemocnění uvedeno v rodinné anamnéze. Dále pak ženy ve věku 35 

a více let, ženy s preexistující hypertenzí, ledvinným onemocněním či ženy mající diabetes 

mellitus (dále DM) (Binder, 2011, s. 100).  

U kompenzované preeklampsie jsou rizika nižší a porod plodu lze vést i per vias 

naturales. Při neléčené, či nedostatečně léčené preeklampsii mohou nastat patologické stavy, 

kdy se preeklampsie vystupňuje v tzv. eklampsii, což je záchvat tonicko-klonických křečí. 

Toto onemocnění, se projevuje jako vazospasmus s následnou hypoxií a edémem mozku. 

Tento stav může vyústit až v ohrožení života matky či plodu. Je zde riziko bezvědomí, může 

nastat smrt udušením nebo selháním srdeční činnosti. Nemocná může zemřít i v kómatu, kde 

příčinou smrti bývá edém mozku nebo plic, popřípadě krvácení do mozku. 

 V případě plodu detekujeme známky ohrožení pomocí kardiotokografie a to v podobě 

akutní, či chronické hypoxie. Ta vzniká z důvodu placentární insuficience spojené 

s nedostatečným průtokem krve v placentě. V takovém případě je jasnou indikací okamžité 

ukončení těhotenství císařským řezem. V období zejména raného šestinedělí pak musíme 

v každém případě počítat s riziky souvisejícími s poruchou placentace a poruchami 

homeostázy, kde hrozí rozvoj diseminované intravaskulární koagulopatie (dále DIC), či 

tromboembolické nemoci (dále TEN). Jako prevenci TEN podáváme nízkomolekulární 

heparin (dále LMWH) (Binder, 2011, s. 102 – 104). 



20 

2 DIAGNOSTIKA  

V následující kapitole je podrobněji popsána diagnostika preeklampsie, která je velmi 

rozmanitá. Od základního vyšetření lékařem pohledem a pohmatem, až po vyšetření 

laboratorních markerů z krve a moči. V poslední době zaznamenala diagnostika velký boom 

díky laboratornímu markeru S_Flt1/PlGF (rozpustné FMS podobné tyrosin kynáze/růstový 

faktor placenty). 

2.1 Vyšetřovací metody 

Abychom preeklampsii včas diagnostikovali, základem je podrobně znát rodinnou 

a osobní anamnézu těhotné. Za předpokladu, že pacientka důsledně dochází na pravidelné 

prenatální prohlídky, musí být byť jen malý náznak preeklampsie detekován včas. Při každé 

návštěvě v prenatální poradně je totiž těhotné ženě změřen krevní tlak (dále jen TK), dále je 

provedena kontrola moči indikačním papírkem na bílkovinu a cukr (dále jen B + C) 

a v neposlední řadě si ošetřující gynekolog či porodní asistentka, všímá otoků dolních 

končetin (dále jen DKK) a přírůstku hmotnosti. Diagnostika preeklampsie má tedy svůj pevně 

daný algoritmus. Další vyšetřovací metodou je vyšetření krve. Krevní odběry probíhají mezi 

10. – 14. týdnem a 28. – 32. týdnem gravidity. Lékař vždy sleduje hodnoty vyšetření krevního 

obrazu, ve kterém se zaměří na hodnoty trombocytů. V biochemickém vyšetření séra nás 

nejvíce zajímá hladina jaterních transamináz, které mohou poukázat na rozvíjející se 

preeklampsii. 

V případě záchytu onemocnění a doporučení k hospitalizaci na oddělení rizikového 

těhotenství lékař nejčastěji ordinuje tato vyšetření - sběr moči za 24 hodin na vyšetření 

celkové bílkoviny v moči a denní diurézy. Dále ordinuje krevní odběry a měření otoků DKK. 

2.2 Hodnoty a jejich referenční meze  

Preeklampsii dělíme podle stupně závažnosti na dva typy – lehkou a těžkou 

preeklampsii. Nejdůležitější a základní roli v diagnostice preeklampsie hrají zvýšené hodnoty 

krevního tlaku a přítomnost bílkoviny v moči tzv. proteinurie. U lehké preeklampsie je 

hodnota TK 140/90 – 159/109 mmHg. O těžké preeklampsii hovoříme tehdy, je-li TK vyšší, 

než hodnoty 160/110 mmHg (Andělová, Měchurová, 2013, s. 46; Vlk, 2015, s. 162). 

V souvislosti s orgánovými změnami a celkovým vlivem preeklampsie na organismus 

těhotné ženy, pozorujeme několik důležitých laboratorních parametrů a indikátorů, které 

poukazují na rozvoj preeklampsie. Při naměření vysokých hodnot krevního tlaku je 
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doporučeno provést další opatření a podrobná vyšetření. Lze je rozdělit na krevní odběry a 

vyšetření moči, a to buď jednorázový odběr moči do zkumavky, nebo kontinuální sběr moči 

za 24 hodin.  

2.2.1  Hodnoty sledované v krevním séru 

Mezi hodnocené ukazatele z odběrů krve patří hodnota trombocytů. Ve fyziologickém 

krevním obrazu ženy se udává referenční mez 150 – 400 x 109/l trombocytů. 

O trombocytopenii hovoříme, dojde-li ke snížení hladiny trombocytů v krvi pod 100 x 109/l. 

Lékaře v krvi také zajímají tzv. jaterní testy. Zvýšení sledovaných hodnot značí poškození 

jaterních buněk. Fyziologická hodnota se pohybuje u ALT – 0 – 0,73 µkat/l a u  AST -  0 – 

0,68 µkat/l. Dalšími laboratorními markery preeklampsie je zvýšené množství kyseliny 

močové a kreatininu v séru. V případě kyseliny močové dochází ke snížení funkce tubulární 

resorbce a následně tzv. hyperurikemii. Ta je v těhotenství shledána patologickou již při 

hodnotách > 300 µmol/l. Příčina elevace kreatininiu je ve snížení glomerulární filtrace. 

Referenční mez kreatininu v séru je u žen mezi 49 – 90 µmol/l. Dle Vlka (2015): „Dalším 

projevem snížené glomerulární filtrace je i vzestup hladiny urey nad 8,3 mmol/l a nález 

hyalinních válců v močovém sedimentu.“ (Vlk, 2015, s. 162 – 163, s. 259 – 260; IMALAB, 

©2009). 

V poslední době se v českém porodnictví objevil zcela nový hodnotící parametr tzv. 

S_Flt1/PlGF, který vychází z poznatku předpokládané příčiny preeklampsie, poruchy funkce 

placenty. Toto vyšetření ze séra těhotné ženy ukazuje, že angiogenní faktory, jako je růstový 

faktor placenty (PlGF) a rozpustné FMS, například tyrosin kináza-1 (sFlt-1) hrají důležitou 

roli v rozvoji tohoto onemocnění. Preeklampsie může být tedy způsobena nerovnováhou 

těchto angiogenních faktorů. Vyšetření se provádí mezi 20. - 28. týdnem gestace. Bylo 

prokázáno, že vysoké hladiny sFlt-1 (anti-angiogenní protein) a nízké hladiny PIGF (pro-

angiogenní protein) v séru, předpovídají následný vývoj preeklampsie. K hodnocení těchto 

ukazatelů se osvědčil poměr mezi nimi, to znamená, že platí pravidlo – čím vyšší je jejich 

poměr, tím vyšší má žena pravděpodobnost, že preeklampsií onemocní (Roche, ©2013; 

IMALAB, ©2009; Vlk, 2015, s. 193-194).  

2.2.2 Hodnoty sledované v moči 

Existuje několik způsobů vyšetření moči, používaných při diagnostice preeklampsie. 

Pomocí indikačního papírku, na kterém zjišťujeme pH moči, přítomnost bílkoviny a cukrů 

v moči. V případě hospitalizace pacientky na oddělení rizikového těhotenství, provádíme 

vyšetření tzv. sběr moči za 24 hodin. To nám slouží k diagnostice oligurie, což je termín 
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označující nedostatečné vylučování moči za 24 hodin, kdy hodnota vyloučené moči je < 400 

ml/24 hodin. Dále sběr moči souží také k diagnostice tzv. proteinurie, přítomnosti bílkoviny 

v moči, což je druhý nejdůležitější ukazatel pro rozvíjející se preeklampsii. V případě lehké 

preeklampsie se patologické hodnoty pohybují v rozmezí 0,3 – 0,5 g/l, u těžké formy 

preeklampsie je to nad 0,5 g/l (Andělová, Měchurová, 2009, s. 45 - 47).  

2.3 Klinické příznaky  

Preeklampsie může být kromě hypertenze, hemokoagulace a známkami jaterního 

poškození, provázena také epigastrickou bolestí či bolestí v pravém hypochondriu. Často se 

také objevují edémy dolních končetin nebo nadměrný přírůstek hmotnosti, který vzniká 

vlivem retence tekutin v organismu. Jako přijatelný váhový přírůstek těhotné ženy za týden se 

udává 600 g. V průběhu celého těhotenství pak žena přibere průměrně 12 – 15 kg. Objeví-li se 

tedy přírůstek tělesné hmotnosti těhotné vyšší než 20 %, či týdenní přírůstek o více než 1 kg, 

je nutné být na pozoru a počítat s možností rozvíjející se preeklampsie. Ženy postižené tímto 

onemocněním mohou dále subjektivně pozorovat bolest hlavy – cefaleu, mohou udávat 

poruchy zraku nebo nauzeu, popřípadě i pocit na zvracení. Stupňuje-li se tento vývoj a 

přidají-li se další orgánové léze a tonicko-klonické křeče, hovoříme o tzv. eklampsii 

(Andělová, Měchurová, 2009, s. 46; Vlk, 2015, s 160 - 161). 
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3 TERAPIE 

Vlk a kol. (2015) ve své publikaci o preeklampsii uvedl: „Léčba preeklampsie není 

doposud známa. V současnosti se terapie řídí snahou o bezpečné prodloužení gravidity.“ 

Dojde-li však ke komplikacím nebo zhoršení stavu: „Hlavní opravdu účinnou terapií 

preeklampsie je rychlé ukončení gravidity.“ V takovémto případě hraje důležitou roli typ 

preeklampsie. Jde-li o těžkou formu preeklampsie, ukončení gravidity je urgentní, a to 

z důvodu ohrožení života matky či plodu a přistupuje se tak k řešení ukončení těhotenství 

císařským řezem. Pokud je u těhotné diagnostikována forma lehké preeklampsie, je možné 

vést porod vaginálně. 

V průběhu těhotenství je tedy důležité mít pod kontrolou jak matku, tak i plod. Metody 

terapie preeklampsie můžeme rozdělit do dvou skupin na nefarmakologické a farmakologické. 

V případě nefarmakologických postupů snižujících riziko komplikací řadíme určení, 

sledování a udržení hraničních hodnot krevního tlaku. K tomu může samotná těhotná 

pacientka přispět omezením fyzické zátěže, pravidelným dodržováním prenatálních prohlídek, 

eventuálně selfmonitoringem krevního tlaku. 

Z hlediska léčby farmakologické je stěžejní úprava hypertenze. Pro všechny typy 

hypertenzí, které se v těhotenství vyskytují, jsou předepisována identická antihypertenziva. 

V doporučených postupech České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské 

společnosti J. E. Purkyně (dále ČGPS ČLS JEP) jsou popsány postupy při antihypertenzní 

terapii, která je indikována při hodnotách diastolického tlaku 95–100 mmHg. U lehké 

preeklampsie se snažíme dosáhnout hodnoty diastoly 90 mmHg, u těžké preeklampsie pak 

100 mmHg. Tato hodnota by však neměla klesnout pod 95 mmHg. V případě, že dojde ke 

snížení diastolického krevního tlaku na nižší hodnoty či dojde k jeho prudkému poklesu, 

dojde v uteroplacentárním řečišti ke snížení perfúze. Tento stav může následně způsobit 

hypoxii plodu. Mezi nejčastěji používaná farmaka a tzv. lék první volby v českém 

porodnictví, v případě perorální léčby hypertenzních stavů, řadíme Dopegyt. Tento lék, který 

patří mezi tzv. centrální alfa agonisty, má za úkol zabránit vazokonstrikci. Jeho vlivem tak 

dochází ke snížení periferního cévního odporu, což má za následek pokles krevního tlaku. V 

medikamentózní léčbě preeklampsie je ale vedle antihypertenziv také důležitá kombinace 

antihypertenziv s antikonvulzivy. Antikonvulziva jsou léky, které zabraňují křečovým stavům 

a slouží tedy i jako prevence eklampsie. Nejvýznamnějším prvkem v prevenci křečí je laktát 

hořčíku, který se podává ženám s těžkou formou hypertenzních onemocnění (Andělová, 

Měchurová, 2009, s. 45). 
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3.1 Péče o ženu v prenatální poradně 

Prenatální péče v českém porodnictví je založena na důmyslném systému prenatálních 

poraden, jejichž hlavním cílem je včasný záchyt hypertenzních onemocnění v průběhu 

těhotenství. Na pravidelnost návštěv v těchto poradnách je kladen velký důraz a jejich 

frekvence je stanovena v doporučeném postupu - Zásady dispenzární péče ve fyziologickém 

těhotenství ČGPS ČLS JEP. Podle získané anamnézy a aktuálního klinického stavu těhotné 

klientky rozhodne lékař, podle již zmíněného doporučeného postupu, do které skupiny daná 

klientka patří. Podle míry rizika rozdělujeme těhotné ženy do tří skupin (Unzeitig, 

Měchurová, Ľubušký, 2012; Vlk, 2015, s. 155). 

Do první skupiny – Těhotné s malým rizikem, spadají ženy, které nemají rizikové 

faktory v anamnéze a zároveň jsou výsledky všech laboratorních i klinických vyšetření, 

prováděných v průběhu těhotenství, v normě. V takovém případě označujeme graviditu jako 

fyziologickou. 

Druhá skupina – Těhotné se středním rizikem, zahrnuje ženy, u kterých se v anamnéze 

objevují rizikové faktory a výsledky jejich vyšetření jsou sice v normě, avšak je žádoucí jejich 

opakování. O takovéto graviditě hovoříme jako o rizikové a četnost návštěv se odvíjí od 

aktuálního stavu těhotné ženy.  

Do třetí skupiny – Těhotné s vysokým rizikem, řadíme ty pacientky, u kterých byly nebo 

nemusely být zjištěny rizikové faktory v anamnéze. Stěžejní pro tuto skupinu pacientek jsou 

však patologické laboratorní a klinické výsledky určitých vyšetření, které poté charakterizují 

daný rizikový stav u těhotné ženy. Těhotenství u těchto žen je již od počátku bráno jako 

patologické. Harmonogramu návštěv v prenatální poradně u těchto žen určuje ošetřující 

gynekolog, který se vždy řídí závažností stavu těhotné ženy (Unzeitig, Měchurová, Ľubušký, 

2012, s. 265 – 266; Vlk, 2015, s. 154 - 155). 

Základní postupy při každém prenatálním vyšetření zahrnují tyto výkony: změření TK, 

zjištění hmotnosti těhotné, detekce otoků a v neposlední řadě vyšetření krve a moči. Na 

základě těchto vyšetření je pak detekováno riziko vzniku, či již vzniklá preeklampsie. Jak již 

bylo zmíněno dříve, preeklampsii můžeme rozdělit do dvou skupin, a to podle míry 

závažnosti tohoto onemocnění. Dělíme ji na lehkou (mírnou) formu a těžkou formu 

preeklampsie. Na základě tohoto dělení se rozdělují do příslušných skupin těhotných dle míry 

rizika také klientky a je jim poskytována péče, která odpovídá závažnosti nemoci (Janků, 

2007, s. 91 – 95; Andělová, Měchurová, 2009, s. 46). 
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3.2 Péče o ženu na oddělení rizikového těhotenství 

V případě, že lékař v prenatální poradně diagnostikuje preeklampsii, je žena 

hospitalizována na oddělení rizikového těhotenství. V rámci vstupní prohlídky, kde se vedle 

klasických vyšetření matky, která se provádí i v prenatální poradně, vyšetřuje také plod. 

Pomocí kardiotokografie sledujeme srdeční akci plodu. Dále lékař provede UZ vyšetření, 

které zahrnuje biometrii, detekci množství plodové vody a flowmetrii. Poté, kdy lékař odebere 

od pacientky anamnézu, se na základě laboratorních a dalších výsledků rozhodne spolu 

s těhotnou ženou o následném postupu. Někdy stav a závažnost onemocnění umožní 

ambulantní sledování pacientky. Jedná-li se však o těžkou formu preeklampsie, tato žena musí 

být hospitalizována na oddělení rizikového těhotenství, kde je pod nepřetržitou kontrolou. Dle 

stavu pacientky lékař rozhodne a naordinuje jednotlivá vyšetření a kroky v průběhu 

hospitalizace. Základem je monitorace krevního tlaku pacientky, ale také celkového stavu 

plodu, a to sledování srdeční akce a motility plodu. Dále může lékař naordinovat krevní 

odběry, aby zjistil stav jednotlivých markerů preeklampsie. Porodní asistentka dále sleduje 

hmotnostní přírůstek těhotné, otoky dolních končetin jejich měřením a pravidelně kontroluje 

proteinurii. Od pacientky zjišťuje subjektivní potíže, jako například možnou bolest hlavy, 

poruchy zraku, či případnou oligurii. Všechny změny hlásí ošetřujícímu lékaři (Vlk, 2015, 

s. 177 – 181). 

3.3 Péče o ženu na porodním sále 

Postupy v rámci ukončení gravidity při onemocnění preeklampsie se různí. Je-li 

diagnóza preeklampsie potvrzena, je důležité uvědomit si, v jakém gestačním týdnu se žena 

nachází. Pokud k rozvoji onemocnění dojde v nižším týdnu gravidity a daný stav vyžaduje 

ukončení těhotenství, je vedle léčby krevního tlaku nutno aplikovat kortikoterapii. Tato léčba 

je indikována podle doporučeného postupu mezi 24 + 0 a 34 + 6 týdnem gravidity a jedná se 

o terapii, která zajišťuje zralost respiračního, kardiovaskulárního, gastrointestinálního 

a nervového systému plodu. Je žádoucí, aby léčba pomocí kortikosteroidů proběhla úspěšně 

a v plném rozsahu. V doporučeném postupu ČGPS ČLP JEP – Aplikace kortikosteroidů je 

uvedeno, že: „Při hypertenzi či preeklampsii je nutno po podání kortikosteroidů počítat se 

zvýšením krevního tlaku, proto pečlivě monitorujeme hodnoty TK.“ V případě lehké formy 

preeklampsie je možná stabilizace stavu, podání kortikoterapie a stanoven konzervativní 

přístup (Hájek, Měchurová, Straňák, 2012, s. 44; Vlk, 2015, s. 180). 

Konzervativní management je doporučen také u pacientek, u kterých je preeklampsie 

diagnostikována před 34. týdnem gravidity. Dále také u žen v rozmezí mezi 34. - 37. 
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gestačním týdnem, u kterých byla stanovena lehká forma preeklampsie. Důležitým postupem 

je u těchto žen sledování příznaků případného rozvoje těžké formy preeklampsie. Dojde-li 

k rozvoji těžké formy, u těchto pacientek je indikováno ukončení gravidity. O způsobu 

ukončení těhotenství a vedení porodu rozhoduje lékař na základě aktuálního stavu pacientky 

a plodu. 

   V případech, kdy se jedná o těžkou formu preeklampsie, může se z tohoto stadia 

preeklampsie vyvinout tzv. eklampsie. Tento stav může často být neslučitelný s těhotným 

stavem a hrozí ohrožení života jak matky, ale také plodu. Nastane-li tato situace, přistupuje se 

k okamžitému ukončení těhotenství. Hlavním cílem na porodním sále je zamezit rozvoji 

a vzniku eklamptického záchvatu. Rodičku uložíme na porodní sál, který uzpůsobíme tak, 

abychom možnému eklamptickému záchvatu předešli. Zařídíme, aby v místnosti bylo přítmí 

až temno, abychom jasným světlem zbytečně nedráždili nervovou soustavu těhotné, zmírnili 

případnou bolest hlavy, ale hlavně předešli eklampsii. Dále zajistíme, aby okolo rodičky 

nebyly předměty, o které by se mohla v případě možného záchvatu zranit. V neposlední řadě 

podáváme antikonvulzivní infuzní terapii, sledujeme krevní tlak a pozorujeme subjektivní 

příznaky rodičky jako například zhoršené vidění, či bolest hlavy. Obecně kontrolujeme rodící 

ženu častěji než při fyziologickém průběhu porodu (Dušová, Marečková, 2009, s. 38; Vlk, 

2015, s. 220). 

3.4 Péče o ženu na oddělení šestinedělí – rané šestinedělí 

Preeklampsie je onemocnění, které nevymizí bezprostředně po porodu. Sledovat ženu 

s diagnostikovanou preeklampsií je tedy důležité i po porodu na oddělení šestinedělí. 

Eklamptický záchvat se může objevit i 24 hodin po porodu.  

V případě, že je těhotenství ukončeno císařským řezem, ať už z akutní indikace, či 

plánovaně kvůli stavu pacientky, je pacientka převezena na oddělení JIP, kde je 

hospitalizována. Je zde pod neustálou kontrolou v době raného šestinedělí, až do 12 hodin po 

porodu, kdy poprvé vstává z lůžka. Poté je přeložena na oddělení šestinedělí. 

Je-li gravidita ukončena vaginální cestou, je žena po dvou hodinách po porodu umístěna 

na oddělení šestinedělí, kde je pod zvýšenou kontrolou, oproti fyziologicky probíhajícímu 

šestinedělí. Šestinedělce je také zajištěn klidný, nejlépe jednolůžkový pokoj. Standardně je 

prováděna kontrola vědomí, fyziologických funkcí, retrakce dělohy a kontrolováno zevní 

krvácení a známky vnitřního krvácení. Porodní asistentka na oddělení také sleduje otoky, 

váhový přírůstek a dotazuje se na subjektivní příznaky pacientky, jako je například bolest 
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hlavy. V průběhu hospitalizace provádí porodní asistentka monitoraci TK 3 – 5x denně, 

orientační vyšetření moči na proteinurii a sledování diurézy za 24 hodin. Porodní asistentka 

zajistí vhodnou stravu, tzn. dietu s 80 g bílkovin denně s omezeným množstvím soli a poučí 

pacientku o dodržování pitného režimu (Koudelková, 2013, s. 110 – 113; Vlk, 2015, s. 220). 

Z výše uvedeného vyplývá, že u tohoto patologického stavu v těhotenství je velmi 

důležitá důsledná a soustavná edukace pacientky porodní asistentkou a lékařem.  
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4 EDUKACE 

Původ slova edukace pochází z latiny, kde jsou slova educo, educare překládána jako 

„vedení ven“ nebo „vedení vpřed“. Samotnou podstatu slova edukace lze vysvětlit jako 

ovlivňování druhé osoby, v pozitivním slova smyslu. Cílem tohoto ovlivnění je změnit jeho 

názory, postoje, ale také dovednosti k určitým věcem a tématům. Dle Juřeníkové (2010): 

„Edukace znamená výchovu a vzdělání jedince.“ Termíny výchova a vzdělání jdou spolu 

ruku v ruce a jsou to slova podřazená pojmu edukace. Vzdělání je chápáno jako výsledný 

stav, který jedinec nabyde pomocí vzdělávání a na konci je jedinec obohacen o nové znalosti 

a vědomosti v určité problematice. Na druhé straně výchova je jakýmsi nástrojem pro 

formování osobnosti jedince (Juřeníková, 2010, s. 9 – 12; Nemcová, Hlinková, 2010, s. 25). 

4.1 Charakteristika pojmů 

Aby edukace probíhala správně, je nutné stanovit si tzv. edukační cíl, který nám 

vymezí představu o tom, čeho chceme v průběhu edukačního procesu dosáhnout. Edukační 

proces pak vychází z činnosti lidí, kteří záměrně, či nezáměrně provádějí výchovnou činnost 

nebo učení. Takovéto procesy jsou součástí celého našeho života. Edukační proces zahrnuje 

čtyři důležité pojmy: edukátor, edukant, edukační konstrukty a edukační prostředí. 

V rámci každého edukačního procesu stojí na jedné straně edukátor – člověk, který je 

učitelem, mentorem a je tedy zprostředkovatelem potřebných informací. Ve zdravotnictví se v 

roli edukátora může ocitnout lékař, sestra či porodní asistentka, kteří předávají znalosti, 

dovednosti a informace pacientům, či studentům. Na straně druhé stojí vždy jedinec, který 

poskytované informace přijímá, zpracovává a vyvozuje si z nich osobní závěry. Takovéhoto 

člověka nazýváme odborným termínem edukant. V pozici edukanta se často, v rámci 

zdravotnictví, objevují studenti středních zdravotnických škol a vysokých škol se 

zdravotnickým zaměřením. V souvislosti s různými školeními a konferencemi se edukanty 

mohou stát také lékaři či další nelékařští pracovníci. Nejčastěji jsou edukanty však samotní 

pacienti a v případě porodnictví těhotné klientky, které se téměř každou návštěvu u lékaře či 

porodní asistentky dostávají do edukačního procesu. Role edukanta může a nemusí být rolí 

pasivní. V případě neporozumění poskytnutých informací, či snaze o vyvolání diskuze se 

rázem mění edukant v aktivního účastníka edukačního procesu (Taliánová; Řeřuchová, 2011, 

s. 5-7; Juřeníková, 2010, s. 9 - 11; Nemcová, Hlinková, 2010, s. 13 – 17; Tóthová, 2014, 

s. 176). 
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Aby komunikace mezi edukátorem a edukantem probíhala co nejsnadněji, jsou 

vytvářeny tzv. edukační konstrukty. Mezi ně řadíme všechny edukační materiály, standardy, 

ale také zákony. Pomocí těchto konstruktů dochází pak ke kvalitní edukaci. 

Důležitým prvkem v edukačním procesu je také edukační prostředí. To hraje důležitou 

roli ve výsledku edukace. Prvky jako osvětlení, malba, zvuky či prostor v místnosti 

nepochybně působí na smysly edukanta a jsou důležitými indikátory pozitivního výsledku 

edukace (Juřeníková, 2010, s. 10; Nemcová, Hlinková, 2010, s. 16). 

4.2 Fáze edukace 

Pro kvalitní a dobře odvedenou edukaci je třeba, aby edukační proces byl vědomě 

připravený. Povinností každého edukanta je pečlivá příprava edukačního procesu. 

V ošetřovatelské praxi a porodní asistenci slouží edukátorům pro přípravu edukačního 

procesu schéma obsahující 5 fází (Taliánová; Řeřuchová, 2011, s. 54). 

První fáze – posuzování je závislá na sběru dostatečného množství dat o těhotné 

klientce, u které edukační proces v porodní asistenci probíhá. Poté, co získáme od ženy 

potřebné informace, následuje jejich utřídění a výběr těch důležitých. Již první kontakt 

s klientkou a rozhovor při získávání základní anamnézy může porodní asistentce či lékaři 

napovědět, jakou bude mít daný pacient schopnost a potřebu učit se, což slouží k dalšímu 

postupu v přístupu k těhotné klientce. Mimo reakcí na kladené otázky si edukátor všímá také 

chování a neverbálních projevů (Magurová, Majerníková, 2010, s. 84 – 87). 

Druhá fáze – diagnostika navazuje na fázi první, kdy po získání potřebných informací 

o pacientce/klientce je stanovena příslušná edukační diagnóza, což by se dalo vysvětlit jako 

postup zaměřený na danou problematiku určité pacientky/klientky. Tato diagnóza je vždy 

cíleně určena konkrétní klientce, u které se edukátor vždy zaměří na daný problém. Příslušná 

edukační diagnóza odráží také přístup pacientky/klientky k hodnotám jako je zdraví, nemoc, 

život, smrt, apod. (Tóthová, 2014, s. 64). 

Třetí fáze – plánování je také závislá na předchozích fázích. Smyslem této fáze je 

vytvoření tzv. edukačního plánu. Základem tohoto edukačního plánu je stanovení edukačního 

cíle, jehož vytyčením jasně definujeme, jakým způsobem hodláme dosáhnout zlepšení či 

upevnění zdravotního stavu pacientky/klientky. Důležitou součástí této fáze je také volba 

dané edukační metody, a to tak, aby byla co nejvhodnější pro konkrétní edukační proces 

(Magurová, Majerníková, 2010, s. 94 – 95). 
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Čtvrtá fáze - realizace je fází předposlední. V této fázi dochází k přesměrování 

edukačního plánu z teoretické roviny do roviny praktické. Lékař, či porodní asistentka se tedy 

snaží realizovat teoreticky připravený edukační plán. V této fázi prokazuje edukant nejen 

kvalitní přípravu učebního procesu, ale také schopnosti prezentovat ho a zefektivnit 

v praktickém využití. Výsledkem úspěšně provedené realizační fáze edukace by mělo být 

zlepšení zdravotního stavu pacientky/klientky či prokazatelné porozumění nabytým 

vědomostem. Důležitým krokem k úspěšnému porozumění edukace ve zdravotnictví je 

vyhnutí se odborným lékařským termínům a zkratek (Tóthová, 2014, s. 107 – 108). 

Pátá fáze – vyhodnocení je, jak již z názvu vyplývá, fáze závěrečná. Důležitou úlohu 

v této fázi hraje edukátor, jehož úkolem je edukanta pochválit a předat mu tak zpětnou vazbu. 

V případě špatné motivace edukanta může dojít k neúspěšné edukaci. V rámci zdravotnické 

edukace je často jako motivace uplatňován názorný odstrašující případ, jak by mohl zdravotní 

stav pacientky/klientky skončit v případě, že se nebude řídit nabytými informacemi, 

dovednostmi a nebude-li dodržovat naučené postupy, vedoucí ke zlepšení jejího zdravotního 

stavu. V neposlední řadě nesmíme zapomenout v této fázi ohodnotit nejen edukanta, ale také 

edukátora. Lékař, či porodní asistentka, která edukaci prováděla, by se měla zamyslet nad 

úspěšností svého výkonu. V případě neúspěšné edukace by se měla umět sebekriticky 

ohodnotit a vyvodit ponaučení pro budoucí edukační činnost (Taliánová, Řeřuchová, 2011, 

s. 45 – 47). 

4.3 Metody edukace 

Slovo metoda pochází z řečtiny a lze jej přeložit jako „za cestou“, což si můžeme 

vysvětlit jako prostředek, s jehož pomocí se snažíme dosáhnout příslušného edukačního cíle 

a usnadnit si tak průběh edukačního procesu. Dle Juřeníkové (2010, s. 37) můžeme edukační 

metodu chápat jako: „cílevědomé a promyšlené působení edukátora, který aktivizuje edukanta 

v jeho učení tak, aby byly efektivně naplněny cíle učení.“  

Metody edukace můžeme rozdělit na teoretické, teoreticko-praktické a praktické. Mezi 

teoretické metody řadíme přednášku, cvičení, či seminář. Do skupiny teoreticko-praktických 

metod patří diskuzní metody, programová výuka nebo například projektové metody, jejichž 

smyslem je vytvoření vlastního projektu edukantem. Do poslední skupiny praktických metod 

lze zařadit exkurzi, instruktáž nebo třeba stáž. Ve zdravotnictví patří mezi nejužívanější 

metody edukace vysvětlování, kdy edukátor objasňuje edukantovi zcela neznámou 

problematiku. Lze jej použít například v situaci, kdy chceme edukanta seznámit s fázemi 
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postupů v porodní asistenci. Další využívanou metodou ve zdravotnickém prostředí bývá 

popis, který se zaměřuje na seznámení edukanta s jednotlivými výkony a zákroky a snaží se 

mu přiblížit zdravotnickou techniku. Nedílnou součást ve zdravotnické edukaci tvoří také 

instruktáž, která spojuje prvky vysvětlování s názornou demonstrací problematiky. Je tedy 

jakýmsi návodem k dané činnosti (Juřeníková, 2010, s. 37; Taliánová, Řeřuchová, 2011, s. 

24). 

4.4 Edukační role PA 

Porodní asistentka má při výkonu své profese mnoho rolí. Role edukační je jednou 

z nejdůležitějších rolí této pomáhající profese. Porodní asistentka se může ocitnout v roli 

edukátora, a to v různých situacích. Může například edukovat těhotnou klientku v průběhu 

fyziologického těhotenství a následného porodu. V takovémto případě je klientce nejen 

edukátorkou, ale také oporou. Ke správnému splnění této role musí být porodní asistentka 

nejen kvalitně vzdělaná v dané problematice, ale musí mít také důležité osobní kvality jako 

například empatii, trpělivost a schopnost vyjadřovat se. V případě, je-li žena přijata 

k hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, spadá do povinností a kompetencí porodní 

asistentky seznámit ji s jednotlivými vyšetřeními, průběhem nemoci a preventivními 

opatřeními jako jsou diety či klidový režim. Dále ženu edukuje o průběhu hospitalizace a je jí 

k dispozici v případě jakýchkoliv dotazů, a to v rozsahu svých kompetencí. 

Mezi další edukační činnosti porodní asistentky řadíme psychoprofylaxi páru k porodu, 

či různá těhotenská cvičení. V kompetenci porodní asistentky je také edukační činnost pro 

dospívající dívky, která je zaměřena na témata jako první menstruace, užívání antikoncepce 

a bezpečnosti v problematice sexuálního života (Magurová, Majerníková, 2010, s. 31 – 32). 

4.4.1 Edukační činnost v péči o ženu s preeklampsií 

Edukace klientky s preeklampsií je velmi důležitá, a to pro správné dodržování 

léčebného režimu klientkou. Ta musí mít pocit, že se může na porodní asistentku kdykoliv 

obrátit s jakýmkoliv dotazem. V případě, že klientka rozumí léčebným postupům v průběhu 

hospitalizace, také samotné porodní asistentce se péče o tuto klientku zjednodušuje. Úlohou 

porodní asistentky není jen edukace, ale také uklidnění a psychická opora klientky v možném 

počátečním šoku a strachu z hospitalizace. 

Základní edukací je seznámení klientky s chodem a řádem oddělení, s časy, ve kterých 

probíhá vizita, ale také s návštěvními hodinami. Porodní asistentka vysvětlí těhotné ženě 

důležitost dodržování klidového režimu na lůžku. Klientka je obeznámena s benefity, které 
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přináší poloha laterální na levém boku. Při této poloze protéká více krve placentou a je tak 

zvýšena glomerulární filtrace. Na základě toho dochází ke zvýšení diurézy, která přináší 

snížení hmotnosti klientky. Klientka je edukována o sledování močení a barvy moče.  Je-li 

lékařem naordinováno, aby žena sbírala moč za 24 hodin, následuje důkladná edukace ženy 

o správném postupu. Sběr moči zahajuje žena v 6 hodin ráno, kdy se vymočí na toaletě. Poté 

dalších 24 hodin, tedy do 6 hodin ráno následujícího dne, močí do sběrné nádoby. Vzorek 

z obsahu v nádobě posílá PA ve zkumavce, společně se žádankou a údajem o celkovém 

množství moče, do laboratoře (Dušová, Marečková, 2009, s. 38 – 39; Koudelková, 2013, 

s. 113). 

Z hlediska přijmu potravy je klientce doporučeno konzumovat ovoce, zeleninu, 

vlákninu a bílkoviny. Jiná dietní omezení nejsou nutná. Klientka je také poučena, že je 

důležité, aby každý den ve stejný čas byla zvážena, a to kvůli zaznamenávání váhového 

přírůstku. Ženě je vysvětleno, že je žádoucí, aby nepřibrala více jak 1 kg tělesné hmotnosti za 

týden. S tím souvisí také kontrola lokalizace, charakteru a rozsahu otoků. Klientka je 

poučena, aby porodní asistentce hlásila jakékoliv změny týkající se bolestí hlavy, poruchy 

zraku, nevolnosti, či brnění prstů. Velký důraz je také kladen na to, aby těhotná žena 

sledovala pohyby plodu a případné změny v jejich charakteru a frekvenci. Proto je klientka 

edukována, aby přišla, v případě zaznamenání jakékoliv anomálie v pohybech plodu (Dušová, 

Marečková, 2009, s. 39 – 40; Koudelková, 2013, s. 113). 

4.5 Informační mapa péče 

Informační mapa péče slouží jako edukační pomůcka, jejímž úkolem je upevnění 

informací, získaných během edukačního procesu. Každá informační mapa je zaměřena na 

danou problematiku a je určena pro konkrétní klientky a pacientky. Velkou výhodnou tohoto 

edukačního materiálu je názornost, která je umocněna obrázky a celkový poutavý vizuální 

vzhled vytvořené mapy, která svým schématem připomíná informační letáček. Dalším 

pozitivem je dostupnost této pomůcky, která je klientce neustále k dispozici a je tedy na něm, 

jak si rozvrhne svůj učící program, a to jak z hlediska časového, tak po stránce množství 

učiva. Informační mapa je jakýmsi souhrnem dané problematiky a v případě hospitalizace 

z důvodu daného onemocnění či stavu slouží pacientkám a klientkám také jako orientace, aby 

měli představu, jaký bude průběh a léčba v rámci jejich hospitalizace a jaká vyšetření a 

postupy je čekají. Informační mapa péče je dobrým pomocným edukačním materiálem, ke 

kterému je však zapotřebí přidružit i jiné edukační metody, abychom dospěli ke zdárnému 

edukačnímu cíli (Juřeníková, 2010, s. 45 – 49; Nemcová, Hlinková, 2010, s. 250).
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 METODIKA 

Cílem praktické části bylo vytvoření informační mapy péče pro ženu s preeklampsií. Tato 

mapa byla vytvořena na základě společných edukačních potřeb, stanovených pomocí tří plánů 

péče v porodní asistenci, které byly vytvořeny u klientek s aktuální diagnózou preeklampsie. 

Tyto tři ženy byly hospitalizovány na oddělení rizikového těhotenství v nemocnici krajského 

typu. Sběr dat probíhal od příjmu klientek do 5. dne hospitalizace těchto žen. Toto časové 

omezení bylo zvoleno z toho důvodu, že následující dny hospitalizace nevyžaduje klientka 

žádné rozdílné intervence od již provedených v předchozích dnech, a tudíž není poskytována 

odlišná péče. 

Veškerá potřebná data a informace o klientkách byla získávána nahlížením do 

zdravotnické dokumentace, pozorováním a konzultací s porodní asistentkou či ošetřujícím 

lékařem. Důležitou součástí pro zpracování plánu péče byl také rozhovor s respondentkou. Po 

seznámení s klientkou a následném uvedení do problematiky, byly pomocí rozhovoru 

sesbírány od každé klientky základní anamnestické údaje a problematiku týkající se 

posouzení potřeb dle 13 diagnostických domén. Zjištěné skutečnosti byly zaznamenávány do 

tiskopisu Dokumentace péče v porodní asistenci (Příloha A), který je sestaven na podkladě 

ošetřovatelského modelu Gordonové, též známého jako Model funkčního zdraví. Jednotlivé 

kazuistiky jsou zpracovány v následující kapitole (Pavlíková, 2006, s. 99 – 102). 

Dalším krokem bylo zpracování jednotlivých plánů péče formou procesu v porodní 

asistenci. Tento proces zahrnuje 5 fází. První z nich je zhodnocení zdravotního stavu klientky. 

Na tuto fázi navazuje fáze diagnostiky, dále fáze plánování péče v porodní asistenci a po které 

následuje čtvrtá fáze realizace péče v porodní asistenci. Celý proces v porodní asistenci 

uzavírá fáze vyhodnocení (Tóthová, 2010, s. 37, 63, 89, 107, 123). 

Pro sestavení plánu péče bylo nutné zvolit si zvažované ošetřovatelské diagnózy. Ty byly 

stanoveny na základě ošetřovatelských diagnóz NANDA II International. Při následném 

posuzování stavu potřeb klientky byl využit diagnostický algoritmus, který je složen z fází: 

zvažovaná ošetřovatelská diagnóza, nalezení určujícího znaku, nalezení souvisejícího nebo 

rizikového faktoru, ověření platnosti definice a přijetí či omítnutí diagnózy (Herdman, 2015, 

s. 28 - 45).  



34 

U konkrétních stanovených ošetřovatelských diagnóz byly stanoveny cíle, na základě 

kterých byly vytvořeny intervence, aby bylo dosaženo vytčených cílů. Edukační intervence 

jsou zvýrazněny pomocí kurzívy. V neposlední řadě je u každé přijaté diagnózy popsána 

realizaci těchto ošetřovatelských intervencí a na závěr je provedeno zhodnocení poskytnuté 

péče. 

Na základě společných edukačních intervencí, které vyplynuly z edukačních intervencí, 

byla vytvořena informační mapa péče pro ženu s preeklampsií. Tento graficky upravený 

edukační materiál má podobu tabulky a je rozdělen na jednotlivé oblasti potřeb. Přehledně tak 

znázorňuje veškeré informace, které žena s tímto onemocněním potřebuje znát, aby věděla, 

jaký bude postup v průběhu hospitalizace. Je vytvořena srozumitelně a pro laiky, aby dosáhla 

co nejvyšší úrovně prospěšnosti. Současně bude také vytvořen manuál pro porodní asistentky 

(viz kapitola 7). 
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6 KAZUISTIKY 

6.1 Kazuistika č. 1  

Dne 12. 9. 2016 ve 12:59 byla na oddělení rizikového těhotenství přijata klientka G. K., 

37 let pro podezření na preeklampsii. Klientka byla odeslána z rizikové poradny pro opětovné 

vysoké hodnoty TK a přítomnost bílkoviny v moči. 

Klientka je II/I, grav. hebd. 34 + 3, po spontánní koncepci. Jednou podstoupila umělé 

ukončení těhotenství (UUT) na vlastní žádost. 

Klientka je vdaná, státní občanství ČR, vzdělání středoškolské s maturitou a je plátcem 

Všeobecné zdravotní pojišťovny. Klientka bydlí s manželem v bytě 3 + 1. Nyní je na 

mateřské dovolené, kterou vystavila obvodní gynekoložka 16. 8. 2016. Do prenatální poradny 

dochází od 12. týdne gravidity. Absolvovala celkem 8 návštěv. Na předporodní kurzy, 

přednášky pro těhotné ani těhotenská cvičení nedocházela. 

Vyšetření při příjmu: 

 výška: 163 cm 

 váha: 90,5 kg (před těhotenstvím: 69 kg, hmotnostní přírůstek: 21,5 kg) 

 fyziologické funkce: TK 154/103, P 62´, TT 36,6°C 

 OPP 145´ 

 CTG záznam (13:33 – 13:54) - BF 130´, undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, 

decelerace 0, kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

 HKK bez otoků, DKK bez varixů, otoky do 1/2 bérce, prsy bez patologického nálezu 

 subjektivně bez obtíží, cefalea 0, nauzea 0, poruchy vizu 0 

 PP cítí intermitentně, na kontrolním CTG však v normě 

 KD nemá, VP neodtekla, nekrvácí 

Zevní vyšetření: 

 děloha podélně ovoidní, normotonická, v DVT, SF – 31 cm, fundus hmatný mezi 

pupkem a processus xiphoideus 

 PPHL, I. obyčejné postavení, krční rýha 4 prsty nad sponou 

 pánevní rozměry: 24 cm, 30 cm, 34 cm, 21 cm – prostorná pánev 

Vnitřní vyšetření 

 pochva prostorná, čípek zachován, mediosakrálně, tuhý, hrdlo uzavřeno, nad vchodem 

velká část plodu, VP zachovalá, nekrvácí, PP cítí intermitentně (na kontrolním CTG 

v normě), OPP 140´ 
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Výsledky vyšetření z prenatální poradny: 

 KS, Rh faktor – B pozitivní (vyšetřeno 7. 4. 2016) 

 BWR – negativní, HIV – negativní, HBsAg – negativní (vyšetřeno 7. 4. 2016) 

 GBS – neděláno 

 KO: Ery – 4,0 Htc – 0,360  Leu – 10,4 Hb – 125 (vyšetřeno 7. 4. 2016) 

Ery – 4,3 Htc – 0,348 Leu – 11,2 Hb – 107 (vyšetřeno 16. 8. 2016) 

 hodnoty glykémie na lačno – 4,81 (vyšetřeno 7. 4. 2016) 

 oGTT – v normě (vyšetřeno 27. 6. 2016) 

Anamnéza: 

RA: babička - DM na dietě, otec dítěte – zdráv 

OA: běžné dětské choroby, anémie v graviditě 

FA: Tardyferon 1 – 0 – 1 

GA: menarche ve 13 letech, pravidelný menstruační cyklus 28/8  

II. gravidita/I. parita 

AB: 0  

UUT: v roce 2010 - na vlastní žádost klientky 

Gynekologické operace: 0 

Gynekologická onemocnění: 0 

PM: 15. 1. 2016 

TP dle PM: 22. 10. 2016 

TP dle UZ: 20. 10. 2016  

AA: 0 

Transfuze: 0 

Úrazy: 0 

Operace: 0 

Abúzus: v minulosti přechodně abúzus pervitinu (3 roky po odvykací léčbě – bez vlivu) 
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6.1.1 Posouzení současného stavu potřeb podle systému NANDA II. International 

Diagnostická doména č. 1 – Podpora zdraví 

Klientka hodnotí svůj zdravotní stav jako částečně dobrý. V minulosti neměla žádné 

větší zdravotní obtíže, nyní její zdravotní stav narušují nepříjemné otoky dolních končetin. 

Pro udržení dobrého zdravotního stavu chodí klientka na pravidelné procházky se psem. 

Kouření i alkohol neguje. V těhotenství neprodělala žádná onemocnění ani úrazy. Vyskytla se 

u ní pouze těhotenská anemie, která je dobře kompenzována. Na preventivní gynekologické 

prohlídky dochází pravidelně jednou ročně. Samovyšetření prsou provádí, ne však pravidelně. 

Do prenatální poradny dochází klientka od 12. týdne gravidity, celkem absolvovala 8 návštěv. 

Na psychoprofylaktické přednášky, či cvičení pro těhotné nedocházela. Absolvovala 

prohlídku porodního sálu v porodnici krajského typu, kde by také chtěla porodit své miminko. 

Diagnostická doména č. 2 – Výživa 

Klientce byla v těhotenství doporučena dieta, kvůli naměřeným hraničním hodnotám 

glykémie při screeningu ve 14. týdnu gravidity Ve 24. týdnu těhotenství byl však screening 

oGTT v normě, proto nyní žádnou speciální dietu nedrží. Její denní jídelníček obsahuje 3 

hlavní jídla, a to snídani, oběd a večeři. Mezi těmito hlavními jídly si dá svačinu ve formě 

ovoce, či zeleniny. Svůj pitný režim hodnotí jako dobrý. Denní příjem tekutin odhaduje na 2 - 

3 litry. Nejčastěji pije neslazené čaje. Pocit žízně nemívá. Klientčina případná poranění sliznic 

a kůže se hojí dobře. 

Diagnostická doména č. 3 – Vylučování a výměna 

Klientka neudává žádné potíže s močením. V prvním trimestru trpěla zácpou, díky 

většímu přísunu vlákniny v potravě došlo ke zlepšení. Nyní se vyprazdňuje pravidelně 2 krát 

denně, vždy ráno a ve večerních hodinách. Stolice je tuhé konzistence. Ve stolici ani moči 

nesleduje žádné příměsi. Klientka neměla v průběhu těhotenství potíže s nauzeou či 

zvracením. Pocení udává přiměřené probíhající aktivitě. 

Diagnostická doména č. 4 – Aktivita – odpočinek 

 Mezi denní aktivity klientky patří pravidelné procházky se psem a schůzky 

s kamarádkami. Těhotenská cvičení ani jiná cvičení neprovozuje. Nejraději svůj volný čas 

tráví čtením knih. Během dopoledního čtení pravidelně usíná na zhruba 2 hodiny. Po 

probuzení se cítí odpočatá a plná energie. Se spaním v noci problémy nemá, nespavostí netrpí. 

Jejím rituálem je usínat až v přítomnosti manžela a na pravém boku. Ráno se cítí odpočatá. 



38 

Diagnostická doména č. 5 – Vnímání – poznávání 

 Zrak, sluch i čich jsou u klientky v normě. Brýle ani kontaktní čočky nenosí. Paměť je 

neporušená. Chápe podstatu všech otázek, myšlenky má utříděné a hbitě odpovídá. Klientka 

je orientovaná v místě, osobě, prostoru a čase. 

Diagnostická doména č. 6 – Vnímání sebe sama 

 Klientka samu sebe hodnotí jako optimistu a plně si důvěřuje. Vtipkuje na téma 

těhotenského váhového přírůstku, ale se svým vzhledem je spokojena. Aktuálně má obavy 

o správný průběh těhotenství a strach o miminko, který je zcela přirozený. Tuto stresovou 

situaci však zvládá dle svých slov dobře, a to s podporou rodiny, která ji pravidelně 

navštěvuje. 

Diagnostická doména č. 7 – Vztahy 

 Klientka je momentálně doma na mateřské dovolené. Žije s manželem a psem v bytě. 

Její vztah k okolním lidem hodnotí jako asertivní a přátelský, což mohu potvrdit z vlastního 

dojmu ze setkání s klientkou. Rodinné vztahy jsou podle jejího názoru velmi dobré. Její 

rodina, ale také rodina jejího manžela se o její zdravotní stav aktivně zajímá a dochází za 

klientkou pravidelně na návštěvy. Po propuštění z nemocnice je péče o klientku zajištěna. 

Postará se o ni její manžel. 

Diagnostická doména č. 8 – Sexualita 

Sexuální obtíže nebyly klientkou zaznamenány. Během těhotenství měla pohlavní styk, vždy 

bez problémů. Menarché proběhlo ve 13 letech, cyklus je pravidelný, 28/8. Klientka udává, že 

její menstruace byla často dlouhá a velmi bolestivá se silným krvácením. Klientka nikdy 

neužívala antikoncepci. V roce 2010 podstoupila UUT na vlastní žádost. Nynější těhotenství 

probíhalo až doposud, s výjimkou dobře kompenzované těhotenské anémie, bez problémů. 

Žádné gynekologické operace, zákroky na čípku děložním a podobné zákroky nepodstoupila. 

Netrápí ji záněty, vaginální mykózy ani jiné gynekologické obtíže. 

Diagnostická doména č. 9 – Zvládání zátěže – odolnost vůči stresu 

 Dříve zvládala klientka zátěž a stres velmi špatně. O příčinách stresových situací 

v minulosti nechce mluvit. Přiznává, že pomoc a útěchu hledala v drogách a rodinu, která ji 

nabízela pomoc, odmítala. Z této situace ji nakonec vyvedl nynější manžel, který ji donutil 

podstoupit protidrogovou odvykací léčbu. Tu absolvovala před třemi lety a nyní je bez vlivu. 

Své nynější chování vůči rodině i vůči ostatním lidem hodnotí jako asertivní a přátelské. 
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Nynější stresové situace, které vyvolává aktuální komplikace těhotenství, zvládá podle svých 

slov dobře. Největší oporou je jí manžel, se kterým si o problémech povídá a řeší je společně. 

Diagnostická doména č. 10 – Životní princip 

 Klientka má jasný názor na pořadí priorit ve svém žebříčku hodnot. Na prvním místě 

je pro ni rodina, která je následována zdravím. Na třetím místě uvedla klientka práci, na čtvrté 

místo poté obsadila peníze. Její životní hodnotou na pátém místě jsou záliby, na místě 

sedmém pak cestování. Jelikož je ateistka, nejmenší důraz klade na hodnotu víry, kterou nemá 

potřebu se zabývat. Jejím největším životním přáním a cílem je porodit zdravé miminko 

a vychovat z něj slušného člověka. 

Diagnostická doména č. 11 – Bezpečnost a ochrana 

U klientky se v minulosti nevyskytla žádné léková ani jiná alergická reakce. 

U klientky je možné předvídat riziko pádu z důvodu neznámého prostředí a vlivem podávané 

medikace. 

Diagnostická doména č. 12 – Komfort 

V současné době klientka neudává žádnou bolest ani jiné obtíže. Nauzeou netrpí. 

Kontrakce děložní nepociťuje. 

Diagnostická doména č. 13 – Růst a vývoj 

Klientčin růst probíhal bez zpoždění a odchylek od normy. Vyznačoval se 

souměrností, nebyly přítomny známky regrese. Celkově probíhal v normě. 

Průběh hospitalizace: 

Den příjmu – 12. 9. 2016, grav. hebd. 34 + 3 

Fyzikální vyšetření:  TK: 154/103   P: 62'   TT: 36,6°C  Váha: 90,5 kg  Výška: 163 cm  

13:30 objektivně.: PP cítí intermitentně, na kontrolním CTG v normě, OPP 145´, bolesti 

neudává, děloha normotonická, nešpiní, VP zachovalá, DK s otoky do ½ bérců 

Ordinace:   

TK, P:  

16:00 (TK – 137/81, P – 55´) 

19:00 (TK – 143/80, P – 60´)  

22:00 (TK – 143/80, P – 54´) 

TT v axile jedenkrát denně (36,5°C) 

Klidový režim; D: 3 + ¼ litru mléka 

UZ biometrie + Dopplerovská flowmetrie – v normě 
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Pacientka sama hlídá pohyby plodu, abnormality hlásí porodní asistentce, poučena. 

Odběry: KO, koagulace, glykovaný hemoglobin, minerály, urea, kreatinin, kyselina močová, 

jaterní testy vč. LDH, albumin, celková bílkovina, moč + sediment, moč kultivace a citlivost 

(K + C), pochva K + C 

Medikace:   

Dopegyt 250 mg tbl. p.o. (antihypertenzivum) - 18:00 – 24:00 

Magnosolv (hořčík)  0 – 0 – 1 – sáček rozpustit ve vodě a popíjet 

Vasocardin 50 mg tbl. p.o. (antihypertenzivum) 0 – ½ – 0 

Diprophos 14 mg inj. sol. i.m. (kortikosteroid – indukce plicní zralosti) 1. dávka ve 14: 00 

Závěr dne:  

U pacientky byla zahájena indukce plicní zralosti plodu. Z laboratorních odběrů S_Flt1/PlGF 

byla naměřena hodnota 330,7. Bylo tedy potvrzeno riziko vzniku preeklampsie. CTG záznam 

fyziologický. Dále sledovány otoky, hodnoty TK a stav plodu.  

Výsledky odběrů: KO – Leu – 10,3; Ery – 4,32; Hb – 112,0; Htc – 0,35; Tromb. – 280,0. 

Koagulace – P_INR – 0,9; P_APTT – 25,0. 

Biochemie – S_UREA – 4,2; S_KREA – 55,0; S_KMOC – 389,0; S_BIL – 

2,0; S_LD – 2,51; S_ALT – 0,25; S_AST – 0,26; S_GMT – 0,30; S_ALP – 

1,63; S_PROT – 67,0; S_ALB – 25,0. 

Moč + sediment – pH – 5,5; U_PROT – 2,0; U_KREA – 15,6; U_ACR – 

48,65; U_ALB – 759,0. 

Moč K+C – negativní, Pochva K+C – negativní   

2. den hospitalizace: 13. 9. 2016, grav. hebd. 34 + 4  

Fyzikální vyšetření:   

6:30 objektivně.: PP cítí dobře, OPP 135´, bolesti ani jiné obtíže neudává, děloha 

normotonická, břicho měkké, nešpiní, VP zachovalá, DK s otoky do 1/3 bérců 

6:48 – 7:29  CTG – BF 130´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

Ordinace:   

TK, P:    

6:00 (TK – 140/78, P – 55´) 

12:00 (TK – 129/78, P – 67´) 

14:00 (TK – 142/81, P – 61´) 

17:00 (TK – 142/71, P – 52´)  

21:00 (TK – 123/67, P – 63´) 

TT v axile jedenkrát denně (36,6°C) 
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Odběry glykémie:  

7:00 (7,0 mmol/ l)  

9:00 (6,3 mmol/l) 

13:00 (7,3 mmol/l) 

19:00 (6,5 mmol/l) 

Od 6:00 sbírá moč za 24 hod  

Klidový režim; D: 9 + II. večeře (250 g SA)  

Pacientka sama hlídá pohyby plodu, abnormality hlásí porodní asistentce, poučena. 

Medikace:   

Dopegyt 250 mg tbl. p.o. (antihypertenzivum) 1 – 0 – 1  

Magnosolv (hořčík)  0- 0- 1  -  sáček rozpustit ve vodě a popíjet 

Vasocardin 50 mg tbl. p.o. (antihypertenzivum) při TK > 160/100, max. 2 denně po 12 hod. 

Diprophos 14 mg inj. sol. i.m. (kortikosteroidy – indukce plicní zralosti) 1. dávka ve 14: 00  

Závěr dne: 

Při hospitalizaci zjištěn GDM, který v těhotenství nebyl kompenzován. Po konzultaci 

s diabetologem nastolena dieta 9 + II. Večeře (250 g SA). Pokračování v indukci plicní 

zralosti. CTG záznam fyziologický.  

3. den hospitalizace: 14. 9. 2016, grav. hebd. 34 + 5  

Fyzikální vyšetření:   

6:30 objektivně.: PP cítí dobře, OPP 135´, bolesti ani jiné obtíže neudává, děloha 

normotonická, břicho měkké, nešpiní, VP zachovalá, DK s otoky do 1/3 bérců 

6:46 – 7:11  CTG – BF 140´ zúženě undulatorní křivka, oscilace nedostatečná, akcelerace 0, 

decelerace 0, kontrakce 0, pohyby plodu +, suspektní záznam 

8:13 – 8:38 CTG – BF 130´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

20:50 – 21:31 CTG – BF 135´ zúženě undulatorní křivka, oscilace nedostatečná, akcelerace 0, 

decelerace 0, kontrakce 0, pohyby plodu +, suspektní záznam 

21:53 – 22:15 CTG – BF 130´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

Ordinace:   

TK, P:   

 6:00 (TK – 145/83, P – 62´) 

12:00 (TK – 141/78, P – 52´) 

14:00 (TK – 130/66, P – 59´) 

17:00 (TK – 144/83, P – 51´)  

 21:00 (TK – 145/83, P – 51´) 

TT v axile jedenkrát denně (36,7°C) 
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Odběry glykémie:  

7:00 (7,0 mmol/l) 

9:00 (6,8 mmol/l) 

13:00 (6,0 mmol/l) 

19:00 (6,7 mmol/l) 

Klidový režim; D: 9 + II. večeře (250 g SA) 

Pacientka sama hlídá pohyby plodu, abnormality hlásí porodní asistentce, poučena. 

Medikace:   

Dopegyt 250 mg tbl. p.o. (antihypertenzivum) – 1 – 1 – 1 – 1  

Magnosolv (hořčík)  1- 0- 1  -  sáček rozpustit ve vodě a popíjet 

Závěr dne: 

Byla dokončena indukce plicní zralosti plodu. Dle dohody s diabetologem GDM dále 

kompenzováno dietou. Ranní CTG suspektní, dle ordinace lékaře kontrolní záznam natáčený 

za hodinu od předchozího, fyziologický. Večerní kontrolní CTG dle ordinace lékaře, 

suspektní. Přetáčeno za 20 minut. Záznam fyziologický. Na základě toho zvýšená kontrola 

CTG následující den. Výsledky sběru moči ze 13. 9. 2016: objem – 3600 ml/ 24 hod; 

U_KREA – 15,6; U_KREA – odpad – 13,0; U_PROT – 0,23; U_PROT – odpad – 0,83.  

4. den hospitalizace: 15. 9. 2016, grav. hebd. 34 + 6  

Fyzikální vyšetření:   

6:30 objektivně.: PP cítí dobře, OPP 130´, bolesti ani jiné obtíže neudává, děloha 

normotonická, břicho měkké, nešpiní, VP zachovalá, DK s otoky do ½ lýtek bilaterálně 

6:51 – 7:19  CTG – BF 130´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

11:10 – 12:00 CTG – BF 135´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

16:43 – 17:26 CTG – BF 135´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace 0, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

Ordinace:   

TK, P:  

  6:00 (TK – 149/85, P – 52´) 

12:00 (TK – 143/81, P – 50´) 

14:00 (TK – 142/79, P – 60´) 

17:00 (TK – 147/88, P – 51´)  

21:00 (TK – 144/84, P – 54´) 

TT v axile jedenkrát denně (36,7°C) 

Odběry glykémie:  

7:00 (7,0 mmol/l) 9:00 (6,8 mmol/l) 
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 13:00 (6,0 mmol/l) 19:00 (6,7 mmol/l) 

Odběry KO: Leu – 19,0; Ery – 3, 94; Hb – 105; Htc – 0,32; Tromb. – 274. 

Odběry biochemie: S_UREA – 4,7; S_KREA – 56; S_KMOC – 418; S_BIL – 3,0; S_ALT – 

0,23; S_AST – 0,28; S_ALP – 1,26; S_PROT – 24. 

Klidový režim; D: 9 + II. večeře (250 g SA) 

Pacientka sama hlídá pohyby plodu, abnormality hlásí porodní asistentce, poučena. 

Medikace:   

Dopegyt 250 mg tbl. p.o. (antihypertenzivum) – 1 – 1 – 1 – 1  

Magnosolv (hořčík) 1 – 0 – 1 – sáček rozpustit ve vodě a popíjet 

Tardyferon tbl. p.o  (antianemikum) – 1 – 0 – 1  

Závěr dne: 

Vzhledem k vysokým hodnotám glykémie naordinován u klientky velký glykemický profil na 

následující den. Z krevního obrazu byly také zjištěny opakovaně nízké hodnoty hemoglobinu, 

proto byl lékařem naordinován Tardyferon. 

5. den hospitalizace: 16. 9. 2016, grav. hebd. 35 + 0  

Fyzikální vyšetření:   

6:30 objektivně.: PP cítí dobře, OPP 130´, bolesti neudává, cítí se unavená, děloha 

normotonická, břicho měkké, nešpiní, VP zachovalá, DK s otoky do ½ lýtek bilaterálně 

6:44 – 7:18  CTG – BF 130´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

Ordinace:   

TK, P:  

  6:00 (TK – 145/86, P – 55´) 

12:00 (TK – 146/92, P – 58´) 

14:00 (TK – 136/80, P – 55´) 

17:00 (TK – 147/85, P – 51´)  

21:00 (TK – 153/92, P – 54´) 

TT v axile jedenkrát denně (36,6°C) 

Odběry glykémie:  

7:00 (5,6 mmol/l) 

9:00 (6,9 mmol/l) 

11:00 (5,6 mmol/l) 

13:00 (6,6 mmol/l) 

17:00 (6,7 mmol/l) 

19:00 (6,9 mmol/l) 

22:00 (6,8 mmol/l) 

Klidový režim; D: 9 + II. večeře (250 g SA) 

Pacientka sama hlídá pohyby plodu, abnormality hlásí porodní asistentce, poučena. 
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Medikace:   

Dopegyt 250 mg tbl. p.o. (antihypertenzivum) – 1 – 1 – 1 – 1  

Magnosolv (hořčík) 1 – 0 – 1 – sáček rozpustit ve vodě a popíjet 

Tardyferon (antianemikum) 1 – 0 – 1  

Závěr dne:  

Při medikace Dopegyt 250 mg 1 – 1 – 1 – 1 je TK stabilní okolo 140/80. V laboratoři elevace 

kyseliny močové a proteinurie 0,3 g/ 24 hod. Pacientka dobře cítí pohyby plodu. 

Dopplerowská flow na MCA a AU v normě. Po konzultaci s diabetologem ponechána dieta. 

Při elevaci glykémií nad 8 mmol/l zopakovat diabetologickou kontrolu. Dále kontrola 

glykémií a TK, CTG 1x denně, kontrola laboratorních markerů, eventuálně ukončení 

gravidity dle podmínek. 
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6.1.2 Zvažované ošetřovatelské diagnózy č. 1 

Kód 
Zvažovaná ošetřovatelská 

diagnóza (OD) 
Určující znaky (UZ) 

Související faktory (SF) 

Rizikové faktory (RF) 

Ověření 

platnosti 

definice OD 

Přijetí / 

nepřijetí 

OD 

00179 Riziko nestabilní glykémie - 
Těhotenství, Nedostatečná léčba 

diabetu 
Platná OD přijata 

00093 Únava Zvýšení požadavků na odpočinek Fyziologický stav (těhotenství) Platná OD přijata 

00239 
Riziko zhoršené 

kardiovaskulární funkce 
- Hypertenze Platná OD přijata 

00161 Snaha zlepšit znalosti Projevuje zájem učit se - Platná OD přijata 

00148 Strach Identifikuje předmět strachu Neznámé prostředí Platná OD přijata 

00155 Riziko pádů - 
Farmaka, oslabení dolních 

končetin 
Platná OD přijata 

00214 Zhoršený komfort Změněný vzorec spánku - Neplatná OD nepřijata 
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6.1.3 Plán péče č. 1 

00179 Riziko nestabilní glykémie  

Doména 2: Výživa  

Třída 4: Metabolismus 

Definice: Náchylnost ke změně glykémie oproti normálnímu rozmezí, což může vést k oslabení 

zdraví. 

Rizikové faktory:  

 těhotenství 

 nedodržování léčby diabetu 

Cíle  

Klientka je poučena o důsledném dodržování dietních opatřeních a potřebných vyšetřeních. 

U klientky budou v průběhu hospitalizace stabilní hodnoty glykémie. 

Intervence  

PA edukuje klientku o důležitosti dietního opatření a jeho důsledném dodržování.  

PA provádí odběry glykémie dle ordinace lékaře. 

PA objednává stravu určenou pro klientku (diabetickou dietu č. 9). 

PA zajišťuje konziliární vyšetření diabetologem. 

PA edukuje klientku o příznacích hypoglykémie a hyperglykémie. 

Realizace péče  

Klientce byl zjištěn GDM až při hospitalizaci. Lékař klientce objasnil původ a možné 

komplikace související s tímto onemocněním. Klientce jsem vysvětlila, jak důležité je 

dodržovat dietní režim. Také jsem ji upozornila na to, že kvůli speciální dietě bude dostávat 

jiné jídlo, než její spolubydlící na pokoji. Byla srozuměna také s tím, že bude dostávat navíc 

druhou večeři. Dále jsem ji seznámila s kontrolními odběry glykémie a popsala jsem ji 

příznaky hypoglykémie a hyperglykémie. 

Hodnocení  

Klientka důsledně dodržovala dietní režim. U klientky se bohužel hodnoty stále pohybovaly 

za hranicí normy hodnot glykémie, proto byly naplánovány častější odběry tzv. velký 

glykemický profil a bylo objednáno konziliární vyšetření diabetologem. 

00093 Únava 

Doména 4: Aktivita/odpočinek 

Třída 3: Rovnováha energie 
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Definice: Celkově zmáhající dlouhodobý pocit vyčerpání a snížená schopnost fyzické 

a duševní práce na obvyklé úrovni. 

Určující znaky: 

 zvýšení požadavku na odpočinek 

Související faktory: 

 fyziologický stav (např. anémie, těhotenství, onemocnění) 

Cíle  

Klientka se cítí odpočatá. 

Klientka je poučena o metodách podporujících kvalitní odpočinek. 

Intervence  

PA sleduje u klientky známky únavy. 

PA detekuje příčiny únavy. 

PA zajistí klientce klidné prostředí k odpočinku. 

PA informuje ostatní personál o minimalizaci intervencí u klientky. 

PA poučí klientku o polohování lůžka. 

PA edukuje klientku o důležitosti odpočinku. 

PA poučí klientku o spánku přes den. 

PA doporučí klientce časové omezení návštěv. 

PA informuje návštěvy o časovém omezení návštěv. 

Realizace péče  

Klientku jsem poučila o důležitosti odpočinku. Také jsem jí doporučila, aby zvážila, zda 

neomezí počet a časový interval návštěv. Návštěva byla také seznámena s faktem, že je 

klientka unavená a bylo by vhodné omezit délku návštěv. S klientkou jsme společně 

naplánovaly denní režim, do kterého jsme zařadily i pravidelný odpočinek. Zdravotnický 

personál byl poučen o minimalizaci intervencí u klientky, pokud nebudou nutné. 

Hodnocení  

Klientka si po pár dnech zvykla na denní režim a udávala, že se cítí odpočatě. Využívala 

aktivní doporučení ke kvalitnímu odpočinku. Klientčina rodina respektovala doporučení 

o omezení délky návštěv. 
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00239 Riziko zhoršené kardiovaskulární funkce 

Doména 4: Aktivita/odpočinek 

Třída 4: Kardiovaskulární/pulmonální reakce 

Definice: Náchylnost k vnitřním nebo vnějším příčinám, jež mohou poškodit jeden nebo více 

důležitých orgánů a samotný oběhový systém, která může vést k oslabení zdraví. 

Rizikové faktory: 

 hypertenze 

Cíle  

U klientky bude sledována a kompenzována hypertenze. 

Klientce je znám důvod užívání léků. 

Klientka ví, jaké jsou účinky a možné vedlejší účinky užívaných léků. 

Intervence  

PA edukuje klientku o pravidelných kontrolách hodnot TK. 

PA pravidelně měří hodnoty TK dle ordinace lékaře. 

PA zaznamenává hodnoty TK do dokumentace. 

PA podává antihypertenzní léky dle ordinace lékaře. 

PA zaznamenává podání léků do dokumentace. 

PA sleduje účinky léků. 

PA poučí klientku o možných vedlejších účincích léků. 

Realizace péče  

Klientku jsem seznámila s pravidelnými měřeními TK. Klientka byla poučena, aby alespoň 

půl hodinu před každým měřením byla v klidu v lůžku. Klientce jsem objasnila účinek 

antihypertenzních léků. U klientky jsem také před každým podáním antihypertenzních léků 

provedla aktivní identifikaci a zkontrolovala jsem, že lék opravdu užila. Dále jsem 

kontrolovala účinky léků pomocí kontrolních měření TK. Klientku jsem poučila, aby 

jakékoliv potíže jako bolest na hrudi, palpitace, závratě atd. ihned hlásila PA. 

Hodnocení  

Klientka užívala antihypertenzní léky bez obtíží. Klientka prokazovala znalosti vedlejších 

účinků léků a také znalost o pravidelnosti měření TK. Po několika dnech již sama docházela 

za porodními asistentkami, v určený čas na vyšetřovnu, kvůli přeměření TK. Klientka dobře 

reagovala na antihypertenzní léčbu. U klientky byly stabilizovány hodnoty TK.  
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00161 Snaha zlepšit znalosti 

Doména 5: Percepce/kognice 

Třída 4: Kognice 

Definice: Vzorec kognitivních informací vztahujících se ke konkrétnímu tématu nebo k jejich 

získání, který lze posílit. 

Určující znaky: 

 projevuje zájem učit se 

Cíle  

Klientka je seznámena s chodem oddělení. 

Klientce jsou známy důvody vyšetření. 

Klientka je edukována o průběhu a možných komplikacích preeklampsie. 

Klientka je edukována o diagnostikovaném GDM. 

Klientka projevuje snahu zapojit se do léčby. 

Klientka aktivně reaguje na léčbu a prokazuje nabyté znalosti. 

Intervence  

PA edukuje klientku o funkčnosti signalizačního zařízení. 

PA seznámí klientku s řádem oddělení. 

PA informuje klientku o možnosti návštěv a návštěvních hodinách. 

PA vždy jednotlivé ošetřovatelské intervence zdůvodňuje a vysvětluje. 

PA klientku informuje o četnosti a důvodu odběrů glykémie. 

PA poskytne klientce v průběhu hospitalizace všechny edukační materiály a aktivně se 

vyptává, zda klientka všemu rozumí. 

PA je připravena na dotazy ze strany klientky. 

Realizace péče  

Klientku jsem ihned po příjmu seznámila na pokoji se signalizačním zařízením 

a polohováním lůžka. K dispozici jsem jí poskytla řád oddělení, aby si ho v klidu pečlivě 

prostudovala. Zdůraznila jsem informace, týkající se návštěvních hodin, a také čas lékařských 

vizit. Dále jsem klientce poskytla informace o GDM. Informovala jsem ji o četnostech 

a průběhu odběrů glykémie. Ujistila jsem ji, že se na mě v jakémkoliv případě a s jakýmkoliv 

dotazem může kdykoliv obrátit. K dispozici jsem jí také poskytla veškeré edukační materiály, 

které byly na oddělení přístupné, a které jsem považovala za důležité pro tuto klientku. 

Opakovaně jsem se aktivně dotazovala, zda poskytnutým informacím rozumí. 
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Hodnocení  

Klientka prokazovala znalosti v polohování lůžka. Na vizity byla včas připravena ve svém 

pokoji a v lůžku. Návštěvní hodiny dodržovala ona i její rodina bez problémů. Aktivně 

vyhledávala informace o dané problematice. Udávala, že nabyté informace, ať už od lékaře či 

PA pro ni byly dostačující. Klientka důsledným plněním všech úkonů, v souvislosti 

s hospitalizací dokazovala, že nabyté informace jsou pro ni opravdu dostačující. 

00148 Strach 

Doména 9: Zvládání/tolerance zátěže 

Třída 2: Reakce na zvládání zátěže 

Definice: Reakce na vnímané ohrožení, které je vědomě rozpoznáno jako nebezpečí. 

Určující znaky: 

 Kognitivní - identifikuje předmět strachu 

Související znaky: 

 Neznámé prostředí 

Cíle  

U klientky bude zmírněn pocit strachu. 

Klientka projevuje snahu zapojit se do léčby. 

Intervence  

PA se klientce představí a navodí přátelské prostředí. 

PA seznámí klientku s chodem oddělení. 

PA detekuje předmět strachu. 

PA se snaží svým empatickým přístupem získat důvěru klientky. 

PA je klientce k dispozici při jakémkoliv problému či dotazu. 

PA nabízí klientce možnost rozhovoru. 

Realizace péče  

Při příjmu jsem se klientce představila. Poté jsem ji edukovala o chodu oddělení. V případě, 

že klientka přišla s dotazem či prosbou byla jsem jí nápomocna a snažila jsem se ji jakýkoliv 

dotaz zodpovědět. Při natáčení CTG jsem s klientkou navazovala přátelský rozhovor 

a informovala jsem ji o stavu plodu. 

Hodnocení  

Klientka definovala příčinu strachu jako obavy o dítě. Po několika dnech hospitalizace 

udávala zmírněný pocit strachu a nebála se přijít za PA s jakýmkoliv dotazem. Jelikož se 
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klientka v průběhu hospitalizace aktivně dotazovala, udávala, že má dostatečné množství 

informací. 

00155 Riziko pádu 

Doména 11: Bezpečnost/ochrana 

Třída 2: Tělesné poškození 

Definice: Náchylnost k pádům, které mohou způsobit fyzickou újmu, což může ohrozit zdraví. 

Rizikové faktory: 

 Farmaka - farmaka 

 Fyziologické - Oslabení dolních končetin 

Cíle  

Klientka v průběhu hospitalizace neupadne. 

Intervence  

PA společně s úklidovým personálem zajistí bezpečné prostředí. 

PA seznámí klientku s oddělením. 

PA poučí klientku o bezpečném vstávání z lůžka. 

PA poučí klientku o riziku pádu z důvodu medikace. 

Realizace péče  

Klientku jsem seznámila s oddělením a na pokoji jsme ji ukázala signalizační zařízení, a to 

jak u lůžka, tak na toaletě. Klientka byla srozuměna s tím, jak signalizační zařízení používat 

a v případě potřeby přivolat zdravotnický personál. Také jsem klientce vysvětlila jak opatrně 

vstávat z lůžka, aby se jí po delším ležení, či z důvodu medikace nezamotala hlava. Klientka 

byla srozuměna s možnou slabostí dolních končetin v souvislosti s otoky. Úklidový personál 

jsem požádala, aby důkladně používal označení kluzké podlahy po úklidu. 

Hodnocení  

Klientka během hospitalizace na oddělení neupadla. 
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6.2 Kazuistika č. 2  

Dne 22. 9. 2016 ve 12:15 hodin byla těhotná R. I., 30 let odeslána od své obvodní 

gynekoložky do rizikové poradny nemocnice krajského typu. Klientka v průběhu vyšetření 

byla seznámena s nutností hospitalizace a přijata na oddělení rizikového těhotenství pro 

podezření na preeklampsii. Hypertenzní hodnoty TK, pozitivní kyselina močová (dále jen 

KM) a S_Flt/PlGF toto podezření potvrdily. 

Klientka je II/I, grav. hebd. 33 + 4 dle UZ, st. p. IVF/KET, jednou UUT na vlastní 

žádost. Cervikální insuficience 17 mm, st. p. LEEP. 

Klientka je vdaná, státní občanství ČR, nejvyšší dosažené vzdělání vyšší odborné a je 

plátcem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky. Klientka bydlí s manželem 

v rodinném domku. Nyní je na mateřské dovolené, kterou vystavila obvodní gynekoložka 15. 

9. 2016. Do prenatální poradny dochází od 14. týdne gravidity. Absolvovala celkem 8 

návštěv. Na předporodní kurzy, přednášky pro těhotné ani těhotenská cvičení nedocházela. 

Vyšetření při příjmu: 

 výška: 171 cm 

 váha: 89 kg (před těhotenstvím: 77 kg, hmotnostní přírůstek: 12 kg) 

 fyziologické funkce: TK 176/108, P 80´, TT 36,4°C 

 OPP 137´ 

 CTG záznam (12:40 – 13:38) - BF 140´, undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, 

decelerace 0, kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

 HKK bez otoků, DKK bez varixů, bez otoků, prsy bez patologického nálezu 

 subjektivně bez obtíží, cefalea 0, nauzea 0, poruchy vizu 0 

 PP cítí dobře 

 KD nemá, VP neodtekla, nekrvácí 

Zevní vyšetření: 

 děloha podélně ovoidní, normotonická, v DVT, SF: 31 cm, fundus hmatný mezi 

pupkem a processus xiphoideus 

 PPHL, II. obyčejné postavení, krční rýha 4 prsty nad sponou 

 pánevní rozměry: 26 cm, 29 cm, 31 cm, 20 cm - prostorná pánev 

Vnitřní vyšetření 

 pochva prostorná, čípek zachován, sakrálně, tuhý, těsně pro prst, nad vchodem 

hlavička plodu, VP zachovalá, nekrvácí, PP cítí, OPP 137´ 



53 

Výsledky vyšetření z prenatální poradny: 

 KS, Rh faktor – A pozitivní (vyšetřeno 6. 5. 2016) 

 BWR – negativní, HIV – negativní, HBsAg – negativní (vyšetřeno 6. 5. 2016) 

 ISO – fyziologické (vyšetřeno 6. 5. 2016) 

 GBS – negativní 

 KO: Ery – 4,94 Htc – 0,44  Leu – 11,9 Hb – 153 (vyšetřeno 6. 5. 2016) 

Ery – 4,55 Htc – 0,15 Leu – 10,2 Hb – 149 (vyšetřeno 25. 8. 2016) 

 hodnoty glykémie na lačno – 4,86 (vyšetřeno 6. 5. 2016) 

 oGTT – v normě (vyšetřeno 11. 8. 2016) 

Anamnéza: 

RA: otec – onemocnění srdce, matka – onemocnění štítné žlázy, otec dítěte – zdráv 

OA: běžné dětské choroby, není nikde sledována 

FA: Magnesii lactici 500 mg 1 – 1 – 1, Utrogestan 0 – 0 – 0 – 2, Dopegyt 250 mg 1 – 0 – 

1 (od 20. 9. 2016) 

GA: menarche v 11 letech, pravidelný menstruační cyklus 30/6  

II. gravidita/I. parita 

AB: 0  

UUT: v roce 2001 -  na vlastní žádost klientky 

Gynekologické operace: 5/2013 – LEEP – CIN III, 1/2016 – LSK + HSK dg., bez 

patologie 

Gynekologická onemocnění: 0 

PM: 8. 2. 2016 

TP dle PM: 15. 11. 2016 

TP dle UZ: 14. 11. 2016  

AA: Acylpyrin - exantém 

Transfuze: 0 

Úrazy: 0 

Operace: 0 

Abúzus: 0 
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6.2.1 Posouzení současného stavu potřeb podle systému NANDA II. International 

Diagnostická doména č. 1 – Podpora zdraví 

Klientka hodnotí svůj zdravotní stav jako dobrý. V minulosti neměla žádné větší 

zdravotní obtíže. Pro udržení dobrého zdravotního stavu chodí klientka na pravidelné 

procházky s manželem. Také pravidelně chodí běhat a plavat. Kouření i alkohol neguje. 

V těhotenství prodělala angínu, kterou úspěšně přeléčila antibiotiky Sumamed. Úrazy 

v těhotenství neguje. Na preventivní gynekologické prohlídky dochází pravidelně jednou za 

půl roku. Samovyšetření prsou provádí, ne však pravidelně. Do prenatální poradny dochází 

klientka od 14. týdne gravidity, celkem absolvovala 8 návštěv. Na psychoprofylaktické 

přednášky, kurzy, či cvičení pro těhotné nedocházela.  

Diagnostická doména č. 2 – Výživa 

Klientka nemá žádná dietní omezení. Její denní jídelníček obsahuje 3 hlavní jídla, a to 

snídani, oběd a večeři. Nejraději snídá ovesnou kaši. Pravidelné svačiny nemá, často ji však 

přepadá chuť na ovoce. Svůj pitný režim hodnotí jako dobrý. Svůj denní příjem tekutin 

odhaduje na 3 – 4 litry. Nejčastěji pije neperlivou vodu a čaj. Pocit žízně nemívá. Klientčina 

případná poranění sliznic a kůže se hojí dobře. 

Diagnostická doména č. 3 – Vylučování a výměna 

Klientka neudává žádné potíže s močením. V prvním trimestru trpěla ranní nevolností 

a zvracením, které se jí podařilo eliminovat úpravou stravy. S vyprazdňováním problémy 

nemá. Vyprazdňuje se pravidelně 2 - 3 krát denně, vždy ráno a ve večerních hodinách. Stolice 

je tuhé konzistence. Ve stolici ani moči nesleduje žádné příměsi. Pocení udává přiměřené, 

právě probíhající aktivitě. 

Diagnostická doména č. 4 – Aktivita – odpočinek 

 Mezi denní aktivity klientky patří pravidelné procházky s manželem a četba románů. 

Těhotenská cvičení ani jiná cvičení neprovozuje, chodí však jednou týdně do plaveckého 

bazénu. Nejraději svůj volný čas tráví čtením knih a luštěním křížovek. V odpoledních 

hodinách se jí občas stává, že usne u televize. Po probuzení se cítí odpočatá a plná energie. Se 

spaním v noci problémy nemá, nespavostí netrpí. Jejím rituálem je usínat při rozsvícené 

lampičce. Ráno se cítí odpočatá. 

Diagnostická doména č. 5 – Vnímání – poznávání 

 Zrak, sluch i čich jsou u klientky v normě. Brýle ani kontaktní čočky nenosí. Paměť je 
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neporušená. Chápe podstatu všech otázek, které jsou jí pokládány. Myšlenky má utříděné, 

hbitě a detailně odpovídá. Klientka je orientovaná v místě, osobě, prostoru i čase. 

Diagnostická doména č. 6 – Vnímání sebe sama 

 Klientka samu sebe hodnotí jako optimistu a plně si důvěřuje. Se svým vzhledem je 

spokojena. Momentálně má obavy o správný průběh těhotenství a strach o miminko. Tuto 

stresovou situaci však zvládá dle svých slov dobře, a to s podporou manžela, četbou a 

luštěním křížovek. 

Diagnostická doména č. 7 – Vztahy 

 Klientka dříve pracovala jako farmaceutický asistent, v současnosti je doma na 

mateřské dovolené. Žije s manželem v rodinném domě. Svůj vztah k okolní hodnotí jako 

asertivní a přátelský. Práce mezi lidmi ji velice baví. Rodinné vztahy jsou podle jejích slov 

velmi dobré. Jak její rodina, tak rodina z manželovy strany se o její zdravotní stav i průběh 

těhotenství aktivně zajímá. Po propuštění z nemocnice se o klientku postará její manžel. 

Diagnostická doména č. 8 – Sexualita 

Sexuální obtíže klientka neuvádí. Během těhotenství pohlavní styk neměla, protože se 

bála o miminko. Menarché proběhlo v 11 letech, cyklus je pravidelný 30/6. Klientka neudává 

žádné abnormální informace ohledně menstruace. Klientka užívala 12 let hormonální 

antikoncepci. V roce 2001 podstoupila UUT na vlastní žádost. V listopadu 2015 podstoupila 

hormonální léčbu před IVF. V lednu 2016 byla na diagnostické operaci LSK + HSK. 

Výsledky byly bez patologického nálezu. Nynější těhotenství probíhalo až doposud, 

s výjimkou nevolnosti v prvním trimestru, bez problémů. Netrápí ji záněty, vaginální mykózy 

ani jiné gynekologické potíže. 

Diagnostická doména č. 9 – Zvládání zátěže – odolnost vůči stresu 

Klientka působí vyrovnaně a sama udává, že problémy a stresové situace řeší vždy 

v klidu a s nadhledem. Stresové situace nejčastěji vycházejí z pracovního prostředí. Jako 

aktuální stresor udává hospitalizaci a pocit nedostatečné informovanosti o svém zdravotním 

stavu. Největší oporou je jí manžel, se kterým si o problémech povídá a řeší je společně. Jako 

další možnou alternativou k zvládání každodenního stresu a napětí klientka udává návštěvu 

kina. V průběhu hospitalizace nejvíce relaxuje při sledování televize a největší klid udává při 

návštěvě manžela na oddělení. 
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Diagnostická doména č. 10 – Životní princip 

 Klientka má jasnou představu o pořadí priorit ve svém žebříčku hodnot. Na prvním 

místě uvedla klientka zdraví, které bylo následováno rodinou. Na třetí místo zařadila klientka 

peníze, na čtvrté místo poté obsadila práci. Její životní prioritou na pátém místě je cestování, 

na místě šestém pak záliby. Jako ateistka, klade nejmenší důraz na hodnotu víry, kterou nemá 

potřebu se zabývat. Jejím největším životním přáním a cílem je zdravá a spokojená rodina. 

Diagnostická doména č. 11 – Bezpečnost a ochrana 

U klientky se v minulosti vyskytla alergická reakce na Acylpyrin. Reakce probíhala 

v podobě vyrážky na horních končetinách. Je také možné předvídat riziko pádu z důvodu 

zavedení permanentního žilního katetru (dále PŽK), neznámého prostředí a vlivem podávané 

medikace. 

Diagnostická doména č. 12 – Komfort 

V současné době klientka neudává žádnou bolest ani jiné obtíže. Nauzeou netrpí. 

Kontrakce děložní nepociťuje. 

Diagnostická doména č. 13 – Růst a vývoj 

Klientčin růst probíhal bez zpoždění, byl souměrný a nebyly přítomny známky 

regrese. Celkově probíhal v normě. 

Průběh hospitalizace: 

Den příjmu – 22. 9. 2016, grav. hebd. 33 + 4 

Fyzikální vyšetření:  TK: 176/108   P: 80'   TT: 36,4°C  Váha: 89 kg  Výška: 171 cm  

12:15 objektivně.: PP cítí dobře, OPP 137´, bolesti neudává, děloha podélně ovoidní, 

normotonická, nešpiní, VP zachovalá, DK bez otoků 

12:40 – 13:38 - CTG – BF 140´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

Intervence: 

12:45 – zavedení permanentního žilního katetru (PŽK) – levá horní končetina (LHK) 

Ordinace:   

TK, P: 14:00 (TK – 153/111, P – 80´) 

17:00 (TK – 150/101, P – 77´)  

21:00 (TK – 124/79, P – 96´) 

Od 12:30 sbírá moč za 24 hod 

Klidový režim; D: 3 + ¼ litru mléka 
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UZ biometrie + Dopplerovská flowmetrie – v normě 

Pacientka sama hlídá pohyby plodu, abnormality hlásí porodní asistentce, poučena. 

Odběry: KO, koagulace, urea, kreatinin, kyselina močová, jaterní testy vč. LDH, moč + 

sediment, moč kultivace a citlivost (K + C), pochva K + C 

Medikace:  

Diprophos 14 mg inj. sol. i.m. (kortikosteroidy – indukce plicní zralosti) 1. dávka ve 12: 30 

Utrogestan 100 mg tbl. vaginální (hormon) 0 – 0 – 0 – 2  

Dopegyt 250 mg 2 tbl. p.o. (antihypertenzivum) – jednorázově ve 12:00 

dále Dopegyt 250 mg tbl. p.o. (antihypertenzivum)  - 18:00 – 24:00 

20% MgSO4 4 g/2 amp. inj. sol. + 500 ml H1/1 i.v. kape 100 ml/hod – 12:45 – 17:45 

20% MgSO4 2 g/1 amp. inj. sol. + 500 ml H1/1 i.v. kape 100 ml/hod – 19:20 – 00:20 

Závěr dne:  

U pacientky byla zahájena indukce plicní zralosti plodu. Z laboratorních odběrů bylo 

potvrzeno riziko preeklampsie. CTG záznam fyziologický. Dále sledovány otoky, hodnoty 

TK a stav plodu.  

Výsledky odběrů: KO – Leu – 15,2; Ery – 4,04; Hb – 124,0; Htc – 0,36; Tromb. – 175,0. 

Koagulace – P_INR – 0,9; P_APTT – 24,0. 

Biochemie – S_UREA: 5,2; S_KREA: 100,0; S_KMOC: 462; S_BIL: 5,0; 

S_LD: 3,59; S_ALT: 0,27; S_AST: 0,30; S_GMT: 0,27; S_ALP: 2,07; 

S_Flt1/PIGF *: 118,7. 

Moč + sediment – U_pH: 5,5; U_PROT: 1; U_SED: vyšetřen. 

Moč K+C – negativní, Pochva K+C – negativní 

2. den hospitalizace: 23. 9. 2016, grav. hebd. 33+ 5  

Fyzikální vyšetření:   

6:30 objektivně.: PP cítí dobře, OPP 135´, mírná cefalea spíše od krční páteře, jiné obtíže 

neudává, děloha normotonická, břicho měkké, nešpiní, VP zachovalá, DK s otoky do 1/3 

bérců 

6:51 – 7:26  CTG – BF 140´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

Ordinace:   

TK, P: 

6:00 (TK – 130/84, P – 79´) 

10:00 (TK – 135/86, P – 78´) 

14:00 (TK – 127/79, P – 87´) 

17:00 (TK – 136/82, P – 81´)  
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 21:00 (TK – 143/88, P – 78´) 

TT v axile jedenkrát denně (36,5°C) 

Klidový režim; D: 3 + ¼ litru mléka 

Pacientka sama hlídá pohyby plodu, abnormality hlásí porodní asistentce, poučena. 

Medikace:   

Diprophos 14 mg inj. sol. i.m. (kortikosteroidy – indukce plicní zralosti) - 2. dávka ve 12: 30 

Utrogestan 100 mg tbl. vaginální (hormon) 0 – 0 – 0 – 2  

Dopegyt 250 mg tbl. p.o.  (antihypertenzivum) 6:00 – 12:00 – 18:00 – 24:00 

20% MgSO4 4 g/2 amp. inj. sol. + 500 ml H1/1 i.v. kape 100 ml/hod – 4:20 – 9:40 

20% MgSO4 2 g/1 amp. inj. sol. + 500 ml H1/1 i.v. kape 100 ml/hod – 9:50 – 15:15 

Závěr dne: 

Klientka udávala mírnou cefaleu, ale spíše z důvodu bolesti krční páteře. TK kolísal, místy 

byl i kolem normohodnot. Dle ordinací lékaře pokračovala infuzní terapie prevence 

křečových stavů. Výsledky sběru moči ze 22. 9. 2016: objem – 1450 ml/ 24 hod; U_KREA – 

8,6, U_KREA – odpad – 12,5; U_PROT – 0,67; U_PROT – odpad – 0,97.  

3. den hospitalizace: 24. 9. 2016, grav. hebd. 33+ 6  

Fyzikální vyšetření:   

7:00 objektivně.: PP cítí dobře, OPP 130´, mírná cefalea spíše od krční páteře, cítí se unavená, 

děloha normotonická, břicho měkké, nešpiní, VP zachovalá, DK bez otoků 

7:29 – 7:54  CTG – BF 130´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

Ordinace:   

TK, P:    

6:00 (TK – 141/94, P – 86´) 

10:00 (TK – 132/84, P – 84´) 

14:00 (TK – 139/76, P – 79´) 

 17:00 (TK – 135/83, P – 84´)  

 21:00 (TK – 131/79, P – 75´) 

TT v axile jedenkrát denně (37,3°C) 

Klidový režim; D: 3 + ¼ litru mléka 

Pacientka sama hlídá pohyby plodu, abnormality hlásí porodní asistentce, poučena. 

Medikace:   

Utrogestan 100 mg tbl. vaginální (hormon)  0 – 0 – 0 – 2  

Dopegyt 250 mg tbl. p.o. (antihypertenzivum)  1 – 1 – 1 – 1  

Magnosolv (hořčík) 1 – 0 – 1 –  sáček rozpustit ve vodě a popíjet 
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Závěr dne: 

Byla dokončena indukce plicní zralosti plodu. CTG záznamy plodu fyziologické. Hodnoty 

TK lehce zvýšené. 

4. den hospitalizace: 25. 9. 2016, grav. hebd. 34 + 0  

Fyzikální vyšetření:   

7:00 objektivně.: PP cítí dobře, OPP 128´, bolesti ani jiné obtíže neudává, děloha 

normotonická, břicho měkké, nešpiní, VP zachovalá, DK s otoky kotníků otoků 

7:20 – 8:15  CTG – BF 140´ zúženě undulatorní křivka, oscilace nedostatečná, akcelerace +, 

decelerace 0, kontrakce 0, pohyby plodu +, suspektní záznam 

11:15 – 11:41 CTG – BF 150´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

Ordinace:   

TK, P: 

6:00 (TK – 148/88, P – 72´) 

12:00 (TK – 144/83, P – 86´) 

14:00 (TK – 117/67, P – 102´) 

17:00 (TK – 140/89, P – 82´)  

21:00 (TK – 140/88, P – 44´) 

TT v axile jedenkrát denně (37,1°C) 

Odběry KO: 7:45  Leu – 15,1; Ery – 3,95; Hb – 121; Htc – 0,36; Tromb. – 184. 

Klidový režim; D: 3 + ¼ litru mléka 

Pacientka sama hlídá pohyby plodu, abnormality hlásí porodní asistentce, poučena. 

Medikace:  

Utrogestan 100 mg tbl. vaginální (hormon) 0 – 0 – 0 – 2  

Dopegyt 250 mg tbl. p.o. (antihypertenzivum) – 1 – 1 – 1 – 1  

Magnosolv (hořčík)  1 – 0 – 1 – sáček rozpustit ve vodě a popíjet 

Závěr dne: 

U klientky se objevily mírné otoky DKK v oblasti kotníků. Ranní CTG bylo PA i lékařem 

vyhodnoceno jako suspektní, proto dle ordinace lékaře byl za 3 hodiny natočen kontrolní 

CTG záznam, který byl fyziologický.  

5. den hospitalizace: 26. 9. 2016, grav. hebd. 35 + 0  

Fyzikální vyšetření:   

6:30 objektivně.: PP cítí dobře, OPP 135´, bolesti ani jiné obtíže neudává, děloha 

normotonická, břicho měkké, nešpiní, VP zachovalá, DK s otoky kotníků 
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7:10 – 8:06  CTG – BF 140´ zúženě undulatorní křivka, oscilace nedostatečná, akcelerace +, 

decelerace 0, kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

13:35 – 13:56 CTG – BF 140´ silentní křivka, oscilace 0, akcelerace 0, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, suspektní záznam – okamžitý překlad na porodní sál 

Ordinace:   

TK, P: 6:00 (TK – 145/86, P – 55´) 

12:00 (TK – 146/92, P – 58´) 

TT v axile jedenkrát denně (36,6°C) 

Klidový režim; D: 3 + ¼ litru mléka 

Pacientka sama hlídá pohyby plodu, abnormality hlásí porodní asistentce, poučena. 

Medikace:   

Dopegyt 250 mg tbl. p.o. (antihypertenzivum) 1 – 1 – 1 – 1  

Magnosolv (hořčík) 1 – 0 – 1 – sáček rozpustit ve vodě a popíjet 

Závěr dne:  

Po natočení ranního záznamu CTG, kde byla zaznamenána zúženě undulatorní oscilace, byl 

lékařem naordinován kontrolní CTG, který byl vyhodnocen jako suspektní. Klientka byla 

okamžitě přeložena na porodní sál, kde byla zahájena preindukce porodu. 
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6.2.2 Zvažované ošetřovatelské diagnózy č. 2

Kód 

 

Zvažovaná ošetřovatelská 

diagnóza (OD) 

 

 

Určující znaky (UZ) 

 

Související faktory (SF) 

Rizikové faktory (RF) 

Ověření 

platnosti 

definice OD 

Přijetí / 

nepřijetí 

OD 

00093 Únava Zvýšení požadavků na odpočinek Fyziologický stav (těhotenství) Platná OD přijata 

00239 
Riziko zhoršené 

kardiovaskulární funkce 
- Hypertenze Platná OD přijata 

00161 Snaha zlepšit znalosti Projevuje zájem učit se - Platná OD přijata 

00004 Riziko infekce - Invazivní postupy Platná OD přijata 

00155 Riziko pádů - Neznámé prostředí, farmaka Platná OD přijata 

00132 Akutní bolest Výraz v obličeji (grimasa) Biologičtí původci zranění Platná OD přijata 
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6.2.3 Plán péče č. 2 

00093 Únava 

Doména 4: Aktivita/odpočinek 

Třída 3: Rovnováha energie 

Definice: Celkově zmáhající dlouhodobý pocit vyčerpání a snížená schopnost fyzické 

a duševní práce na obvyklé úrovni. 

Určující znaky: 

 zvýšení požadavku na odpočinek 

Související faktory: 

 fyziologický stav (např. anémie, těhotenství, onemocnění) 

Cíle  

Klientka se bude cítit odpočatá. 

Klientka je poučena o metodách podporujících kvalitní odpočinek. 

Intervence  

PA sleduje u klientky příznaky únavy. 

PA detekuje příčinu únavy. 

PA zajistí klientce klidné a tiché prostředí k odpočinku. 

PA informuje ostatní personál o minimalizaci intervencí u klientky. 

PA poučí klientku o polohování lůžka. 

PA edukuje klientku o důležitosti pravidelného odpočinku. 

PA doporučí klientce omezení návštěv. 

PA poučí návštěvu o zkrácení délky návštěv. 

Realizace péče  

Klientku jsem poučila o důležitosti odpočinku. Také jsem jí doporučila, aby zvážila, zda 

neomezí počet a časový interval návštěv. Také návštěvy, které za klientkou docházely, jsem 

poučila, že by byl vhodné zkrátit délku návštěv. S klientkou jsme se shodly na denním 

režimu, do kterého byl zařazen také pravidelný odpočinek. Klientka prokazovala dovednost 

polohování lůžka. Zajistila jsem klidné prostředí a poučila jsem zdravotnický personál 

o minimalizaci intervencí u klientky, pokud nebudou nutné. 

Hodnocení  

Klientka si po pár dnech zvykla na denní režim a udávala, že se cítí odpočatě. 
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00239 Riziko zhoršené kardiovaskulární funkce 

Doména 4: Aktivita/odpočinek 

Třída 4: Kardiovaskulární/pulmonální reakce 

Definice: Náchylnost k vnitřním nebo vnějším příčinám, jež mohou poškodit jeden nebo více 

důležitých orgánů a samotný oběhový systém, která může vést k oslabení zdraví. 

Rizikové faktory: 

 hypertenze 

Cíle  

U klientky bude sledována a kompenzována hypertenze. 

Klientce je znám důvod užívání léků. 

Klientka ví, jaké jsou účinky a možné vedlejší účinky užívaných léků. 

Intervence  

PA edukuje klientku o pravidelných kontrolách hodnot TK. 

PA edukuje klientku o správných zásadách při měření TK. 

PA pravidelně měří hodnoty TK, a to dle ordinace lékaře. 

PA zaznamenává hodnoty TK do dokumentace. 

PA podává antihypertenzní léky, a to dle ordinace lékaře. 

PA zaznamenává podání léků do dokumentace. 

PA sleduje účinky léků. 

PA poučí klientku o možných vedlejších účincích léků. 

Realizace péče  

Klientku jsem seznámila s pravidelnými měřeními TK. Klientka byla poučena, aby alespoň 

půl hodinu před každým měřením byla v klidu v lůžku. U klientky jsem také před každým 

podáním antihypertenzních léků provedla aktivní identifikaci a zkontrolovala jsem, že lék 

opravdu užila. Klientce jsem objasnila účinky a možné vedlejší účinky léků. Klientku jsem 

dále poučila, aby jakékoliv potíže jako bolest na hrudi, palpitace, závratě atd. ihned hlásila 

PA. 

Hodnocení  

U klientky nedošlo k žádným vedlejším účinkům. Hodnoty TK se pohybovaly většinou nad 

normohodnotami. Klientka reagovala na antihypertenzní léčbu přiměřeně. Klientka 

prokazovala znalosti vedlejších účinků léků a také znalost o pravidelném měření TK. Po 



64 

několika dnech již sama docházela za porodními asistentkami v určený čas na vyšetřovnu, 

kvůli přeměření TK. 

00161 Snaha zlepšit znalosti 

Doména 5: Percepce/kognice 

Třída 4: Kognice 

Definice: Vzorec kognitivních informací vztahujících se ke konkrétnímu tématu nebo k jejich 

získání, který lze posílit. 

Určující znaky: 

 projevuje zájem učit se 

Cíle  

Klientka je seznámena s chodem oddělení. 

Klientce jsou známy důvody vyšetření. 

Klientka je edukována o průběhu a možných komplikacích preeklampsie. 

Klientka projevuje snahu zapojit se do léčby. 

Klientka aktivně reaguje na léčbu a prokazuje nabyté znalosti. 

Intervence  

PA edukuje klientku o funkčnosti signalizačního zařízení. 

PA seznámí klientku s řádem oddělení. 

PA informuje klientku o možnosti návštěv a návštěvních hodinách. 

PA vždy jednotlivé ošetřovatelské intervence zdůvodňuje a vysvětluje. 

PA poskytne klientce v průběhu hospitalizace všechny edukační materiály a aktivně se 

vyptává, zda klientka všemu rozumí. 

PA je připravena zodpovědět dotazy ze strany klientky. 

Realizace péče  

Klientku jsem po příjmu seznámila na pokoji se signalizačním zařízením a polohováním 

lůžka. K dispozici jsem jí poskytla řád oddělení, aby si ho v klidu pečlivě prostudovala. 

Zdůraznila jsem informace, týkající se návštěvních hodin, a také čas lékařských vizit. Ujistila 

jsem ji, že se na mě v jakémkoliv případě a s jakýmkoliv dotazem může obrátit. K dispozici 

jsem jí také poskytla veškerý edukační materiál, který byl na oddělení přístupný. Opakovaně 

jsem se klientky dotazovala, zda poskytnutým informacím rozumí. 
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Hodnocení  

Klientka prokazovala znalosti v polohování lůžka i v používání signalizačního zařízení. Na 

vizity byla vždy připravena ve svém pokoji a v lůžku. Návštěvní hodiny dodržovala ona i její 

rodina. Aktivně vyhledávala informace o dané problematice. Udávala, že nabyté informace, 

jsou dostačující.  

00148 Strach 

Doména 9: Zvládání/tolerance zátěže 

Třída 2: Reakce na zvládání zátěže 

Definice: Reakce na vnímané ohrožení, které je vědomě rozpoznáno jako nebezpečí. 

Určující znaky: 

 Kognitivní - identifikuje předmět strachu 

Související znaky: 

 neznámé prostředí 

Cíle  

U klientky bude zmírněn pocit strachu. 

Klientka projevuje snahu zapojit se do léčby. 

Intervence  

PA se klientce představí a navodí přátelské prostředí. 

PA seznámí klientku s chodem oddělení. 

PA se snaží svým empatickým přístupem získat důvěru klientky. 

PA detekuje příčinu strachu.  

PA je klientce k dispozici při jakémkoliv problému či dotazu. 

PA nabízí klientce možnost osobního rozhovoru. 

Realizace péče  

Při příjmu jsem se klientce představila. Poté jsem ji edukovala o chodu oddělení. V případě, 

že klientka přišla s dotazem či prosbou byla jsem jí nápomocna a snažila jsem se na její 

otázky detailně odpovědět. Z klientčiných slov jsem poznala, že pocit strachu vychází z obav 

o miminko. Při natáčení CTG jsem proto s klientkou navazovala přátelský rozhovor 

a informovala jsem ji o aktuálním stavu plodu. 

Hodnocení  

Klientka udává zmírněný pocit strachu. Klientka neváhá přijít za PA s jakýmkoliv dotazem 

a udává, že se cítí být dostatečné informována, což také zmírňuje její pocit strachu. 
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00004 Riziko infekce 

Doména 11: Bezpečnost/ochrana 

Třída 1: Infekce 

Definice: Náchylnost k napadení a množení se patogenních organismů, což může vést 

k oslabení zdraví. 

Rizikové faktory: 

 invazivní postupy 

Cíle  

U klientky nedojde k rozvoji infekce. 

Intervence  

PA dodržuje zásady BOZP. 

PA postupuje asepticky při každém invazivním výkonu. 

PA kontroluje čistotu ložního prádla. 

PA kontroluje místo vpichu u zavedeného i.v. vstupu. 

PA edukuje klientku o hlášení obtíží v místě vpichu i.v. vstupu. 

Realizace péče  

Klientce byla zavedena i.v. kanyla z důvodu infuzní terapie. Při zavádění kanyly jsem 

dodržovala všechny zásady BOZP a celý výkon byl proveden asepticky. Klientka je poučena 

o hlášení jakýchkoliv bolestivých či jiných změn na kůži v oblasti místa vpichu. U klientky je 

také prováděna každý den kontrola ložního prádla a jeho výměna v případě potřeby. 

Hodnocení  

U klientky nedošlo během hospitalizace k rozvoji infekce. 

00155 Riziko pádu 

Doména 11: Bezpečnost/ochrana 

Třída 2: Tělesné poškození 

Definice: Náchylnost k pádům, které mohou způsobit fyzickou újmu, což může ohrozit zdraví. 

Rizikové faktory: 

 Enviromentální – neznámé prostředí 

 Farmaka - farmaka 

Cíle  

Klientka v průběhu hospitalizace neupadne. 
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Intervence  

PA zajistí bezpečné prostředí. 

PA seznámí klientku s oddělením. 

PA edukuje klientku o bezpečném vstávání z lůžka. 

PA poučí klientku o riziku pádu z důvodu medikace. 

Realizace péče  

Klientku jsem seznámila s oddělením a na pokoji jsme ji ukázala signalizační zařízení, a to 

jak u lůžka, tak na toaletě. Klientka byla srozuměna s tím, jak signalizační zařízení používat 

a v případě potřeby přivolat zdravotnický personál. Také jsem klientce vysvětlila, jak má 

opatrně vstávat z lůžka, aby se jí po delším ležení, či z důvodu medikace nezamotala hlava. 

Hodnocení  

Klientka během hospitalizace na oddělení neupadla ani neudávala pocit závratí při vstávání 

z lůžka. Klientka byla upozorněna na možnou slabost dolních končetin v souvislosti s otoky. 

Dále jsem požádala úklidový personál, aby důkladně používal označení kluzké podlahy po 

úklidu. 

00132 Akutní bolest 

Doména 12: Komfort 

Třída 1: Tělesný komfort 

Definice: Nepříjemný smyslový a emoční zážitek vycházející z aktuálního nebo potenciálního 

poškození tkáně či popsaný pomocí termínů pro takové poškození (Mezinárodní asociace pro 

studium bolesti); náhlý nebo pomalý nástup libovolné intenzity od mírné po silnou, 

s očekávaným či předvídatelným koncem.  

Určující znaky: 

 výraz v obličeji (např. ztráta lesku v očích, zbitý pohled, fixní nebo roztroušený 

pohyb, grimasa) 

Související faktory: 

 biologičtí původci zranění (infekce, ischemie, neoplazmata) 

Cíle  

U klientky bude zmírněna bolest. 



68 

Intervence  

PA pozoruje na klientce příznaky bolesti. 

PA se informuje od klientky o lokalizaci a původu bolesti. 

PA informuje lékaře. 

PA podá analgetika dle ordinace lékaře a na žádosti klientky. 

PA zaznamenává podání analgetik do dokumentace. 

PA se aktivně ověřuje účinek analgetik. 

PA přehodnocuje míru bolesti u klientky dle VAS. 

Realizace péče  

Klientka při pohybu v lůžku jevila grimasami v obličeji známky bolesti. Po dotázání udávala 

mírnou cefaleu, kterou spojovala s bolestivou a zatuhlou s krční páteří. Uzpůsobila jsem tedy 

lůžko tak, aby byla hlava v rovině páteře. Klientce jsem po dohodě s lékařem nabídla možnost 

tišení bolesti pomocí analgetik. S touto možností byla seznámena, avšak nevyužila ji. 

Hodnocení  

U klientky došlo k postupnému zmínění bolesti i bez analgetické léčby. 



69 

 

6.3 Kazuistika č. 3 

Dne 6. 3. 2017 v 8:30 byla přeložena z porodního sálu (dále PS) na oddělení rizikového 

těhotenství klientka V. F., 22 let pro podezření na preeklampsii. Klientka byla odeslána 

z nemocnice okresního typu pro opětovné vysoké hodnoty TK a otoky DKK. 

Klientka je I/I, grav. hebd. 35 + 4, po spontánní koncepci. Žádný spontánní potrat ani 

umělé přerušení těhotenství nepodstoupila. 

Klientka je svobodná, státní občanství ČR, vzdělání střední odborné s výučním listem, 

a je plátcem Všeobecné zdravotní pojišťovny. Klientka bydlí u rodičů v rodinném domku 

společně s přítelem. Nyní je na mateřské dovolené, kterou vystavil obvodní gynekolog 7. 2. 

2017. Do prenatální poradny dochází od 8. týdne gravidity. Absolvovala celkem 9 návštěv. 

Na předporodní kurzy, přednášky pro těhotné ani těhotenská cvičení nedocházela. 

Vyšetření při příjmu: 

 výška: 169 cm 

 váha: 99 kg (před těhotenstvím: 76 kg, hmotnostní přírůstek: 23 kg) 

 fyziologické funkce: TK 143/97, P 100´, TT 36,6°C 

 OPP 140´ 

 CTG záznam (6:08 – 7:14) - BF 140´, undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, 

decelerace 0, kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam – provedeno na PS 

 HKK bez otoků, DKK bez varixů, otoky po celém bérci, prsy bez patologického 

nálezu 

 subjektivně bez obtíží, cefalea 0, nauzea 0, poruchy vizu 0 

 PP cítí dobře  

 KD nemá, VP neodtekla, nekrvácí 

Zevní vyšetření: 

 děloha podélně ovoidní, normotonická, v DVT, SF - 30 cm, fundus hmatný mezi 

pupkem a processus xiphoideus 

 PPHL, I. obyčejné postavení, krční rýha 4 prsty nad sponou 

 pánevní rozměry: 25 cm, 29 cm, 32 cm, 19 cm - prostorná pánev 

Vnitřní vyšetření 

 pochva prostorná, čípek na půl falangy, středem, polotuhý, hrdlo uzavřeno, nad 

vchodem velká část plodu, VP zachovalá, nekrvácí, PP cítí dobře 
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Výsledky vyšetření z prenatální poradny: 

 KS, Rh faktor – A pozitivní (vyšetřeno 20. 9. 2017) 

 BWR – negativní, HIV – negativní, HBsAg – negativní (vyšetřeno 20. 9. 2017) 

 GBS – neděláno 

 KO: Htc – 0,360  Hb – 137  Tromb. – 257 (vyšetřeno 20. 9. 2017) 

 Htc – 0,370  Hb – 130 Tromb. – 321 (vyšetřeno 25. 1. 2017) 

 hodnoty glykémie na lačno – 4,83 (vyšetřeno 20. 9. 2017) 

 oGTT – v normě (vyšetřeno 16. 12. 2016) 

Anamnéza: 

RA: babička - DM II typu, otec – hypertenze, otec dítěte – zdráv 

OA: běžné dětské choroby, chronická hypertenze 

FA: Dopegyt 1 – 0 – 1 

GA: menarche ve 13 letech, pravidelný menstruační cyklus 28/5 

I. gravidita/I. parita 

AB: 0  

UUT: 0 

Gynekologické operace: 0 

Gynekologická onemocnění: 0 

PM: 27. 7. 2016 

TP dle PM: 5. 4. 20167 

TP dle UZ: 4. 4. 2017 

AA: 0 

Transfuze: 0 

Úrazy: 0 

Operace: 0 

Abúzus: 0 
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6.3.1 Posouzení současného stavu potřeb podle systému NANDA II. International 

Diagnostická doména č. 1 – Podpora zdraví 

Klientka hodnotí svůj zdravotní stav jako dobrý. V minulosti neměla žádné větší 

zdravotní obtíže. Pro udržení dobrého zdravotního stavu chodí klientka na pravidelné 

procházky. Kouření i alkohol neguje. Také úrazy v těhotenství neguje. Na preventivní 

gynekologické prohlídky dochází pravidelně jednou za půl roku. Samovyšetření prsou 

neprovádí. Do prenatální poradny docházela klientka od 8. týdne gravidity, celkem 

absolvovala 9 návštěv. Na psychoprofylaktické přednášky, kurzy či cvičení pro těhotné 

nechodila.  

Diagnostická doména č. 2 – Výživa 

Klientka nemá žádná dietní omezení. Její denní jídelníček obsahuje 3 hlavní jídla, a to 

snídani, oběd a večeři, plus svačiny mezi jídly. V jídle není vybíravá, snídá vydatně. Svačiny 

jsou většinou složené z ovoce, zeleniny či sladkého pečiva. Svůj pitný režim hodnotí jako 

dostatečný. Svůj denní příjem tekutin odhaduje na 2 - 3 litry. Nejčastěji pije vodu se šťávou. 

Pocit žízně nemívá. Klientčina případná poranění sliznic a kůže se hojí dobře. 

Diagnostická doména č. 3 – Vylučování a výměna 

Klientka neudává žádné potíže s močením. V prvním trimestru trpěla ranní nevolností, 

která se ji podařila eliminovat změnou jídel v jídelníčku. S vyprazdňováním problémy nemá. 

Vyprazdňuje se pravidelně 2 krát denně, vždy ráno a ve večerních hodinách. Stolice je tuhé 

konzistence. Ve stolici ani moči nesleduje žádné příměsi. Pocení udává přiměřené, právě 

probíhající aktivitě. 

Diagnostická doména č. 4 – Aktivita – odpočinek 

 Mezi denní aktivity klientky patří práce okolo domu a domácí práce jako například 

pletí na záhonku, uklízení, vaření a sledování oblíbených pořadů. Nejraději svůj volný čas 

tráví sledováním televize. V odpoledních hodinách se jí občas stává, že u televize usne. Po 

probuzení se cítí odpočatá a plná energie. Se spaním v noci problémy nemá, nespavostí netrpí. 

Žádný rituál před usnutím nemá. Ráno se cítí odpočatá. 

Diagnostická doména č. 5 – Vnímání – poznávání 

 Zrak, sluch i čich jsou u klientky v normě. Brýle ani kontaktní čočky nenosí. Paměť je 
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neporušená. Chápe podstatu všech otázek, které jsou jí pokládány. Myšlenky má utříděné, 

odpovídá pomaleji, ale souvisle. Klientka je orientovaná v místě, osobě, prostoru i čase. 

Diagnostická doména č. 6 – Vnímání sebe sama 

 Klientka samu sebe hodnotí jako optimistu, ale důvěřuje si méně. Se svým vzhledem 

je spokojena. Momentálně má obavy o správný průběh těhotenství a strach o miminko. Tuto 

stresovou situaci však zvládá dle svých slov dobře, a to s podporou přítele a rodiny. 

Diagnostická doména č. 7 – Vztahy 

 Klientka dříve pracovala jako dělnice, v současnosti je doma na mateřské dovolené. 

Žije s přítelem v rodinném domě u rodičů. Svůj vztah k okolní hodnotí jako asertivní 

a přátelský. Být mezi lidmi ji velice baví. Rodinné vztahy hodnotí jako velmi dobré. Jak její 

rodina, tak rodina z přítelovy strany se o její zdravotní stav i průběh těhotenství aktivně 

zajímá. Po propuštění z nemocnice se o klientku postará její rodina. 

Diagnostická doména č. 8 – Sexualita 

Sexuální obtíže klientka neuvádí. Během těhotenství pohlavní styk měla jen párkrát, 

protože se bála o miminko. Menarché proběhlo ve 13 letech, cyklus je pravidelný 28/5. 

Klientka neudává žádné abnormální informace ohledně menstruace. Klientka užívala 6 let 

hormonální antikoncepci. Žádný potrat nebo umělé přerušení těhotenství nepodstoupila. 

Nynější těhotenství probíhalo až doposud, s výjimkou nevolnosti v prvním trimestru, bez 

problémů. Na gynekologické potíže jako mykózy, záněty apod. netrpí. 

Diagnostická doména č. 9 – Zvládání zátěže – odolnost vůči stresu 

Klientka působí vystrašeně a sama udává, že problémy a stresové situace neřeší vždy 

úplně s klidnou hlavou. Stresové situace nejčastěji vycházely z pracovního prostředí. Jako 

aktuálního činitele stresu udává hospitalizaci a pocit nedostatečné informovanosti o svém 

zdravotním stavu. Největší oporou je jí přítel, se kterým si o problémech povídá a řeší je 

společně. V průběhu hospitalizace pak nejvíce relaxuje při sledování televize a největší klid 

udává při návštěvě přítele na oddělení. 

Diagnostická doména č. 10 – Životní princip 

 Klientka nemá úplně jasnou představu o pořadí priorit ve svém žebříčku hodnot. Na 

prvním místě uvedla rodinu, kterou následovalo zdraví. Na třetí místo zařadila klientka 

peníze, na čtvrté místo poté obsadila cestování. Její životní prioritou na pátém místě je práce, 

na místě šestém pak záliby. Jako ateistka, klade nejmenší důraz na hodnotu víry, kterou nemá 



73 

potřebu se zabývat. Jejím největším životním přáním a cílem je porodit zdravé miminko a mít 

zdravou a spokojenou rodinu. 

Diagnostická doména č. 11 – Bezpečnost a ochrana 

U klientky se v minulosti nevyskytla žádná alergická reakce. Je však možné předvídat 

riziko pádu z důvodu zavedení PŽK, neznámého prostředí a vlivem podávané medikace. 

Diagnostická doména č. 12 – Komfort 

V současné době klientka neudává žádnou bolest ani jiné obtíže. Nauzeou netrpí. 

Kontrakce děložní nepociťuje. 

Diagnostická doména č. 13 – Růst a vývoj 

Klientčin růst probíhal bez zpoždění, byl souměrný a nebyly přítomny známky 

regrese. Celkově probíhal v normě. 

Průběh hospitalizace: 

Den příjmu – 6. 3. 2017, grav. hebd. 35 + 4 

Fyzikální vyšetření:  TK: 143/97   P: 100'   TT: 36,3 °C  Váha: 99 kg  Výška: 169 cm  

8:30 objektivně.: PP cítí dobře, OPP 140´, bolesti neudává, děloha podélně ovoidní, 

normotonická, DVT, PPHL,  nešpiní, VP zachovalá, DKK s otoky po celém bérci bilaterálně 

17:43 – 18:20 - CTG – BF 145´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

Ordinace:   

TK, P:  

10:00 (TK – 150/90, P – 90´) 

14:00 (TK – 149/98, P – 90´)  

17:00 (TK – 144/95, P – 91´) 

21:00 (TK – 160/ 90, P – 80´) 

Klidový režim; D: 3 + II. večeře + ¼ litru mléka 

UZ biometrie + Dopplerovská flowmetrie – v normě 

Pacientka sama hlídá pohyby plodu, abnormality hlásí porodní asistentce, poučena. 

Odběry: urea, kreatinin, kyselina močová, jaterní testy, moč + sediment, moč kultivace 

a citlivost (K + C), pochva K + C – odebráno na PS 5. 3. 2017 

Odběr S_Flt1/PIGF  11:00 

Medikace:  

Dopegyt 250 mg  tbl. p.o. (antihypertenzivum)  2 – 2 – 2 při TK 145/95 

Magnosolv (hořčík) 1 – 0 – 1 -  sáček rozpustit ve vodě a popíjet 
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Závěr dne:  

U pacientky byly provedeny odběry pro potvrzení preeklampsie. CTG záznam fyziologický. 

Dále sledovány otoky, hodnoty TK a stav plodu. 

Výsledky odběrů: KO – Leu – 9,7; Ery – 3,68; Hb – 119,0; Htc – 0,34; Tromb. – 229,0 

Biochemie – S_UREA: 2,7; S_KREA: 55,0; S_KMOC: 293,0, S_BIL: 7,0; 

S_LD: 3,59; S_ALT: 0,15, S_AST: 0,37; S_ALP: 2,54. 

Moč + sediment – U_pH: 5,5, U_PROT: 1,U_SED: vyšetřen,  

Moč K+C – negativní, Pochva K+C – negativní   

2. den hospitalizace: 7. 3. 2017, grav. hebd. 35+ 5  

Fyzikální vyšetření:   

7:12 objektivně.: PP cítí dobře, OPP 140´, obtíže neudává, děloha normotonická, břicho 

měkké, nešpiní, VP zachovalá, DKK s otoky po celém bérci bilaterálně 

7:08 – 7:53  CTG – BF 130´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

16:40 – 17:05 – CTG BF 140´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

Ordinace:   

TK, P:  

6:00 (TK – 136/86, P – 103´) 

10:00 (TK – 151/86, P – 78´) 

14:00 (TK – 151/96, P – 89´) 

17:00 (TK – 141/86, P – 89´)  

21:00 (TK – 163/94, P – 76´) 

TT v axile dvakrát denně (36,6°C, 36,7°C) 

Od 6:00 sbírá moč za 24 hod  

Klidový režim; D: 3 + II. večeře + ¼ litru mléka 

Pacientka sama hlídá pohyby plodu, abnormality hlásí porodní asistentce, poučena. 

Medikace:   

Dopegyt 250 mg  tbl. p.o. (antihypertenzivum) 1 – 2 – 2 – 2 při TK nad 145/95 

Magnosolv (hořčík) 1 – 0 – 1 -  sáček rozpustit ve vodě a popíjet 

Závěr dne: 

Z odběrů S_Flt1/PIGF *: 90,9  potvrzena preeklampsie. Klientka žádné obtíže neudávala. 

TK kolísal, místy byl i kolem normohodnot. Dle ordinací lékaře pokračování 

v antihypertenzní terapii. 
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3. den hospitalizace: 8. 3. 2017, grav. hebd. 35+ 6  

Fyzikální vyšetření:   

7:00 objektivně.: PP cítí dobře, OPP 125´, cítí se unavená, děloha normotonická, břicho 

měkké, nešpiní, VP zachovalá, DKK s otoky po celém bérci bilaterálně 

7:27 – 8:17  CTG – BF 140´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

17:48 – 18:28  CTG – BF 150´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

Ordinace:   

TK, P:   

 6:00 (TK – 145/101, P – 73´) 

10:00 (TK – 137/96, P – 83´) 

14:00 (TK – 148/102, P – 88´) 

17:00 (TK – 154/102, P – 83´)  

21:00 (TK – 162/88, P – 85´) 

TT v axile dvakrát denně (36,3°C, 36,8°C) 

Klidový režim; D: 3 + II. večeře + ¼ litru mléka 

Pacientka sama hlídá pohyby plodu, abnormality hlásí porodní asistentce, poučena. 

Medikace:   

Dopegyt 250 mg tbl. p.o. (antihypertenzivum) 2 – 2 – 2  

Magnosolv (hořčík) 1 – 0 – 1 –  sáček rozpustit ve vodě a popíjet 

Závěr dne: 

Klientka obtíže neudávala. CTG záznamy fyziologické. Hodnoty TK byly stále vysoké. 

V plánu je pokračování v antihypertenzní terapii. Výsledky sběru moči ze 7. 3. 2017: objem – 

1150 ml/ 24 hod; U_KREA – 9,8, U_KREA – odpad – 11,3; U_PROT – 0,40; U_PROT – 

odpad – 0,46.  

4. den hospitalizace: 9. 3. 2017, grav. hebd. 36 + 0  

Fyzikální vyšetření:   

7:00 objektivně.: PP cítí dobře, OPP 130´, bolesti ani jiné obtíže neudává, děloha 

normotonická, břicho měkké, nešpiní, VP zachovalá, DKK s otoky do 1/3 bérců 

8:12 – 8:44  CTG – BF 150´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

16:33 – 17:11 CTG – BF 145´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 
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Ordinace:   

TK, P:   

6:00 (TK – 148/93, P – 83´) 

12:00 (TK – 132/84, P – 92´) 

14:00 (TK – 147/96, P – 96´) 

18:00 (TK – 137/96, P – 90´)  

22:00 (TK – 162/97, P – 75´) 

TT v axile dvakrát denně (36,3°C, 36,5°C) 

Klidový režim; D: 3 + II. večeře + ¼ litru mléka 

Pacientka sama hlídá pohyby plodu, abnormality hlásí porodní asistentce, poučena. 

Medikace: 

Dopegyt 250 mg tbl. p.o. (antihypertenzivum) 1 – 1 – 1 – 1 (6:00 – 12:00 – 18:00 – 22:00) 

Magnosolv (hočřík) 1 – 0 – 1 – sáček rozpustit ve vodě a popíjet 

Závěr dne: 

U klientky se zmírnily potíže s otoky DKK. CTG záznamy byly fyziologické. Klientka bez 

obtíží. Pokračování v antihypertenzní terapii. 

5. den hospitalizace: 10. 3. 2017, grav. hebd. 36 + 1  

Fyzikální vyšetření:   

6:30 objektivně.: PP cítí dobře, OPP 140´, bolesti ani jiné obtíže neudává, děloha 

normotonická, břicho měkké, nešpiní, VP zachovalá, DKK bez otoků 

7:59 – 8:42 CTG – BF 140´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

16:47 – 17:29 CTG – BF 138´ zúženě undulatorní křivka, oscilace nedostatečná, akcelerace 

+, decelerace 0, kontrakce 0, pohyby plodu +, suspektní záznam 

19:57 – 20:46 CTG – BF 141´ undulatorní křivka, oscilace +, akcelerace +, decelerace 0, 

kontrakce 0, pohyby plodu +, fyziologický záznam 

Ordinace:   

TK,P: 

6:00 (TK – 164/101, P – 88´) 

12:00 (TK – 122/84, P – 83´) 

14:00 (TK – 150/104, P – 79´) 

 17:00 (TK – 172/111, P – 73´)  

 17:20 (TK – 156/107, P – 79´) 

21:00 (TK – 155/107, P – 74´) 

TT v axile jednou denně (36,6°C) 

Klidový režim; D: 3 + II. večeře + ¼ litru mléka 

Pacientka sama hlídá pohyby plodu, abnormality hlásí porodní asistentce, poučena. 
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Medikace:   

Dopegyt 250 mg tbl. p.o. (antihypertenzivum) 1 – 1 – 1 – 1 (6:00 – 12:00 – 18:00 – 24:00) 

Magnosolv (hořčík) 1 – 0 – 1 – sáček rozpustit ve vodě a popíjet 

Vasocardin 50 mg tbl. p.o. (antihypertenzivum) – ve 20:00 

Závěr dne:  

Klientce byly naměřeny v 17:00 velmi vysoké hodnoty TK. Při opětovném měření v 17:20 

byly hodnoty nižší. Lékařkou byl naordinován Vasocardin pro stabilizaci TK. CTG záznamy 

fyziologické. Potíže s otoky ustaly. 
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6.3.2 Zvažované ošetřovatelské diagnózy č. 3

Kód 
Zvažovaná ošetřovatelská 

diagnóza (OD) 
Určující znaky (UZ) 

Související faktory (SF) 

Rizikové faktory (RF) 

Ověření 

platnosti 

definice OD 

Přijetí / 

nepřijetí 

OD 

00198 Narušený vzorec spánku Potíže s usínáním 
Okolní bariéry (neznámé 

prostředí) 
Platná OD přijata 

00093 Únava Zvýšení požadavků na odpočinek Fyziologický stav (těhotenství) Platná OD přijata 

00239 
Riziko zhoršené 

kardiovaskulární funkce 
- Hypertenze Platná OD přijata 

00161 Snaha zlepšit znalosti Projevuje zájem učit se - Platná OD přijata 

00148 Strach Identifikuje předmět strachu Neznámé prostředí Platná OD přijata 

00004 Riziko infekce - Invazivní postupy Platná OD přijata 

00155 Riziko pádů - 
Farmaka, oslabení dolních 

končetin 
Platná OD přijata 
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6.3.3 Plán péče č. 3 

00198 Narušený vzorec spánku 

Doména 4: Aktivita/odpočinek  

Třída 1: Spánek/odpočinek 

Definice: Časově omezená narušení množství a kvality spánku vlivem vnějších faktorů. 

Určující znaky: 

 změna normálního vzorce spánku 

Související faktory: 

 okolní bariéry (neznámé prostředí) 

Cíle  

Klientka bude seznámena s chodem oddělení. 

U klientky budou eliminovány potíže s usínáním. 

Intervence  

PA seznámí klientku s chodem oddělení. 

PA doporučí klientce půl hodinovou procházku po oddělení před spaním. 

Realizace péče  

Klientce jsem se u příjmu představila a seznámila ji s chodem oddělení. Při opakovaném 

uvádění potíží s usínáním, jsem ji doporučila, aby se před spaním 30 minut prošla po 

oddělení. Dále jsem jí nabídla, že bych jí mléko, které dostává k večeři, ohřála, a to jako 

možný prostředek lepšího usínání. 

Hodnocení  

Klientka využil mé nabídky teplého mléka a po dvou dnech hospitalizace uváděla, že potíže 

s usínáním vymizely.  

00093 Únava 

Doména 4: Aktivita/odpočinek 

Třída 3: Rovnováha energie 

Definice: Celkově zmáhající dlouhodobý pocit vyčerpání a snížená schopnost fyzické 

a duševní práce na obvyklé úrovni. 

Určující znaky: 

 zvýšení požadavku na odpočinek 



80 

Související faktory: 

 fyziologický stav (např. anémie, těhotenství, onemocnění) 

Cíle  

U klientky se nebudou projevovat známky únavy. 

Klientka se bude cítit odpočatá. 

Intervence  

PA sleduje u klientky známky únavy. 

PA zjistí příčinu únavy. 

PA zajistí klientce klidné prostředí k odpočinku. 

PA informuje ostatní zdravotnický personál o minimalizaci intervencí u klientky. 

PA edukuje klientku o důležitosti pravidelného odpočinku. 

PA doporučí klientce omezení četnosti návštěv. 

Realizace péče  

Klientku jsem poučila o důležitosti pravidelného odpočinku. Také jsem ji doporučila, že by 

bylo vhodné omezit počet a časový interval návštěv. Společně jsme zařadily do jejího denního 

režimu i pravidelný odpočinek. Zdravotnický personál byl poučen o minimalizaci intervencí, 

pouze na nutné, u této klientky. 

Hodnocení  

Klientka si po dvou dnech zvykla na nastavený denní režim a udávala, že se cítí odpočatě. 

Rodina respektovala zkrácené návštěvy a důsledně je dodržovala. 

00239 Riziko zhoršené kardiovaskulární funkce 

Doména 4: Aktivita/odpočinek 

Třída 4: Kardiovaskulární/pulmonální reakce 

Definice: Náchylnost k vnitřním nebo vnějším příčinám, jež mohou poškodit jeden nebo více 

důležitých orgánů a samotný oběhový systém, která může vést k oslabení zdraví. 

Rizikové faktory: 

 hypertenze 

Cíle  

U klientky bude sledována a kompenzována hypertenze. 

Klientce je znám důvod užívání léků. 

Klientka zná, jaké jsou účinky a možné vedlejší účinky užívaných léků. 
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Intervence  

PA edukuje klientku o pravidelných kontrolách hodnot TK. 

PA pravidelně měří hodnoty TK dle ordinace lékaře. 

PA zaznamenává hodnoty TK do dokumentace. 

PA podává antihypertenzní léky dle ordinace lékaře. 

PA zaznamenává podání antihypertenziv do dokumentace. 

PA vyhodnocuje účinky antihypertenziv pomocí přeměřování TK. 

PA poučí klientku o možných vedlejších účincích léků. 

Realizace péče  

Klientka byla poučena, aby alespoň půl hodinu před každým měřením TK byla v klidu 

na lůžku. Dále jsem ji seznámila s pravidelnými měřeními TK. Klientku jsem informovala, 

proč dostává antihypertenzní léky. U klientky jsem před každým podáním antihypertenzních 

léků provedla aktivní identifikaci a zkontrolovala jsem, že lék opravdu užila. Dále jsem 

kontrolovala účinky léků pomocí kontrolních měření TK. Klientku jsem dále poučila, aby 

jakékoliv potíže jako bolest na hrudi, palpitace, závratě atd. ihned hlásila PA. 

Hodnocení  

U klientky nedošlo k žádným vedlejším účinkům léků, bohužel se však i přes medikaci 

nepodařilo zcela stabilizovat  hodnoty TK. Klientka prokazovala znalost vedlejších účinků 

léků a také znalosti o pravidelnosti měření TK. Po několika dnech sama docházela za 

porodními asistentkami, v určený čas na vyšetřovnu, z důvodu přeměření TK. 

00161 Snaha zlepšit znalosti 

Doména 5: Percepce/kognice 

Třída 4: Kognice 

Definice: Vzorec kognitivních informací vztahujících se ke konkrétnímu tématu nebo k jejich 

získání, který lze posílit. 

Určující znaky: 

 projevuje zájem učit se 

Cíle  

Klientka je seznámena s chodem oddělení. 

Klientce jsou známy důvody vyšetření. 

Klientka je seznámena s průběhem hospitalizace a možných komplikacích preeklampsie. 

Klientka se aktivně zapojuje do léčby. 
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Intervence  

PA edukuje klientku o funkčnosti signalizačního zařízení. 

PA seznámí klientku s řádem oddělení. 

PA zdůrazní klientce časy lékařských vizit a možnost návštěv v návštěvních hodinách. 

PA vždy každou ošetřovatelskou intervenci zdůvodňuje a vysvětluje. 

PA poskytne klientce v průběhu hospitalizace všechny edukační materiály a aktivně se 

vyptává, zda klientka všemu rozumí. 

PA je připravena na dotazy ze strany klientky. 

Realizace péče  

Klientku jsem ihned po příjmu seznámila na pokoji se signalizačním zařízením 

a polohováním lůžka. K dispozici jsem jí poskytla řád oddělení k pečlivému prostudování. 

Zdůraznila jsem především informace, týkající se návštěvních hodin, a také čas lékařských 

vizit. Ujistila jsem klientku, že se na mě v jakémkoliv případě a s jakýmkoliv dotazem může 

kdykoliv obrátit. K dispozici jsem jí také poskytla všechny edukační materiály, které byly na 

oddělení přístupné, a které jsem považovala za důležité. 

Hodnocení  

Klientka prokazovala znalosti v polohování lůžka. Na vizity byla včas připravena ve svém 

pokoji a v lůžku. Návštěvní hodiny na oddělení dodržovala ona i její rodina bez problémů. 

Aktivně vyhledávala informace o daném onemocnění. Udávala, že získané informace, ať už 

od lékaře či PA pro ni byly dostačující. 

00148 Strach 

Doména 9: Zvládání/tolerance zátěže 

Třída 2: Reakce na zvládání zátěže 

Definice: Reakce na vnímané ohrožení, které je vědomě rozpoznáno jako nebezpečí. 

Určující znaky: 

 Kognitivní - identifikuje předmět strachu 

Související znaky: 

 neznámé prostředí 

Cíle 

U klientky dojde ke zmírnění pocitu strachu.  

Intervence  

PA se klientce představí a navodí přátelské prostředí. 
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PA se snaží svým empatickým přístupem získat důvěru klientky. 

PA seznámí klientku s chodem oddělení. 

PA detekuje příčinu strachu. 

PA je klientce k dispozici při jakémkoliv problému či dotazu. 

PA aktivně nabídne klientce rozhovor. 

Realizace péče  

Při příjmu jsem se klientce představila. Poté jsem ji edukovala o chodu oddělení. V případě, 

že klientka přišla s dotazem či prosbou byla jsem jí nápomocna a snažila jsem se jakýkoliv 

její dotaz zodpovědět. Při natáčení CTG jsem s klientkou navazovala přátelský rozhovor 

a informovala jsem ji o stavu plodu. Z rozhovoru s ženou vyplynulo, že největší pocit strachu 

a nejistoty v ní vyvolává skutečnost, že si přijde nedostatečně informovaná o budoucím 

průběhu léčby. 

Hodnocení  

Klientka udává zmírněný pocit strachu. Klientka se nebojí přijít za PA s jakýmkoliv dotazem 

a udává, že dostatečná informovanost ji také pomohla ke zmírnění obav. 

00004 Riziko infekce 

Doména 11: Bezpečnost/ochrana 

Třída 1: Infekce 

Definice: Náchylnost k napadení a množení se patogenních organismů, což může vést 

k oslabení zdraví. 

Rizikové faktory: 

 invazivní postupy 

Cíle  

U klientky nedojde k rozvoji infekce. 

Intervence  

PA důsledně dodržuje zásady BOZP. 

PA postupuje asepticky při každém invazivním výkonu. 

PA kontroluje čistotu a provádí výměnu znečištěného ložního prádla. 

PA kontroluje místo vpichu u zavedeného i.v. vstupu. 

PA edukuje klientku o možných obtížích v místě vpichu i.v. vstupu a jejich hlášení PA. 

PA hodnotí i.v. vstup dle Maddona. 

PA zaznamenává kontrolu i.v. vstupu do dokumentace. 
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Realizace péče  

Klientce byla na PS zavedena i.v. kanyla z důvodu infuzní terapie. Každý den jsem 

kontrolovala místo vstupu. Klientka byla také poučena o hlášení jakýchkoliv bolestivých či 

jiných změn na kůži v oblasti místa vpichu. U klientky jsem prováděla každý den kontrolu i.v. 

vstupu dle Maddona a kontrolu ložního prádla a jeho výměnu v případě potřeby. 

Hodnocení  

U klientky nedošlo během hospitalizace k rozvoji infekce. 

00155 Riziko pádu 

Doména 11: Bezpečnost/ochrana 

Třída 2: Tělesné poškození 

Definice: Náchylnost k pádům, které mohou způsobit fyzickou újmu, což může ohrozit zdraví. 

Rizikové faktory: 

 Farmaka - farmaka 

 Fyziologické - Oslabení dolních končetin 

Cíle  

Klientka v průběhu hospitalizace neupadne. 

Intervence  

PA s pomocí úklidového personálu zajistí pro klientku bezpečné prostředí. 

PA seznámí klientku s oddělením. 

PA edukuje klientku o bezpečném vstávání z lůžka. 

Realizace péče  

Klientku jsem seznámila s oddělením a na pokoji jsem ji ukázala signalizační zařízení, a to 

jak u lůžka, tak na toaletě. Klientka byla srozuměna s tím, jak signalizační zařízení používat 

a v případě potřeby přivolat zdravotnický personál. Také jsem klientce vysvětlila, jak opatrně 

vstávat z lůžka, aby se jí po delším ležení, či z důvodu medikace nezamotala hlava. Úklidový 

personál jsem požádala o důsledné označení kluzké podlahy po úklidu. 

Hodnocení  

Klientka během hospitalizace na oddělení neupadla. 
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7 INFORMAČNÍ MAPA PÉČE 

Informační mapa péče byla vytvořena na základě 3 plánů péče u klientek s preeklampsií. 

Z takto vypracovaných plánů péče byly stanoveny ošetřovatelské diagnózy pomocí NANDA 

II. taxonomie. Jednotlivé zvažované diagnózy byly aktuální, potenciální či vhodné k podpoře 

zdraví. Aby došlo k naplnění plánů péče, byly vytyčeny cíle a stanoveny jednotlivé 

intervence, u diagnóz, které byly pomocí diagnostického algoritmu přijaty. Z edukačních 

intervencí byly poté vybrány ty, které byly společné všem 3 klientkám, a pomocí nich byla 

vytvořena informační mapa péče. Pracovní verze takto vytvořené informační mapy, byla 

předána na oddělení rizikového těhotenství. Zde proběhla evaluace porodními asistentkami, 

na základě které proběhly úpravy a byla vytvořená konečná verze tohoto edukačního 

materiálu. Další zpětnou vazbou budou postřehy a připomínky klientek hospitalizovaných 

s diagnózou preeklampsie, kterým bude tato informační mapa péče předložena. Je tedy 

možné, že prozatímní konečná verze projde ještě malými úpravami. Tyto změny by však 

neměly být zásadního charakteru. 

Konečná verze informační mapy péče má tedy podobu tabulky a je vytištěna oboustranně 

na formátů A4. Její barevné rozlišení by mělo pomoci upoutat pozornost klientky, ale také 

zpřehlednit jednotlivá témata informační mapy péče. Ta jsou rozdělena do celkem 6 oblastí 

péče, které jsou nazvány: Průběh přijetí na oddělení rizikového těhotenství, Průběh 

hospitalizace, Výživa, Vyprazdňování, Hygienická péče, Aktivita – odpočinek, Léky 

během hospitalizace. Některé oblasti jsou dále rozděleny na další kategorie, ve kterých je 

laicky a srozumitelně popsán průběh jednotlivých ošetřovatelských intervencí či různá 

doporučení vyplývající z potřeb klientek. Veškerý text je napsán srozumitelnou formou pro 

ženy laičky proto, aby informační mapa péče dobře plnila edukační roli a byla tedy klientkami 

správně pochopena. 

K informační mapě péče byl vytvořen také Manuál pro porodní asistentky, ve kterém 

je popsáno, co je to informační mapa péče a k čemu slouží. V neposlední řadě by měl tento 

manuál sloužit jako návod pro porodní asistentky, jak informační mapu péče v průběhu 

edukace klientek správně používat. 
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7.1 Návrh informační mapy péče pro ženu s preeklampsií 
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7.2 Návrh manuálu pro porodní asistentky 

Manuál pro porodní asistentky 

- 

Informační mapa péče pro ženu s preeklampsií 

Vážené porodní asistentky, 

dovolte mi, představit Vám edukační materiál - Infomační mapu péče pro ženu 

s preeklampsií, který byl vytvořen v rámci mé bakalářské práce. Tato edukační pomůcka by 

měla sloužit ke zkvalitnění edukace klientek s diagnózou preeklampsie, které jsou na Vašem 

oddělení hospitalizovány. Tento manuál by Vám měl objasnit, co to informační mapa péče je 

a přiblížit Vám její používání a přínos. 

Informační mapa péče – co to je? 

Informační mapa péče je tištěný, přehledný edukační materiál, který se zabývá určitou 

problematikou. V tomto případě je zaměřena na ženy, které jsou hospitalizovány na oddělení 

rizikového těhotenství pro diagnózu preeklampsie. Těmto ženám by měl poskytovat 

nejdůležitější potřebné informace v průběhu jejich hospitalizace. Jednotlivé oblasti péče jsou 

laicky popsány a v některých případech pro názornost doplněny obrázky. 

K čemu informační mapa péče slouží? 

Tento edukační materiál by měl být jednou z edukačních pomůcek pro kvalitní edukaci 

klientek. Měl by Vám také sloužit jako pomyslné vodítko při komunikaci s klientkou a navést 

Vás na edukaci o daných problematikách. Hlavním přínosem by mělo být zkvalitnění Vaší 

edukační činnosti, zároveň snad usnadnění Vaší práce a dosažení dostatečné informovanosti 

klientky. 

Jak se informační mapa péče používá? 

Informační mapa péče by neměla být jediným edukačním prostředkem v edukaci klientek. 

Tato edukační pomůcka by měla navazovat na přímý kontakt s porodní asistentkou, která 

ženu do problematiky nejprve uvede, a poté ženě poskytne tento edukační materiál. 

V následujících dnech hospitalizace by měla poté být porodní asistentka ženě k dispozici při 

jakýchkoliv nejasnostech a dotazech. 

Na závěr několik doporučení, jak správně informační mapu používat: 

 Příjem klientky proběhne dle zvyklostí oddělení. 
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 První edukace klientky proveďte dle Vašich zvyklostí. 

 Poskytněte informační mapu klientce a krátce ji s informační mapou seznamte. 

 Zanechte informační mapu péče klientce nepřetržitě k dispozici. 

 V případě kontaktu s klientkou se aktivně dotazujte, zda všechny informace správně 

pochopila a zda některé nepotřebuje objasnit. V případě dalších dotazů v průběhu 

hospitalizace buďte klientce nápomocna a sama ji také ujistěte o tom, že se na Vás 

může kdykoliv obrátit. 

Doufám, že mnou vytvořený edukační materiál bude přínosem jak Vám, porodním 

asistentkám, ale také klientkám s preeklampsií. Pevně věřím, že se naplní hlavní cíl mojí 

práce a dojde tak i ke zkvalitnění edukace klientek, které se poté budou cítit informované, 

to jim pomůže zbavit se pocitu strachu a budou lépe psychicky snášet hospitalizaci 

v nemocnici. 
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DISKUSE 

V průběhu těhotenství se žena musí vyrovnat se všemi změnami, které gravidita přináší 

a zároveň v řadě případů reagovat i na některé problémy související s těhotenstvím  

a onemocněními, která mohou v graviditě vzniknout. Jedním z mnoha je i preeklampsií. Ženy 

s tímto onemocněním jsou často pod velkým tlakem a ve stresu ze strachu o miminko. Často 

tyto obavy klientky pramení z nedostatečné informovanosti. Při vypracovávání bakalářské 

práce jsem si ověřila, že důsledná edukace a doplňování chybějících informací jsou nedílnou 

součástí péče porodní asistentky o ženu jak v průběhu fyziologického těhotenství, tak 

i v tomto konkrétním případě, o ženu s onemocněním preeklampsie. To samé uvádí jako 

velmi důležité ve své publikaci Dušová a Marečková (2009). Hájek a kol. (2014) dále klade 

důraz na to, aby v průběhu péče o ženu nebylo zapomínáno na pravidelné kontroly plodu. Při 

pozorování hospitalizovaných klientek jsem si ověřila, že informovanost klientky o zdraví 

plodu je velmi důležitá a přispívající k její psychické pohodě. Kontroly plodu jsou jednou ze 

stěžejních intervencí u hospitalizovaných klientek s diagnózou preeklampsie.   

O tom, že informační mapa péče je vhodným a názorným edukačním prostředkem, svědčí 

mimo jiné to, že moje práce není první prací, kdy jako výstup bakalářské práce vznikla právě 

informační mapa péče. Jedná se tedy zjevně o oblíbený edukační materiál, který může 

napomoci navázat kontakt mezi porodní asistentkou a klientkou a zároveň může pomoci se 

ženě lépe orientovat v přijímaných informacích.  

Prvotní krok při tvorbě informační mapy péče, byl sběr dat pomocí rozhovoru, 

pozorování a poskytování péče třem klientkám s preeklampsií, které byly hospitalizovány na 

oddělení rizikového těhotenství nemocnice krajského typu. U těchto žen byly následně 

pomocí procesu v porodní asistenci vypracovány tři plány péče. Z těchto plánů péče byly 

stanoveny zvažované ošetřovatelské diagnózy pomocí NANDA II. taxonomie, ze kterých 

byly zjištěny edukační intervence. Na základě společných edukačních intervencí těchto tří 

klientek, které vyplynuly z již zmíněných stanovených ošetřovatelských diagnóz, byla 

vytvořena informační mapa péče, která by měla sloužit ke zlepšení informovanosti klientek. 

Zmiňované ošetřovatelské diagnózy byly: Riziko zhoršené kardiovaskulární funkce, riziko 

pádu, strach, únava a snaha zlepšit znalosti. Jednalo se o diagnózy společné všem třem 

klientkám.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce Informační mapa péče pro ženu s preeklampsií je prací teoreticko-

praktickou. V teoretické práci je zpracována problematika onemocnění preeklampsie, péče 

porodní asistentky o ženu s tímto onemocněním a edukační role, činnost porodní asistentky, 

ale také samotná edukace klientek s preeklampsií. V neposlední řadě je v teoretické části 

popsána edukace, její fáze a metody. V závěru teoretické části je přiblížena jedna 

z edukačních metod informační mapa péče. 

V praktické části jsou, pomocí dokumentace v porodní asistenci (viz Příloha A) 

zpracovány tři plány péče v porodní asistenci, které byly základem pro vytvoření konečného 

výstupu, tedy informační mapy péče pro ženu s preeklampsií. 

Hlavní vize bylo vytvořit, jako výstup bakalářské práce, kvalitní edukační materiál 

a poskytnout ho na oddělení, aby sloužil svému účelu. Pro dosažení co nejvyšší úrovně 

praktičnosti informační mapy péče, byla pracovní verze mapy péče předložena k evaluaci 

porodním asistentkám na oddělení rizikového těhotenství. Porodní asistentky ochotně mapu 

pročetly a sdělily mi své připomínky. Na základě toho byla informační mapa péče upravena 

a zhotovena její konečnou verzi. Tato konečná verze informační mapy péče bude poskytnuta 

na stejné oddělení rizikového těhotenství, kde proběhla její evaluace, aby plnila svou 

edukační funkci. K mapě byl vytvořen také manuál pro porodní asistentky, který by měl 

sloužit jako návod, jak s informační mapou péče pracovat a dosáhnout kvalitní edukace. 

Ráda bych, aby byl tento edukační materiál volně přístupný klientkám s onemocněním 

preeklampsie, které budou hospitalizovány na tomto oddělení. Tato mapa péče by jim měla 

přiblížit průběh jejich hospitalizace a jednotlivá vyšetření, která je čekají. Měla by jim být 

proto nepřetržitě k dispozici, aby tyto ženy mohly kdykoliv do poskytnuté informační mapy 

nahlédnou a zopakovat si tak nabyté znalosti, které získaly po konzultaci s porodní 

asistentkou či z předchozích čtení informační mapy péče. V souvislosti s edukační činností 

porodní asistentky by mapa měla pomoci porodním asistentkám při edukaci klientek jako 

opěrný materiál. Porodní asistentka se může nechat inspirovat jednotlivými edukačními 

oblastmi mapy péče a použít jejich sled ke správné edukaci. 

O oblíbenosti tohoto edukačního materiálu svědčí i to, že jeho vytvoření bylo 

vyžádáno oddělením po předchozích dobrých zkušenostech s tímto edukačním materiálem. 

Doufám tedy, že i má informační mapa bude přínosem, a to jak porodním asistentkám, tak 

hlavně ženám, které budou hospitalizovány na oddělení rizikového těhotenství. 
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