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ANOTACE 

Bakalářská práce popisuje tématiku bolesti u pacientů po prodělaném chirurgickém zákroku, 

zabývá se tedy především pooperační bolestí a operačním obdobím. Teoretická část také 

popisuje definici, fyziologii, dělení bolesti, dále její diagnostiku a hodnocení. V další části je 

popsáno operační období se zaměřením na období pooperační a možnosti tišení pooperační 

bolesti. V praktické části je formou polostrukturovaného rozhovoru zkoumáno, jakou intenzitu 

bolesti mají pacienti v prvních minutách a hodinách po operaci a jak jsou spokojeni 

s managementem pooperační bolesti. 
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TITLE 

Intensity of postoperative pain and satisfaction of patients with pain relief 

ANNOTATION 

The bachelor thesis describes the topic of pain in patients after undergoing surgery, therefore it 

deals mainly with postoperative pain and surgical period. The theoretical part describes the 

definition, physiology, division of pain, also diagnostics and evaluation. Next part describes the 

operating period with a focus on the postoperative period and the possibility of postoperative 

pain relief. In the practical part, in the form of a semi-structured interview, it is examined what 

intensity of pain patients have in the first minutes and hours after surgery and how satisfied 

they are with its silence. 
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ÚVOD 

„Vše by mělo být děláno tak jednoduše, jak je možno, ale ne jednodušeji.“ (Albert Einstein) 

Téma „Intenzita pooperační bolesti a spokojenost pacientů s jejím tišením“ bylo zvoleno pro 

jeho zajímavost a aktuálnost, neboť problematika pooperační bolesti je stále důležitým a živým 

tématem, které se týká významné časti společnosti. V České republice v roce 2017 proběhla 

operace u 668,6 tisíc hospitalizací, což znamená 30,2 % všech hospitalizací (ÚZIS, 2018), 

každý z chirurgických výkonů je více či méně spojen s bolestí, proto je velice důležité téma 

pooperační bolesti předkládat neustále do popředí a upozorňovat na důležitost tišení této bolesti. 

Správné hodnocení a terapie bolesti je jedním ze základních ukazatelů kvality zdravotnické 

péče. Pooperační bolest dále zůstává oprávněně reálným problémem s výrazným dopadem 

nejen na etický kontext, ale i zdravotní a ekonomický. Nejenže nedostatečné tišení pooperační 

bolest prodlužuje a prodražuje hospitalizaci, vede také k významným zdravotním komplikacím, 

hlavně ale potřeba být bez bolesti patří mezi základní lidské potřeby a nenaplnění této 

nezbytnosti vede k častým psychickým problémům. Je důležité zdůraznit, že pooperační bolest 

je poměrně snadno léčitelná, neboť je v současnosti k dispozici nesčetné množství léků 

i lékových forem, které dobře fungují při léčbě akutní bolesti. (Málek a Ševčík, 2014, str.13)  

Každý ze studentů se zdravotnickým zaměřením i samotný zdravotnický personál by měl 

chápat důležitost tohoto problému, samostatně se v této oblasti vzdělávat a aktivně bojovat 

za zlepšení situace. Klíčové je pro všeobecné sestry uvědomit si, že hodnocení a léčba 

pooperační bolesti je důležitou součástí jejich péče o pacienta, neboť právě sestra je v nejužším 

kontaktu s pacientem. Správné je o bolesti mluvit otevřeně již před samotných chirurgickým 

zákrokem tak, aby pacient měl povědomí o bolesti i možnostech terapie. (Rokyta a kol., 2009, 

s.33) 

Bolest je stará jako lidstvo samo a je nutné ji brát jako subjektivní pocit, protože každý pacient 

vnímá bolest jiným způsobem.  

Bakalářská práce se v teoretické části zabývá základní problematikou bolesti. Popisuje její 

definici, historii léčby bolesti, dělení a její fyziologii, kterou je nutno pochopit, aby mohla 

vzniknout adekvátní léčba. (Rokyta a kol, 2017, s. 11) Dále se teoretická část zabývá 

diagnostikou a hodnocením bolesti, kde jsou rozebrány jednotlivé metody a formy hodnocení 

bolesti. Popsáno je i operační období se zaměřením na pooperační péči se zdůrazněním 

na pooperační bolest. Průzkumná část této práce je provedena formou polostrukturovaného 
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rozhovoru, který je doplněn o studii zdravotnické dokumentace pacienta. Kvantitativní šetření 

se zaměřuje na sledování vývoje pooperační bolesti v prvních minutách až dnech 

po chirurgickém výkonu, dále je zde sledováno to, jak jsou pacienti spokojeni s analgezií, s péčí 

sester a celkově s péčí na oddělení i v nemocnici. 

Cílem této bakalářské práce je, aby se management pooperační bolesti dále rozvíjel. Řada studií 

totiž potvrdila, že adekvátní a kvalitní analgezie vede k větší spokojenosti pacientů 

s poskytnutou péčí. Je důležitý mezioborový přístup, který vede ke zlepšení výsledků léčby 

pooperační bolesti. Důležité je také zdůraznit, že samotná intenzita bolesti je pouze jedna 

z mnoha složek, důležitá je totiž také empatie personálu, ochota a rychlost podání analgetik, jak 

lék rychle zabere, absence pooperačních komplikací a podobně. (Málek a Ševčík, 2014, s.135)  
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Cíle práce 

Cíle teoretické části 

• Popsat problematiku bolesti 

• Popsat perioperační období 

• Popsat pooperační bolest 

• Popsat možnosti tišení pooperační bolesti 

 

Cíle průzkumné části 

• Zjistit, zda je pacientova pooperační bolest v prvních 24 hodinách udržována v rozmezí 0–4 na 

VAS/NRS 0–10 

• Zjistit, jakou bolest očekávali pacienti před operačním výkonem. 

• Zjistit, jakou bolest skutečně prožili pacienti po operačním výkonu. 

• Zjistit, zda jsou pacienti spokojeni s léčbou pooperační bolesti. 

• Zjistit, zda jsou pacienti spokojeni s péčí na oddělení. 

 

Průzkumné otázky 

1. Je pooperační bolest v prvních 24 hodinách udržována v rozmezí 0–4 na VAS/NRS 0–10? 

2. Jakou bolest očekávali pacienti před operačním výkonem a jakou bolest skutečně prožili 

pacienti po operačním výkonu? 

3. Jsou pacienti spokojeni s léčbou pooperační bolesti? 

4. Jak jsou pacienti spokojeni s péčí na oddělení? 
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I TEORETICKÁ ČÁST 

1 Bolest 

Bolest je celistvý fenomén. Nabývá různé intenzity a tím ovlivní jak myšlení člověka, tak i celý 

jeho život, je neobyčejně důležitým symptomem, který dokáže upozornit na patologické 

procesy v lidském organismu. (Mikšová a kol, 2006, s. 112)  

Bolest můžeme charakterizovat jako prožitek, který má tři základní roviny-senzorickou, emoční 

a kognitivně vyhodnocovací. Nemůžeme ji objektivně měřit, je to ryze subjektivní záležitost, 

a proto bolest existuje vždy, když to pacient říká. Dělíme ji na dva typy, a to akutní a chronickou 

bolest, kdy akutní je jako příznak nějakého onemocnění a chronická bolest je chápána jako 

diagnóza sama o sobě. (Vaňásek a kol., 2014, s. 7) 

Bolest je součástí nejvýznamnějších subjektivních pocitů pacienta. Byla to pravděpodobně 

bolest, která zapříčinila vznik lékařství. Pocit bolesti je důležitým symptomem pro spuštění 

podmíněných i nepodmíněných reflexů. (Janoušek, 1990, s. 13) 

„Bolest je většinou odstranitelná, použije-li se správný lék, ve správné dávce a aplikuje-li se 

správným způsobem. Nedostatečná léčená nebo neléčená bolest negativně ovlivňuje život 

nemocného i jeho blízkých, omezuje životní aktivity a zhoršuje kvalitu života.“ (Vaňásek a kol., 

2014, s. 7) 

1.1 Definice bolesti 

V odborné literatuře existuje mnoho definic bolesti, Margo McCaffery uvádí, že: „Bolest je 

vždy to, co pacient označí za bolest a vyskytuje se vždy, když to pacient říká.“ (O´Connor, 2005, 

s.89) 

WHO (Světová zdravotnická organizace) a IASP (Mezinárodní asociace pro studium bolesti) 

bolest definuje jako: „Bolest je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost spojená 

s akutním, anebo potenciálním poškozením tkání anebo je popisována výrazy takového 

poškození. Bolest je vždy subjektivní“ (International Association for the Study of Pain, 2012). 
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1.2 Historie léčby bolesti 

Pokusy o vymizení bolesti, nebo alespoň o její zmírnění, jsou staré jako lidstvo samo, neboť 

bolest je nejdéle známým příznakem onemocnění. V dávné minulosti ji lidé přisuzovali 

působením démonů, kdy se ji snažili zabránit různými amulety a kouzly. Dále primitivní kultury 

zaháněly bolest různými způsoby a některé z nich se používají až dodnes, je to například 

působení chladu, využívání tlaku na bolavé místo, požívání alkoholu. Pomocí akupunktury 

tlumili bolest staří Číňané již ve 3. tisíciletí před našim letopočtem. Farmakoterapie vznikala 

v Mezopotámii tak, že se proti bolesti používaly výtažky z rostlin, jedním z prvních účinných 

léků bylo opium, tedy maková šťáva, které se do Evropy dostalo až v době renesance. Lékařům 

bylo opium dodáváno jako lék proti bolesti a sedativum v 18. a 19. století. K významnému 

objevu došlo v roce 1805, kdy lékárník Serturner izoloval z opia bílý prášek a vznikl tak morfin. 

Problém bylo tlumení bolesti při chirurgických výkonech. V roce 1846 zubní lékař Wiliam 

Morton provedl první trhání stoliček v celkové éteroví anestezii. Rok 1921 přinesl první 

epidurální anestezii. V roce 1947 John J. Bonica byl prvním lékařem, který založil ambulanci 

léčby bolesti, dále vydal první publikaci, která se věnovala léčbě bolesti-Management of Pain. 

Postupně se skupina lékařů, která se věnovala léčbě bolesti, zvětšovala a založila mezinárodní 

organizaci IASP (International Association for the Study of Pain). V roce 1990 byla založena 

Společnost pro studium a léčbu bolesti a v roce 2004 vznikl samostatný lékařský obor Paliativní 

medicína a léčba bolesti. (Vaňásek a kol, 2014, s. 5,6) 

1.3 Patofyziologie bolesti 

Znát patofyziologii bolesti je pro zdravotníka důležité, aby ji mohl lépe identifikovat. Lze 

ji popsat jako proces, který probíhá ve čtyřech fázích. (Pokorná, 2013, s. 102) 

1.3.1 Fáze vedení bolesti 

1.Fáze-transdukce 

Při poranění tkáně se začnou vyplavovat prostaglandiny a mediátory imunitní reakce. Tyto 

mediátory pak začnou dráždit nociceptory a vzniknou tak impulzy bolesti.  

2.Fáze-transmise 

Bolestivý impulz přechází z periferního nervového vlákna do spinální míchy. Neurotransmitery 

dostanou impulz z periferního neuronu a přenesou ho na neuron druhého řádu, pak ho přenesou 

přes prodlouženou míchu, thalamus až do mozkové kůry. 
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3. Fáze-percepce 

Impulz bolesti se dostane do mozkového kmene, thalamu a kůry mozkové a díky tomu si pacient 

uvědomí bolest. 

4. Fáze-modulace 

Probíhá tak, že neurony v mozkovém kmeni pošlou signál zpět do spinální míchy pomocí 

neurotransmiterů. Po vazbě na spinální míchu se neurotransmitery vrátí zpátky do buněk, aby 

se znovu použily a staly se tak zásobou pro následné případné uvolnění. Ze spinální míchy se 

vyšle impulz do místa na periferii a dojde k motorické odpovědi. (Rošková, 2012) 

1.3.2 Nociceptivní bolest 

Nociceptivní bolest je vnímána receptory bolesti, což jsou útvary, které nazýváme nociceptory 

nebo také nocisenzory. Nociceptivní bolest také vzniká u operačních zákroků. Známe tři druhy 

nociceptorů, prvním typem jsou mechanické receptory, reagují na mechanický podnět, jsou 

aktivovány intenzivním tlakem na kůži a při zvýšení intenzity se z normálního podnětu stane 

bolestivý podnět. Jsou to například Vaterova-Paciniho tělíska, Merkelovy disky. (Rokyta a kol., 

2009, s.21) 

 Druhým typem jsou polymodální nocisenzory, které jsou určeny pro vnímání bolesti 

způsobené teplem a chladem. Teplota je vnímána pomocí Ruffiniho tělísek, při normálních 

teplotách to nebolí, pokud ale je teplo již intenzivnější, je to bolestivé, mluví se zde například 

o popáleninách. K vnímání chladu slouží Krauseho tělíska a jakmile se chlad příliš zvýší, 

vznikají omrzliny a poté vnímáme bolest. (Rokyta a kol, 2017, s.1)   

Posledním typem jsou vlastní nocisenzory, ty slouží pouze pro vnímání bolesti. Jsou to volná 

nervová zakončení, která vedou informace z kůže a sliznic do míchy. Jsou to tzv. mlčící 

receptory, protože fungují jen tehdy, když je bolest silná natolik, aby je podráždila. Tyto 

nocisenzory jsou důkazem toho, že bolest je senzorická entita, existuje totiž onemocnění, při 

kterém jsou od narození utlumeny bolestivé senzory s tím, že se v organismu objevuje více 

endogenních opioidů (endorfiny, dynorfin, enkefaliny), to jsou látky, které jsou produkované 

v míše a mozku a působí protibolestivě, podobně jako když se podá morfin.  (Rokyta a kol., 

2009, s.22) 

1.3.3 Neuropatická bolest 

Neuropatická nebo také neurogenní bolest vzniká v průběhu nervu, nevzniká tedy 

na nocireceptorech. Rozděluje se na periferní a centrální neuropatickou bolest. Intenzita této 

bolesti může být často intenzivnější při únavě, nemoci a může vzniknout po úrazu. Popisuje 
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se jako ostrá, pálivá a vystřelující bolest, která je patologická a nemá žádný přínosný význam. 

Většina pacientů s touto bolestí spadá do kategorie syndromu chronické bolesti. Můžeme sem 

zařadit například syndrom karpálního tunelu nebo diabetické neuropatie. (Rokyta a kol, 2006, 

s.227,228) 

1.3.4 Psychogenní bolest 

Psychogenní bolest je taková bolest, která nevzniká na nocireceptorech, ale v mozkové kůře 

a v CNS. Psychogenní bolest se vyskytuje pouze u lidí, kteří jsou psychiatricky nemocní, 

doprovází mnoho onemocnění, zejména schizofrenii a depresi. Jedná se o velmi nepříjemnou, 

intenzivní bolest. Její léčba spočívá v psychoterapii a patří k ní také relaxační metody. (Rokyta 

a kol, 2009, s. 24) 

1.4 Komponenta bolesti 

Bolest charakterizují čtyři základní složky, které určují zároveň i její projevy: 

Komponenta senzoricko-diskriminační nás informuje o lokalizaci a intenzitě bolesti. 

Zajišťuje informativní, obrannou a diagnostikou funkci. 

Komponenta afektivně-emoční je emoční prožitek bolesti, psychické změny v době bolesti. 

Mohou se projevovat změnami nálady, strachem, stresem. Také nese takovou funkci, že se nás 

skrze negativní psychické procesy učí vyhýbat nebezpečným a zdraví škodlivým stimulům.  

Komponenta vegetativní se projevuje jako pocení, tachypnoe, tachykardie, hypotenze. 

Komponenta motorická spočívá v tom, že bolest je součástí stresu. Je určena k tomu, 

abychom se snažili s bolestivými podněty bojovat nebo z nich uniknout. (Rokyta a kol, 2009, 

s.24) 

1.5 Dělení bolesti 

Bolest se dělí podle délky trvání na akutní a chronickou. Umět rozlišit a rozdělit akutní bolest 

od chronické je základním úkolem každého lékaře. Oba druhy bolesti mají svá jasná specifika 

a je nutné tyto druhy umět rozlišit, aby se mohl zvolit vhodný způsob léčby. (Rokyta a kol, 

2017, s. 11) 

1.5.1 Akutní bolest 

Akutní bolest je příznakem, který urgentně informuje organismus o tkáňovém inzultu, 

způsobeném například úrazem, zánětem, operací, a chrání tak před dalším poškozením. Dá 

se také definovat jako fyziologická odpověď na patologický podnět. Trvá zpravidla několik 

hodin, až dnů, málokdy déle než jeden měsíc a maximálně tři měsíce. Akutní bolest je užitečná 

v tom, že upozorní člověka na nějaký problém a donutí ho vyhledat odbornou pomoc. Reaguje 
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na léčbu poměrně velmi dobře. Pokud ale člověk tento signál potlačí, může dojít k chronifikaci 

bolesti. Reakce organismu se může projevovat zvýšeným srdečním tepem, zvýšeným tlakem, 

pocením, nauzeou, gastrointestinální a urinární dysfunkcí. Akutní bolest se dá poměrně snadno 

lokalizovat, organismus na ni reaguje fyziologickými procesy, které jsou totožné s obrazem 

změn u stresu. Silný stres u bolesti není způsoben pouze bolestí samotnou, ale také vlastní 

chorobou, úrazem, operací, proto je velmi důležitá psychologická příprava a pohovor. (Málek 

a Ševčík, 2014, str. 15; Barash, 2015, s.633) 

1.5.2 Chronická bolest 

Chronická bolest se definuje jako bolest, která trvá déle než 3 měsíce a může člověka provázet 

i celý jeho život. Může někdy začínat jako akutní bolest, ale nastupuje pomaleji a má stoupající 

tendenci. Chronická bolest nemá ochranný účel a neupozorňuje člověka na významné 

poškození tkáně, je tedy příkladem bolesti, která ztrácí původní smysl a stala se onemocněním. 

Mnohdy se vyskytuje bez patologického podkladu. Chronická bolest může být intenzivní 

natolik, že ovlivní pacientův život natolik, že ztrácí veškeré zájmy, vzniká u něj určitá beznaděj 

a mnohdy tito pacienti končí jako pacienti na psychiatrii. (Kolektiv autorů, 2006, s.49; Rokyta 

a kol, 2017, s.11) 

1.5.3    Průlomová bolest 

Průlomová bolest se definuje jako: „Prudké výrazné zesílení základní bolesti, dosahující 

maxima během několika minut a trvající řádově desítky minut u nemocných, jejichž základní 

bolest byla do té doby zvládána pravidelným podáváním opioidů.“ (Opavský, 2011, s. 187) 

Pacienti, kteří trpí průlomovou bolestí, jsou ovlivněni v psychické, fyzické i sociální oblasti 

a často omezují pohyb a jiné každodenní aktivity ze strachu, že se u nich objeví další ataka 

průlomové bolesti. Proto také je u nich zvýšené riziko vzniku dekubitů, kontraktur, zánětu žil 

a ubývá jim svalová hmota. (Hakl a kol., 2011) 

1.6 Diagnostika a hodnocení bolesti 

Aby mohla vzniknout adekvátní a cílená léčba bolesti, je důležitá správná diagnostika a její 

hodnocení. Je důležitý vysoce profesionální přístup zdravotníka. Diagnostika akutní bolesti 

by měla zahrnovat anamnézu, fyzikální vyšetření a specifické vyšetření bolesti. V anamnéze 

se zaměřuje na příčinu a okolnosti vzniku bolesti (rychlost nástupu, lokalizaci, iradiaci, 

charakter) a její doprovodné příznaky (nauzea, zvracení, nadměrné pocení apod.). Klíčová role 

v hodnocení pooperační bolesti je typ a rozsah operace. Při fyzikálním vyšetření se věnuje 

pozornost místu potíží, i vzdáleným strukturám, které mohou mít na bolest vliv. (Málek 

a Ševčík, 2014, s. 23) 
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1.6.1 Jednoduché metody hodnocení bolesti 

Vizuální analogová škála (VAS) je nejčastěji využívaná metoda k hodnocení intenzity bolesti. 

Využívá se hlavně díky své jednoduchosti, možnosti opakované diagnostiky, srozumitelnosti 

a také díky snadnému pochopení této škály. Řadí se tak mezi nejspolehlivější nástroje 

hodnocení intenzity. Dá se charakterizovat jako úsečka, kdy na jedné straně je 0, což znamená, 

že pacient je zcela bez bolesti a na druhé straně je 10, což pro pacienta znamená nesnesitelnou 

bolest, jakou si lze představit. Pacient na této úsečce určí číslici mezi 0 a 10, která stanoví 

intenzitu jeho bolesti (viz Příloha A). (Pokorná, 2013, s.115) 

Numerická škála bolesti (Numeric Rating Scale-NRS) (viz Příloha A) je škála, která je 

znázorněna řadou číslic, většinou je to od nuly do deseti, kdy nula je bez bolesti a deset je 

nejvyšší možná bolest. Pacient označí hodnotu, která nejvíce odpovídá skutečnosti. (Vaňásek a 

kol., 2014, s.13) 

Intenzita současné bolesti (Present Pain Intensity-PPI), zde se bolest se hodnotí podle 

jednotlivých kategorií a pacient si vybere tu, která nejvíce odpovídá jeho bolesti. Znamená to, 

že 1 je žádná bolest, 2 je mírná bolest, 3 je střední bolest, 4 je silná bolest a 5 je zcela 

nesnesitelná bolest. (Málek a Ševčík, 2014, s.26) 

Alternativou numerické stupnice může být škála obličejů bolesti (Faces pain scale) (viz 

Příloha B), která znázorňuje řadu výrazů obličeje, které jsou řazeny zleva doprava tak, že úplně 

nalevo je stav pohody a na druhém konci stav nejvyššího utrpení. Tato škála se používá 

obzvláště u dětí, které ještě nedovedou slovy nebo číslem vyjádřit intenzitu bolesti, používá 

se také u pacientů se zhoršenými kognitivními funkcemi. (Málek a Ševčík, 2014, s.26) 

 

1.6.2 Vícerozměrné hodnocení bolesti 

Charakter bolesti se nejčastěji hodnotí podle Dotazníku McGillovy univerzity (McGill Pain 

Qusteionnaire-MPQ). Tento dotazník navrhl Ronald Melzac v roce 1975 a pojednává 

o charakteru bolesti, zastoupení senzoricko-diskriminačních, emočních a vyhodnocovacích 

složek, součástí tohoto dotazníku je i vizuální analogová škála. Součtem bodových hodnot, 

přiřazených k jednotlivým složkám bolesti, vzniká sumární index bolesti (PRI). (Rokyta et al., 

2006) Z tohoto dotazníku byla vytvořena zkrácená forma  Short form McGill pain 

Questionnaire (SF – MPQ). Ten obsahuje 15 deskriptorů bolesti a pacient zaškrtne pouze ty, 

které se jeho bolesti týkají (viz Příloha C). (Rokyta a kol., 2009. s.36) 

Důležité je také to, jak pacienta ovlivňuje bolest během jeho běžných denních aktivit, 

ke zhodnocení slouží Dotazník interference bolestí s denními aktivitami (DIBDA), který je 
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pro pacienty srozumitelný a pochopitelný. Má šest kategorií, 0 znamená, že pacient je 

bez bolesti a 5 znamená, že pacient není absolutně schopen běžných aktivit. (viz Příloha D). 

(Rokyta a kol., 2009, s.36) 

1.6.3 Lokalizace bolesti 

K určení lokalizace bolesti se používá tzv. Mapa bolesti, jedná se o celoplošné zobrazení lidské 

postavy, do této mapy pak pacient zakreslí místa, kde ho to bolí. Velikost zakroužkovaného 

místa by měla souhlasit s velikostí skutečně bolestivého místa (viz Příloha E). (Janáčková, 

2007) 

1.6.4 Časový průběh bolesti 

Časový průběh bolesti získává informace o tom, jak dlouho bolest trvala, co ji předcházelo, 

kdy nastoupila. (Pokorná, 2013, s. 111) 
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2 Operace, perioperační péče a pooperační bolest 

Operace je chirurgický výkon, při kterém dochází k zásahu do lidského organismu. Při většině 

chirurgických zákrocích dochází k poruše celistvosti kůže a dalších struktur, jedná se o operace 

krvavé, kam řadíme například incize, punkce, torakotomie, laparatomie a další. Mezi 

chirurgické zákroky patří ale i výkony, při kterých nedochází k porušení anatomických struktur, 

tedy výkony nekrvavé, sem řadíme například repozice zlomenin, endoskopické výkony atd. 

Operace může mít účel diagnostický nebo terapeutický. (Schneiderová, 2014, s.19) 

2.1 Předoperační období 

Období předoperační péče je různě dlouhé, pacient se v něm připravuje na operační výkon. Toto 

období zahrnuje péči o pacienta od indikace k operaci až po předání pacienta na operační sál. 

Předoperační období je velice variabilní, protože se do něho promítá naléhavost operace 

a celkový stav pacienta, zahrnuje předoperační vyšetření pacienta, kdy se provádí laboratorní 

vyšetření krve, EKG, rentgen srdce a plic u pacientů starších 40 let nebo pokud je k tomu u 

pacienta opodstatněný důvod. Cílem předoperační péče je vytvoření co nejpříznivějších 

podmínek pro dobré zvládnutí pooperačního období, vede k eliminaci rizik a komplikací. Dle 

časového hlediska se dělí na dlouhodobou, krátkodobou a bezprostřední péči. (Janíková 

a Zeleníková, 2013, s.26) 

2.2 Perioperační období 

Perioperační období je časový úsek od bezprostřední předoperační péče až po bezprostřední 

pooperační péči, kdy se pacientův stav postupně stabilizuje. Klíčové je zde hlavně samotné 

období operace. Úkolem chirurga je korektní a bez komplikací provedený operační výkon. 

Úkolem anesteziologa je převést pacienta obdobím výkonu bezbolestně a s co nejmenším 

dalším narušením fyziologických funkcí a homeostázy a také s co nejmenší odezvou na trauma 

operace. (Zeman a kol., 2011, s.134) 

2.3 Pooperační období 

Péče o pacienta v pooperačním období je určována celkovým stavem pacienta, rozsahem 

a typem výkonu. O další péči je téměř vždy rozhodnuto již před operačním výkonem. Pacient, 

který podstoupí ambulantní výkon v lokální anestezii, je sledován dvě hodiny po výkonu a když 

se neobjeví žádné komplikace, je propuštěn do domácího léčení. Většina pacientů, u kterých 

se provádí operační výkon v celkové anestezii, je monitorována na dospávacím pokoji obvykle 

dvě hodiny, po nabytí vědomí a stabilizaci fyziologických funkcí, jsou předáni na standardní 
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lůžkové oddělení. Polymorbidní pacienti, nebo pacienti po rozsáhlých nebo komplikovaných 

operacích, jsou většinou monitorováni na lůžku JIP nebo ARO. (Schneiderová, 2014, s.72) 

2.3.1 Bezprostřední pooperační péče 

Péče o pacienta v tomto období je poskytována po vyvedení pacienta z anestezie a po extubaci 

na pooperačním dospávacím pokoji, kde se provádí kontrola a hodnocení vitálních funkcí až 

po úplnou stabilizaci. Sleduje se krevní tlak, puls, saturace krve O2, stav vědomí, dále se 

hodnotí bolest a v případě potřeby se podávají analgetika. Sleduje se také odpad z drénů, krytí 

operační rány a svalová síla. (Schneiderová, 2014, s.72) 

2.3.2 Péče na standardním lůžkovém oddělení 

Po stabilizaci stavu na pooperačním oddělení je pacient přeložen na standardní lůžkové 

oddělení. Lůžko pacienta musí být čisté, pacient musí mít dobře přístupné tlačítko signalizace, 

aby si v případě potřeby mohl přivolat zdravotnický personál. V pravidelných časech se měří 

a hodnotí krevní tlak, puls, saturace krve O2, stav vědomí. Dále se kontroluje operační rána, 

odpad z drénu a jeho funkčnost. Aby mohl probíhat nekomplikovaný pooperační průběh, je 

důležité hodnotit bolest a podávat vhodná analgetika, která se volí podle stavu pacienta, podle 

operačního výkonu a podle ordinace lékaře. Pokud nedojde ke spontánnímu vyprázdnění 

močového měchýře do 6-8 hodin od operace a když nepomohou ani pomocné metody 

(například tekoucí voda), je nutné pacienta jednorázově vycévkovat. Když se ani poté neobnoví 

močení, zavádí se permanentní močový katétr.  

V tomto období je také důležité zahájit včas rehabilitaci, které je i prevencí vzniku 

trombembolických nemocí, respiračních nemocí, dekubitů apod. Nejdříve se nacvičuje 

posazování, poté vstávání z lůžka, dále chůze po rovině a chůze po schodech. Tuto rehabilitaci 

provádějí fyzioterapeuti, další rehabilitaci provádějí i sestry, které motivují pacienta k jeho 

soběstačnosti, důležitá je také psychická podpora. (Schneiderová, 2014, s.73) 

 

2.4 Pooperační bolest 

Pooperační bolest je typickým případem bolesti akutní, ať už z patofyziologického, 

tak terapeutického hlediska. Každý z chirurgických výkonů je spojen s pooperační bolestí 

určité intenzity, proto také strach z bolesti patří mezi největší obavy pacientů, kteří se chystají 

k operaci. Je nutné zdůraznit, že problém pooperační bolesti je poměrně snadno řešitelný, 

protože v současné době je k dispozici mnoho poznatků i literatury o pooperační bolesti a také 

dostatek léků, lékových forem a způsobů podání léků. V ČR můžeme mezi důvody 

nedostatečného tlumení pooperační bolesti zařadit omezené finanční zdroje, málo času, ale 
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i chuti se dané problematice věnovat, nedostatek ucelených doporučení pro léčbu pooperační 

bolesti. Být bez bolesti je nejenom velice důležité, ale také základním právem každého pacienta 

s bolestí a důležitým pravidlem každého pracoviště, které ošetřuje nemocné. (Málek a Ševčík, 

2014, s. 15) Mezi faktory, které ovlivňují pooperační bolest, můžeme zařadit lokalizaci, typ 

a délku operačního zákroku, fyzický a psychický stav pacienta už před operačním výkonem, 

výskyt pooperačních komplikací, terapii pooperační bolesti, podporu pacienta od rodiny ale 

i od zdravotnického personálu. (Málek a Ševčík, 2014, s.21) 

  

2.5 Terapie pooperační bolesti 

Terapie pooperační bolesti je jedním z hlavních kritérií pro hodnocení kvality zdravotnické 

péče a spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí. Léčba bolesti je také jedním z hlavních 

lidských práv. Počet pacientů, kteří potřebují léčit pooperační bolest se rovná počtu pacientů, 

kteří absolvují operaci nebo jiné další diagnostické výkony. Terapie akutní pooperační bolesti 

se dostává do popředí zájmů společností pro akreditaci zdravotnických zařízení, různých 

odborných společností a orgánů státní správy, což jsou společnosti, které jsou zodpovědné 

za zdravotnictví. Vydávají se standardy i doporučení. V České republice existuje doporučení, 

které vydala Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny společně 

se Společností pro studium a léčbu bolesti.  

Léčbu bolesti můžeme rozdělit na dvě základní skupiny, a to farmakologickou léčbu 

a nefarmakologickou léčbu bolesti. Tyto dvě možnosti se kombinují a vzniká tak multimodální 

přístup k léčbě. 

Komplexním cílem léčby bolesti je účinné zmírnění nebo úplné odstranění bolesti 

s minimálními vedlejšími účinky. Dnes už je obecně známo, že adekvátní léčba pooperační 

bolesti přináší pozitivní vliv na léčbu, na hojení rány a na včasnou mobilizaci pacienta. 

(Málek a Ševčík, 2014, s.127; Rokyta a kol., 2009, s.37) 

 

2.5.1 Farmakologická terapie bolesti 

Farmakoterapie bolesti tvoří základ léčby. Vodítkem pro správné používání analgetik je 

takzvaný třístupňový analgetický žebříček (viz Příloha F), který vydalo WHO. V prvním stupni 

žebříčku v mírné bolesti (dle VAS 1–3) se doporučuje začínat neopioidními analgetiky. Ve 

druhém stupni, představujícím střední bolest (dle VAS 4–6), se přidávají slabá opioidní 

analgetika a ve třetím stupni v silné bolesti (dle VAS 7–10) se uplatní silné opioidy. (Rokyta 

a kol., 2017, s.60) 
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Neopioidní analgetika mají účinek takový, že tlumí enzym COX (cyklooxygenáza), který je 

důležitý pro výrobu prostaglandinů. Podsložkou neopioidních analgetik jsou analgetika-

antipyretika, jejichž hlavním přínosem je analgetický a antipyretický účinek, ale chybí účinek 

protizánětlivý. Jejich výhodou je, že mají minimum nežádoucích účinků a mají minimální vlil 

na stav vědomí, dýchání a oběhový systém. Řadíme sem paracetamol a metamizol. 

Paracetamol se používá pro významné antipyretické a analgetické účinky. Vysoké dávky 

můžou být hepatotoxické a nefrotoxické. Metamizol se používá při bolestech způsobenými 

spasmy hladkého svalstva, po malých operačních výkonech.  

Další podsložkou neopioidních analgetik jsou nesteroidní antiflogistika-antirevmatika 

(NSA), ty jsou ve srovnání s opioidy méně účinné, ale přinášejí kvalitu antipyretického, 

analgetického a protizánětlivého účinku, protizánětlivý účinek se ale obvykle dostaví až 

po opakovaném podávání. Celosvětově se používají k symptomatické léčbě slabé až střední 

bolesti, které provází zánět. Mají ale vysoký výskyt nežádoucích účinků, zejména po vyšších 

dávkách při dlouhodobém podávání, mezi nežádoucí účinky patří dyspeptické potíže (nauzea, 

zvracení, průjmy), žaludeční vředy, mohou také způsobit poruchy funkce ledvin a také kožní 

vyrážky. Patří sem ibuprofen, diklofenak, indometacin atd. (Martínková, 2018, s.197,198) 

Opioidní analgetika tlumí bolest tak, že aktivují opioidní receptory v CNS. Téměř všechna 

opioidní analgetika se používají při terapii pooperační bolesti, při traumatech, nádorových 

onemocnění atd. Mezi nežádoucí účinky se řadí útlum dýchání, celkový útlum, nauzea, 

zvracení, zpomalení motility střev, zácpa, hypotenze, bradykardie. Závislost na opioidech 

vzniká zcela vzácně, pacienti i zdravotníci se často zbytečně obávají vzniku závislosti. Všechna 

opioidní analgetika jsou dostupná pouze na lékařský předpis. Dělí se na slabá opioidní 

analgetika a silná opioidní analgetika. Mezi slabé opioidy, které se používají při střední až silné 

bolesti, patří tramadol, jehož účinek podle posledních studií se dá zvýšit podáváním 

paracetamolu, výhodou tramadolu je, že prakticky nepůsobí zácpu ani závislost, ale pacienti po 

něm často pociťují nauzeu, až zvracení. Dále pak mezi slabé opioidy patří kodein 

a dihydrokodein. (Rokyta, 2017, s.63; Martínková, 2018, s.189) 

Mezi silné opioidní analgetika, používající se při silných bolestech, patří morphin, což je 

typický příklad silných opioidů, je stále nejpoužívanějším standardem při léčbě silné bolesti. Je 

dosažitelný v mnoha lékových formách (p.o., s.c., i.m., i.v.), má rychlý nástup účinku. Dále 

sem patří petidin, piritramid, fentanyl, sufentanil. (Rokyta a kol., 2009, s.86) 



25 

 

Koanalgetika jsou látky, které zvyšují analgetický účinek, jedná se o tzv. adjuvantní 

analgetika. Do této skupiny patří zejména antidepresiva, antiepileptika, glukokortikoidy, 

kortikosteroidy, anxiolytika. (Martínková, 2018, s. 202, 203) 

2.5.2 Nefarmakologická terapie bolesti 

V léčbě pooperační bolesti se využívá mnoho nefarmakologických metod. Nefarmakologická 

léčba bolesti se skoro vždy kombinuje s farmakologickou léčbou. Hlavní je správně přistupovat 

k pacientovi, tedy používat správný psychologický přístup. (Rokyta, 2009, s. 37) 

Nefarmakologická léčba bolesti se dá rozdělit do tří základních skupin: 

1.Fyzikální terapie (Aplikace tepla a chladu, hydroterapie, vibrace, TENS, rehabilitace) 

2. Alternativní a doplňková terapie (aromaterapie, muzikoterapie, terapie dotykem, masáž), 

3. Kognitivní a behaviorální terapie (meditace, hypnóza). (Kolektiv autorů, 2006, s.99) 

V léčbě pooperační bolesti se nejvíce využívá fyzikálních metod. 

Aplikace chladu (kryoterapie) se provádí pomocí různých obkladů nebo také v sáčků, které 

jsou naplněny gelovou hmotou. Tato aplikace na operační pole je jako prevence otoku, dochází 

ke ztlumení bolesti a vazokonstrikci.  

Hydroterapie je léčba pomocí studené nebo horké vody. Význam spočívá zejména v uklidnění, 

uvolnění a v podpoře pacienta. Může být využita například vířivá vana, nebo neutrální koupel, 

kdy se pacient ponoří do vody s teplotou 37°C. (Vaňásek a kol., 2014, s.31) 

Vibrace je typ léčby, při kterém dochází znecitlivění bolestivé oblasti. Existuje mnoho druhů 

vibračních přístrojů, mohou být ruční nebo stojící. Tato léčba je efektivní při bolestech svalů, 

bolestech hlavy. Nepoužívá se u pacientů, kteří mají zánět žil.  

TENS (Transkutánní elektrická neurostimulace) je metoda, při které se přenáší střídavý 

elektrický proud do bolestivé oblasti nebo do periferních nervů. Používá se u pacientů 

s pooperační bolestí nebo u chronické bolesti. Tento způsob léčby může snížit spotřebu 

analgetik a tím pádem i finanční náklady léčby. (Kolektiv autorů, 2006, s.100) 

Rehabilitace je komplexní proces, jehož cílem je znovuobnovení fyzického, psychického 

a sociálního zdraví. Optimálním cílem je odstranění nebo alespoň zmírnění důsledků 

po prodělané nemoci nebo úrazu. (Trojan, 2005, s.195) 
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3 Ošetřovatelská péče o pacienta s bolestí 

„Za naše mediky závidím sestrám jejich výhody, totiž, že žijí v každodenním styku 

s nemocnými.“ (William Osler) 

Úloha všeobecné sestry v péči o pacienta s bolestí je nezastoupitelná, neboť právě sestra 

přichází do kontaktu s pacientem nejčastěji, předává informace lékařům, sestra je tak nedílnou 

součástí týmu odborníků, kteří usilují o uspokojivý terapeutický účinek. Porozumět bolesti 

v její mnohostrannosti je klíčem k vhodné léčbě a celkovému přístupu k pacientovi. Zásadním 

úkolem sestry je porozumět mu, naslouchat a vyhodnocovat a zajistit tak kvalitní 

ošetřovatelskou péči. (Zacharová, 2013) Právě sestry dokáží skloubit dovednosti a zkušenosti, 

které mají z ošetřovatelské péče o pacienty s bolestí. Je důležité pacientovi podávat dostatek 

informací o tom, že na svoji bolest není sám a že v dnešní době existuje mnoho léků na bolest. 

Sestra by měla být v tomto ohledu trpělivá a ohleduplná, důležité je, pacientovi bolest věřit. 

(Gulášová, 2012) Měl by se klást důraz na všeobecné sestry v tom, aby znaly standardy 

a používaly je při své práci o nemocné. Sestra musí znát anamnézu, fyziologii, diagnostiku 

bolesti, také je velice důležité, aby bolest správně a pravidelně monitorovala, musí umět znát 

základní postupy při léčbě bolesti. Profesionální sestra by také měla znát prvky 

nefarmakologické terapie bolesti, aby mohla podpořit tišení pacientovy bolesti. (Marková, 

2010, s.110) 

3.1 Akutní bolest jako ošetřovatelská diagnóza dle NANDA I, Taxonomie II 

Akutní bolest (00132) je nepříjemný smyslový a emoční prožitek, který vychází z poškození 

tkání aktuálním nebo potencionálním. Nástup je náhlý nebo pomalý, intenzita může být mírná 

až silná, její očekávaná doba nebude delší než 6 měsíců.   

Určující znaky: vlastní záznam pozorované bolesti-sdělení nebo označení bolesti, změněné 

fyziologické funkce (např. krevní tlak, dýchání, puls), nesoustředěné chování, nechutenství, 

neschopnost pokračovat v předchozích denních aktivitách, strach, úzkost, beznaděj, bolestivý 

výraz v obličeji, nespavost. 

Související faktory: Původci zranění biologičtí, chemičtí, fyzikální a psychogenní (Hedrman, 

2010, s.498) 

Očekávaný výsledek/cíl: Pacient chápe a rozumí příčině vzniku bolesti. Pacient je schopen 

o své bolesti otevřeně mluvit, upozornit na ni. Pacient dodržuje daný režim. Pacient udává, že 

je bolest zmírněna/ zvládnuta. Pacient dostatečně spí. 
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Ošetřovatelské intervence: Podávej nemocnému dostatek informací. Aktivně naslouchej 

nemocnému. Při rozhovoru dávej nemocnému prostor na jeho otázky. Podávej analgetika dle 

ordinace lékaře. Přehodnocuj bolest po podání analgetik. Používej také nefarmakologické 

postupy při léčbě nemoci. Pomáhej vyhledat úlevovou polohu. Akceptuj nemocného a věř mu 

jeho bolest. Pomáhej nemocnému zaměřovat svoji mysl jinými směry. Před operačním 

zákrokem pouč nemocného o bolesti, která bude po zákroku. (Kolektiv autorů, 2006, s.274) 
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II PRŮZKUMNÁ ČÁST 

4 PRŮZKUMNÉ OTÁZKY 

1. Je pooperační bolest v prvních 24 hodinách udržována v rozmezí 0–4 na VAS/NRS 0–

10? 

2. Jakou bolest očekávali pacienti před operačním výkonem a jakou skutečně prožili 

pacienti po operačním výkonu? 

3. Jsou pacienti spokojeni s léčbou pooperační bolesti? 

4. Jak jsou pacienti spokojeni s péčí na oddělení? 
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5 METODIKA PRŮZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Tato část práce se zabývá charakteristikou zdravotnického zařízení, ve kterém probíhal 

průzkum, charakteristikou respondentů, dále se zde popisuje to, jak se data sbírala a jak byla 

vyhodnocována. Celému průzkumu předcházela studie odborné literatury a odborných článků, 

které se tématem bolesti již zabývaly. 

5.1 Charakteristika zdravotnického zařízení 

Průzkum probíhal v okresní nemocnici, která je součástí nemocnic jednoho kraje. Tato 

nemocnice poskytuje komplexní zdravotní péči s počtem 360 lůžek, z toho je 265 lůžek akutní 

péče a 95 lůžek péče následné. V roce 2018 zde proběhlo 4 400 operací. Na oddělení 

gynekologie bylo operováno 1 050 žen, dále se provedlo 300 urologických operací 

a na oddělení všeobecné chirurgie a traumatologie proběhlo 3 050 operací. Data byla 

zaokrouhlena z důvodu anonymizace zdravotnického zařízení. Tyto informace byly poskytnuty 

pro potřebu bakalářské práce od staniční sestry centrálních operačních sálů. Průzkum byl 

prováděn na standardním oddělení chirurgie a traumatologie. 

5.2 Charakteristika zkoumaného souboru 

Zkoumaný soubor tvoří pacienti po operaci na standardním oddělení chirurgie nebo 

traumatologie dané nemocnice. Bezprostředně po operaci je pacient převezen na dospávací 

jednotku, v případě rozsáhlého výkonu nebo destabilizace stavu na JIP nebo ARO. 

Po stabilizaci vitálních funkcí a po schválení lékařem je pacient převezen z dospávací jednotky 

na standardní oddělení. Prvotním kritériem pro zařazení respondenta bylo slovní vyjádření 

souhlasu s rozhovorem a dále s tím, zda je možno nahlédnout do jeho dokumentace. 

Respondent byl vždy poučen o tom, že rozhovor bude anonymní a jeho osobní údaje nebudou 

uvedeny. 

Kritéria pro zařazení: pacienti po operačním zákroku, slovní souhlas s průzkumným šetřením, 

Glasgow Coma Scale 14–15, starší než 18 let bez dalšího omezení věku, pacient ochotný 

spolupracovat. 

Kritéria pro vyřazení: demence nebo jiné poruchy kognitivních funkcí, nesplnění 

kognitivního testu, nesouhlas s průzkumným šetřením, Glasgow Coma Scale 13 a méně. 
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5.3 Metoda sběru dat a charakteristika záznamového archu 

Pro tuto bakalářskou práci byl zvolen kvantitativní design, který je zaměřen na časné 

pooperační období, kvantitativní průzkum byl proveden formou polostrukturovaného 

rozhovoru s doplněním studie pacientovy dokumentace, ze které byly zjišťovány naměřené 

hodnoty bolesti dle VAS/NRS a následně byly zapisovány do předem vytvořeného 

záznamového archu. Tento záznamový arch byl převzat od Mgr. Zuzany Červenkové, která jej 

připravila v rámci projektu SGS_2017_015 Kvalita a bezpečí ve zdravotnictví a je používán ve 

více průzkumných studiích v nemocnicích daného regionu. Vzhledem k plánované komparaci 

získaných dat je třeba používat stejný záznamový arch. 

Pro sběr dat byl vytvořen záznamový arch (viz Příloha G). Do tohoto záznamového archu byly 

zaznamenávány pacientovy odpovědi. Na začátku záznamového archu je test hodin, který 

slouží k posouzení kognitivních funkcí respondentů. Test hodin byl zvolen pro jeho 

jednoduchost, jasnost a přehlednost. Je to zkouška několika kognitivních funkcí. Respondent 

má za úkol do předkresleného kruhu nakreslit čísla tak, jak jsou na ciferníku hodin a pak musí 

doplnit ručičky tak, aby ukazovaly 11 hodin a 10 minut. Tento test se poté vyhodnocuje podle 

skórovacího sytému, hodnotí se přítomnost a kvalita všech 12 čísel, jejich uspořádání 

v prostoru, ručičky, jejich délka. Jmenuje se Baja podle jeho tvůrců (Bartoš-Janoušek). (Bartoš 

a Hasalíková, 2010, s. 43). 

 Dále byl záznamový arch rozdělen do čtyř částí. V první části byly získávány obecné informace 

o respondentech, sem patří věk a pohlaví pacienta, operační výkon, který pacient prodělal a také 

oddělení, na kterém byl hospitalizován. V druhé části záznamového archu je opsáno 

z dokumentace pacienta hodnocení intenzity bolesti a analgetika, která byla podána. Intenzita 

bolesti je opsána z archu z dospávací jednotky, sledovány byly hodnoty intenzity bolesti 

bezprostředně po operaci, 30 minut po operaci, 60 minut a dvě hodiny. Sestry zde intenzitu 

bolesti zaznamenávají do záznamu poanestetické péče (viz Příloha H), po této době je již 

obvykle pacient předán na standardní lůžkové oddělení, kde byly sledovány hodnoty bolesti 8 

hodin po operaci, 24 hodin a 48 hodin po operaci, pokud pacient není propuštěn dříve, než 

uplyne tato doba. Na standardním lůžkovém oddělení je bolest hodnocena a zaznamenávána 

do plánu a realizace ošetřovatelské péče (Viz Příloha I) podle Bezpečnostní karty dané 

nemocnice (Viz Příloha J). Bolest je hodnocena dle VAS (vizuální analogové škály) / NRS 

(numerické škály). Pro potřeby tohoto průzkumu byla stanovena jako adekvátně léčená bolest 

s hodnotou 0–4 na škále 0–10, neboť Gabrhelík uvádí, že tato bolest se dá považovat 

za akceptovatelnou. (Gabrhelík, 2010) Hodnoty nad 4 se dají považovat za nedostatečně 
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tlumenou pooperační bolest a je neetické, aby pacient takové bolesti měl. Hodnocení bolesti 

v prvních 24 hodinách po operaci slouží k odpovědi na průzkumnou otázku číslo 1. 

Třetí část je koncipována tak, aby bylo možné zjistit, jak pacient subjektivně vnímá svoji bolest. 

Zde jsou tři otázky, kde je dán prostor pro to, aby se pacient mohl vyjádřit a říct své subjektivní 

pocity vztahující se k jeho bolesti. Tato část záznamového archu slouží k odpovědi 

na průzkumnou otázku číslo 2 a 3. 

V poslední, tedy čtvrté části záznamového archu jsou otázky čtyři, kde je za cíl zjistit, jak 

se sestry zajímají o pacientovu bolest a zda je jim nabízeno adekvátní tlumení. Další dvě otázky 

jsou zaměřeny na to, jak je respondent spokojen s celkovou péčí na oddělení a zdali je spokojen 

s nemocničním zařízením. Prostor byl také dán připomínkám pacientů. Tyto otázky slouží jako 

odpověď na průzkumné otázky číslo 4 a 5. 

5.4 Organizace a realizace průzkumného šetření 

Zahájení průzkumného šetření předcházelo povolení vrchní sestry chirurgie s provedením 

průzkumu. Dále byly o souhlas požádány i staniční sestry jednotlivých oddělení, na kterých 

probíhalo šetření. Zahájení průzkumu bylo dohodnuto na 1. listopadu 2018 a ukončení 

průzkumu 1.března 2019. Vlastní průzkum probíhal v lednu a únoru 2019.  

Zkoumaný soubor tvořilo 44 respondentů, 4 respondenti byli vyřazeni z důvodu špatného 

vyplnění testu hodin, tedy testu kognitivních funkcí. Čtyři vyřazení respondenti, kteří špatně 

vyplnili test hodin, se výsledek nedozvěděli, a přesto s nimi byl rozhovor veden, neboť jednak 

není v kompetenci studentky oboru Všeobecná sestra, aby pacientovi řekla, že neudělal test 

hodin, za druhé by to ani nebylo etické jednání. Proto je bráno za 100 % 40 respondentů. Data 

byla zpracována pomocí programu Microsoft Office Excel, kde byly vytvořeny grafy a tabulky, 

které byly následně popsány pomocí deskriptivní statistiky. 
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6 INTERPRETACE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ 

6.1 Charakteristika respondentů 

 

1. Pohlaví respondentů 

Tabulka 1 Pohlaví respondentů 

Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost % 

Muž 19 47,5 

Žena 21 52,5 

Celkem 40 100,0 

 

V tabulce 1 je vidět, jakého pohlaví byli respondenti, kteří se účastnili průzkumného šetření. 

Do celkového počtu 40 (100 %) respondentů bylo zařazeno 19 mužů (47, 5 %) a ženy byly 

zastoupeny v počtu 21 (52, 5 %).  

 

2. Věk respondentů 

Tabulka 2 Rozložení respondentů podle věku 

Věk respondentů Absolutní četnost Relativní četnost % 

18-30 let 16 40,0 

31-45 let 11 27,5 

46-60 let 9 22,5 

61> let 4 10,0 

Celkem 40 100,0 

 

V tabulce 2 je možné vidět rozdělení pacientů, zařazených do průzkumného šetření, podle věku. 

Nejvíce respondentů bylo ve věku 18-30 let, jedná se celkem o 16 respondentů, tedy 40 %. 

Další dvě věkové kategorie byly téměř shodné, ve věku 31-45 let bylo celkem 11 respondentů 

(27, 5 %) a respondenty ve věku 46-60 let zastoupilo 9 respondentů (22, 5 %). Nejmenší 

skupinu tvořili respondenti ve věku 61 a více let, byli pouze 4, tedy 10 %.   
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3. Prodělaný výkon 

Tabulka 3 Prodělaný výkon respondentů 

Prodělaný výkon pacienta Absolutní četnost Relativní četnost % 

Artroskopie 18 45 

Osteosyntéza 11 27,5 

Ruptura Achillovy šlachy 1 2,5 

Varixy 3 7,5 

Hernia umbilicalis 1 2,5 

Cholecystektomie 2 5,0 

Appendektomie 4 10,0 

Celkem 40 100,0 

 

Tabulka 3 znázorňuje, jaký operační zákrok respondenti podstoupili. Z celkového počtu 40 

respondentů jich 18 (45 %) podstoupilo artroskopii, byl to tedy nejčastější výkon pacientů, kteří 

byli zařazeni do šetření. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili respondenti po osteosyntéze, 

tu zastoupilo 11 respondentů, tedy 27, 5 %. Další operační výkony už byly zastoupeny v malém 

množství, appendektomii prodělali 4 respondenti (10 %), operaci varixů podstoupili 

3 respondenti (7, 5 %), respondenti po cholecystektomii byli 2 (5 %) a operaci hernie 

umbilicalis prodělal 1 respondent, shodně také byl 1 respondent po operaci ruptury Achillovy 

šlachy.  

 

4. Oddělení, na kterém byli respondenti hospitalizováni 

Tabulka 4 Oddělení, na kterém byli respondenti hospitalizováni 

Oddělení Absolutní četnost Relativní četnost % 

Chirurgie 10 25,0 

Traumatologie 30 75,0 

Celkem 40 100,0  

 

V tabulce 4 je zobrazeno, na jakém oddělení byli respondenti hospitalizováni. Průzkumné 

šetření se provádělo na dvou odděleních. Zkoumaný soubor zastoupilo 10 respondentů (25 %) 

z oddělení chirurgie a 30 respondentů (75 %) bylo hospitalizováno na oddělení traumatologie.  
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6.2 Vývoj pooperační bolesti 

 

1. Bolest dle VAS/NRS po umístění na dospávací jednotku 

Tabulka 5 Bolest bezprostředně po operaci 

Bolest dle VAS/NRS Absolutní četnost Relativní četnost % 

0 7 17,5 

1 2 5,0 

2 5 12,5 

3 5 12,5 

4 7 17,5 

5 4 10,0 

6 6 15,0 

7 2 5,0 

8 2 5,0 

9 0 0,0 

10 0 0,0 

Celkem 40 100,0 

 

Tabulka 5 ukazuje, jakou intenzitu bolesti dle VAS/NRS měli pacienti ihned po umístění 

na dospávací jednotku, celkové množství respondentů bylo 40 (100 %). Tabulka byla barevně 

rozdělena, aby bylo jasné, jaké hodnoty jsou akceptovatelné a jaké ne. Světle modrá část 

znázorňuje akceptovatelné hodnoty intenzity bolesti, tedy hodnoty 0–4 na VAS/NRS 0–10, 

růžová část znázorňuje hodnoty, které nelze akceptovat, jsou to hodnoty 5–10, dále jsou takto 

označeny všechny tabulky s výsledky za sledovaná časová období. Interpretovaná data byla 

získána ze záznamového archu z dospávacího pokoje. V tomto čase bolest 0 dle VAS/NRS 

mělo 7 respondentů, což je 17,5 %. Mírnou bolestí, dle VAS/NRS 1, trpěli 2 respondenti (5 %). 

Bolestí 2 dle VAS/NRS trpělo celkem 5 dotázaných, tedy 12,5 %, stejně tak 5 respondentů 

trpělo bolestí 3 dle VAS/NRS. Bolest 4 dle VAS/NRS v tomto časovém horizontu pociťovalo 

7 respondentů (17,5 %). Střední bolest, tedy 5 dle VAS/NRS, byla zaznamenána u 4 dotázaných 

(10 %). Silnou bolestí, 6 dle VAS/NRS, pociťovalo 6 dotázaných. Bolest 7 dle VAS/NRS 

uváděli 2 respondenti, stejně tak bolest 8.  Nesnesitelnou bolest 9 a nejhorší představitelnou 

bolest 10 v tuto chvíli nepociťoval žádný z respondentů.  
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2. Bolest dle VAS/NRS 30 minut po výkonu 

Tabulka 6 Bolest 30 minut po operaci 

Bolest dle VAS/NRS Absolutní četnost Relativní četnost % 

0 5 12,5 

1 1 2,5 

2 8 20,0 

3 8 20,0 

4 12 30,0 

5 1 2,5 

6 2 5,0 

7 3 7,5 

8 0 0,0 

9 0 0,0 

10 0 0,0 

Celkem 40 100,0 

 

V tabulce 6 je možné vidět intenzitu prožívané bolesti 30 minut po operačním výkonu. V tento 

okamžik žádnou bolest nemělo 5 respondentů, tedy 12,5 %. Bolest 1 dle VAS/NRS pociťoval 

1 respondent. Mírnou bolest 2 zaznamenalo 8 (20 %) z dotázaných, stejně tomu tak bylo 

i u bolesti 3 dle VAS/NRS. Nejvíce respondentů trpělo bolestí 4 dle VAS/NRS, a to 12 

respondentů, což je 30 %. Bolestí 5 popsal pouze 1 respondent (2,5 %). Dva pacienti (5 %) 

zaznamenali bolest 6 dle VAS/NRS. Silná bolest, tedy 6 dle VAS/NRS, byla zaznamenána 

u 2 respondentů a bolest 7 dle VAS/NRS pociťovali 3 respondenti. Velmi silnou bolest 8, 9 a 

10 dle VAS/NRS netrpěl žádný z dotázaných. 
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3. Bolest dle VAS/NRS 60 minut po výkonu 

Tabulka 7 Bolest 60 minut po operaci 

Bolest dle VAS/NRS Absolutní četnost Relativní četnost % 

0 5 12,5 

1 15 37,5 

2 4 10,0 

3 8 20,0 

4 5 12,5 

5 0 0,0 

6 2 5,0 

7 1 2,5 

8 0 0,0 

9 0 0,0 

10 0 0,0 

Celkem 40 100,0 

 

Z tabulky 7 je patrné, že 60 minut po operačním výkonu žádnou bolest nemělo 5 (12,5 %) 

ze 40 tázaných (100 %). Nejpočetnější skupinu tvořili respondenti, kteří měli bolest 1 dle 

VAS/NRS, celkem jich bylo 15, což znamená celých 37,5 % respondentů. Bolestí 2 dle 

VAS/NRS trpěli 4 respondenti (10 %). Druhou největší skupinu tvořili respondenti, kteří měli 

bolest 3 dle VAS/NRS, bylo jich 8, tedy 20 %. Bolestí 4 pociťovalo 5 respondentů (12,5 %). 

Bolestí 5 dle VAS/NRS v tuto chvíli netrpěl žádný z dotazovaných. Bolest 6 dle VAS/NRS 

byla zaznamenána u 2 respondentů a pouze 1 respondent trpěl silnou bolestí 7 dle VAS/NRS. 

Bolestí 8, 9 a nejhorší představitelnou bolestí 10 netrpěl žádný z respondentů.  
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4. Bolest dle VAS/NRS 2 hodiny po výkonu 

Tabulka 8 Bolest 2 hodiny po operaci 

Bolest dle VAS/NRS Absolutní četnost Relativní četnost % 

0 6 15,0 

1 15 37,5 

2 11 27,5 

3 4 10,0 

4 3 7,5 

5 1 2,5 

6 0 0,0 

7 0 0,0 

8 0 0,0 

9 0 0,0 

10 0 0,0 

Celkem 40 100,0 

 

Tabulka 8 znázorňuje intenzitu bolesti, kterou pacienti pociťovali 2 hodiny po operačním 

výkonu. Žádnou bolestí netrpělo 6 respondentů, což je 15 %. Nejpočetnější skupinu tvořili 

respondenti, kteří 2 hodiny po výkonu pociťovali bolest 1 dle VAS/NRS, celkem jich bylo 15, 

tedy 37,5 %. Druhou nejpočetnější skupinou byli respondenti s intenzitou bolesti 2, bylo jich 

11 (27,5 %). Bolestí 3 dle VAS/NRS trpěli 4 respondenti (10 %). Tři respondenti pociťovali 

bolest 4 dle VAS/NRS, tedy 10 %. Pouze jeden respondent zaznamenal intenzitu bolesti 5 dle 

VAS/NRS. Bolest 6, 7, 8, 9 a 10 dle VAS/NRS nebyla zaznamenána u žádného z respondentů.   
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5. Bolest dle VAS/NRS 8 hodin po výkonu 

Tabulka 9 Bolest 8 hodin po operaci 

Bolest dle VAS/NRS Absolutní četnost Relativní četnost % 

0 1 2,5 

1 0 0,0 

2 2 5,0 

3 5 12,5 

4 19 47,5 

5 8 20,0 

6 5 12,5 

7 0 0,0 

8 0 0,0 

9 0 0,0 

10 0 0,0 

Celkem 40 100,0 

 

 

V tabulce 9 je znázorněno, jakou intenzitu bolesti měli pacienti 8 hodin po operačním výkonu. 

Tyto informace byly získány z dokumentace pacientů na standardním oddělení. Žádnou bolest 

neměl pouze jeden respondent (2,5 %). Bolest 1 dle VAS/NRS neměl žádný z dotázaných. Dva 

pacienti (5 %) osm hodin po operaci pociťovali bolest 2 dle VAS/NRS. Bolestí 3 trpělo 

5 pacientů, tedy 12,5 % dotázaných. Nejvíce respondentů, tedy 19 dotázaných (47,5 %), 

zaznamenalo bolest 4 dle VAS/NRS. Bolest 5 byla zaznamenána u 8 respondentů, což je 20 %. 

A silnou bolestí 6 trpělo 5 respondentů, tedy 12,5 %. Bolest 7, 8, 9 a 10 dle VAS/NRS nebyla 

shodně zaznamenána u žádného respondenta. 
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6. Bolest dle VAS/NRS 24 hodin po výkonu 

Tabulka 10 Bolest 24 hodin po operaci 

Bolest dle VAS/NRS Absolutní četnost Relativní četnost % 

0 0 0,0 

1 8 20,0 

2 7 17,5 

3 10 25,0 

4 8 20,0 

5 5 12,5 

6 2 5,0 

7 0 0,0 

8 0 0,0 

9 0 0,0 

10 0 0,0 

Celkem 40 100,0 

 

Tabulka 10 prezentuje získané výsledky, tedy intenzitu bolesti 24 hodin po prodělaném výkonu. 

Z celkového souboru 40 respondentů (100 %) neměl žádnou bolest žádný z respondentů. 

Mírnou bolestí 1 dle VAS/NRS trpělo 8 respondentů, tedy 20 %. Bolest 2 byla zaznamenána 

u sedmi respondentů (17,5 %). U 10 respondentů (25 %) byla zaznamenána intenzita bolesti 3. 

Celkem 8 respondentů popsalo bolest 24 hodin po operaci jako 4 dle VAS/NRS. Bolest 5 dle 

VAS/NRS popsalo 5 z dotázaných, tedy 12,5 % a dva pacienti trpěli silnou bolestí 6. Vyšší 

intenzitou bolesti již netrpěl nikdo. 
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7. Bolest dle VAS/NRS 48 hodin po výkonu 

 

Tabulka 11 Bolest 48 hodin po operaci 

Bolest dle VAS/NRS Absolutní četnost Relativní četnost % 

0 2 10,52 

1 5 26,32 

2 5 26,32 

3 3 15,79 

4 3 15,79 

5 1 5,26 

6 0 0,0 

7 0 0,0 

8 0 0,0 

9 0 0,0 

10 0 0,0 

Celkem 19 100,0 

 

Tabulka 11 ukazuje, jakou intenzitou bolesti 48 hodin po operaci trpěli respondenti, kteří byli 

hospitalizováni déle než jeden den. Z celkového počtu respondentů se jednalo pouze o 19 

respondentů, zbylých 21 tázaných bylo propuštěno před tímto časovým horizontem. 100 % tedy 

v tomto čase tvoří 19 respondentů. Ti v 10,52 % (2 respondenti) nepociťovali žádnou bolest. 

Pět respondentů (26,32 %) uvedlo bolest 1, shodně také bolest 2 dle VAS/NRS. Další 3 

respondenti (15,79 %) pociťovali intenzitu bolesti 3 dle VAS/NRS, stejně tomu také bylo 

u bolesti 4 dle VAS/NRS. Pouze jeden respondent trpěl bolestí 5 dle VAS/NRS. Bolest 6, 7, 8, 

9 ani 10 nebyla zaznamenána u žádného respondenta.  



41 

 

6.3 Subjektivní hodnocení bolesti dle VAS/NRS 

 

1. Jakou bolest dle VAS/ NRS před výkonem jste očekávali, že budete mít po výkonu? 

Tabulka 12 Očekávaná bolest před výkonem 

Bolest Absolutní četnost Relativní četnost % 

0 žádná 1 2,5 

1–2 nepatrná 2 5,0 

3–4 mírná 9 22,5 

5–6 střední 15 37,5 

7–8 strašná 11 27,5 

9–10 zcela nesnesitelná 2 5,0 

Celkem 40 100,0 

 

Z tabulky 12 je patrné, že pouze 1 respondent (2,5 %) ze 40 dotázaných (100 %) před operací 

očekával, že nebude mít po operaci žádné bolesti. Nepatrnou bolest očekávali 2 respondenti 

(5 %). Celkem 9 (22,5 %) tázaných si myslelo, že bude mít pouze mírné bolesti. Nejvíc 

respondentů, tedy 15 dotázaných (37,5 %) očekávalo, že po operaci budou mít bolesti střední 

intenzity. Strašné bolesti se obávalo 11 respondentů, tedy 27,5 %. Dva respondenti (5 %) 

očekávali, že po operaci budou mít zcela nesnesitelné bolesti.  

 Subjektivní komentáře respondentů: 

• „Moc jsem se bála bolesti a nebylo to vůbec nutné. “ 

• „Očekávala jsem mnohem horší bolest a byla jsem překvapena, že se bolest dala zvládnout. “ 

• „Myslel jsem si, že bolest bude zcela nesnesitelná, kdybych to věděl, nemusel jsem se před 

operací tolik stresovat. “ 

 

  



42 

 

2. Jakou bolest po probuzení na dospávacím pokoji jste skutečně prožili? 

Tabulka 13 Bolest bezprostředně po operaci 

Bolest Absolutní četnost Relativní četnost % 

0 žádná 2 5,0 

1–2 nepatrná 14 35,0 

3–4 mírná 14 35,0 

5–6 střední 8 20,0 

7–8 strašná 2 5,0 

9–10 zcela nesnesitelná 0 0,0 

Celkem 40 100,0 

 

Z tabulky 13 je možné přečíst, jakou intenzitu bolesti respondenti skutečně prožili po umístění 

na dospávací jednotku. Žádnou bolest subjektivně popsali 2 respondenti (5 %) ze 40 tázaných 

(100 %). Nejčastěji respondenti prožívali bolest nepatrné a mírné intenzity, a to shodně v obou 

případech v počtu 14 respondentů, tedy 35 %.  Strašnou bolest pocítili pouze 2 respondenti 

(5 %). Zcela nesnesitelnou bolest dle svého subjektivního hodnocení neprožil žádný 

respondent. Subjektivní komentáře respondentů: 

• „Čekala jsem to horší. “ 

• „Moc jsem to nevnímala. “ 

• „Skoro nic jsem nevnímal. “ 
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3. Jakou bolest prožíváte právě teď? 

Tabulka 14 Bolest prožívaná během rozhovoru 

Bolest Absolutní četnost Relativní četnost % 

0 žádná 13 32,5 

1–2 nepatrná 16 40,0 

3–4 mírná 10 25,0 

5–6 střední 1 2,5 

7–8 strašná 0 0,0 

9–10 zcela nesnesitelná 0 0,0 

Celkem 40 100,0 

 

Z tabulky 14 je patrné, že respondenti v průběhu rozhovoru nejčastěji pociťovali nepatrnou 

bolest, a to celkem 16 respondentů (40 %). Druhou nejčastější odpovědí bylo, že respondenti 

netrpěli v danou chvíli žádnou bolestí, tedy 13 dotázaných. 10 respondentů (25 %) popsalo 

intenzitu své bolesti jako mírnou. Střední bolestí trpěl jeden respondent, tato skutečnost byla 

ihned nahlášena všeobecné sestře, která pacientovi podala vhodné analgetikum. Strašnou 

a zcela nesnesitelnou bolest neprožíval během rozhovoru žádný z respondentů.  

Subjektivní komentáře respondentů:  

• „Bolesti nemám díky včasnému podání léků proti bolesti. “ 

• „Nic mě nebolí. “  
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6.4 Průzkum spokojenosti pacientů 

 

1. Sestry se aktivně zajímají o moji bolest 

 

Obrázek 1 Graf spokojenosti respondentů se zájmem sestry o jejich bolest 

 

Z grafu číslo 1 lze vyčíst, zda se sestry aktivně zajímají o pacientovu bolest z jejich úhlu 

pohledu. S tímto tvrzením zcela souhlasilo 29 respondentů (72,5 %), tedy nadpoloviční většina. 

Spíše souhlasilo 8 respondentů (20 %) a spíše nesouhlasili pouze 3 respondenti (7,5 %). 

Odpověď zcela nesouhlasím nebyla zaznamenána ani v jednom případě. 

Subjektivní komentáře respondentů: 

• „Sestry se neustále ptají na moji bolest. “  

• „Na výbornou. “ 

• „Sestry moc chválím za jejich velice těžkou práci. “ 

• „Podle toho, jaká je tu směna. “ 

• „Když si sama neřeknu, nikdo se mě nezeptá, zda mám bolest. “ 

• „Jsem spokojena. “ 

• „Při každé návštěvě sestry jsem tázána, jakou mám bolest a zda chci něco na bolest. “ 

• „Něco mezi, jak která směna. “ 
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2. Pokud mám bolest, je mi nabídnuto adekvátní tlumení 

Obrázek 2 Graf spokojenosti respondentů s tišením pooperační bolesti 

 

Z grafu číslo 2 lze zjistit, zda je respondentova bolest adekvátně tlumena. 90 %, tedy 36 

tázaných, s tímto výrokem zcela souhlasilo. Spíše souhlasili 3 respondenti (7,5 %) a spíše 

nesouhlasil pouze 1 respondent, tedy 2,5 %. Odpověď zcela nesouhlasím nebyla zaznamenána. 

K této otázce žádný z respondentů nepřiložil své subjektivní hodnocení. 

 

3. S péčí celkově jsem na tomto oddělení spokojen(a). 

 

Obrázek 3 Graf spokojenosti respondentů s péčí na oddělení 

 

Z grafu číslo 3 je patrné, že 30 (75 %) ze 40 dotázaných respondentů (100 %) bylo zcela 

spokojeno s péčí v této nemocnici. S tvrzením spíše souhlasilo 7 dotázaných, tedy 17,5 %. Spíše 

nesouhlasili pouze 3 respondenti a odpověď zcela nesouhlasím se nevyskytla. 

Subjektivní komentář respondenta: 

• „Dvakrát se mi oddálila operace, a kvůli tomu jsem spíše nespokojen s tímto oddělením. “ 
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4. S péčí celkově jsem v této nemocnici spokojen(a) 

 

Obrázek 4 Graf spokojenosti respondentů s péčí v nemocnici 

 

Na grafu číslo 4 lze vidět, jak jsou respondenti celkově spokojeni s péčí v nemocnici, ve které 

byli hospitalizováni. Zcela spokojeno s péčí dané nemocnice bylo 27 respondentů (67,5 %). 

Odpověď spíše souhlasím uvedlo 11 tázaných, tedy 27,5 %. Spíše nesouhlasili dva respondenti 

(5 %) a odpověď zcela nesouhlasím nebyla zaznamenána.  
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7 DISKUZE 

Průzkumné šetření bylo prováděno metodou polostrukturovaného rozhovoru, který byl 

zaznamenáván do záznamového archu s doplněním o studii zdravotnické dokumentace 

respondenta. Šetření bylo zaměřeno na monitoraci pooperační bolesti v nultém až druhém 

pooperačním dni, dále na spokojenost pacientů s léčbou pooperační bolesti. Cílem průzkumné 

části bylo zjistit, zda je pacientova bolest v prvních 24 hodinách udržována v rozmezí 0–4 

na VAS/NRS 0–10, jakou bolest pacienti očekávali před operačním výkonem, jakou bolest 

skutečně prožili, zda se sestry aktivně zajímají o jeho bolest a jak jsou pacienti spokojeni 

s celkovou péčí na oddělení i v nemocnici. Celkem bylo vyhodnoceno 40 rozhovorů, které byly 

získány v průběhu ledna a února 2019. Některé zjištěné výsledky byly porovnávány 

s bakalářskou prací Davida Tvrdíka s názvem: Hodnocení míry pooperační bolesti, z roku 

2018, dále s bakalářskou prací Dany Hrabáčkové s názvem: Péče o pacienta s bolestí – 

standardní operační postup, z roku 2016 a také s bakalářskou prací Petra Vaníčka 

s názvem: Spokojenost pacientů s tišením pooperační bolesti, z roku 2018.  

 

Průzkumná otázka 1: Je pooperační bolest v prvních 24 hodinách udržována v rozmezí 

0-4 na VAS/NRS 0-10? 

 

Ke zodpovězení této otázky byl sestaven arch, do kterého byly opisovány hodnoty intenzity 

bolesti z dokumentace pacienta. Interpretovaná data byla získávána ze záznamu poanestetické 

péče, který je vyplňován na oddělení dospávací jednotky do dvou hodin po operaci a dále 

z plánu a realizace ošetřovatelské péče a dekurzu pacienta ze standardního oddělení. Průzkum 

intenzity bolesti v nultém a prvním pooperačním dni byl proveden u 40 pacientů. Dostatečné 

hodnocení intenzity bolesti je jedna z cest, jak dosáhnout kvalitního odstranění bolesti. Ideální 

je mírný a dobře snesitelný pocit tlaku operační rány, bez nežádoucích účinků nebo minimem 

nežádoucích účinků analgetické léčby. (Málek a Ševčík, 2014, str.23) Pro potřeby tohoto 

průzkumu byla stanovena jako adekvátně léčená bolest s hodnotou 0–4 na škále 0–10. 

Bezprostředně po operaci byla udržena bolest v rozmezí 0–4 na VAS/NRS 0–10 u 26 

respondentů (65 %), z toho 7 respondentů nemělo žádné bolesti, 2 respondenti měli bolest 1 dle 

VAS/NRS, 5 respondentů bolest 2, stejně tak 5 respondentů bolest 3 a 7 respondentů mělo 

bolest 4 dle VAS/NRS. V čase 30 minut po operaci již měla kvalitní analgezie vzestupnou 

tendenci, kdy je možné vidět, že se sice objevily první známky bolesti u pacientů, kteří se teprve 

probouzeli, ale zároveň už se projevily první účinky zahájené analgetické terapie u pacientů, 

kteří byli probuzeni dříve. V tomto čase byla udržována bolest v rozmezí 0–4 na VAS/NRS 
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u 85 % respondentů (34), žádnou bolest v tuto chvíli nemělo 5 respondentů, bolest 1 dle 

VAS/NRS pociťoval jeden dotázaný, bolest 2 označilo 8 respondentů, stejně tak 8 respondentů 

mělo bolest 3 dle VAS/NRS a intenzitu 4 pociťovalo 12 respondentů. V době 60 minut 

po operaci bylo dosaženo skvělých výsledků, kdy kvalitní analgezie byla provedena u 92,5 % 

respondentů. Nejlepší výsledky analgezie byly dosaženy 2 hodiny po operaci, tedy v čase, kdy 

pacient bez komplikací opouští dospávací pokoj a je převezen na lůžkové standardní oddělení. 

V této době u 97,5 % respondentů bylo dosaženo toho, že jejich bolest byla udržena v rozmezí 

0–4 na VAS/NRS 0–10. Nejhorších výsledků bylo dosaženo v období 8 hodin od operace, kdy 

kvalitní analgezie byla udržena pouze u 67,5 % respondentů, což znamená, že 32,5 % všech 

respondentů mělo bolesti 5 a více na VAS/NRS 0–10. Těchto výsledků bylo dosaženo i v práci 

Tvrdíka a Hrabáčkové. Hrabáčková například ve své bakalářské práci uvádí, že pacienti trpí 

největší intenzitou bolesti v odpoledních hodinách. (2016) Důvodem nedostatečného 

hodnocení bolesti v těchto hodinách může být to, že 8 hodin po operaci bývá zpravidla 

ve večerních hodinách, kdy si sestry předávají směnu. Dále bylo zjištěno, že dle zvyklosti 

oddělení sestry obcházejí pacienty po operaci o odpolední vizitě, dále při měření fyziologických 

funkcí a poté až ve 21 hod. Dalším důvodem může být fakt, že v této době odeznívají účinky 

silných analgetik z 3. stupně algického žebříčku WHO (viz Příloha F). Málek ve své knize sdílí 

názor, že bolest by měla být hodnocena jako pátá vitální funkce, která by měla být 

v pooperačním období monitorována stejně jako a korigována jako čtvrtá vitální funkce. Přesto 

některé zahraniční i české studie poukazují na to, že je stále vysoké procento pacientů, kteří 

v pooperačním období trpí silnými bolestmi. (Málek a kol., 2011, s.118) Dalším časovým 

úsekem pro hodnocení bolesti bylo 24 hodin od operace, kdy intenzita bolesti 0–4 dle VAS/ 

NRS byla udržena u 82,5 % respondentů, kdy nejvíce pacientů hodnotilo svoji intenzitu bolesti 

3 dle VAS/NRS, bylo jich celkem 10 (25 %). Výsledky se dají brát jako uspokojivé, protože 

aritmetickým průměrem vznikl výsledek, že 81,6 % respondentů v prvních 24 hodinách mělo 

zajištěno uspokojivý analgetický účinek, přesto ale byly zjištěny nedostatky. Jako nedostatek 

kvalitní terapie bolesti bylo shledáno to, jakým způsobem sestry zaznamenávají bolest 

v pooperačním období. V případě, že pacient má bolest, zaznamenají sestry do předtištěné 

tabulky intenzitu bolesti, a pokud se podají analgetika, přehodnotí ji po 30 minutách (viz Příloha 

I). Tabulka pro hodnocení bolesti je ale příliš malá a pro hodnocení pooperační bolesti 

nevhodná. Každému pacientovi by měl být založen protokol sledování a léčby pooperační 

bolesti, kam sestra zaznamenává intenzitu bolesti, účinnost podaných analgetik atd. Bolest by 

se měla hodnotit každé 2-4 hodiny s přehodnocením po podání analgetik. (Málek a kol., 2011, 

s.118) Důsledkem zjištění těchto nedostatků byla vypracována Akutní karta pacienta po operaci 



49 

 

v prvních 24 hodinách, která má za cíl zlepšit sytém hodnocení bolesti na standardním oddělení. 

(viz Příloha K) 

 

 

Průzkumná otázka 2: Jakou bolest očekávali pacienti před operačním výkonem a jakou 

bolest skutečně prožili po operačním výkonu? 

 

V této průzkumné otázce bylo zjišťováno, jak moc se pacienti obávají bolesti, která je bude 

čekat v pooperačním období a také to, jakou bolest poté skutečně prožili. Pro odpověď na tuto 

průzkumnou otázku byly vytvořeny otázky ve třetí části záznamového archu, respondenti zde 

odpovídali na to, jakou bolest před výkonem očekávali, že budou mít po výkonu a jakou bolest 

měli bezprostředně po operaci po probuzení na dospávací jednotce. Pouze jeden respondent 

(2,5 %), z celkového počtu 40 respondentů (100 %), odpověděl, že se neobával žádné bolesti. 

Bezprostředně po probuzení žádnou bolest subjektivně hodnotili 2 respondenti (5 %). Také jen 

malé množství respondentů, přesně 2 (5 %), očekávalo bolest nepatrnou (1–2), tu však nakonec 

hodnotilo nejvíce respondentů, tedy 35 % dotázaných pocítilo bolesti nepatrné intenzity. 

Dalších 9 respondentů (22,5 %) očekávalo bolesti mírné, kterou nakonec prožilo 

14 respondentů (35 %). Stejně jako v Tvrdíkově práci vyšlo, že nejvíce pacientů očekává bolest 

střední (37 %). (2018) Strašné bolesti (7–8) čekalo 11 respondentů, tedy celých 27,5 % všech 

dotázaných. A poslední možností byla bolest zcela nesnesitelná (9–10), z té mělo strach 5 % 

respondentů. Alarmujícím výsledkem se zdá být, že 70 % respondentů se před operačním 

zákrokem obávalo bolesti střední až zcela nesnesitelné intenzity, nakonec tyto bolesti 

subjektivně hodnotilo pouze 25 % respondentů, z nichž 8 respondentů (20 %) zažilo bolesti 

střední intenzity a 2 respondenti (5 %) trpěli strašnou bolestí, zcela nesnesitelnou bolest 

nepopsal žádný respondent. Tvrdíkovy výsledky toho, jak se pacienti obávali pooperační bolesti 

byly obdobné jako výsledky této práce. Ve své bakalářské práci uvádí, že 66 % respondentů se 

obávalo bolesti střední až zcela nesnesitelné intenzity (2018), v této práci se těchto intenzit 

obávalo 70 %. Ovšem výsledky toho, jakou bolest respondenti skutečně prožili, se liší, neboť 

u něho 48 % respondentů tyto bolesti skutečně zažilo, kdežto v této práci bolesti intenzity 5–10 

zažilo pouze 25 % respondentů. Výsledky bolesti bezprostředně po operaci se zdají být jako 

uspokojivé, léčba pooperační bolesti byla zahájena vhodně už na oddělení dospávací jednotky. 

Tyto výsledky samozřejmě nelze zobecňovat, neboť to platí pro ty pacienty, kteří zrovna v dané 

nemocnici byli hospitalizováni. 

Strach z pooperační bolesti ale patří k nejvýznamnějším obavám pacientů, kteří se chystají 

k operaci. (Málek a Ševčík, 2014) Toto tvrzení potvrzují i subjektivní komentáře některých 
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z respondentů. Například komentář: „Myslel jsem si, že bolest bude zcela nesnesitelná, kdybych 

to věděl, nemusel jsem se před operací tolik stresovat.“ vystihuje přesnou slabinu tohoto 

období. Bolest je samozřejmě součástí snad každého operačního výkonu, zároveň 

je ale ovlivňována řadou různých faktorů, mezi které patří druh operačního výkonu, předchozí 

zkušenost s bolestí, kvalita mezilidských vztahů a tak dále. (Raudenská a Javůrková, 2011, 

str. 166-170) Velice důležité je o pooperační bolesti mluvit už v předoperačním období proto, 

aby to pacientovi nezpůsobovalo příliš velký stres, který není v perioperačním období žádoucí. 

Křivohlavý totiž informuje, že prožívání bolesti může být ovlivněno informovaností pacienta 

před operací. (Křivohlavý, 2002, s.55,56) Dále ve své knize popisuje výzkum, který ukazuje, 

že pokud byl pacient předem informován, co se s ním bude dít, tak byl psychicky lépe připraven 

a lépe zvládal pooperační bolest. Také Zacharová uvádí, že pacient snáší výhodněji takzvanou 

plánovanou bolest, když o ní byl poučen, zná příčiny jejího vzniku a může se podílet na terapii 

této bolesti. (Zacharová, 2013, s. 46) 

 

Průzkumná otázka 3: Jsou pacienti spokojeni s léčbou pooperační bolesti? 

 

Ke zodpovězení průzkumné otázky číslo tři bylo v průzkumném šetření vytvořeno tvrzení, zda 

se sestry aktivně zajímají o pacientovu bolest. S tímto tvrzením zcela souhlasilo 

29 respondentů, což je 72,5 %. Spíše souhlasilo 8 respondentů (20 %). S daným tvrzením 

3 respondenti (7,5 %) spíše nesouhlasili. To respondenti ve všech případech odůvodnili 

subjektivními komentáři, a to: „Něco mezi, jak která směna. “, „Podle toho, jaká je tu směna. 

“ a „Když si sama neřeknu, nikdo se mě nezeptá, zda mám bolest. “ Odpověď zcela nesouhlasím 

nebyla v tomto průzkumném šetření zaznamenána. Podobných výsledků dosáhla i Hrabáčková, 

která ve své práci uvedla, že 74,2 % respondentů bylo zcela spokojeno a 24,2 % respondentů 

spíše souhlasilo. (2016) Lepších výsledků dosáhl Vaníček, který zjistil, že 87,1 % tázaných 

zcela souhlasí a 12,9 % respondentů spíše souhlasí s tvrzením, zda se sestry aktivně zajímají o 

pacientovu bolest. (2018) 

Součástí bylo také tvrzení: Pokud mám bolest, je mi nabídnuto adekvátní tlumení. S tímto 

tvrzením zcela souhlasilo 36 respondentů (90 %), spíše souhlasili 3 respondenti (7,5 %) a pouze 

jeden respondent spíše nesouhlasil. Odpověď zcela nesouhlasím nebyla zaznamenána ani u této 

otázky. Výsledky obou tvrzení se dají považovat za uspokojivé, neboť u prvního tvrzení, jestli 

se sestry aktivně zajímají o pacientovu bolest, pozitivně odpovědělo téměř 93 % respondentů. 

U druhého tvrzení, zda v případě bolesti je nabídnuto adekvátní tlumení, byl výsledek ještě 

lepší, kdy pozitivní pocity z léčby pooperační bolesti má 97,5 % respondentů. Za kladný 
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výsledek se dá také považovat to, že zcela nesouhlasím se neobjevila ani jednoho tvrzení. 

Ze ubjektivních komentářů respondentů lze usuzovat, že jsou spokojeni s léčbou, pro příklad 

jsou uvedeny dva komentáře: „Sestry moc chválím za jejich velice těžkou práci. “ a „Při každé 

návštěvě sestry jsem tázána, jakou mám bolest a zda chci něco na bolest. “ 

Žádoucí je zdůraznit fakt, že samotná intenzita bolesti je pouze jedna z mnoha složek, která 

vede ke spokojenosti pacientů s léčbou pooperační bolestí, důležité je, aby pacient měl pocit, 

že mu sestra rozumí, věří a projevuje svoji empatii. Důležité je také to, jak rychle jsou 

analgetika podána při bolesti a za jak dlouho lék zabere. (Málek a Ševčík, 2014, s.135) 

 

 

Průzkumná otázka 4: Jak jsou pacienti spokojeni s péčí na oddělení? 

 

Pro nalezení odpovědi na tuto průzkumnou otázku bylo vytvořeno následující tvrzení: S péčí 

celkově jsem na tomto oddělení spokojen(a). S tímto tvrzením zcela souhlasilo 30 respondentů 

(70 %), 7 respondentů (17,5 %) spíše souhlasilo a spíše nesouhlasili 3 respondenti (7,5 %). 

Stejné výsledky byly zjištěny i v práci Tvrdíka, kdy zcela souhlasilo 68 % respondentů, spíše 

souhlasilo 24 % všech tázaných a spíše nesouhlasilo 8 % respondentů. (2018) Dalším 

sledovaným faktorem byla spokojenost respondentů s celkovou péčí v dané nemocnici. 

S tou bylo zcela spokojeno 27 respondentů (67,5 %), 11 tázaných (27,5 %) odpovědělo, že jsou 

spíše spokojeni a spíše nespokojeni byli dva respondenti, tedy 5 %. Výsledky těchto tvrzení 

jsou tedy brány za velice uspokojivé, protože celkem 92,5 % respondentů mělo pozitivní 

zkušenost s péčí na oddělení. Podobně jako s celkovou péčí dané nemocnice, kdy pozitivní 

ohlasy mělo 95 % respondentů. 

Zajímavé je také porovnání zájmu sester o pacientovu bolest a celkovou spokojeností s péčí 

na oddělení. Jak již bylo zmíněno, respondenti byli zcela spokojeni se zájmem sester o jejich 

bolest ze 72,5 %, spíše spokojeno bylo 20 % respondentů a spíše nespokojených respondentů 

bylo 7,5 %. To znamená, že výsledky jsou takřka stejné. I to potvrzuje tvrzení, že kvalitní léčba 

bolesti je jedním z ukazatelů kvality zdravotnické péče a spokojenosti pacientů s péčí. (Málek 

a Ševčík, 2014, str.13) 
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ZÁVĚR 

Teoreticko-průzkumná práce byla zaměřena na pooperační bolest a spokojenost pacientů 

s jejím tišením. Bakalářská práce měla hlavní zaměření na rané pooperační období a bolest 

v této době. Akutní pooperační bolest je velice aktuálním a důležitým ošetřovatelským 

tématem, neboť operací se v České republice provede kolem 650 tisíc za rok a každý 

z chirurgických zákroků je více či méně spojen s bolestí. Právo být bez bolesti má každý 

bez výjimky. Proto je důležité o tomto tématu stále mluvit a edukovat další zdravotnické 

pracovníky a studenty se zdravotnickým zaměřením o důležitosti tohoto tématu. 

Pomocí nastudované literatury byla zpracována teoretická část. V prvním oddílu teoretické 

části byla definována bolest, historie léčby bolesti, patofyziologie bolesti, dále zde bylo 

popsáno, jak se bolest dělí a jak probíhá její diagnostika a hodnocení. Druhá část byla věnována 

operaci, perioperačnímu období a pooperační bolesti. Největší pozornost byla poskytnuta 

pooperačnímu období, které bylo rozděleno na bezprostřední pooperační období na dospávací 

jednotce a na následné pooperační období na standardním oddělení. Také zde byly popsány 

principy terapie bolesti s rozdělením na farmakologické a nefarmakologické metody léčby. 

V třetím oddílu teoretické části byla popsána ošetřovatelská péče o pacienta s bolestí a dále zde 

byla popsána akutní bolest jako ošetřovatelská diagnóza dle NANDA I, Taxonomie II. Cíle 

teoretické části se podařily naplnit. 

Průzkumná část byla zpracována na podkladě kvantitativního průzkumu, který byl proveden 

formou polostrukturovaného rozhovoru s pacienty v raném pooperačním období. Toto 

průzkumné šetření bylo doplněno o studii zdravotnické dokumentace pacienta. Prvním cílem 

průzkumné části bylo zjistit, zda se pacientova bolest udržuje na rozmezí 0–4 na VAS/NRS  0–

10. Intenzita pooperační bolesti byla sledována v určitých časových obdobích. Z výsledků je 

zřejmé, že je zajištěna kvalitní analgezie už na dospávací jednotce, kde se intenzita bolesti 

udržuje na akceptovatelných hodnotách. Zlom ale začíná ve večerních hodinách nultého 

operačního dne na standardním oddělení, tam byly zjištěny nedostatky a intenzita bolesti měla 

vzestupnou tendenci. Důvodů, proč tomu tak je, může být spousta, to by mohlo být předmětem 

dalšího zkoumaní příští bakalářské práce, která se bude zabývat pooperační bolestí. Při analýze 

zdravotnické dokumentace bylo zjištěno, že pooperační bolest není úplně dobře hodnocena 

na standardním oddělení, také bylo zjištěno, že bolest není hodnocena v takových intervalech, 

jaké doporučují mnozí autoři knih, kteří se věnovali pooperační bolesti. Právě kvůli těmto 

důvodům byl vytvořen arch (uveden v příloze), takzvaná Akutní karta u pacienta po operaci 

v prvních 24 hodinách, která by mohla pomoci ve zlepšení této situace. Je třeba podrobněji 
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analyzovat záznamy bolesti na standardních odděleních, tím se zabývá Mgr. Zuzana 

Červenková v rámci již zmiňované dlouhodobé spolupráce v rámci hodnocení managementu 

pooperační bolesti.  

Dalším cílem průzkumného šetření bylo zjistit, jakou pooperační bolest pacienti očekávají 

a jakou bolest skutečně prožili. Zde bylo zjištěno, že bolest patří stále k největším obavám 

z pooperačního období a pacienti očekávají i zcela nesnesitelné bolesti. Přitom se ukázalo, 

že obavy nejsou zcela opodstatněné v dnešní době moderní medicíny, která poskytuje nesčetné 

množství způsobů tišení pooperační bolesti. Velice důležité je pacienta informovat a otevřeně 

komunikovat o pooperační bolesti už v předoperačním období, o možnostech její terapie 

i o jejím hodnocení. Třetím cílem průzkumné části bylo zjistit, zda jsou pacienti spokojeni 

s tišením pooperační bolesti. Z výsledků vyplynulo, že sestry se zajímají o bolest a pacienti jsou 

s péčí spokojeni. Posledním cílem bylo zjistit, jak jsou pacienti spokojeni s celkovou péčí na 

oddělení i v nemocnici. Celková spokojenost s oddělením je na vysoké úrovni, což se dá 

považovat za výborné výsledky. Cíle průzkumné části se taktéž podařily naplnit. 

Přestože celkové výsledky průzkumného šetření ukázaly, že respondenti jsou z velké části 

spokojeni se všemi aspekty pooperačního období, je důležité, aby se bolest neustále uváděla do 

popředí ošetřovatelství. Mohly by se například pořádat školící semináře pro všeobecné sestry, 

které by se v tomto oboru dále vzdělávaly, protože stejně jako se zvyšuje kvalita medicíny, tak 

se zvyšuje i nárok na ošetřovatelskou péči. Také komunikace a péče o pacienta s bolestí má svá 

jasná specifika. 

Limitem dané práce je, že průzkum byl proveden pouze se 40 respondenty, což je malý vzorek. 

Důležité je znovu podotknout, že autorka této bakalářské práce a další studenti, pod vedením 

Mgr. Zuzany Červenkové, jsou součástí většího týmu lidí, kteří sledují intenzitu pooperační 

bolesti v daném zařízení. Tato práce je tedy součástí širší spolupráce.  
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Příloha A – Vizuální analogová škála (VAS) a Numerická škála bolesti (NRS) (Sláma a kol., 

2011) 

 
 

 

 

 

 

Příloha B – Obličejová škála bolesti (Sedlářová a kol., 2008, s. 231) 
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Příloha C–Dotazník McGillovy Univerzity (McGill Pain Questionnaire) (Ságová, 2005) 
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Příloha D-Dotazník interference bolestí s denními aktivitami (DIBDA) (Ságová, 2005) 
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Příloha E-Mapa bolesti (Ságová, 2005) 

 

 

 

 

 

 

Příloha F-Analgetický žebříček dle WHO (Martínková, 2018, str.205) 
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Příloha G-Záznamový arch 

RESPONDENT Č: 

 

Vepište, prosím, do předkresleného kruhu čísla tak, jak jsou na ciferníku hodin, a pak 

doplňte ručičky tak, aby ukazovaly na 11 hodin a 10 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věk  18-30 31-45 46-60 61> 

Pohlaví muž žena 

Výkon  

Odd. Chirurgie  Traumatologie Jiné 

 

Bolest 

ČAS 

Bezprostředně 

po operaci 

30 min 60 min 2h 8h 24h 48h 

VAS 

(0–10) 

       

Léky        

VAS = vizuální analogová škála. 
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1. Očekávaná bolest před výkonem: 

• 0 žádná • 1-2 nepatrná • 3-4 mírná • 5-6 střední •  7-8 strašná • 9-10 zcela 

nesnesitelná 

Subjektivně: 

2. Bolest bezprostředně po operaci: 

• 0 žádná • 1-2 nepatrná • 3-4 mírná • 5-6 střední •  7-8 strašná • 9-10 zcela 

nesnesitelná 

Subjektivně: 

3. Bolest prožívaná během rozhovoru: 

• 0 žádná • 1-2 nepatrná • 3-4 mírná • 5-6 střední •  7-8 strašná • 9-10 zcela 

nesnesitelná 

Subjektivně:         

4. Sestry se aktivně zajímají o moji bolest. 

1.zcela souhlasím 2.spíše souhlasím 3.spíše nesouhlasím 4.zcela 

nesouhlasím 

Subjektivně: 

5. Pokud mám bolest, je mi nabídnuto adekvátní tlumení. 

• 1. zcela souhlasím 2. spíše souhlasím 3. spíše nesouhlasím 4. zcela 

nesouhlasím 

Subjektivně: 

6. S péčí celkově jsem na tomto oddělení spokojen (a). 

1. zcela souhlasím 2. spíše souhlasím 3. spíše nesouhlasím 4. zcela 

nesouhlasím 

 

7. S péčí celkově jsem v této nemocnici spokojen (a). 

1. zcela souhlasím 2. spíše souhlasím 3. spíše nesouhlasím 4. zcela 

nesouhlasím 

 

Jiné:  
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Příloha H-Záznam poanestetické péče 
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Příloha I-Plán a realizace ošetřovatelské péče 
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Příloha J-Bezpečnostní karta 
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Příloha K-Akutní karta u pacienta po operaci v prvních 24 hodinách 

 

         Datum operace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       * přehodnocení bolesti po podání analgetik 

 

Čas od 

operace 

2 

hodiny 
* 

5 

hodin 
* 

8 

hodin 
* 

11 

hodin 
* 

14 

hodin 
* 

17 

hodin 
* 

21 

hodin 
* 

24 

hodin 
* 

Bolest dle 

VAS 
                

Slovní 

hodnocení 
                

Analgetika                 

Krevní tlak                 

Puls                 

Dech                 


