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1 ÚVOD   

     Téma své bakalářské práce jsem si vybrala na základě absolvování praktické výuky 

na oddělení otorinolaryngologie (dále jen ORL) během svého studia a pozdějších 

zkušeností, které jsem získala z pozice zdravotnického asistenta. Nádorové onemocnění 

hrtanu patří do skupiny zhoubných nádorů hlavy a krku, která je v současné době 

na nelichotivém pátém místě žebříčku nejčastějších nádorových onemocnění. V Evropě 

tímto onemocněním trpí zhruba jedno procento onkologicky nemocných, největší 

výskyt bychom naši na jihu, nejmenší pak ve Skandinávii. V České republice se ročně 

nově diagnostikuje tisíc nových pacientů s touto diagnózou. Příčiny tohoto nádorového 

onemocnění mohou být různé, od genetických předpokladů až po nesprávný životní 

styl, především pak kouření, požívání levného alkoholu, ale i vliv prostředí. Nelze 

hovořit o tom, že by pokaždé za vznikem tohoto nádorového onemocnění stála pouze 

jedna příčina. (39) 

     V bakalářské práci bych se ráda věnovala ošetřovatelské péči o pacienty 

s nádorovým onemocněním hrtanu a tracheostomií, kteří jsou v domácím prostředí 

a pouze docházejí na pravidelné dispenzární kontroly. Zajímalo mě, jestli nemocní 

zvládají ošetřování tracheostomie sami, nebo za asistence někoho jiného. Tato a další 

otázky mne vedly ke zpracování tohoto tématu, stanovení si cílů, hypotéz, otázek 

dotazníkového šetření. První stanovený cíl se věnuje soběstačnosti pacientů v ošetřování 

tracheostomické kanyly v domácím prostředí. Druhý stanovený cíl se zabývá tím, jak 

nemocní vnímají svůj nový vzhled s tracheostomií, jako kritérium tohoto cíle jsem 

zvolila časový horizont půl roku a déle po té, co jim byla tracheostomie provedena. 

Posledním stanoveným cílem bych se ráda dozvěděla, kde nemocní získávají nejvíce 

užitečných informací o péči o tracheostomii a kdo jim tyto informace podává. Ráda 

bych se pomocí této bakalářské práce pokusila zlepšit edukaci pacientů do domácího 

prostředí a pokusila se vytvořit návrh edukačního listu, týkající ho se postupu výměny 

tracheostomické kanyly, který by podpořil edukační proces zdravotníků a pomohl 

pacientům zvládnout tento úkon.  
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2 Teoretická část 
 

2.1  Anatomicko-fyziologický úvod 
 

Anatomie hrtanu 

     Hrtan (larynx) je dutý orgán sloužící k dýchání, tvorbě hlasu a k uzávěru průdušnice. 

Larynx se řadí mezi dolní cesty dýchací a to jak anatomicky, tak i funkčně. Je tvořen 

chrupavčitou kostrou, klouby, svaly a vazy. Hrtan nalezneme na přední straně krku, 

v dospělém věku nejčastěji mezi horním okrajem třetího krčního obratle a dolním 

okrajem šestého krčního obratle, měří okolo 5 centimetrů.  Larynx je upevněný 

k jazylce a přes ni k bázi lební. Volné spojení hrtanu s okolím pomocí svaloviny 

a dolního svěrače hltanu umožňuje pohyblivost ústrojí při polykání, při pohybech krku 

a také při fonaci. Kostru hrtanu tvoří devět chrupavek – tři jsou velké nepárové a tři 

malé párové. Základem kostry hrtanu je prstencová chrupavka, vpředu se nachází 

chrupavka štítná. Epiglottis se připojuje na zadní plochu chrupavky štítné, svou 

dilatovanou částí uzavírá vchod do hrtanu. Hrtan dělíme na glottis, úroveň hlasivek, 

prostor nad nimi se nazývá supraglottis a prostor pod nimi infraglottis. (11, 12, 18, 23) 

     Svaly hrtanu se rozdělují na vnější a vnitřní. Vnitřní hrtanová svalovina má větší 

význam při fonaci než při polykání, vnější naopak. Cévní zásobení pochází z arteria 

carotis externa větví arteria thyroidea superior a vrací se z vena thyroidea 

do vena jugularis interna. Lymfa ze supraglottis a glottis odtéká do uzlin karotického 

trigona, z infraglottis do tracheálních uzlin. Nad hlasivkami a pod nimi se nacházejí 

bohatě členěné mízní cévy, které jsou spojeny po obou stranách. To se především 

projevuje v šíření zánětů a rakoviny v této oblasti. Hlasivkám chybí stranové propojení, 

protože se zde jen minimálně nachází vasa lymfatica. Nervus vagus jej inervuje 

senzitivně i motoricky. Z jeho větve nervus laryngeus recurrens jsou inervovány vnitřní 

hrtanové svaly. (11, 23) 

 
Funkce hrtanu 

     Hrtan má dvě původní funkce. První z nich zajišťuje uzávěr dolních cest při polykání 

a druhou původní funkcí je potom kašel, který slouží k čištění tracheobronchiálního 

stromu. Tyto dvě původní funkce jsou reflexními ději, které ovládá jak senzitivní, tak 

i motorický nervus vagus. Trojhran, kterým proudí vzduch, je vytvořen zadní 
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komisurou a abdukcí hlasivek, v tomto postavení jsou při volném dýchání. Vývojově 

mladší funkcí laryngu je tvorba hlasu, k čemuž je zapotřebí dechového ústrojí 

a rezonančních prostor. Hlas lze tvořit na principu dvou protilehlých pasivně 

kmitajících hlasivek. Uzavřené hlasivky jsou přiměřeně svému odporu opakovaně 

v pravidelných intervalech rozráženy tlakem vzduchu pod glottis. Proud vzduchu je 

přerušen ve chvíli, kdy poklesne tlak pod otevírací hodnotu. (23) 

 

2.2  Patologie hrtanu 

     Ve vchodu hrtanu a na hlasivkách se nachází dlaždicový vrstevnatý nerohovějící 

epitel, zbylé části hrtanu jsou pokryté epitelem respiračním s řasinkami, které kmitají 

ke vchodu. Hranice mezi těmito epitely je neostrá, tvoří ji vzájemné ostrůvkové 

průniky. Nejčastěji z ostrůvků dlaždicového epitelu vychází nádorové onemocnění 

hrtanu. Porucha funkce uzávěru laryngu a následně aspirace vzniká po supraglottických 

laryngektomiích, v opilosti a v bezvědomí. Vagovagální reflex nejčastěji způsobuje křeč 

hlasivek a také laryngospasmus při zánětech zužujících průsvit hrtanu. Inspirační 

dušnost je projevem porušeného toku vzduchu hrtanem. Stenóza hrtanu se projeví 

ve chvíli, kdy dojde u dospělého člověka k zúžení průsvitu na dvě třetiny. Dýchání je 

omezeno nejen vlastní stenózou, ale i změnou proudění vzduchu z laminárního 

na turbulentní. Na klinický stav pacienta má také vliv rychlost vzniku zúžení hrtanu 

a možnost nástupu kompenzačních mechanismů. (23) 

     Kašel je nejvýznamnějším obranným reflexem dolních cest dýchacích. Značí 

přetížení čistící funkce řasinkového epitelu s retencí sekretu, vdechnutí cizího tělesa 

nebo podráždění zánětem, nádorem či úrazem. Kašel lze rozdělit na produktivní, 

vlhký, a nebo naopak neproduktivní, suchý, dráždivý. Prudkým exspiriem ze subglottis 

do otevřené glottis se vyvolá chrchlání a kýchání. (23) 

 
2.2.1 Nádory hrtanu 

    Kromě kůže je v laryngu možno nalézt mnohem častěji maligní nádorová 

onemocnění než v jiných orgánech hlavy a krku. Promítá se tu působení škodlivin 

zevního prostředí, požívání levného alkoholu, několikaleté kouření a také zdlouhavé 

záněty v dýchacích cestách. (16, 24)  
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Benigní nádory hrtanu 

     Benigní nádory hrtanu mohou být děleny na pravé a nepravé. Mezi nepravé patří 

hlasivkové polypy na podkladě zánětu nebo funkčního přetížení; do této skupiny lze 

také zařadit kély nebo cysty. Papilom, hemangiom, adenom, chronom jsou představiteli 

pravých benigních nádorů. Benigní nádory hrtanu se mohou vyskytnout v kterémkoliv 

věku. Ve vzniku a vývoji chorobných změn se také uplatňuje HPV virus, nejčastěji typ 

šest a jedenáct. (16, 24) 

 
Maligní nádory hrtanu 

     Z epidemiologického hlediska jsou nádory hrtanu nejfrekventovanějším maligním 

onemocněním v ORL oblasti. Dle statistik se nejčastěji objevují u mužů po čtyřicátém 

roku života a z pohledu věkového rozdělení populace je největší procento nemocných 

kolem šedesátého roku. Zhruba desetina nádorů vzniká na základě zvratu 

z prekancerózy, zbylých devadesát procent prudkým zvratem s krátce trvající 

anamnézou. Z histologického hlediska se téměř vždy jedná o různý stupeň formy 

dlaždicového karcinomu, vzácnějších papilokarcinomů a karcinomů verukózních. 

Tumor hrtanu může postihnout jakoukoliv jeho část, přičemž pro nemocné je nejlepší 

variantou ten nádor, který se nachází v glottické části hrtanu a to z důvodu, že pacient 

brzy navštíví lékaře. Z této oblasti nádory téměř nemetastazují, na rozdíl od pacientů 

s tumory supraglottickými a infraglottickými. Nádory ve vchodu hrtanu mají tendenci 

vředovatět, infikovat se a tím způsobují obtížné polykání. Podhlasivkové nádory jsou 

velmi časté. (16, 24) Obrázek v příloze číslo 4. 

 
Rozdělení klinického stadia dle TNM klasifikace 

     TNM klasifikace se používá pouze při hodnocení maligního nádorového 

onemocnění, kdy je již diagnóza histologicky ověřena. Aby mohla být stanovena 

kategorie T (tumor – přítomnost nádoru), jsou nutná vyšetření, jako je např. 

laryngoskopie a jiné zobrazovací metody či klinické vyšetření. Kategorie N (nodi – 

zasažení uzlin) a M (metastasis – přítomnost metastáz) jsou určovány podle klinických 

vyšetření a zobrazovacích metod. (27, 36) Podrobné rozdělení v příloze číslo 5. 

 „Hodnocení klinického stadia: 

I. stadium: T1N0M0, 

II. stadium: T2N0M0, 

III.  stadium: T3-4N0M0, 
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IV.  stadium: T1-4N1- “ (CHLÁDEK, Praha 1985, strana 134) 

přičemž III. a IV. klinické stadium lze zařadit do pokročilého stadia nádorového 

onemocnění hrtanu. (3, 18) 

 
Metastázy 

     Metastázy se nejčastěji objevují až v pokročilých stadiích nádorové onemocnění 

hrtanu. Metastázy je možno nalézt buď vzdálené, nebo ve spádových uzlinách. 

Metastázy jsou v momentě diagnostikování nádorového onemocnění přítomny 

u glottické formy pouze v malém procentu díky včasné diagnóze, pomalému růstu 

a minimální přítomnosti lymfy v glottické oblasti. V případě jejich výskytu se nacházejí 

ve spádových uzlinách prelaryngeálních. V supraglottické a subglottické oblasti bývají 

nádory nalezeny častěji a většinou pozdě, protože pacienty obvykle nádor ani chrapot 

neobtěžuje. Z této oblasti je lymfa odváděna do karotického trigona, z podhlasivkové 

oblasti do uzlin peritracheálních. Vzdálené metastázy se objevují především v plicích 

a játrech. (24) 

 
2.2.2 Příčiny a příznaky 

Mezi nejčastější příčiny vzniku maligního onemocnění hrtanu se uvádí: 

• kouření – s abusem minimálně dvacet cigaret denně po dobu dvaceti let 

• pravidelné a časté požívání alkoholu – zejména levného (pivo, rum) 

• genetické faktory  

• stres 

přičemž největší podíl na vzniku maligního onemocnění hrtanu má první a druhý bod. 
(12, 13, 18) 

 

     Symptomy se odlišují dle zasažené oblasti a rozsahu tumoru. Hlasivky zasažené 

i malým nádorem se projevují chrapotem. (17, 24) 

„Proto každý chrapot trvající déle než tři týdny musí být vyšetřen ORL lékařem. Při lokalizaci 

nádoru v supraglottis mohou být prvními příznaky pocit cizího tělesa, odynofagie, dysfagie. 

Dušnost a hemoptýza jsou příznakem pokročilého nádoru.“ (NOVÁKOVÁ, Praha 2011, strana 
166)  

 



 19 

2.2.3  Diagnostika 

     Na stanovení diagnózy spolupracuje mnoho týmů zdravotnických pracovníků, 

zvláště z otorinolaryngologie, patologie, ale i pracovníci ze zobrazovacích pracovišť. 

Anamnéza patří mezi nejvýznamnější vyšetření při diagnostice nádorového onemocnění 

hrtanu. Následně jsou zjišťovány další celkové příznaky a rizikové faktory. Pacient 

v rámci dalšího postupu absolvuje fyzikální (fyzické) vyšetření pohledem a pohmatem, 

laryngoskopii jako nepřímou endoskopickou metodu, přímou mikrolaryngoskopii 

s odebráním vzorku tkáně na bioptické vyšetření. Nedílnou součástí diagnostiky jsou 

také zobrazovací metody. Mezi ně se řadí rentgenový snímek plic, z důvodu vyloučení 

vzdálených metastáz, magnetická rezonance a počítačová tomografie k přesnému 

zobrazení tumorového ložiska a jeho prorůstání chrupavkou laryngu. Pomocí sonografie 

krku je posuzováno, zda jsou nádorem zasaženy tepny krku a rozsah zasažení uzlin 

krku. Doplněna může být i sonografie dutiny břišní pro kontrolu jater, zda nejsou 

napadeny vzdálenými metastázami. (13, 16, 18) 

 

2.2.4 Léčba 

     Pro zvolení adekvátní léčby se přihlíží k celkovému stavu pacienta, rozsahu tumoru 

a přítomnosti či absenci metastáz. Možnými léčebnými postupy jsou: 

• Chirurgická léčba, bude podrobněji popsána v dalším textu 

• Aktinoterapie, která znamená léčbu ionizujícím zářením 

• Kombinace dvou výše uvedených 

• Kombinace aktinoterapie a systémové celkové chemoterapie, popřípadě navíc 

doplněno chirurgickou léčbou. 

     Raně zjištěné formy nádorů hrtanu jsou většinou léčeny monoterapií, pokročilejší 

stádia kombinovaně - chirurgicky s následnou aktinoterapií. Některé typy nádorů 

vyžadují totální laryngektomii, to znamená úplné odstranění hrtanu. Jelikož je to ale 

velice náročný operační výkon, je k ní přistupováno až v momentě, kdy léčba 

chemoterapie a radioterapie selhala. V opačném případě, pokud byla léčba úspěšná, 

pokračuje se v ní i nadále bez nutnosti chirurgického řešení. V situaci, kdy byl hrtan 

odstraněn, je nedílnou součástí pooperační léčby také naučit pacienta mluvit 

s náhradními mechanismy pro tvorbu hlasu. Léčba glottických nádorů spočívá také 
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v částečném odebrání hlasivek, které se provádí při časném stádiu rakoviny, v pokročilé 

fázi je obvykle přistupováno k úplné laryngektomii. U nádorů v nadhlasivkové oblasti 

se může zvolit částečná resekce laryngu, v pokročilých stádiích se provádí totální 

laryngektomie v kombinaci s ozářením. U nádorů v pokročilé fázi jsou preventivně 

odstraněny spádové uzliny. Při léčbě nádorového onemocnění hrtanu je jednou 

z možností léčba ozářením pomocí megavoltážních zdrojů. Jsou to zejména urychlovače 

s nejmenší dávkou 60 Gy, kterou je pacient postupně ozářen. Nedílnou součástí léčby je 

také rehabilitace, zaměřená především na polykání a dýchání. (13, 16, 17, 18, 24) 

 
 Chirurgické léčebné postupy 

     Jak již bylo výše uvedeno, jednou z možností léčby nádorového onemocnění hrtanu je také 

léčba chirurgická. Zvoleno může být několik způsobů chirurgických řešení. Volba operačního 

postupu závisí na rozsahu nádoru, jeho lokalizaci a přítomnosti či absenci metastáz.  

Zde jsou uvedeny možné chirurgické zákroky: 

• Endoskopické odstranění prekancerózy 

• Chordektomie, kterou se rozumí odstranění nádorem zasažených hlasivek 

• Parciální laryngektomie, která znamená částečné odstranění hrtanu, kdy se odebere 

pouze část hrtanu, zasažená tumorem  

• Totální laryngektomie, při které je odstraněn celý hrtan, obvykle včetně spádových 

uzlin.   

• Horizontální laryngektomie, kdy jsou odstraněny tumory v supraglottické části hrtanu 

a resekce je vedena nad glottis (6, 12, 13, 18)  

 

Radioterapie 

     Radioterapie patří mezi základní možnosti terapie u nádorového onemocnění hrtanu. 

Cílem léčebné radioterapie je snaha získat kontrolu nad onemocněním v širším měřítku. 

Při léčbě radioterapií se musí přesně zacílit tumor, obvykle se na kůži pacienta nakreslí 

křížek, a aplikuje se maximální dávka do tumoru, ale s podmínkou, aby byla co nejméně 

zasažena okolní tkáň. Stále lepší výsledky jsou zajištěny díky vývoji nových 

technologií.  

     Radioterapie se dělí na kurativní, radikální nebo paliativní. Kurativní a radikální 

radioterapie mají za cíl zničit nádorové buňky a to i přesto, že mohou nastat dočasné 
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nežádoucí účinky. U kurativní a radikální léčby se používá dávka o velikosti až 70 Gy. 

Paliativní radioterapií jsou odstraňovány obtíže a zmenšují se příznaky choroby. Sama 

paliativní radioterapie nesmí mít nežádoucí účinky, jako je tomu u kurativní nebo 

radikální radioterapie, nýbrž pouze nežádoucí účinky spojené s aktuální léčbou. 

Aplikovaná dávka paliativní radioterapie činí jednu až dvě třetiny dávky kurativní. (16, 

17, 18, 19, 27) 

 

2.2.5  Prognóza 

     Během léčby mnoho nemocných špatně spolupracuje. Třetina těch, kteří zemřou 

do 5 let od zahájení léčby, umírají na jiné onemocnění, často spojené s kuřáctvím 

a alkoholismem. U zbylých dvou třetin pacientů nastává smrt převážně na obtížně 

zvládnutelné, vzdálené a regionální metastázy. Nemocní po parciální resekci hrtanu 

a následném ozařování mohou obvykle opět vykonávat své původní zaměstnání, to ale 

neplatí u těžce fyzicky pracujících jedinců. Pacienti s laryngektomií jsou vždy v plné 

invaliditě, pokud ale mají vhodné podmínky, které jim pomáhá zajistit rodina, přátelé, 

zaměstnavatel, jsou mnohdy schopni stejného nebo jiného povolání. Nemocní posléze 

pravidelně navštěvují zdravotnická zařízení, kde byli léčeni. (24) 

 

2.3  Tracheostomie 

     „Tracheostomie je stav, kdy je průdušnice (trachea) uměle spojena s povrchem těla 

jakoukoli metodou. Tracheostomie by měla být prováděna jako plánovaný výkon u nemocných 

se zajištěnými dýchacími cestami. Tracheostomie není považována za způsob prvního 

urgentního zajištění dýchacích cest. Při urgentním zajištění dýchacích cest je metodou volby 

prakticky vždy intubace průdušnice.“ (SLEZÁKOVÁ, Praha 2009, strana 151) 
 

     Tracheostomie u nádorového onemocnění hrtanu je klasický operační výkon, 

prováděný v celkové anestezii na operačním sále, kdy se po cca šesti centimetrech, 

nejčastěji horizontálním řezem v oblasti jugula, provádí preparace a odtlačení měkké 

tkáně krku do stran, podvážou se otevřené cévy, protne se nebo se odtlačí istmus štítné 

žlázy a je preparován prstenec průdušnice. Průdušnice je chirurgicky otevřena mezi 

jejím druhým a třetím nebo třetím a čtvrtým prstencem. Nikdy se nepřerušuje první 

prstenec, z důvodu možných následných komplikací, například může jít o stenózu 

hrtanu. Takto incizovaný lalok je připevněn stehy ke kůži. Po odstranění endotracheální 

rourky se zavede do tracheostomie kanyla s manžetou. (4, 9) 
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     Tracheostomie může být provedena buď jako trvalá, například u nemocných 

po totální laryngektomii, nebo dočasná. Obě tyto varianty ale mohou způsobovat 

a způsobují mnoho fyzických, duševních i sociálních traumat. Významnou součástí 

komplexní ošetřovatelské péče o tracheostomickou kanylu je edukace pacienta a jeho 

blízkých pokud o edukaci mají zájem a nemocný s edukací blízkých souhlasí. (29) 

 

2.3.1  Tracheostomická kanyla 

     Tracheostomická kanyla je pomůcka, tvarem připomínající „zahnutou rourku“. 

Volba velikosti kanyly závisí na šířce průdušnice. Díky tracheostomické kanyle je 

zajištěna průchodnost dýchacích cest. Tracheostomická kanyla se vyrábí v několika 

velikostech, délkách, tvarech, ale i z různých materiálů. Dle materiálu jsou kanyly 

děleny na plastové a kovové. Kanyla může být jednoplášťová nebo i dvouplášťová; 

s těsnící manžetou, nebo bez ní. Dále se mohou kanyly dělit na celistvé a perforované. 

Součástí tracheostomických souprav jsou vnější kanyly, vnitřní kanyly a obturátor, 

který se po zavedení kanyly vyjme. Vnější kanyla je buď opatřena šňůrkami, nebo 

balónkem, kterým se po nafouknutí zajišťuje fixace kanyly. (9, 10, 21, 29, 34) 

     Každý tracheostomovaný pacient má nárok jednou za dva roky na dvě plastové 

kanyly nebo jednou za pět let na dvě kovové kanyly. Během výkonu je nemocnému 

aplikována tracheostomická plastová kanyla s balónkem, který zabraňuje aspiraci 

pacientovy krve z rány. Pátý až šestý pooperační den se vyměňuje jednoplášťová kanyla 

za dvouplášťovou. Její výhodou je snížení frekvence odsávání, které je pro pacienta 

velice stresující. Z ORL oddělení v Krajské nemocnici Liberec, akciové společnosti 

(dále jen KNL, a.s.) nemocní obvykle odcházejí do domácího prostředí se samočistící 

kanylou, z důvodu reklamy zde bude uveden pouze její popis, nikoliv název. Kanyla je 

vyrobena z průhledného PVC materiálu, má hladký obloukový tvar se zkosenou špičkou 

(usnadňuje se tím zavedení a vyjmutí kanyly z dýchacích cest), má anatomicky 

tvarovaný pružný okraj, dutý obturátor a atraumatickou špičku, lze opakovaně použít 

i vnitřní kanylu. Je vyráběna v několika typech. (3, 7, 15, 16, 30) 

 
Plastová kanyla 

     Plastové tracheostomické kanyly jsou šetrnější, lehčí a lépe se oproti kanylám 

kovovým přizpůsobují individuálním anatomickým poměrům v trachey. Oproti kanyle 
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kovové mají plastové kanyly velkou výhodu v tom, že mohou být použity během 

radioterapie, protože nejsou zdrojem sekundárního záření. Mezi plastové kanyly řadíme 

kanyly vyrobené z PVC, silikonu, teflonu. (9, 37) 

 
Kovová kanyla 

     Kovové kanyly patřily v minulosti k nejvíce používaným druhům tracheostomických 

pomůcek - kanyl. V dnešní době jsou spíše nahrazovány kanylami plastovými. Jejich 

předností je pevnost a to, že jsou vhodné i pro úzký tracheostomický kanál, lehce se 

sterilizují a lze je také použít k postupnému rozšiřování lumen stomatu. Jejich 

nevýhodou oproti plastové kanyle je větší výskyt dekubitů v průdušnici. Tyto kanyly 

se nesmí používat při léčbě zářením. (9, 37) 

 
Perforovaná kanyla 

     Výhodou perforované kanyly je, že pacienti mohou vydechovat přirozenými 

dýchacími cestami se sníženým dechovým odporem. Pokud nemocný není po totální 

laryngektomii, jsou zachovány hlasivky a nehrozí riziko aspirace, může se užívat 

k tvorbě hlasu, fonaci. Těsnící manžeta dovoluje zavřít tracheu i při zachovalém 

dýchání a tím jsou lépe zabezpečeny dýchací cesty před aspirací. (29) 

 
Kanyla jednoplášťová a dvouplášťová, kanyla s manžetou a bez manžety 

     Kanylou s manžetou lze zcela utěsnit dýchací cesty. Manžeta je plněna vzduchem, 

kde se pravidelně několikrát denně měří tlak, jako prevence vzniku otlačenin a stenóz. 

Tento typ kanyly je zvolen v případě dlouhodobé ventilace. Kanylou bez manžety nelze 

zcela utěsnit dýchací cesty. Tento typ kanyly je zvolen zpravidla u pacientů s trvalou 

tracheostomií, může být jak kovová, tak i plastová, a to jak jednoplášťová 

tak i dvouplášťová. Oproti jednoplášťové kanyle má dvouplášťová tu výhodu, že 

se může střídavě měnit nafouknutý balónek a tím i místo v průdušnici, čímž je 

zabráněno vzniku otlaků a stenóz. (9, 37) 
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2.3.2  Péče o pacienta s tracheostomií v nemocničním zařízení 

     V nemocničním prostředí, zpravidla po provedení tracheostomie, přebírá péči 

o  pacienta s kanylou všeobecná sestra, která dotyčné místo i jeho okolí ošetřuje, odsává 

sekret z kanyly a vyměňuje čtverce. Sestra nezapomíná ani na zvlhčování vzduchu 

a postupně každý den učí nemocného, jak nejen o kanylu, ale i o tracheostomii pečovat. 

Samozřejmostí je psychická opora od sester i od lékařů. 

 
Předoperační péče 

    V předoperační péči je nutné se zaměřit na přípravu pacienta nejen po fyzické, ale 

především po i psychické stránce. Nebude-li pacient dostatečně předem edukován, bude 

jen obtížně přijímat tracheostomickou kanylu, a o to hůře se s ním bude zdravotníkům 

spolupracovat v pooperačním období. Dlouhodobá příprava pacienta začíná v momentě, 

kdy lékař indikuje operační výkon a nemocný s ním souhlasí. V případě plánovaného 

výkonu, by měl mít pacient již od svého obvodního lékaře zajištěna vyšetření, která 

mohou být případně provedena i čtrnáct dní před plánovaným výkonem. Nutno 

poznamenat, že tato vyšetření spadají do dlouhodobé předoperační přípravy, která se 

skládá z interního vyšetření, ve kterém je zahrnuto fyzikální vyšetření, fyziologické 

funkce, EKG, rentgenový snímek srdce a plic, klinické a laboratorní vyšetření, 

ve kterém vyšetřujeme moč (moč chemicky + močový sediment, cukr a aceton) a krev 

(krevní obraz, základní biochemické vyšetření, APTT a Quickův test, krevní skupinu 

a Rh faktor). (3, 7, 14) 

     Krátkodobá příprava pacienta k výkonu začíná v momentě, kdy je nemocný přijímán 

na nemocniční lůžko, zpravidla jeden den před výkonem. Krátkodobá předoperační 

příprava se dělí na fyzickou (příprava spočívá v očistě těla nemocného, prevenci 

tromboembolické nemoci – přiložení bandáží na dolní končetiny, ev. zavedení 

permanentního močového katetru, v této souvislosti je nemocný edukován, aby 

od půlnoci nejedl, nepil ani nekouřil, a nezbytné je rovněž upozornění na nutnost 

odstranění zubní náhrady, atd.), anesteziologickou (anesteziologický lékař určí, jaká 

premedikace bude pro nemocného nejvhodnější, jaké anestetikum zvolit a jak budou 

zajištěny dýchací cesty při výkonu), psychologickou (kde jsou zjišťovány největší 

obavy pacienta, kde je snaha o to získat pacientovu důvěru a snaha o to, aby pacient 

nabyl pocitu, že se může kdykoliv zeptat a „vypovídat se“; dle potřeby je možné 
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pro pacienta zajistit psychologické nebo psychiatrické intervence) a bezprostřední (zde 

už je celá předoperační příprava pouze kontrolována). (3, 7, 14) 

 

 Pooperační péče u pacienta s tracheostomií 

     Ihned po skončení operačního výkonu je nemocný stále intenzivně sledován 

anesteziologickou sestrou na dospávacím pokoji, který je součástí operačních sálů 

a to do doby stabilizace oběhu a dostatečné spontánní dechové aktivity a do obnovy 

obranných reflexů (kašel).  Pacient po tracheostomii je přeložen zpět na standardní 

oddělení ORL, po provedení totální laryngektomie je vždy umístěn na jednotku 

intenzivní péče. Předtím, než je nemocný přeložen z dospávacího pokoje na ORL 

oddělení, musí mít u lůžka připravené pomůcky pro ošetřování tracheostomické kanyly 

a pomůcky k odsávání. (Pozn. pomůcky jsou zmíněny v následujících kapitolách). 

Po překladu je stále ještě nutné pravidelně kontrolovat tlak krve, tepovou frekvenci, 

saturaci krve kyslíkem, vědomí, operační ránu. Sestra zajistí, aby měl nemocný vždy 

na dosah ruky signalizační zařízení, a dbá také na prevenci tromboembolické nemoci. 

Dle ordinace lékaře se podávají infuzní roztoky k zajištění hydratace a výživy. Výživa 

je zajištěna v prvních hodinách parenterálně, v dalších dnech nasogastrickou 

sondou. Pokud je nutné podávat dlouhodobě výživu sondou, přistupuje se k perkutánní 

endoskopické gastrostomii. Samozřejmostí je i edukace nemocného o tom, že nesmí 

sám vstávat z lůžka, přičemž o jeho první vertikalizaci rozhodne lékař. Velká pozornost 

je věnována také Redonovým drénům, odpad z nich je pečlivě zaznamenáván 

do dokumentace pacienta. Drény jsou zpravidla odstraňovány druhý nebo třetí den 

po výkonu, v momentě, kdy přestanou odvádět sekret. Pozornost je dále věnována 

operační ráně, u níž jsou sledovány možné známky infekce (zarudnutí, otok, 

patologické příměsi,…), ale také tracheostomické kanyle. Z kanyly se musí pravidelně 

odsávat sekret, dle potřeby vyměnit čtverce kolem ní a monitorovat možné krvácení. 

Během výkonu je nemocnému aplikována tracheostomická plastová kanyla s balónkem, 

který zabraňuje aspiraci pacientovy krve z rány. Obvykle druhý den po výkonu 

se vypouští balónek, pátý až šestý pooperační den se vyměňuje jednoplášťová kanyla 

za dvouplášťovou. Její výhodou je snížení frekvence odsávání, které je pro pacienta 

velice stresující. První výměny kanyl bývají často velice obtížné, proto jsou obvykle 

zaváděny pomocí zavaděče. Výběr plastové kanyly je ovlivněn tím, že je mnohem lehčí 

než kovová a není zdrojem sekundárního záření při léčbě iradiací. Obvykle devátý nebo 
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desátý den po operačním výkonu jsou nemocnému vytahovány stehy po tracheostomii. 

(3, 7, 14) 

     V časném pooperačním období (v hodinách, dnech, ale někdy i týdnech) 

je s nemocným zhoršená komunikace, pro usnadnění jsou používány kartičky, nebo je 

nemocnému poskytnuta tužka a papíry, aby nemocný mohl napsat vše, co chce sdělit. 

Délka hospitalizace závisí na zdravotním stavu pacienta, na jeho psychické stránce 

a také na jeho soběstačnosti v ošetřování tracheostomické kanyly. Pokud nemocný 

ošetřování kanyly zvládá sám velmi dobře, hospitalizace trvá okolo čtrnácti dní. Pokud 

nemocný sám péči o tracheostomii nezvládá, nebo nemá rodinu, která by mu byla 

ochotna pomoci, je často přeložen na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných a jeho 

situaci řeší sociální pracovníci. V praxi jsou následně nejčastěji umístěni v domech 

s pečovatelskou službou. (4, 6, 9, 17) 

     Zdravotníci se vždy snaží edukací nemocného připravit na následnou životní změnu, 

která nastane po výkonu, i přesto se ale často stává, že pacient vnímá změnu jako šok, 

a proto ani v pooperační péči nesmí být opomenuta ani jeho psychická stránka. 

Zdravotnický personál musí být trpělivý a ochotně nemocnému odpovídat na jeho 

dotazy a snažit se zmírňovat jeho strach a obavy. Další odborník, který je nedílnou 

součástí ošetřovatelského týmu, a podílí se na zlepšení psychické stránky pacienta, 

je logoped, s jehož pomocí se pacient učí náhradním mechanismům pro tvorbu hlasu 

během hospitalizace i po jejím skončení. (6) 

 
 Péče o kanylu 

     U lůžka nemocného jsou vždy připravené na stolku pomůcky k ošetřování 

tracheostomické kanyly. Mezi tyto pomůcky patří především: ochranné nástroje  

(rukavice, ochranné brýle, štít,...), sterilní obvazový materiál, sterilní nástroje (pinzeta, 

nůžky – mohou být i jednorázové), emitní miska, desinfekce, fixační pásky, odsávací 

cévky, odsávací přístroj, sterilní aqua k proplachu odsávací hadice, manometr 

pro měření tlaku v balónku kanyly a sterilní stříkačky. V péči o pacienta 

s tracheostomickou kanylou je kladen důraz na prevenci otlaku a stenózy průdušnice, 

čemuž lze předcházet kolmým postavením kanyly. Je nutné pravidelně měřit tlak 

v obturační manžetě manometrem; optimální nafouknutí udávají hodnoty osmnáct 

až dvacet dva milimetrů rtuťového sloupce. Dále se musí také pravidelně vypouštět 
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balonek kanyly jako prevence dekubitů, které mohou vznikat v průdušnici. Zajistí se tím 

odsání sekretu, který se nachází kolem kanyly a nad těsnící manžetou. Před tímto 

výkonem je nutné zajistit správnou polohu nemocného a poté odsát důsledně sekret 

z průdušnice a vzduch z manžety. Nemocný se chvilku volně prodýchá a posléze znovu 

aplikujeme vzduch do manžety a ještě jednou je nemocnému odsát sekret z kanyly. (9) 

 
 Toaleta dýchacích cest 

     V brzkém pooperačním období je nutné zajistit dostatečnou toaletu dýchacích cest. 

V den výkonu, nanejvýš dva dny po něm se v dýchacích cestách sekret příliš netvoří, 

nicméně v následujících dnech je velmi hojně produkován, a to zvláště u pacientů 

kuřáků. V této době musí být nemocný velmi často odsáván a zároveň poučen o tom, 

aby nepolykal sliny z důvodu snadné aspirace. Prevencí hlenové zátky v kanyle nebo 

v trachee (zde se nachází méně často) je důkladná toaleta. Zátka vede k akutní dušnosti. 

Často se i přes důkladnou hygienu hlenová zátka vytvoří. Ve většině případů ji lze 

odstranit vykašláváním, za současného přidržování kanyly prsty, či prevencí 

povytažením kanyly z lumen průdušnice. Pokud zátku nelze vykašlat, musí se vyměnit 

kanyla. Po výkonu dochází u pacienta k výraznému nedostatku fyziologického 

zvlhčování horních cest dýchacích, a tím také dochází k vysychání sliznic v dýchacích 

cestách. Proto musí být zajištěno zvlhčování vzduchu v pokoji, kde nemocný leží. (9, 

32) 

 

 Technika odsávání 

     Odsávání by mělo být prováděno dle potřeby několikrát denně, co nejkratší dobu 

(deset až dvanáct sekund) a především atraumaticky a asepticky. Velikost odsávací 

cévky je zvolena dle průsvitu kanyly, cévka jej nesmí uzavřít. Cévku zavádíme 

do dolních cest dýchacích až k místu, kde je cítit odpor – bifurkace průdušnice, 

následně se cévka povytáhne zpět nahoru zhruba o jeden centimetr a posléze se začíná 

přerušovaně odsávat sekret za současného vytahování cévky ven. U odsávání se musí 

sledovat fyziologické funkce, kvalita a množství sekretu. Nakonec je odsávací hadice 

propláchnuta sterilní aquou, aby zde sekret nezaschl. V nemocničním prostředí se 

do stomie může cévka zavádět pouze jednou, stejně tak i v domácím prostředí. (9) 
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 Zvlhčování vzduchu 

     Vzduch lze zvlhčovat buď pasivně, nebo aktivně. Pasivní zvlhčování spočívá v tom, 

že na teplé topení bude položena mokrá látka (např. prostěradlo) nebo bude zavěšena 

přímo nad lůžko (tzv. mokrý stan). Tuto metodu si může nemocný provádět i sám doma. 

Další možnost pasivního zvlhčování spočívá v tom, že namočené gázové čtverce budou 

omotány okolo fixační pásky. Mokrý čtverec se může přiložit i přes otvor kanyly. 

Aktivní zvlhčování znamená aplikaci určitého množství (zpravidla 0,5-1ml) 

fyziologického roztoku několikrát denně, například aquy, přímo do kanyly, a dále také 

aplikaci kyslíku a různých inhalačních směsí pomocí nebulizátoru. Při inhalaci nemocný 

vdechne aerosol, který se dostává až do plic. Podobně mohou být aplikovány i roztoky 

solí natria, mukolytik a jiných léků přímo na sliznici dýchacích cest. Podáním léků 

v této formě dochází ke snížení dávky za současného většího účinku. (9, 34) 

 
 Převaz kanyly 

     Převaz tracheostomické kanyly začíná vždy tím, že je nemocnému z kanyly odsáván 

sekret (viz. výše). Stejně tak je nutné odsát sekret z dutiny ústní, případně odsát sekret 

z okolí kanyly, pokud se zde nachází hleny. Dále je třeba očistit a odesinfikovat okolí 

tracheostomie, ránu sterilně překrýt a kanylu připevnit kolem krku fixační páskou, aby 

nebyla povytažena z lumen průdušnice. Páska by měla být natolik utažena, aby mohl 

být mezi pásku a krk nemocného vsunut pouze jeden prst. Převaz kanyly by měl být 

prováděn alespoň dvakrát denně a dále vždy podle potřeby. Pomůcky nutné pro převaz 

kanyly a postup převazu kanyly jsou podrobně zmíněny v dalších kapitolách. (9) 

 

Nácvik ošetřování tracheostomie pacientem 

    S edukací pacienta o ošetřování tracheostomie je nutné začít co nejdříve. Pacient se 

během nácviku učí, jak vyměnit tracheostomickou kanylu. Hlavním cílem nácviku je 

dosažení co největší soběstačnosti před propuštěním do domácího prostředí. V současné 

době se vyrábí mnoho pomůcek, které usnadňují a zpříjemňují život nemocným. Patří 

mezi ně šátky, kartáčky, odsávačky, filtry, zvlhčovače, inhalátory atd. Tracheostomické 

filtry slouží k oteplování a zvlhčování vdechovaného vzduchu a také ke snižování 

množství vdechnutých cizích částic, čímž slouží jako náhrada horních cest dýchacích. 

Nácvik nemocného k ošetřování tracheostomické kanyly závisí na jeho zdravotním 
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i psychickém stavu. Obvykle 3. - 5. den po výkonu se pacient učí vyměňovat vnitřní 

část kanyly, posléze 5. - 7. den se učí vyměňovat celou kanylu. Nácvik probíhá 

před zrcadlem a mimo výměny kanyly se také pacientovi ukazuje, jak kanylu čistit 

kartáčky, jak ji upevnit fixačními páskami, a také jak vyměnit čtverce pod kanylou. (9, 

32) 

     Před začátkem nácviku je třeba si připravit všechny pomůcky, které budou k převazu 

potřeba. Patří mezi ně: 

• tracheostomická kanyla  

• kartáčky  

• vatové tyčinky   

• sprchový chránič 

• krční pásky    

• ochranný rolák, šátek  

• čtverce pod kanylu 

• nůžky 

• zrcadlo 

• fixační pásky nebo tkanice     

• čisticí prostředky          

• odsávací přístroj    

                 

     Výměna tracheostomické kanyly probíhá následovně: nejprve si musí pacient 

přichystat všechny výše uvedené pomůcky a umýt si řádně ruce, dále si sedne nebo 

stoupne před zrcadlo a provede mírný záklon hlavy. Nůžkami přestřihne fixační pásku 

nebo tkanici. Opatrně vyjme kanylu z tracheostomatu a jemně očistí a ošetří stoma. 

Pacient má vždy dvě kanyly, jednu zavedenou v tracheostomatu a druhou na výměnu. 

V domácím prostředí může nechat nemocný kanylu odmočit, důkladně vyčistit 

kartáčkem, v případě kovové kanyly ji může půl hodiny nechat vyvařit. Na ORL 

oddělení v KNL, a.s. sestry doporučují nemocným čistit kanylu v „jarovém“ roztoku.  

V rámci dalšího postupu se do čisté kanyly zavede zavaděč a konec se potře 

parafinovým olejem nebo lubrikantem. Při nádechu vloží pacient kanylu zpět 

do trachostomatu nejlépe pod úhlem čtyřiceti pěti stupňů a odstraní zavaděč. Pomocí 

ČISTICÍ PRÁŠEK:  Jedna 
polévková lžíce se nechá 
rozpustit v určeném množství vody, 
oddělené kanyly se do něj ponoří na 
10 až 15 minut, dále je 
nutné je vypláchnout vodou 
KIT: je vhodný pro čištění 
kanyl z PVC materiálu 
KONCENTRÁT: určené množství 
koncentrátu se zalije vodou, 
oddělené kanyly se ponoří na 
určenou dobu, je nutné je nechat 
řádně vyschnout, před použitím se 
musí kanyly potřít parafinovým 
olejem 
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fixační pásky upevní kanylu ke krku. Fixační páska by měla být utažena tak, že 

se pod ní může podsunout pouze jeden prst. Nakonec vloží do kanyly kovovou vložku 

a zajistí „zobáčkem“. (9, 28) 

 

Zajištění výživy po výkonu  

     Během operačního výkonu, kdy byl pacientovi odebrán celý hrtan včetně uzlin 

a okolních tkání, nebo byla pouze provedena tracheostomie, se zavádí nasogastrická 

sonda, která je minimálně jeden den na spád, jako prevence zvracení. V případě, že by 

nemocný zvratky aspiroval, hrozí riziko udušení a další komplikací je potom 

kontaminace rány. První nebo druhý pooperační den touto sondou již nemocnému 

obvykle podáváme výživu v bolusech. Pacienti s onkologickým onemocněním 

a po takto náročném operačním výkonu a se sondou (buď nasogastrickou nebo 

perkutánní endoskopickou gastrostomií) jsou ohrožení malnutricí. Většina nemocných 

v průběhu léčby ztratí na váze. Znovu se nemocný učí polykat okolo osmého 

pooperačního dne. Na oddělení ORL v KNL, a.s. to zpravidla učí nemocné tak, 

že pacient desetkrát až dvacetkrát denně po lžičkách „poválí“ roztok aquy s jednou 

rozpuštěnou tabletou Pamiconu v ústech a opět ji vyplivne. V dalších dnech mají 

nemocní objednanou tekutou dietu. Postupně přechází na dietu číslo jedna, na které 

mohou nemocní setrvat dva až tři dny a následně k dietě číslo dva, kterou mají také 

několik dní. Pacienti s tracheostomií mají velký problém s polykáním tekutiny s kousky, 

například polévku, na rozdíl od nemocných po totální laryngektomii. Na oddělení ORL 

se obvykle cedí polévky, aby v nich nebyly žádné kousky a to tak, aby jednalo se pouze 

o čistý vývar. (4, 6, 13, 17)  

 
 Nejčastější chyby v ošetřování tracheostomie 

      Mezi nejčastější chyby v ošetřování tracheostomie patří nedostatečně zvlhčený 

vzduch, jehož následkem se poruší činnost epitelu v dýchacích cestách a s tím je 

spojené zvýšené riziko infekce, rychlé zasychání sekretu, tvorba krust a také může dojít 

k ucpání tracheostomické kanyly nebo dýchacích cest. Mezi další chyby lze zařadit 

nedostatečnou péči o vnitřní část tracheostomické kanyly nebo nepravidelné výměny 

celé kanyly (dvouplášťová by se měla vyměňovat v intervalu jednoho až dvou týdnů). 

Chybou je ale i povytažení tracheostomické kanyly z lumenu průdušnice – dochází 
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k němu při nedostatečném upevnění, nešetrné manipulaci nebo při kašli. Další problém 

vzniká při nedostatečném upevnění tracheostomické kanyly. (9) 

 

2.3.3 Péče o pacienta s tracheostomií v domácím prostředí 

 Poučení nemocného před propuštěním do domácího prostředí 

     V momentě, kdy lékař rozhodne, že nemocný může být propuštěn do domácího 

ošetřování, edukují pacienta sestry i lékaři. Ti musí především pacienta poučit o stavech 

ohrožujících život (zátka v tracheostomické kanyle) a dále o jiných komplikacích, které 

mohou vzniknout a především musí pacienta poučit o tom, aby v tomto případě 

závažných komplikací okamžitě zavolal rychlou záchrannou službu, nebo pokud stav 

pacienta nebude natolik vážný a bude potřebovat informace, aby zavolal buď 

na ambulanci ORL, nebo také na záchrannou zdravotnickou službu, kde mu ochotně 

informace poskytnou, aniž by musela k němu sanita přijet. Dále je pacient edukován 

o nutnosti pravidelných kontrol a to nejen na samotném ORL oddělení, ale 

i v onkologických ambulancích ORL. Dispenzarizace probíhá obvykle v nemocnici, kde 

byl pacient léčen, nebo v nemocnicích s onkologickým centrem. Zde se sleduje 

tracheostomie, provádí se kontrolní RTG snímek, ultrasonografické vyšetření, vyšetření 

laryngoskopem. Četnost dispenzárních kontrol ordinuje lékař dle stavu nemocného. 

Dále lékař poučuje o nutnosti dodržování léčebného režimu (to znamená např. o zákazu 

zvýšené fyzické námahy, zákazu plavání), ale i o možnostech domácí péče, 

psychologické, ev. psychiatrické možnosti léčby. (9, 13, 28) 

     Následně sestry rozšiřují edukaci o nácvik ošetřování. Před propuštěním 

do domácího prostředí, musí pacient prokazovat nejen teoretické, ale především 

i praktické dovednosti v ošetřování tracheostomie. Pacient by měl tracheostomii 

především umět sám zcela ošetřit a také by měl umět vyměnit si kanylu. 

Před propuštěním sestra znovu nemocnému zopakuje a ukáže celý postup, popřípadě 

pouze dohlédne na správnost výměny a čištění kanyly. Musí nemocnému znovu 

vysvětlit rizika komplikací, které mohou nastat a musí jej poučit o nutnosti zvlhčování 

vzduchu, o správné technice odsávání a sterilitě odsávání, která je při něm velmi 

důležitá, dále o nutnosti pravidelně čistit kanylu, o nepodceňování její výměny, 

o dostatečné fixaci kanyly, o správné péči o těsnící manžetu. Dále informuje o možné 

ztrátě hlasu, o zhoršené schopnosti vykašlávání, kdy při kašli si musí pacient kanylu 
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přidržovat tak, aby zůstala v lumen průdušnice, o dušnosti, polykacích obtížích, 

o možném častějším vracení se potravy ze žaludku, o možných bolestech při výměně 

kanyly a při odsávání sekretu, o poškození kůže v okolí tracheostomie a také 

nezapomíná edukovat o ztrátě fyziologických funkcí nosu (často se objevuje pocit 

„ucpaného“ nosu). Pokud nemocný potřebuje pomoc a souhlasí s tím, obvykle se 

k edukaci, jak ošetřovat kanylu, přizve i jeho rodina, s níž je nejčastěji nemocný 

v kontaktu (partner/partnerka, děti). Rodina, pokud je ochotna a schopna, může 

ošetřovat tracheostomii svého blízkého až do doby, než se to naučí sám, nebo než se 

jeho psychický stav zlepší. V tomto případě je nemocný informován o možnosti 

sjednání domácí péče, kdy sestra přichází k nemocnému domů a kontroluje správnost 

ošetřování tracheostomie, ev. doplňkově pomáhá v ošetřování. Pokud pacient bydlí sám, 

nebo v péči potřebuje malou pomoc a nemá rodinu, je obvykle překládán na oddělení 

dlouhodobě nemocných, kde mu o kanylu pečuje zdravotnický personál. V tomto 

případě se do péče o nemocného zapojí i sociální pracovník, který hledá další možnosti, 

kam nemocného umístit. Zpravidla to jsou domy s pečovatelskou službou. (9, 13, 28) 

     Jak již bylo uvedeno výše, péči o kanylu se učí pacient téměř od samého začátku 

po operačním výkonu, tj. od doby, kdy je toho sám schopný (zpravidla již 2. až 3. 

pooperační den) a kdy je jeho psychická stránka již lepší a začíná přijímat nový tělesný 

obraz. Znovu jsou proto nemocnému zopakovány dosavadní informace a je upozorněn 

na nevhodnost plavání. Koupel pacienta je možná pouze s dozorem. Doporučuje 

se sprcha, při níž musí mít nemocný nasazenou krytku na tracheostomii, která je 

součástí balíčku, který mu předepíše obvodní lékař. Nemocný odchází z nemocnice se 

dvěma kanylami a pouze s malým množstvím čtverců tak, aby mu vystačily maximálně 

na dva dny, proto musí nemocný obvodního lékaře navštívit co nejdříve po propuštění 

z nemocnice, aby mu obvodní lékař předepsal všechny pomůcky, které pacient 

potřebuje k ošetřování tracheostomie (čtverce, desinfekce, pásky, kartáčky atp.). Tento 

balíček je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Sestra neopomene pacientovi doporučit, 

aby si doma vyhradil stolek, na kterém bude mít všechny své pomůcky nutné 

k ošetřování tracheostomie, ev. i ke krmení do sondy. Dále obvodní lékař doporučí 

nemocnému navštívit logopedickou poradnu, kde logoped vybere nejvhodnější náhradní 

mechanismus hlasu a naučí jej pacienta. (9, 13, 28) 
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Poradiační komplikace a péče o ozařovanou kůži 

     Léčba radioterapií s sebou nese řadu komplikací, způsobených negativním dopadem 

záření na zdravou tkáň. Změny na kůži, které jsou většinou vidět nejdříve, mohou mít 

u nemocných negativní vliv i na jejich psychiku. Tomu lze ale částečně předejít řádnou 

edukací a prevencí. Po několikáté dávce se objeví erytém, způsobený zánětem, 

u citlivějších osob se může již po první iradiaci objevit exantém. Tyto změny na kůži 

se souborně nazývají radiodermatitis. Nemocní jsou poučeni o tom, že dráždění, ať již 

mechanické (těsný oděv), tepelné (teplé obklady, opalování na slunci) nebo chemické 

(náplasti), kůži neprospívá, ba naopak ji zhoršuje. (16, 17, 26) 

     Každý nemocný, který prodělává terapii ozářením, je edukován o tom, jak o kůži 

v místě iradiace pečovat. Doporučuje se sprchování ozařovaného místa pouze vlažnou 

vodou, bez mýdel, sprchových gelů a zároveň jsou nemocní poučeni o nevhodnosti 

používání deodorantů. Zrovna tak se nedoporučuje otírat kůži ručníkem, pouze jej lehce 

na kůži přikládat; muži jsou edukováni o nevhodnosti klasického holení, po dobu 

ozařování by měli používat pouze elektrický strojek. Nedílnou součástí léčby je 

i promazávání kůže nejlépe několikrát denně. (16, 17, 26) 

 
Náhradní mechanismy pro tvorbu hlasu 

     Nemocní po totální laryngektomii nebo pacienti s tracheostomií se musí naučit, jak 

používat náhradní mechanismy pro tvorbu hlasu. Tato edukace je nedílnou součástí 

pooperační léčby. Možnosti především spočívají v nácviku jícnového hlasu. 

To znamená, že pacient vdechne - nabere vzduch do jícnu a pomalu ho vypouští přes 

hrtan do dutiny ústní. Edukace a nácvik jícnového hlasu se učí měsíce, asi proto ho 

v praxi užívá necelá třetina nemocných po totální tracheostomii, kteří s nácvikem začali. 

Předností je tvorba hlasu bez pomůcek. Alternativou výše uvedeného může být 

transezofageální píštěl a použití hlasové protézy. Vytvořená píštěl působí jako 

pseudoglottis. Tato hlasová protéza může být aplikována po zhojení rány 

a po dokončení komplexní onkologické léčby. Průzkumy ukazují, že až devadesát 

procent pacientů se s těmito protézami naučilo plynně mluvit. Další možností 

je elektrolarynx, což je malý vibrující přístroj, který pracuje na podkladě elektrického 

generátoru zvuku. Konec elektrolaryngu s membránou si nemocný přiloží na měkké 

části na krku. (13, 18) 
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2.3.4 Komplexní péče o pacienty s tracheostomií 

     „Období 6 měsíců je stanoveno jako minimální hranice pro adaptaci pacienta 

na tracheostomii, a to nejenom z hlediska zvládnutí ošetřování tracheostomie, výměny kanyly, 

ale i z hlediska osvojení komunikace, adaptace na změny v tělesné oblasti (ztráta hlasu, změna 

dýchání, zvýšená sekrece z dýchacích cest, porucha polykání, vyřazení respirační a čichové 

funkce nosu atd.), ale i z hlediska psychosociálního (zhoršená komunikace, ztráta zaměstnání, 

změna v sociálních rolích, strach, úzkost, beznaděj atd.).“ (ŠKVRŇÁKOVÁ, 
SLANINÁKOVÁ, Zdraví E15, Sestra 11/2010) 

 

     Mezi největší problémy, které pacienti pociťují z psychického hlediska, patří 

bezesporu ztráta hlasu a tím pádem možnost verbálního projevu. Tato změna přichází 

velmi náhle a u některých nemocných může neschopnost mluvení způsobit pocity 

bezmoci a sociální izolace, třebaže si nemocní rychle zvyknou komunikovat písemně. 

Specifickým problémem je sdělování emocí a pocitů, které nastaly v souvislosti 

se změnou (s tracheostomií) a které mohou být příčinou dalších psychických obtíží, 

tlaků a dekompenzací. Významnou ztrátu čichu a chuti, kterou pacienti před operačním 

výkonem brali jako samozřejmost, nyní mohou považovat jako nedostatečnou a může 

jim způsobovat pocity nejistoty. Pacienti po operaci také mohou negativně přijímat svůj 

nový, změněný zevnějšek, mohou se cítit odpudivě, jako by pohoršovali okolí.  

V souvislosti s těmito negativními jevy pak dochází u nemocného snadno k pocitu 

snížení hodnoty v sebe sama a k sebepodceňování. Pocit závislosti, nesoběstačnosti 

a bezmoci může vést k počáteční závislosti na nás, ošetřovatelském týmu 

(při ošetřování tracheostomie nebo při manipulaci s kanylou). Tyto pocity pak mohou 

nemocní vnímat jako snížení svého sebevědomí. To může být i jedním z důvodů, proč 

se nemocní ocitnou v depresi a nutně potřebují odbornou psychologickou 

i psychiatrickou pomoc. (6, 16, 18, 35) 

     Jak by měl ošetřující personál k nemocným přistupovat? Především tak, aby svým 

chováním nemocný získal pocit, že je nezávislý a že nepotřebuje pomoc od ostatních. 

Měl by jej podporovat v aktivitách, které jsou spojené s ošetřováním tracheostomické 

kanyly. Návod, jak ošetřovat kanylu, by měl být nemocnému poskytnut nejen slovně, 

ale i prostřednictvím popsaných obrázků. Měl by schvalovat všechny způsoby 

komunikace nemocného s okolím a seznámit ho i s dalšími variantami komunikace. 

Rozhodně by zdravotníci neměli nechat nemocného se společensky uzavřít (nejen 

komunikačně) a nechat jej izolovat se od okolí. (6, 16, 18, 35) 
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     Kvalitu života nemocných s tracheostomií nelze ztotožňovat s kvalitou 

ošetřovatelské péče. Kvalitní péče poskytnutá pacientovi by měla v nejlepším případě 

vnímanou kvalitu života zvyšovat. V dnešní době stále není přesná definice kvality 

života, protože štěstí, spokojenost a zdraví jsou proměnlivé stavy, které propojují 

duševní, sociální a tělesné hledisko života. Světová zdravotnická organizace formuluje 

kvalitu života jako dojem jednotlivce nebo skupiny o uspokojení svých potřeb a zároveň 

neodepření možnosti být šťastní a naplnění. Hledisky života, kterým nemocní přikládají 

největší váhu, jsou soběstačnost, být bez bolesti a být schopen vykonávat běžné denní 

činnosti. (9) 

     Mezi předpoklady dobrého přizpůsobení patří přítomnost sociální a emociální 

podpory rodiny, přátel, ošetřujícího personálu, eventuálně svépomocné organizace. 

Permanentní postižení zvětšuje propast mezi potřebami a možnostmi naplnit je. Tato 

propast také mění žebříček hodnot nemocného. Nemocný se vyrovnává s tělesnými, 

emociálními a sociálními faktory. Kvalita života tracheostomovaných pacientů je 

značně závislá na prognóze onemocnění. Nemocní se musí vyrovnat se situacemi jako 

je např. ztráta čichu, chuti, snížená funkce nebo dokonce ztráta těchto smyslů je 

způsobená tím, že pacient dýchá tracheostomií, jen velmi málo vzduchu prochází přes 

nosní dutinu, tím může mít pocit, že ztrácí čich, přesto se nemocný může naučit tzv. 

„zdvořilé zívnutí“  a s tím souvisí i ztráta či snížení chuti, protože vůně jídla výrazně 

přispívá na tom, jak jídlo chutná, doporučuje se jídlo více kořenit, přidat česnek, 

citrón...  Také se musí vyrovnat s neustálým zvlhčováním vzduchu, jak je již zmíněno 

výše. Je porušena i funkce smrkání; pacientům vytéká sekret z nosu a není schopen 

smrkat. Velkým problémem je také porucha nebo úplná ztráta hlasu a v neposledním 

případě také estetický dojem. K lepšímu přizpůsobení pomáhá zcela jistě i kvalitní 

psychická příprava, předoperační příprava, ale i edukace rodiny a spolupráce s ní. 

Kvalitu života mohou pozvednout i pomůcky a příslušenství, která částečně nahrazují 

ztracené funkce. (9, 18) 

 
 Sociální zabezpečení nemocných s tracheostomií 

     Do sociálního pojištění náleží důchodové pojištění, které představuje buď úplný, 

nebo částečný invalidní důchod. Tato problematika spadá do obsahové náplně zákona 

č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. O plný invalidní důchod mohou žádat pacienti 
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v okamžiku, kdy jsou v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu a poklesne jejich 

schopnost soustavné výdělečné činnosti minimálně o 66 procent nebo jsou práce 

schopni pouze zřídka ve velmi výjimečných situacích. O částečný invalidní důchod 

mohou žádat nemocní, kteří jsou rovněž v nepříznivém dlouhodobém zdravotním stavu, 

ale schopnost soustavně vydělávat poklesne pouze minimálně o 33 procent. 

Tracheostomovaným, onkologicky nemocným, jejichž léčba právě probíhá, se přiznává 

plný invalidní důchod. Nárok na jeho pobírání trvá okolo dvou let. Následně se výše 

důchodu, či jeho zrušení posuzuje dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí, 

kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění vyhlášky ministerstva zdravotnictví 

č. 284/1995 Sb. (9)  

     Výše příspěvku ze státní sociální podpory nemusí být stejně vysoká jako náklady, 

které vznikají nemocnému v souvislosti s léčbou. Jedná se o dávky, které se poskytují 

v závislosti na výši příjmu, například se jedná o sociální příplatek, příspěvek na bydlení 

a rodinu apod. Oprávnění žádat o dávky sociální péče je především prokazováno 

průkazy těžkého postižení (TP) a zvlášť těžkého postižení (ZTP). O jejich vydání 

rozhoduje lékař posudkové služby dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., Ministerstva práce 

a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 

zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky 

v sociálním zabezpečení. Zde jsou uvedena postižení a jejich zařazení do skupin, 

ke kterým se onemocnění vztahuje. Bohužel zde stomie není zmíněna, proto často 

vznikají problémy a vždy záleží na individuálním posouzení nemocného. (9) 
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3 Výzkumná část 

     Nádorová onemocnění hrtanu jsou stále nejčastějším onkologickým onemocněním 

v oblasti ORL. Ve výzkumné části jsem se zaměřila na pacienty s nádorovým 

onemocněním hrtanu a tracheostomií, která často tuto problematiku doprovází 

i v následné domácí péči.  

 
3.1  Cíle, hypotézy práce 

Cíle 

1.: Zjistit soběstačnost pacientů v ošetřování tracheostomie v domácí péči. 

2.: Zjistit, jak tracheostomovaní pacienti vnímají změnu tělesného obrazu půl roku 

po výkonu. 

3.: Zjistit, kde nemocní získávají nejdůležitější informace v péči o tracheostomii a kdo 

tyto informace podává. 

 

Hypotézy 

1. Předpokládám, že pacientům, kteří budou potřebovat pomoc při ošetřování 

tracheostomie v domácím prostředí, bude nejvíce pomáhat rodina. 

2. Předpokládám, že pacienti s tracheostomií, kteří budou negativně vnímat změnu 

tělesného obrazu a budou ji zakrývat. 

3. Předpokládám, že pacienti budou uvádět, že nejdůležitější informace spojené 

s ošetřováním tracheostomie jim poskytla všeobecná sestra na ORL oddělení. 

 
3.2  Metodický postup výzkumu  

      Pro svůj kvantitativní výzkum jsem zvolila metodu dotazníkového šetření. 

Pro umožnění výzkumu bylo nezbytné nejdříve oslovit v rámci Fakultní nemocnice 

v Motole v Praze (dále jen FN Motol) vrchní sestru ORL oddělení Janu Jandovou 

(v prosinci 2013) a dále také náměstkyni pro ošetřovatelskou péči, paní Mgr. Janu 

Novákovou, MBA (rovněž v prosinci 2013), která souhlasila s prováděním výzkum, a to 

i bez nutnosti schválení mého dotazníku etickou komisí. Tento průzkum se uskutečnil 

v rámci 8 návštěv (v lednu až březnu 2014) ve FN Motol v onkologické ambulanci 

ORL. Dotazníky byly distribuovány nemocným s nádorovým onemocněním hrtanu 

a tracheostomií. Samotný postup spočíval v tom, že sestry z onkologické ambulance mi 
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pomohly vyhledat nemocné, kteří mají tracheostomii, a zároveň jejich diagnóza zněla 

nádorové onemocnění hrtanu. Tyto nemocné jsem oslovila v čekárně a požádala je 

o vyplnění dotazníku. V případě kladného přístupu dotazník vyplnili při čekání 

na ošetření a následně jej měli možnost vhodit do schránky, na kterou jsem je předem 

upozornila. Další možností bylo odeslání dotazníku v předem nadepsané obálce poštou. 

Tuto možnost využilo 33 respondentů. 

     Během provádění praktického výzkumu v onkologické ambulanci ORL FN Motol 

jsem zpracovala z prvních 10 dotazníků předvýzkum (v únoru 2014) a z výsledů jsem 

následně zařadila 2 nejčastější volně dopisované odpovědi do nabídnutých možností. 

Po ukončení dotazníkového šetření následovalo sečtení odpovědí u jednotlivých otázek 

ze všech vyplněných dotazníků, tj. byla získána absolutní četnost jednotlivých 

odpovědí, ze které byla následně vypočítána relativní četnost, procentní hodnoty jsou 

zaokrouhleny na 2 desetinná místa. Získané hodnoty byly pomocí programu Microsoft 

Office Excel přehledně zaznamenány do tabulek. Podle doporučení a za spolupráce 

statističky byla pro statistické vyhodnocení hypotéz zvolena metoda tzv. Pearsonova 

testu dobré shody (viz příloha č. 6). Výsledky šetření mi potvrdily potřebu podpory 

edukačního procesu v praxi. Proto jsem vytvořila (únor, březen 2014) návrh edukačního 

listu s návodnými obrázky, jak vyměnit tracheostomickou kanylu. 

     K profilu vlastního dotazníku lze uvést, že obsahuje 16 otázek a 6 podotázek, kdy 

otázky číslo 1, 3, 10, 10a, 11, 12, 14, 15, 15a byly uzavřené s výběrem pouze jedné 

odpovědi, dále pak otázky číslo 6, 7, 8, 9, 11a, 12a, 13, 15b a 16  byly polootevřené. 

Výjimkou tvořily otevřené otázky č. 2, 4 a 5 požadující volnou odpověď. Dotazník je 

možné věcně rozdělit otázky do 4 částí a to do části obecné - demografické, část 

zaměřenou na edukaci nemocného, následně část zabývající se soběstačností 

nemocných v ošetřování tracheostomie v domácím prostředí a poslední skupinu tvořily 

otázky doplňující. První stanovený cíl a k němu odpovídající hypotézu představovala 

otázka č. 12 a její podotázka 12a. Druhý stanovený cíl a druhá hypotéza se ověřovala 

v otázkách č. 13 a 14. Poslední stanovený cíl a třetí hypotézu prošetřovaly otázky č. 6 

a 7. Při návrhu dotazníku byl kladen důraz především na to, aby otázky v něm byly co 

nejsrozumitelnější a nevznikaly tak problémy s interpretací otázek a tím pádem 

vyplněním dotazníku.  
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3.3  Charakteristika výzkumného vzorku 

     Osloveno bylo 60 pacientů, přičemž jeden odmítl dotazník vyplnit. Z rozdaných 59 

dotazníků bylo pro vyhodnocení použito 52 zcela vyplněných dotazníků, které tvořily 

výzkumný vzorek pro následné zpracování dat, kromě podotázek rozvádějících určitou 

odpověď na otázku předchozí, což v podstatě znamená, že u podotázek nastala 

situace, kdy se celkový počet respondentů nerovná celkové absolutní četnosti odpovědí 

u dané podotázky. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 39 mužů a 13 žen ve věkové 

skupině od 30 do 80 let, kteří v období od 23.1.2014 do 13.3.2014 navštívili 

onkologickou poradnu ORL FN Motol. Všichni tito respondenti trpěli nádorovým 

onemocněním hrtanu a měli tracheostomii déle než půl roku. Největší skupinu 29 

nemocných tvořili respondenti, kterým bylo v době výzkumu 56-65 let (56%). 23 

dotázaných (44%) bylo vyučeno a o 1 respondenta méně mělo vystudované 

středoškolské studium s maturitou (42%). 17 nemocných (33%) znalo svou diagnózu 

více než jeden rok (1 – 2 roky). Téměř polovina dotázaných (48%) měla tracheostomii 

0,5 až 1 rok.  

 

3.4  Vyhodnocení dotazníkového šetření 

     V následujícím textu jsou zpracovány jednotlivé otázky dotazníkového šetření 

a pro přehlednost jsou výsledky zaznamenány do tabulek s odpověďmi, absolutní 

a relativní četností a grafů. Následně k nim je přiřazen i komentář.  

 

Otázka číslo 1: Pohlaví: 

 

a) muž 

b) žena 

 

Tabulka č. 1, Pohlaví 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

a) muž 39 75,00% 

b) žena 13 25,00% 
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Graf č. 1, Pohlaví 

     Dotazníkového šetření se zúčastnilo 52 respondentů z toho 39 (75%) mužů a 13 žen 

(25%). 

 

Otázka číslo 2: Kolik vám je let? 
 

Tabulka č. 2, Věk 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 
30-45 let 1 1,92% 

45-55 let 5 9,62% 

56-65 let 29 55,77% 

66-75 let 13 25,00% 

76 a více 4 7,69% 
 

 

Graf č. 2, Věk 
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     Dotazníkového šetření se zúčastnil 1 nemocný (1,92%) v rozmezí 30-45 let, 5 

nemocných (9,62%), kterým je 45-55let. Nejpočetnější skupinu oslovených respondentů 

tvořilo 29 nemocných (55,77%) ve věkové hranici 56-65let. Mezi 66-75 roky se 

účastnilo 13 respondentů (25%) a starších než 76 let se zúčastnili pouze  4 nemocní 

(7,69%).  

 

Otázka číslo 3: Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
 

a) základní 

b) vyučen(a) 

c) středoškolské s maturitou 

d) vysokoškolské 

 

Tabulka č. 3, Vzdělání 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 
a) základní 6 11,54% 

b) vyučen(a) 23 44,23% 
c) středoškolské s maturitou 22 42,31% 

d) vysokoškolské 1 1,92% 
 

 
Graf č. 3, Vzdělání 

    Nemocných se základním vzděláním se průzkumu zúčastnilo 6 (11,54%), vyučených 

23 (44,23%), středoškolské vzdělání s maturitou ukončilo 22 (42,31%) a 1 (1,92%) 

vysokoškolsky vzdělaný respondent.    
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Otázka číslo 4: Kdy jste se dozvěděl(a) svou diagnózu? (měsíc, rok) 
 

Tabulka č. 4, Doba od diagnostikování nemoci 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

< 1 rok 13 25,00% 

< 2 roky 17 32,69% 

< 5 let 11 21,15% 

> 5 let 11 21,15% 
 

 

Graf č. 4, Doba od diagnostikování nemoci 

     Nemocných, kteří o své diagnóze vědí víc než půl roku, ale méně než jeden rok bylo 

13 (25%). Respondentů, kteří o diagnóze vědí více než 1 rok, ale méně než 2 roky bylo 

17 (32,69%), mezi 2 roky a roky se zúčastnilo výzkumu 11 (21,15%), stejně tak 

i nemocných, kteří ji znají více než 5 let.  

 

Otázka číslo 5: Jak dlouho máte tracheostomii? (měsíc, rok) 
 

Tabulka č. 5, Doba od provedení tracheostomie 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 
0,5- 1 rok 25 48,08% 

< 3 roky 16 30,77% 

< 5 roky 3 5,77% 

> 5 roky 8 15,38% 
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Graf č. 5, Doba od provedení tracheostomie 

     Nemocných, kteří s tracheostomií žijí půl až 1 rok, se zúčastnilo výzkumu 25 

(48,08%). 16 respondentů (30,77%) mají tracheostomii do 3 let, skupina, která má 

tracheostomii 3 tři až 5 let byli 3 (5,77%). Dlouhodobě nemocných, kteří mají 

tracheostomii déle než 5 let, se výzkumu zúčastnilo 8 (15,38%). 

 

Otázka číslo 6: Kde jste získal nejdůležitější informace ohledně ošetřování 

tracheostomie? 

 

a) na ORL oddělení v nemocnici 

b) na ORL ambulanci v nemocnici 

c) u praktického lékaře 

d) doma od sestry z domácí péče 

e) ve svépomocné skupině 

f ) na internetu, v novinách 

g) v odborné literatuře 

h) jinde 

 



 44 

Tabulka č. 6, Místo podání informací 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

na ORL oddělení v nemocnici 48 92,31% 

na ORL ambulanci v nemocnici 3 5,77% 

u praktického lékaře 0 0,00% 

doma od sestry z domácí péče 0 0,00% 

ve svépomocné skupině 0 0,00% 

na internetu, v novinách 1 1,92% 

v odborné literatuře 0 0,00% 

jinde 0 0,00% 
 

 

Graf č. 6, Místo podání informací 

      Na otázku číslo 6 odpovědělo a) oddělení ORL v nemocnici – celkem 48 

respondentů (92,31%). 3 dotazovaní (5,77%) odpověděli, že byli edukování o péči 

o tracheostomii na ORL ambulanci. Pouze 1 jeden nemocný (1,92%) hledal 

v intenetových vyhledávačích, jak pečovat o tracheostomii.  

 

Otázka číslo 7: Kdo vám podal nejdůležitější informace ohledně ošetřování 

tracheostomie? 

 

a) lékař 

b) všeobecná sestra 

c) zdravotnický asistent 
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d) jiný zdravotnický pracovník  

e) rodina 

f) kamarád 

g) člen svépomocné skupiny 

h) pacient se stejnou diagnózou 

ch) někdo jiný 

Tabulka č. 7, Osoba podávající informace 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

lékař 11 21,15% 

všeobecná sestra 38 73,08% 

zdravotnický asistent 2 3,85% 

jiný zdravotnický pracovník  0 0,00% 

rodina 0 0,00% 

kamarád 0 0,00% 

člen svépomocné skupiny 0 0,00% 

pacient se stejnou diagnózou 0 0,00% 

někdo jiný 1 1,92% 
 

 

Graf č. 7, Osoba podávající informace 

     Nemocné edukoval lékař celkem v 11 případech (21,15%), všeobecná sestra byla 

zvolena ve 38 dotaznících (73,08%). 2 nemocné edukoval zdravotnický asistent. 1 

respondent (1,92%) uvedl, že mu ohledně nemoci nebyly poskytnuty žádné informace.  
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Otázka číslo 8: Čeho se týkaly pro vás nejdůležitější informace ohledně 

ošetřování tracheostomie? (můžete označit více odpovědí) 

 

a) techniky odsávání 

b) výměny kanyly 

c) upevňování fixačních pásků 

d) chyb v ošetřování tracheostomie 

e) ošetřování pokožky v okolí tracheostomie 

f ) něčeho jiného 

   

Tabulka č. 8, Nejdůležitější informace pro pacienty 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

techniky odsávání 7 8,75% 
výměny kanyly 46 57,50% 

upevňování fixačních pásků 7 8,75% 

chyby v ošetřování tracheostomie 4 5,00% 

ošetřování pokožky v okolí tracheostomie 14 17,50% 

něčeho jiného 2 2,50% 
 

 

Graf č. 8, Nejdůležitější informace pro pacienty 

     V osmé otázce první možnost týkající se techniky odsávání zvolilo 7 nemocných 

(8,75%). Následující odpověď b) označilo 46 respondentů (57,50%). 3. možnost – 

upevňování fixačních pásků, vybralo 7 dotazovaných (8,75%). Chyby v ošetřování 

tracheostomie označili 4 dotazovaní (5%) a odpověď týkající se ošetřování pokožky 
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v okolí tracheostomie zvolilo 14 respondentů (17,50%). Poslední odpověď v otázce 

vybrali pouze 2 respondenti (2,5%). 1 respondentka uvedla, že vše již znala od svého 

otce, který měl také tracheostomii a o kterého před lety pečovala. 2. respondentem, 

který zvolil volnou odpověď dopsal, že mu nikdo nic neřekl, pouze to, že má nárok 

na dvě kanyly jednou za 5 let a má je udržovat v čistotě.      

 

Otázka číslo 9: Jaké informace vám chyběly v poučení po operaci? (můžete 

označit více odpovědí) 

 

a) edukační materiál (leták s obrázky) 

b) následná péče (např. možnost sjednání domácí péče, umístění v domě s 

pečovatelskou službou) 

c) možnost psychologické či psychiatrické péče 

d) nutnost dispenzarizace (pravidelně navštěvovat poradnu/ambulanci) 

e) nedostatečně vysvětleny chyby v ošetřování tracheostomie 

f) nedostatečně vysvětlena péče o tracheostomii 

g) nedostatečně popsány život ohrožující stavy týkající se tracheostomie (zátka v 

kanyle) 

h) možnost pohotovosti v život ohrožujících stavech 

ch) sociální zabezpečení (invalidní důchod) 

i) zakrývání tracheostomie (šátky, límečky) 

j) nárok na odsávací přístroj 

k) nárok na materiál nutný k převazu kanyly (za jak dlouho mohu získat novou kanylu, 

kde získám náhradní čtverce pod kanylu, čistící štětičky, jakou desinfekci mohu při 

čištění používat, ...) 

l) žádné informace mi nechyběly 

m) jiné 
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Tabulka č. 9, Chybějící informace 

 

 

Graf č. 9, Chybějící informace 

      V otázce číslo 9 nebyly poskytnuty nemocným při edukaci tyto informace: 

informační materiál 16 respondentům (23,53%), 3 osloveným nemocným nebyla 

nabídnuta následná péče v podobě domovů sociální péče, 5 dotázaných (7,35%) by 

Odpověď: 
Absolutní 

četnost 
Relativní 
četnost 

edukační materiál  16 23,53% 

následná péče  3 4,41% 

možnost psychologické či psychiatrické péče 5 7,35% 

nutnost dispenzarizace  0 0,00% 

nedostatečně vysvětleny chyby v ošetřování tracheostomie 8 11,76% 

nedostatečně vysvětlena péče o tracheostomii 2 2,94% 

nedostatečně popsány život ohrožující stavy týkající se tracheostomie 2 2,94% 

možnost pohotovosti v život ohrožujících stavech 6 8,82% 

sociální zabezpečení  2 2,94% 

zakrývání tracheostomie  2 2,94% 

nárok na odsávací přístroj 3 4,41% 

nárok na materiál nutný k převazu kanyly  5 7,35% 

žádné informace mi nechyběly 14 20,59% 

jiné 0 0% 
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uvítalo nabídku psychologické nebo psychiatrické intervence. Všichni respondenti byli 

poučeni o dispenzárních kontrolách. 8 pacientům (11,76%) byly nedostatečně popsány 

chyby v ošetřování tracheostomie, 2 nemocným (2,94%) nebyla dostatečně vysvětlena 

péče o tracheostomii a stejnému počtu pacientů nebyly dostatečně popsány život 

ohrožující stavy! 6 respondentů (8,82%) nebylo informováno o možnosti navštívit 

pohotovost v život ohrožujících stavech (například zátka v kanyle)! Pouze 2 nemocní 

(2,94%) nebyli edukováni o možnosti sociálního zabezpečení (pobírání invalidního 

důchodu) a stejný počet nemocných o možnostech zakrývání tracheostomické kanyly. 3 

respondentům (4,41%) chyběly informace o možnosti získat do domácího prostředí 

odsávací přístroj. 5 nemocných (7,35%) netušilo, kde získají materiál potřebný 

k převazu tracheostomické kanyly. A 14 respondentů (20,59%) uvedlo, že jim žádné 

informace nechyběly. 

 

Otázka číslo 10: Obdržel(a) jste informační materiál s návodnými obrázky, jak 

pečovat o tracheostomii? 
 

a) ano 
b) ne 

 

Tabulka č. 10, Informační materiál 

 

 
 

 
Graf č. 10, Informační materiál 

Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 
ano 18 34,62% 

ne 34 65,38% 
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     Z 10. otázky vyplývá, že informační materiál s obrázky obrželo pouze 18 

respondentů (34,62%) a 34 nemocných (65,38%) jej neobdrželo.  

 

Podotázka číslo 10a: pokud jste výše odpověděl(a) ne: Měl(a) byste zájem 

o takový informační materiál? 

 

a) ano 

b) ne 

      

Tabulka č. 11, Zájem o informační materiál 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 28 82,35% 

ne 6 17,64% 
 

 
Graf č. 11, Zájem o informační materiál 

     Z výše uvedených 34 nemocných (65,38%), kteří neobrželi informační obrázkový 

materiál by o něj mělo zájem 28 nemocných (82,35%) a 6 pacientů (17,64%) by o něj 

ani zájem nemělo.  

 

Otázka číslo 11:  Využil(a) jste odbornou pomoc při ošetřování tracheostomie 

v prvních 6 měsících po operaci? 

 

a) ano  

b) ne 
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Tabulka č. 12, Odborná pomoc 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 13 25,00% 
ne 39 75,00% 

 

 
Graf č. 12, Odborná pomoc 

     Poskytnutí odborné – profesionální – pomoci v prvním půlroce po výkonu 

tracheostomie využilo 13 dotazovaných (25%) a nevyužilo ji 39 respondentů (75%).    

 

Podotázka číslo 11a: pokud jste v otázce číslo 11 odpověděl a) ano: Koho? 

(můžete označit více odpovědí) 

 

a) sestra z domácí péče 

b) sestra z ordinace praktického lékaře 

c) od někoho jiného 

 

Tabulka č. 13, Odborná pomoc - od koho? 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

sestra z domácí péče 4 25,00% 
sestra z ordinace praktického lékaře 6 37,50% 

od někoho jiného 6 37,50% 
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Graf č. 13, Odborná pomoc – od koho? 

     Na tuto podotázku odpovídalo celkem 13 dotazovaných, kteří výše zvolili, že 

v prvních šesti měsících od provedení tracheostomie využívali odbornou pomoc a mohli 

zde zvolit i více možností, pokud ji využili. 4 dotazované (25%) navštěvovala sestra 

z domácí péče u nich doma, 6 dotazovaných (37,50%) naštěvovala doma sestra od jejich 

obvodního lékaře a stejný počet nemocných uvedl profesionální péči od někoho jiného. 

Zpravidla tito nemocní byli hospitalizováni pro různé komplikace v nemocnicčních 

zařízeních a zde jim o kanylu pečoval zdejší personál. Mezi zmiňované komplikace 

patřily především opakované zápaly plic, nebo zde nemocní doplňovali, že jejich blízká 

příbuzná byla všeobecná sestra.   

 

Otázka číslo 12: Nyní péči o tracheostomii v domácím prostředí zvládáte: 
 

a) sám 

b) s pomocí 

c) potřebuji plnou asistenci 

 

Tabulka č. 14, Soběstačnost v péči o tracheostomii 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

sám 31 59,62% 

s pomocí 20 38,46% 

nezvládám 1 1,92% 
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Graf č. 14, Soběstačnost v péči o tracheostomii 

     31 oslovených respondentů (59,62%) zvládá ošetřovat tracheostomickou kanylu 

sama bez pomoci druhých, 20 oslovených pacientů (38,46%) potřebuje malou pomoc 

při ošetřování tracheostomie a 1 dotázaný (1,92%) nezvládá péči vůbec a je plně 

odkázán na pomoci druhých. 

 

Podotázka číslo 12a: pokud jste výše v otázce číslo 12 označil(a) možnost b, c: 

Koho? 

a) manžel/manželka 

b) dcera/syn 

c) druh/družka 

d) sestra z domácí péče 

e) sestra z ordinace praktického lékaře 

f) od někoho jiného 
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Tabulka č. 15, Pomoc v péči o tracheostomii – od koho? 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

manžel/manželka 9 45,00% 

dcera/syn 5 25,00% 

druh/družka 3 15,00% 

sestra z domácí péče 2 10,00% 

sestra z ordinace praktického lékaře 0 0,00% 

od někoho jiného  1 5,00% 
 

 
Graf č. 15, Pomoc v péči o tracheostomii – od koho? 

     Z šetření vyplynulo, že manžel nebo manželka pomáhá 9 pacientům (45%), potomci 

nemocného byli označeni 5krát (25%), zde je uvedena i dcera, která plně pečovala 

o tracheostomii svého otce, který péči vůbec nezvládá. Druh nebo družka pomáhají 

pečovat 3 (15%) respondentům. V ostatních případech (dohromady 15%) z důvodu, že 

pacienti nikoho takového ve svém blízkém okolí nemají, zbyla 2 dotázaným možnost 

asistence sestry z domácí péče a speciálního osobního asistenta využil 1 respondent.   

 

Podotázka  12a: Odpovídají pouze ti, kteří u otázky č. 12, zvolili možnost b) 

s pomocí.: S čím konkrétně potřebujete v péči o tracheostomii pomoci? (můžete 

označit více odpovědí) 

 

a) s upevněním fixačního pásku 

b) s odsáváním 
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c) s čištěním kanyly 

d) s výměnou čtverců pod kanylou 

e) s něčím jiným 

 

Tabulka č. 16, Pomoc v péči o tracheostomii – s čím?  
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

s upevněním fixačního pásku 16 66,67% 

s odsáváním 1 4,17% 

s čištěním kanyly 4 16,67% 

s výměnou čtverců pod kanylou 1 4,17% 

s něčím jiným 2 8,33% 
 

 
Graf č. 16, Pomoc v péči o tracheostomii – s čím? 

     Graf č. 16 ukazuje, že mezi nejčastější problémy nemocní zařadili upevňování 

fixačního pásku v 16 případech (66,67%). 4 respondenti (16,67%) měli problém 

s čištěním kanyly, 1 dotazovaný (4,17%) potřebuje pomoci s odsáváním sekretu 

z kanyly. Výměnu čtverců pod kanylou nezvládá pouze 1 dotazovaný (4,17%). S něčím 

jiným zvolili 2 respondenti (8,33%), oba dva kanylu nepoužívali a dle jejich slov 

potřebují pomoci s čištěním trachey. 

 

Otázka číslo 13: Jak vnímáte změnu tělesného vzhledu spojenou 

s tracheostomií? 

 
a) smířil(a) jsem se ní a již změnu nevnímám 
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b) neřeším svůj vzhled 

c) sice mi tracheostomie zachránila život, ale stydím se za ni 

d) velmi negativně – nemohu se s ní smířit 

e) jinak 

 

Tabulka č. 17, Změna tělesného vzhledu 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

smířil(a) jsem se ní 11 21,15% 

neřeším svůj vzhled 9 17,31% 

stydím se za ni 18 34,62% 

nemohu se s ní smířit 14 26,92% 

jinak 0 0,00% 
 

 
Graf č. 17, Změna tělesného vzhledu  

     V grafu č. 17 osmnáct dotázaných (34,62%) uvedlo, že je již s doživotní 

tracheostomií smířeno, 9 respondentů (17,31%) neřeší svůj tělesný vzhled. 14 

nemocných (26,92%) si je vědomo toho, že jim tracheostomie zachránila život, nicméně 

pociťují stud. 11 dotázaných (21,15%) vnímá tracheostomii velmi negativně.  
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Tabulka č. 18, Poměr otázek 5 a 13 (1. část) 
Doba od provedení tracheostomie: 0,5 - 1 rok 

Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 
a) smířil(a) jsem se ní 5 20,00% 

b) neřeším svůj vzhled 5 20,00% 

c) stydím se za ni 8 32,00% 

d) nemohu se s ní smířit 7 28,00% 
 

 
Graf č. 18, Poměr otázek 5 a 13 (1. část) 

     První graf, který je poměrem otázek číslo 5 a 13, zobrazuje respondety, kteří mají 

tracheostomii půl až jeden rok. Těchto nemocných je celkem 25. 5 z dotázaných 

(20,00%) se již s tracheostomií smířilo, 5 respondentů (20,00%) neřeší svůj vzhled. 8 

nemocných (32,00%) ví, že jim zachránila život nicměné se za ni stydí. a 7 respondentů 

(28,00%) se s tracheostomií stále nesmířilo. 

 

Tabulka č. 19, Poměr otázek 5 a 13 (2. část) 
Doba od provedení tracheostomie: < 3 roky 

Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 
a) smířil(a) jsem se ní 4 25,00% 

b) neřeším svůj vzhled 1 6,25% 

c) stydím se za ni 6 37,50% 

d) nemohu se s ní smířit 3 18,75% 
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Graf č. 19, Poměr otázek 5 a 13 (2. část) 

     Druhý graf, který je poměrem otázek číslo 5 a 13, zobrazuje respondety, kteří mají 

tracheostomii více než jeden rok, ale méně než tři roky. Do této kategorie patří 16 

dotázaných. 4 z nich (25,00%) je již plně smířeno s tracheostomií a 1  dotázaný (6,25%) 

neřeší svůj vzhled. Stud za tracheostomii stále uvádí 6 dotázaných (37,50%) a 3 

respondenti (18,75%) se s ní stále nesmířili.  

Tabulka č. 20, Poměr otázek 5 a 13 (3. část) 
Doba od provedení tracheostomie: < 5 roky 

Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 
a) smířil(a) jsem se ní 1 33,33% 

b) neřeším svůj vzhled 1 33,33% 

c) stydím se za ni 0 0,00% 

d) nemohu se s ní smířit 1 33,33% 
 

 
Graf č. 20, Poměr otázek 5 a 13 (3. část)  
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     Do třetího poměrného grafu otázek číslo 5 a 13 jsou zařazeni 3 respondenti. Jsou to 

pacienti, kteří mají tracheostomii více než tři roky, ale méně než pět let. 1. respondent 

(33,33%) se již smířil, 2. respondent (33,33%) neřeší svůj vzhled a 3. dotázaný 

(33,33%) se s tracheostomií stále nesmířil a vnímá ji velmi negativně.  

 

Tabulka č. 21, Poměr otázek 5 a 13 (4. část) 
Doba od provedení tracheostomie: > 5 roky 

Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 
a) smířil(a) jsem se ní 1 12,50% 

b) neřeším svůj vzhled 2 25,00% 

c) stydím se za ni 4 50,00% 

d) nemohu se s ní smířit 3 37,50% 
 

 
Graf č. 21, Poměr otázek 5 a 13 (4. část) 

     Čtvrtý poměrný graf otázek 5 a 13, kterého bylo zařazeno 8 dotázaných, ukazuje, že 

1 dotázaný (12,50%) se již smířil s doživotní tracheostomií a 2 respondenti (20,00%) 

neřeší svůj vzhled. 4 nemocní (50,00%) stále cítí stud i přes to, že jim tracheostomie 

zachránila život a 3 respondenti (37,50%) se stále s tracheostomií nesmířili. 

 

Otázka číslo 14: Zakrýváte tracheostomii? 

 

a) ano (pod šátkem, límečkem) 

b) ne 
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Tabulka č. 22, Zakrývání tracheostomie 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 31 59,62% 

ne 21 40,38% 
 

 
Graf č. 22, Zakrývání tracheostomie 

     Ve čtrnácté otázce 31 dotázaných (59,62%) odpovědělo, že tracheostomii nějakým 

způsobem zakrývá, nezakrývá ji pak 21 dotázaných (40,38%).  

     

Tabulka č. 23, Poměr odpovědí otázky č. 13 (odpověď a, b) a otázky č. 14 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 
a) zakrývá 5 25,00% 

b) nezakrývá 15 75,00% 
 

 
Graf č. 23, Poměr odpovědí otázky č. 13 (odpověď a, b) a otázky č. 14 
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     Zde jsou obsaženi respondenti, kteří v otázce číslo 13 zvolili možnost a) smířil(a) 

jsem se ní a již změnu nevnímám, a nebo b) neřeším svůj vzhled. 5 z těchto dotázaných 

(25,00%) zakrývá tracheostomickou kanylu a 15 respondentů (75,00%) nezakrývá.  

 
Tabulka č. 24, Poměr odpovědí otázky č. 13 (odpověď c, d) a otázky č. 14 

Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 
a) zakrývá 26 81,25% 

b) nezakrývá 6 18,75% 
 

 
Graf č. 24, Poměr odpovědí otázky č. 13 (odpověď c, d) a otázky č. 14 

     V tomto grafu je jasně vidět, že 26 dotázaných (81,25%), kteří zvolili v otázce číslo 

13 možnost c) sice mi tracheostomie zachránila život, ale stydím se za ni nebo d) velmi 

negativně – nemohu se s ní smířit, zakrývají tracheostomii. Pouze 6 dotázaných 

(18,75%) z této skupiny tracheostomii nezakrývá. 

 

Otázka číslo 15: Používáte pomůcky pro tvorbu hlasu? 
 

a) ano  

b) ne 

Tabulka č. 25, Tvorba hlasu 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

a) ano 34 65,39% 

b) ne 18 34,62% 
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Graf č. 25, Tvorba hlasu 

     Podíl 34 (65,39%) respondentů využívá některou z forem náhradní tvorby hlasu. 

Žádnou z pomůcek pro tvorbu hlasu nepoužívá 18 dotázaných (34,62%). 

 

Podotázka číslo 15a: Odpovídají pouze ti, kteří v otázce číslo 15 zvolili možnost 

a: Jaké? (můžete označit více odpovědí) 

a) jícnový hlas 

b) elektrolarynx 

c) mám transezofageální píštěl s hlasovovou protézou 

 

Tabulka č. 26, Pomůcky pro tvorbu hlasu 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

jícnový hlas 8 22,86% 

elektrolarynx 10 28,57% 

transezofageální píštěl s hlasovovou protézou 17 48,57% 
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Graf č. 26, Pomůcky pro tvorbu hlasu 

Z grafu č. 26 je patrné, že – jícnový hlas – zvolilo 8 respondentů (22,86%). 10 

respondentů (28,57%) používá elektrolarynx a 17 nemocných (48,57%) má 

transezofageální píštěl s hlasovou protézou.  

 

Podotázka číslo 15b: Odpovídají pouze ti, kteří v otázce číslo 15 zvolili možnost 

b: Jak se doruzumíváte? (můžete označit více odpovědí) 

a) pomocí tužky a papíru 

b) pomocí mobilního telefonu (sms zprávy) 

c) gestikulací 

d) jinak 

 

Tabulka č. 27, Způsoby komunikace 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

pomocí tužky a papíru 14 43,75% 

pomocí mobilního telefonu  3 9,38% 

gestikulací 14 43,75% 

jinak 1 3,12% 
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Graf č. 27, Způsoby komunikace 

     Se svým okolím pomocí tužky a papíru komunikuje 14 respondentů (43,75%). 

Mobilním telefonem prostřednictvím sms zpráv komunikují 3 dotázaní (9,38%). 

Gestikulací a ev. šepotem se snaží dorozumět 14 respondentů (43,75%). Jinak 

komunikuje pouze jeden respondent, který naučil sebe i okolí prstovou abecedu.     

 

Otázka číslo 16: V jakých oblastech vašeho života pociťujete největší změny? 
(můžete označit více odpovědí) 
 

a) přehodnotil(a) jsem svůj hodnotový žebříček 

b) zlepšily se vztahy v rodině/ s blízkými přáteli 

c) zhoršily se vztahy v rodině/ s blízkými přáteli 

d) nemohu chodit do práce – pobírám invalidní důchod 

e) nemohu sportovat 

f) nemohu vykonávat své zájmy 

g) nechodím na návštěvy a ani si nepřeji, aby návštěvy chodily za mnou 

h) v jiné oblasti 
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Tabulka č. 28, Změny v životě 
Odpověď: Absolutní četnost Relativní četnost 

přehodnotil(a) svůj hodnotový žebříček 33 34,74% 

zlepšily se vztahy v rodině 11 11,58% 

zhoršily se vztahy v rodině 2 2,11% 

nemohu chodit do práce  16 16,84% 

nemohu sportovat 10 10,53% 

nemohu vykonávat své zájmy 13 13,68% 

nechodím na návštěvy 7 7,37% 

v jiné oblasti 3 3,16% 
 

 
Graf č. 28, Změny v životě 

     Většina dotázaných 33 (34,74%) přehodnotila svůj hodnotový žebříček, u 11 

respondentů (11,58%) se díky nemoci zlepšily vztahy v rodině a mezi blízkými přáteli, 

u 2 nemocných (2,11%) tomu bylo právě naopak. 16 respondentů (16,84%) uvedlo, že 

kvůli nemoci nemohou pracovat. 10 dotázaných (10,53%) by rádo sportovalo a 13 

z nich (13,68%) nemůže kvůli svému onemocnění vykonávat zájmy. 7 respondentů 

(7,37%) nechodí na návštěvy ke známým, příbuzným a zrovna tak si nepřejí být 

navštěvováni. 3 nemocní (3,16%) označili možnost v jiné oblasti a uvedli, že se pro ně 

nic nezměnilo. 
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3.5 Statistické vyhodnocení hypotéz 
      

     Na statistické vyhodnocení hypotéz byla použita metoda Pearsonova testu dobré 

shody, tzv. Chí-kvadrát. (viz. příloha č. 6). 

 

Výzkumné otázky: 

 

Hypotéza 1: Předpokládám, že pacientům, kteří budou potřebovat pomoc pří ošetřování 

tracheostomie v domácím prostředí, bude nejvíce pomáhat rodina. 

 
Cíl 1A – Zjistit, zda pacienti pečují o tracheostomii sami bez pomoci. Testování 

prováděno na základě odpovědí na otázku č. 12. 

H0: Pacienti jsou soběstační v péči o tracheostomii v domácím prostředí. 

H1: Pacienti nejsou soběstační v péči o tracheostomii v domácím prostředí a potřebují 

pomoc druhé osoby. 

 
Tabulka č. 29, Cíl 1A, Absolutní četnost, Relativní četnost 

Pacienti sám s pomocí nezvládám Celkem 

muži 22 16 1 39 
% 56% 41% 3% 100% 

ženy 9 4 0 13 
% 69% 31% 0% 100% 

Celkem 31 20 1 52 
 
Tabulka č. 30, Cíl 1A, pozorované četnosti 

Pozorované četnosti 
Pacienti 

sám s pomocí nezvládám 
muži 22 16 1 
ženy 9 4 0 

 
Tabulka č. 31, Cíl 1A, očekávané četnosti 

Pacienti Očekávané četnosti 
muži 23,25 15,00 0,75 
ženy 7,75 5,00 0,25 

 
Stupeň volnosti: 2 

Hladina významnosti: 5% 

Testové kritérium: 5,99 



 67 

Tabulka č. 32, Cíl 1A, výpočet testového kritéria 
Pacienti Výpočet testového kritéria  

muži 0,067 0,067 0,083 
ženy 0,202 0,200 0,250 

Celkem 0,869 
 
Spočtená hodnota χ2 je menší než hodnota testového kritéria. 

Spočtená hodnota testovaného kritéria (0,869) nepřekračuje mez vymezující kritický 

obor (5,99). Nachází se v kritickém oboru a na zvolené 5% hladině významnosti 

přijímáme H0. 

Závěr: Pacienti s tracheostomií nepotřebují pomoc s ošetřováním tracheostomie 

v domácím prostředí. 

 
Dosažená hladina významnosti χ2 testu: 0,648 

p-hodnota: 0,05 

Porovnání hodnot: 0,05 < 0,648 

Pokud je p-hodnota menší než dosažená hladina významnosti χ2 testu, nezamítáme 

(přijímáme) H0. 

Závěr: Pacienti nepotřebují pomoc v péči o tracheostomii v domácím prostředí. 

(1, 2, 5, 8) 

 
 
 
Cíl 1B – Zjistit, kdo nejvíce pacientům pomáhá s péčí o tracheostomii. Testování 

prováděno na základě odpovědí na otázku č. 12a. 

 

H0: Pacientům v domácí péčí o tracheostomii nejvíce pomáhají členové rodiny.  

H1: Pacientům v domácí péčí o tracheostomii budou pomáhat jiné osoby než rodinní 

příslušníci.  
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Tabulka č. 33, Cíl 1B, Absolutní četnost, Relativní četnost  

Pacienti 
manžel/manželka 

dcera/syn 
druh 

družka 

sestra z 
domácí 

péče 

někdo  
jiný 

sestra z 
ordinace 

praktického 
lékaře 

Celkem 

muži 10 3 2 1 0 16 
% 63% 19% 13% 6% 0% 100% 

ženy 4 0 0 0 0 4 
% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Celkem 14 3 2 1 0 20 
 
Tabulka č. 34, Cíl 1B, pozorované četnosti 

Pozorované četnosti 
Pacienti manžel/manželka 

dcera/syn 
druh 

družka 
sestra z 

domácí péče 
někdo  
jiný 

sestra z ordinace 
praktického lékaře 

muži 10 3 2 1 0 
ženy 4 0 0 0 0 

 
Tabulka č. 35, Cíl 1B, očekávané četnosti 

Pacienti Očekávané četnosti 
muži 11,20 2,40 1,60 0,80 0,00 
ženy 2,80 0,60 0,40 0,20 0,00 

 
Stupeň volnosti: 4 

Hladina významnosti: 5% 

Testové kritérium: 9,49 

Tabulka č. 36, Cíl 1B, výpočet testového kritéria 

Pacienti Výpočet testového kritéria  

muži 0,129 0,150 0,100 0,050 0,000 
ženy 0,514 0,600 0,400 0,200 0,000 

Celkem 2,143 
 
Spočtená hodnota χ2 je menší než hodnota testového kritéria. 

Spočtená hodnota testovaného kritéria (2,143) nepřekračuje mez vymezující kritický 

obor (9,49). Nachází se v kritickém oboru a na zvolené 5% hladině významnosti 

přijímáme H0. 

Závěr: Pacientům v domácí péčí pomáhají především členové rodiny.  

 
Dosažená hladina významnosti χ2 testu: 0,543 

p-hodnota: 0,05 

Porovnání hodnot: 0,05 < 0,543 
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Závěr: Pacientům v domácí péčí pomáhají především členové rodiny.  

(1, 2, 5, 8) 

 
 
Cíl 1C – Zjistit, s čím mají pacienti při domácím ošetřování největší problém. Testování 

prováděno na základě odpovědí na otázku č. 12a. 

 
H0: Pacienti mají největší problém s upevněním fixačního pásku. 

H1: Pacienti mají potíže při ošetřování tracheostomie s něčím jiným než s upevněním 

fixačního pásku.  

 
Tabulka č. 37, Cíl 1C, Absolutní četnost, Relativní četnost  

Pacienti 
upevnění 

fixačního pásku 
odsávání 

čištění 
kanyly 

výměna čtverců  
pod kanylou 

jiný 
problém 

Celkem 

muži 12 0 3 1 2 18 
% 67% 0% 17% 6% 11% 100% 

ženy 4 1 0 0 0 5 
% 80% 20% 0% 0% 0% 100% 

Celkem 16 1 3 1 2 23 
 
Tabulka č. 38, Cíl 1C, pozorované četnosti 

Pozorované četnosti 
Pacienti upevnění 

fixačního pásku 
odsávání 

čištění 
kanyly 

výměna čtverců  
pod kanylou 

jiný 
problém 

muži 12 0 3 1 2 
ženy 4 1 0 0 0 

 
Tabulka č. 39, Cíl 1C, očekávané četnosti 

Pacienti Očekávané četnosti 
muži 12,52 0,78 2,35 0,78 1,57 
ženy 3,48 0,22 0,65 0,22 0,43 

 
Stupeň volnosti: 4 

Hladina významnosti: 5% 

Testové kritérium: 9,49 

Tabulka č. 40, Cíl 1C, výpočet testového kritéria 

Pacienti Výpočet testového kritéria  

muži 0,022 0,783 0,181 0,060 0,121 
ženy 0,078 2,817 0,652 0,217 0,435 

Celkem 5,367 
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Spočtená hodnota χ2 je menší než hodnota testového kritéria. 

Spočtená hodnota testovaného kritéria (5,367) nepřekračuje mez vymezující kritický 

obor (9,49). Nachází se v kritickém oboru a na zvolené 5% hladině významnosti 

přijímáme H0. 

Závěr: Pacienti v domácí péči mají největší problém s upevněním fixačního pásku.  

 
Dosažená hladina významnosti χ2 testu: 0,252 

p-hodnota: 0,05 

Porovnání hodnot: 0,05 < 0,252 

Závěr: Pacienti mají největší problém s upevněním fixačního pásku.  

(1, 2, 5, 8) 

 
 
Hypotéza 2: Předpokládám, že pacienti s tracheostomií budou negativně vnímat změnu 

tělesného obrazu a budou ji zakrývat. 

 
CÍL 2A: Zjistit, jak tracheostomovaní pacienti vnímají změnu tělesného obrazu půl 

roku po výkonu. Testování prováděno na základě odpovědí na otázku č. 13. 

 
H0: Pacienti s tracheostomií budou negativně vnímat změnu tělesného obrazu. 

H1: Pacienti s tracheostomií nebudou negativně vnímat změnu tělesného obrazu. 

 
Tabulka č. 41, Cíl 2A, Absolutní četnost, Relativní četnost  

Pacienti 
smířil(a) jsem se s ní, 
neřeším svůj vzhled 

stydím se za ni, 
nemohu se s ní 

smířit 
 jinak Celkem 

muži 17 22 0 39 
% 44% 56% 0% 100% 

ženy 3 10 0 13 
% 23% 77% 0% 100% 

Celkem 20 32 0 52 
 
Tabulka č. 42, Cíl 2A, Pozorované četnosti 

Pozorované četnosti 
Pacienti smířil(a) jsem se s ní, 

neřeším svůj vzhled 
stydím se za ni, 

nemohu se s ní smířit 
 jinak 

muži 17 22 0 
ženy 3 10 0 
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Tabulka č. 43, Cíl 2A, očekávané četnosti 
Pacienti Očekávané četnosti 

muži 15,00 24,00 0,00 
ženy 5,00 8,00 0,00 

 

Stupeň volnosti: 2 

Hladina významnosti: 5% 

Testové kritérium: 5,99 

Tabulka č. 44, Cíl 2A, výpočet testového kritéria 
Pacienti Výpočet testového kritéria  

muži 0,267 0,167 0,000 
ženy 0,800 0,500 0,000 

Celkem 1,733 
 

Spočtená hodnota χ2 je menší než hodnota testového kritéria. 

Spočtená hodnota testovaného kritéria (1,733) nepřekračuje mez vymezující kritický 

obor (5,99). Nachází se v kritickém oboru a na zvolené 5% hladině významnosti 

přijímáme H0. 

Závěr: Pacienti negativně vnímají změnu tělesného vzhled způsobenou tracheostomií.  

 
Dosažená hladina významnosti χ2 testu: 0,188 

p-hodnota: 0,05 

Porovnání hodnot: 0,05 < 0,188 

Závěr: Pacienti negativně vnímají změnu tělesného vzhled způsobenou tracheostomií.   

(1, 2, 5, 8) 

 
 
CÍL 2B: Zjistit, zda pacienti, kteří vnímají tracheostomii negativně, ji zakrývají či 

nikoliv. Testování prováděno na základě odpovědí na otázku č. 14. 

 
H0: Pacienti, kteří vnímají negativní změnu tělesného vzhledu, budou tracheostomii 

zakrývat. 

H1: Pacienti, kteří vnímají negativní změnu tělesného vzhledu, nebudou tracheostomii 

zakrývat. 
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Tabulka č. 45, Cíl 2B, Absolutní četnost, Relativní četnost 

Pacienti 
stydím se za ni, 

nemohu se s ní smířit  
zakrývám 

stydím se za ni, 
nemohu se s ní smířit  

nezakrývám 
Celkem 

muži 16 6 22 
% 73% 27% 100% 

ženy 10 0 10 
% 100% 0% 100% 

Celkem 26 6 32 
 

Tabulka č. 46, Cíl 2B, pozorované četnosti 
Pozorované četnosti 

Pacienti stydím se za ni, nemohu se s ní 
smířit - zakrývám 

stydím se za ni, nemohu se s ní 
smířit - nezakrývám 

muži 16 6 
ženy 10 0 

 
Tabulka č. 47, Cíl 2B, očekávané četnosti 

Pacienti Očekávané četnosti 
muži 17,88 4,13 
ženy 8,13 1,88 

 
Stupeň volnosti: 1 

Hladina významnosti: 5% 

Testové kritérium: 3,84 

Tabulka č. 48, Cíl 2B, výpočet testového kritéria 
Pacienti Výpočet testového kritéria  

muži 0,197 0,852 
ženy 0,433 1,875 

Celkem 3,357 
 
Spočtená hodnota χ2 je menší než hodnota testového kritéria. 

Spočtená hodnota testovaného kritéria (3,357) nepřekračuje mez vymezující kritický 

obor (3,357). Nachází se v kritickém oboru a na zvolené 5% hladině významnosti 

přijímáme H0. 

Závěr: Pacienti, kteří negativně vnímají změnu tělesného vzhledu, zakrývají 

tracheostomii.  

 
Dosažená hladina významnosti χ2 testu: 0,067 

p-hodnota: 0,05 
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Porovnání hodnot: 0,05 < 0,067 

Závěr: Pacienti, kteří negativně vnímají změnu tělesného vzhledu, zakrývají 

tracheostomii.   

(1, 2, 5, 8) 

 
 
Hypotéza 3: Předpokládám, že pacienti budou uvádět, že nejdůležitější informace 

spojené s ošetřováním tracheostomie jim poskytla všeobecná sestra na ORL oddělení. 

 
CÍL 3A: Zjistit, kde nemocní získávají nejdůležitější informace v péči o tracheostomii. 

Testování prováděno na základě odpovědí na otázku č. 6. 

 
H0: Pacienti budou uvádět, že nejdůležitější informace spojené s ošetřováním 

tracheostomie získali na ORL oddělení. 

H1: Pacienti budou uvádět, že nejdůležitější informace spojené s ošetřováním 

tracheostomie získali z jiných zdrojů než na ORL oddělení. 

 

Tabulka č. 49, Cíl 3A, Absolutní četnost, Relativní četnost  

 
Tabulka č. 50, Cíl 3A, pozorované četnosti 

Pozorované četnosti 

Pacienti na ORL 
oddělení v 
nemocnici 

na ORL 
ambulanci 

v 
nemocnici 

u 
praktického 

lékaře 

doma od 
sestry z 
domácí 

péče 

ve 
svépomocné 

skupině 

na 
internetu, 

v 
novinách 

v odborné 
literatuře 

jinde 

muži 37 1 0 0 0 1 0 0 
ženy 11 2 0 0 0 0 0 0 

 
Tabulka č. 51, Cíl 3A, Očekávané četnosti 
Pacienti Očekávané četnosti 

muži 36 2,25 0 0 0 0,75 0 0 
ženy 12 0,75 0 0 0 0,25 0 0 

 
Stupeň volnosti: 7 

Hladina významnosti: 5% 

Pacienti 

na ORL 
oddělení 

v 
nemocnici 

na ORL 
ambulanci 

v 
nemocnici 

u 
praktického 

lékaře 

doma od 
sestry z 

domácí péče 

ve 
svépomocné 

skupině 

na 
internetu,  

v novinách 

v odborné 
literatuře 

jinde Celkem 

muži 37 1 0 0 0 1 0 0 39 
% 95% 3% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 100% 

ženy 11 2 0 0 0 0 0 0 13 
% 85% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Celkem 48 3 0 0 0 1 0 0 52 
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Testové kritérium: 14,07 

Tabulka č. 52, Cíl 3A, výpočet testového kritéria 
Pacienti Výpočet testového kritéria  

muži 0,028 0,694 0,000 0,000 0,000 0,083 0,000 0,000 
ženy 0,083 2,083 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 

Celkem 3,222 
 
Spočtená hodnota χ2 je menší než hodnota testového kritéria. 

Spočtená hodnota testovaného kritéria (3,222) nepřekračuje mez vymezující kritický 

obor (14,07). Nachází se v kritickém oboru a na zvolené 5% hladině významnosti 

přijímáme H0. 

Závěr: Pacienti získávají nejvíce informací na ORL oddělení.  

 
Dosažená hladina významnosti χ2 testu: 0,089 

p-hodnota: 0,05 

Porovnání hodnot: 0,05 < 0,089 

Závěr: Pacienti získávají nejvíce informací na ORL oddělení.  

(1, 2, 5, 8) 

 
 
CÍL 3B: Zjistit kdo na ORL oddělení podává informace. Testování prováděno 

na základě odpovědí na otázku č. 7. 

 

H0: Pacienti budou uvádět, že nejdůležitější informace spojené s ošetřováním 

tracheostomie jim poskytla všeobecná sestra na ORL oddělení. 

H1: Pacienti budou uvádět, že nejdůležitější informace spojené s ošetřováním 

tracheostomie získali z jiných zdrojů, než od všeobecné sestry na ORL oddělení. 

Tabulka č. 53, Cíl 3B, Absolutní četnost, Relativní četnost  

Pacienti lékař 
všeobecná 

sestra 
zdravotnický 

asistent 
někdo  
jiný 

jiný 
zdravotnický 

pracovník  
rodina kamarád 

člen 
svépomocné 

skupiny 

pacient se 
stejnou 

diagnózou 
Celkem 

muži 8 28 2 1 0 0 0 0 0 39 
% 21% 72% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

ženy 3 10 0 0 0 0 0 0 0 13 
% 23% 77% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Celkem 11 38 2 1 0 0 0 0 0 52 
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Tabulka č. 54, Cíl 3B, pozorované četnosti 
Pozorované četnosti 

Pacienti 
lékař 

všeobecná 
sestra 

zdravotnický 
asistent 

někdo 
jiný 

jiný 
zdravotnický 

pracovník  
rodina kamarád 

člen 
svépomocné 

skupiny 

pacient se 
stejnou 

diagnózou 
muži 8 28 2 1 0 0 0 0 0 
ženy 3 10 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tabulka č. 55, Cíl 3B, očekávané četnosti 
Pacienti Očekávané četnosti 

muži 8,25 28,5 1,5 0,75 0 0 0 0 0 
ženy 2,75 9,5 0,5 0,25 0 0 0 0 0 

 
Stupeň volnosti: 8 

Hladina významnosti: 5% 

Testové kritérium: 15,51 

Tabulka č. 56, Cíl 3B, výpočet testového kritéria 
Pacienti Výpočet testového kritéria  

muži 0,008 0,009 0,167 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ženy 0,023 0,026 0,500 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Celkem 1,065 
 
Spočtená hodnota χ2 je menší než hodnota testového kritéria. 

Spočtená hodnota testovaného kritéria (1,065) nepřekračuje mez vymezující kritický 

obor (15,51). Nachází se v kritickém oboru a na zvolené 5% hladině významnosti 

přijímáme H0. 

Závěr: Pacienti získávají nejvíce informací od všeobecné sestry na ORL oddělení.  

 
Dosažená hladina významnosti χ2 testu: 0,785 

p-hodnota: 0,05 

Porovnání hodnot: 0,05 < 0,785 

Závěr: Pacienti získávají nejvíce informací od všeobecné sestry na ORL oddělení.  

(1, 2, 5, 8) 
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4 Diskuze 
 

     Bakalářskou práci na téma „Pacienti s nádorovým onemocněním hrtanu 

a tracheostomií“ jsem si vybrala, protože mě tato problematika velice zaujala během 

praktické výuky na ORL oddělení v rámci svého bakalářského studia a na základě 

pozdějších zkušeností, které jsem získala z pozice zdravotnického asistenta. Ve své 

práci jsem si stanovila tři cíle a k nim odpovídající tři hypotézy.  

     Prvním vytyčeným cílem jsem se snažila zjistit, jak jsou nemocní s nádorovým 

onemocněním hrtanu a tracheostomií soběstační v ošetřování tracheostomie a okolí 

v domácím prostředí. K němu byla odpovídající hypotéza, kdy jsem předpokládala, že 

pacientům, kteří budou potřebovat pomoc při ošetřování tracheostomie v domácím 

prostředí, bude nejvíce pomáhat rodina. Odpověď na tento cíl a hypotézu jsem hledala 

v  dotazníku v otázkách číslo 11, 12 a 12a, kde jsem se pacientů dotazovala 

na soběstačnost v domácím prostředí, a kdo jim eventuálně pomáhá, potřebují-li 

dopomoc s ošetřováním a zda využili odbornou pomoc při ošetřování tracheostomie 

v prvních šesti měsících po operaci. Výsledky ukázaly, že většina dotázaných, v tomto 

konkrétním případě 31 respondentů, tj. 60%, zvládá péči o tracheostomii bez pomoci, 

avšak 21 dotázaných (40%), což není zanedbatelné procento, pomoc v péči potřebuje. 

Podotázka 12a ukázala, že těmto pacientům nejčastěji pomáhá rodina: manžel/manželka 

9 nemocným (45%), dcera/syn 5 rodičům (25%), popřípadě druh/družka 3 partnerům 

(15%). Dále jsem zjistila, s čím mají nemocní největší obtíže. Na grafu č. 16 je vidět, že 

dvě třetiny dotázaných mají největší problémy s upevněním fixačního pásku. S tím 

souvisí i informace jedné ze všeobecných sester oddělení ORL z KNL, a.s., která se se 

mnou podělila o praktickou zkušenost, že má spousta mužů problémy s upevněním 

fixačního pásku/tkanice, kdy jejich manželky našívají na pásky suché zipy, patentky, 

nebo jim šijí pásky celé. Z odpovědí na otázku č. 11 vyplynulo, že pouze 13 dotázaných 

(25%) s tracheostomií využila odbornou pomoc v prvních šesti měsících. Výzkumem 

byla hypotéza č. 1 potvrzena.  

     Druhým stanoveným cílem jsem se snažila objasnit, jak tracheostomovaní pacienti 

vnímají život s kanylou a jak nyní vnímají svůj tělesný vzhled, otázkami č. 5, 13 a 14. 

K tomuto cíli jsem vytvořila odpovídající hypotézu, kdy jsem předpokládala, že pacienti 

s tracheostomií, kteří budou negativně vnímat změnu tělesného obrazu, ji budou 

zakrývat. V páté otázce jsem zjišťovala, jak dlouho nemocní tracheostomii mají. 
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Určenou dobu šesti měsíců jsem zvolila na základě informace zjištěné v odborném 

časopise Sestra, kde je období půl roku stanoveno jako minimální hranice pro adaptaci 

pacienta na tracheostomii nejen pro naučení se pečovat o tracheostomii, ale i adaptaci 

na změny v tělesné a psychosociální oblasti. (ŠKVRŇÁKOVÁ, SLANINÁKOVÁ, 

Zdraví E15, Sestra 11/2010). S tímto výběrem mi pomáhaly všeobecné sestry 

z onkologické ambulance ORL FN Motol. Pro upřesnění bych ještě dodala, že častým 

důvodem návštěvy pacientů, kteří mají tracheostomii déle než 5 let, onkologické 

ambulance ORL byl buď relaps jejich onemocnění, nebo sem docházeli za účelem 

výměny hlasové protézy. Tuto informaci podporuje i kniha s názvem „Nemoci hrtanu“ 

od Ivana Hybáška, třetina pacientů, kteří zemřou do 5 let od zahájení léčby, umírají 

na jiné onemocnění, často spojené s kuřáctvím a alkoholismem. U zbylých dvou třetin 

pacientů nastává smrt převážně na obtížně zvládnutelné, vzdálené a regionální 

metastázy. (24)  

     Třináctá otázka v dotazníku odhalovala, jak nemocní vnímají změnu svého 

zevnějšku, přičemž 11 respondentů se již plně smířilo (21%) a 9 dotázaných svůj vzhled 

neřeší (17%). Nejčastěji, 18krát, byla však označována odpověď c), která říkala: „sice 

mi tracheostomie zachránila život, ale stydím se za ni“ (35%) a  14 respondentů vnímá 

tracheostomii velmi negativně (27%). Pro lepší přehlednost všech sečtených dat jsem 

vytvořila čtyři tabulky a k nim odpovídající grafy č. 18, 19, 20 a 21, na nichž je 

znázorněné, jak lidé vnímají změnu spojenou s tracheostomií v určitých časových 

intervalech po výkonu. 

     Ve čtrnácté otázce jsem se zajímala o to, zdali pacienti tracheostomii nějakým 

způsobem zakrývají či nikoliv. 31 respondentů (60%) vyjádřilo názor, že tracheostomii 

zakrývá. Domnívám se, že záleží na tom, kde se nemocní právě nacházejí. Tak 

například u lékaře, v onkologické poradně ORL, kde jsou nemocní takzvaně „mezi 

svými“, jsou ochotni tracheostomii zpod šátku na chvíli odkrýt, ale ve veřejných 

prostorech s velkým počtem lidí a s pocitem „ať se na mě ti ostatní lidé tak hloupě 

nedívají“ ji zakrývají. Během svého působení na ORL ambulancích jsem měla možnost 

hovořit jak s nemocnými, tak často i s jejich příbuznými. Jedna paní, jejíž manžel – 

pacient – kanylu pravidelně zakrývá šátkem, uvedla, že při cestě vlakem z Jihočeského 

kraje do FN Motol, se její manžel několikrát během cesty rozkašlal a oba dva 

od ostatních spolucestujících na sobě cítili nepříjemné pohledy. Manželka ho však vždy 

omlouvala tím, že je krátce po operačním výkonu. Ve zmíněné otázce č. 14 jsou 
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ve vytvořené tabulce a grafu číslo 23 zobrazeni pacienti, kteří se vyjádřili ke změně 

svého tělesného vzhledu tak, že se již smířili s tracheostomií nebo neřeší svůj vzhled. 

Z výzkumu vyplývá, že z těchto nemocných jich 5 (25%) tracheostomii zakrývá a 15 

dotázaných (75%) nikoliv. V tabulce a grafu č. 24 jsou uvedeni pacienti, kteří vnímají 

tracheostomii negativně. Z těchto dotázaných ji zakrývá 26 respondentů (81%) a 6 

dotázaných (19%) nezakrývá. Z dotazníkového šetření tak vyplynulo, pokud nemocní 

nejsou smířeni se změnou tělesného obrazu spojenou s tracheostomií, zakrývají ji 

častěji. Výzkumem byla hypotéza č. 2 zamítnuta. 

     V literatuře je popsána řada výzkumů, které se zabývají pouze psychickou stránkou 

nemocných s nádorovým onemocněním hrtanu. Zaujal mě výzkum, který proběhl 

na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubické krajské nemocnice, 

a. s., a řešil potíže v komunikaci a psychický stav nemocných z hlediska TNM 

klasifikace. Zjistili, že stádium nemoci dle klasifikace TNM nemělo vliv na vybrané 

psychické oblasti u respondentů s nádorovým onemocněním hrtanu a slinných žláz. (33) 

     Třetí stanovený cíl prošetřoval především to, která osoba a na jakém místě nejčastěji 

podává nemocným nejdůležitější informace z hlediska ošetřování tracheostomie. Stejně 

jako u výše uvedených cílů se k tomuto cíli váže jedna hypotéza. Předpokládám, že 

pacienti budou uvádět, že nejdůležitější informace spojené s ošetřováním tracheostomie 

jim poskytla všeobecná sestra na ORL oddělení. Poslední cíl a hypotézu jsem ověřovala 

pomocí otázek č. 6 a 7. V 6. otázce naprostá většina 48 dotázaných (92%) odpověděla, 

že informace jim byly poskytnuty na ORL oddělení v nemocničním zařízení. Druhá část 

toho cíle, tedy zjištění kdo podává informace, byla prověřena v 7. otázce, u které 38 

dotázaných uvedlo, že jim nejdůležitější informace poskytla všeobecná sestra (73%) 

a více než pětina dotázaných, konkrétně 11 (21%), uvedla, že jim nejdůležitější 

informace poskytl lékař. Během své praxe v ambulancích ORL jsem se  nemocných 

i jejich příbuzných dotazovala, jaký byl u nich postup při předávání informací ohledně 

ošetřování tracheostomie. Obvykle mi bylo odpovězeno, že jim lékař vysvětlil 

informace teoreticky a sestra je následně učila prakticky. Před zahájením dotazníkového 

výzkumu jsem se domnívala, že tyto informace bude ve větší míře poskytovat 

všeobecná sestra a to z toho důvodu, že jsem během individuální ošetřovatelské praxe 

na oddělení ORL nikdy neviděla, že by kromě poměrně rychlé ranní vizity měli pacienti 

možnost rozhovoru s lékařem. Nicméně po provedení výzkumu mohu konstatovat 
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potěšující zprávu, že v onkologické ambulanci ORL FN Motol, je prostor 

pro konzultace s lékařem. Pravdou je, že jen málo nemocných bylo ošetřeno stejným 

lékařem dvakrát, při každé návštěvě je vyšetřil někdo jiný, nicméně se vždy snažili 

pacientovi poradit a věnovat se mu, jak jen nejlépe uměli. Lékaři si nejdříve 

prostudovali podrobně kartu nemocného, následně ho pozvali na ambulanci, vyšetřili ho 

a pokládali mu otázky typu, jak se mu daří. Stejně tak se obvykle věnovali i rodinným 

příslušníkům, kterým trpělivě zodpovídali jejich otázky. Domnívám se však, že jedna 

velká  ambulance rozdělená pouze zástěnou, kde u stolu pracovali tři lékaři (buď 

studovali kartu pacienta, nebo psali zprávu pacientovi) a další dva vyšetřovali nemocné, 

neposkytovala návštěvníkům příliš soukromí. Navíc k této ambulanci přiléhala i vedlejší 

malá ambulance, kde vyšetřoval pouze jeden lékař. Nicméně se i několikrát 

za dopoledne přihodilo, že lékař z malé ambulance potřeboval objednat nemocného 

na operační zákrok a v tom okamžiku byli ve velké ambulanci tři i více nemocných, 

k tomu i jejich příbuzní a jiný vyšetřující lékař oznamoval pacientovi nepříjemnou 

zprávu v podobě nepříjemných výsledků z vyšetření či relaps onemocnění. 2krát 

označenou odpovědí v 7. otázce a zároveň třetího cíle, byl zdravotnický asistent, avšak 

mám trochu pochybnosti v tom, zdali nemocní znají rozdíl mezi všeobecnou sestrou 

a zdravotnickým asistentem. V  jednom případě respondent dopsal vedle vybrané 

možnosti, že informace jim poskytla velmi mladá sestra a ve druhém případě mladý 

muž - bratr. Výsledky podporují hypotézu číslo 3.    

     Jelikož je FN v Motole největší, a troufám si říci, že i nejlepší onkologické centrum 

v České republice, během dopolední onkologické ambulance bylo obvykle ošetřeno 35-

50 nemocných, dispenzární kontroly zdejší lékaři plánovali tak, že pacienti jeden měsíc 

navštívili ORL ambulanci ve svém městě, kde žijí, a onkologickou ambulanci navštívili 

druhý měsíc. Nutno podotknout, že lékaři FN Motol se pokaždé nemocných ptali, zdali 

stále kouří, či nikoliv. Pacientům kuřákům bylo okamžitě oznámeno, že pokud 

nepřestanou kouřit, nebudou zde léčeni. Jako zajímavost se mi v rámci mého výzkumu 

podařilo zjistit, že značná část pacientů, kteří navštěvují již zmíněnou onkologickou 

ambulanci ORL,  pochází z Ústeckého kraje. Lékaři FN Motol tuto skutečnost přisuzují 

tomu, že v tomto Kraji není žádný lékař ORL, který umí řádně diagnostikovat a léčit 

nádorová onemocnění v oblasti ORL a s ohledem na výše uvedené, tamější stav 

životního a pracovního prostředí zdravotnímu stavu rovněž nepřispívá.  
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     V rámci provádění svého výzkumného šetření jsem se zajímala o to, zdali je pouze 

v mém výzkumném vzorku převaha mužů nad ženami, avšak výrazný nepoměr žen 

k mužům 1:3 z mého výzkumu potvrzuje např. i informace z Projektu Hardrock: 

zaměřeného na parametrický sběr a analýzu dat pacientů s nádory hlavy a krku, který 

proběhl v roce 2012 na Klinice onkologické FN Ostrava. V tomto projektu panovala 

převaha mužů, jímž byla diagnostikováno nádorové onemocnění hrtanu nad ženami 

v poměru 1:4 (v procentech 20%:80%). Zrovna tak potvrzuje i článek s názvem „Trpí 

muži rakovinou častěji než ženy?“, že muži trpí nádorovým onemocněním hrtanu 

5,37krát častěji než ženy. A pro příklad uvedu ještě statistiku ze Spojených států 

amerických, kdy je každý rok nově diagnostikováno 10 000 mužů a 3 000 žen 

s diagnózou nádorového onemocnění hrtanu. (12, 22, 38)  

     Během výzkumu jsem se také zajímala o to, zdali existuje nějaký seznam hrazených 

pomůcek pojišťovnou. Konkrétní informace o tomto seznamu se mi však přes značné 

úsilí nepodařilo získat. Výchozí zprávu o možnosti existence takového seznamu, 

získanou od jedné ze všeobecných sester z ORL oddělení KNL, a.s., jsem si chtěla 

ověřit ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, ovšem bez úspěchu. Sice zde byli ochotní si 

se mnou promluvit, nicméně mi bylo řečeno, že oni žádný seznam nemají a že se 

s nemocnými jedná individuálně. Obrátila jsem se tedy na ORL ambulanci KNL, a.s., 

nicméně se stejným výsledkem – poradili mi, abych se obrátila na pojišťovnu. Ve FN 

Motol mi bylo řečeno, že tento ani jiný seznam neexistuje. Rozumím tomu, že je nutné 

každého nemocného posuzovat individuálně, individuálně k němu přistupovat, nicméně 

jsem přesvědčena o tom, že by alespoň nějaký základní seznam existovat měl, byť i jako 

návod pro nově tracheostomované pacienty s nádory hrtanu. Pacient na začátku obdrží 

dvě kanyly, ať už plastové či kovové. Tracheostomovaným nemocným ale nastává 

velký problém ve chvíli, kdy obvykle plastová kanyla, která je předepisovaná na 2 roky, 

nebo kanyla kovová, která je předepisovaná na 5 let, se zničí dříve, protože pacienti 

nemají náhradní kanylu na výměnu při jejím čištění apod., kanyla se více opotřebovává. 

Pokud tedy jim zcela výjimečně pojišťovna vyhoví, mohou obdržet novou kanylu dříve, 

nicméně proces schvalování trvá minimálně 3 týdny a to i v případě, kdy uplynula 

standardní doba nároku na novou kanylu. Zastávám názor, že by nebylo od věci, kdyby 

pojišťovny, popřípadě zdravotnická zařízení vydala leták/brožuru, ve které by ty 

nejdůležitější informace nemocní vždy našli. Našli by v ní obrázky s popisy, jak 

vyměnit kanylu, na co mají nárok všichni a na co mají nárok jen někteří, našli by v ní 
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i odpovědi na nejčastější otázky, a jistě by pacienti ocenili i důležitá telefonní čísla, 

odkazy na webové stránky, kde by jim mohl odborník poradit s aktuálním problémem, 

se kterým se mohou potýkat. Na webových stránkách by mohlo být i diskuzní fórum 

pro tyto pacienty, mohli by si radit navzájem. Přeci jenom internet je anonymní 

a pacienti, kteří se ať už bojí nebo stydí zeptat, tak by zde našli ucelené informace. 

Podobnou webovou stránku, jako zde popisuji, a která se mi velmi líbila, jsem našla 

na jednom internetovém serveru ve Velké Británii. Zde jsou pro pacienty podrobně 

popsána téměř všechna onkologická onemocnění. Britští onkologičtí pacienti se zde 

dozvědí vše, co potřebují nejen v začátku léčby, ale i v pozdější době a mají možnost 

napsat e-mail všeobecné sestře nebo lékaři. Bohužel je tato webová stránka pro většinu 

českých pacientů nepoužitelná z důvodu jazykové bariéry. (18) 

     I přesto, že jsou nádorová onemocnění hrtanu nejčastějšími onkologickým 

onemocněním v oblasti ORL a také popsanými z lékařského úhlu pohledu (např. 

příčiny, příznaky, léčba) v nepřeberném množství literatury, neexistuje příliš mnoho 

knižních titulů, které by se věnovaly výhradně ošetřovatelské péči o tyto nemocné, 

a zvláště chybí literatura zabývající se o nemocné, kteří mají navíc i tracheostomii. 

Informace do své bakalářské práce jsem velmi často čerpala z knihy od Marie Markové 

a Jaroslavy Fendrychové „Ošetřování pacientů s tracheostomií“. V této knize byla velmi 

dobře popsaná ošetřovatelská péče o tracheostomii, je zde pro sestry velmi jednoduše 

shrnuto vše, jak pečovat o tracheostomii, její okolí, ale je zde navíc zmíněná i edukace 

pro pacienty, sociální zabezpečení a kvalita života nemocných. Nicméně v této knize 

jsem nenašla vše, co jsem chtěla ve své bakalářské práci zmínit. Při hledání dalších 

knižních titulů jsem i narazila na problém, kdy v odborné ošetřovatelské literatuře bylo 

jen velmi krátce shrnuté toto téma a následně byl čtenář odkázán na to, že toto 

onemocnění je specifická problematika, a proto více informací získá na oddělení ORL. 

Z tohoto důvodu byly pro mne velmi cenným zdrojem znalostí a informací konzultace 

na ORL oddělení KNL, a.s. a na onkologické ambulanci FN Motol se sestrami a lékaři. 

Dozvěděla jsem se tak spoustu praktických informací. Například během rozhovoru 

s lékaři mi bylo na otázku, proč je nemocným předepisován odsávací přístroj pouze 

sporadicky sděleno, že jsou v tomto ohledu nemalé finančně-nárokové obtíže se 

zdravotními pojišťovnami, které se brání jejich proplácení. V této problematice je však 

možno při detailním zkoumání objevit regionální či místní rozdíly u jednotlivých 

nemocnic, o čemž svědčí i skutečnost, že jsem se od jedné ze všeobecných sester ORL 
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z KNL a.s. během našeho rozhovoru dozvěděla, že v KNL a.s. se odsávací přístroje 

nepředepisují z důvodu šetření pojišťoven a naopak např. ve FN v Hradci Králové jsou 

předepisovány téměř všem, kteří mají tracheostomii. Jak jsem se dozvěděla z článku 

s názvem Péče o nemocné s tracheální kanylou, čtvrtletníku, který je vydáván Českou 

asociací sester, v sekci Onkologické péče z 4/2007 je odsávací přístroj předepisován 

nemocným, kteří mají zvýšenou tvorbu sekretu z dýchacích cest. V číselníku největší 

české pojišťovny platný od 1.4.2012 jsem se pak dozvěděla, že je hrazena pojišťovnou 

pouze odsávačka elektrická, mechanická, a příspěvek od pojišťovny činí maximálně 

4000 Kč. Tato odsávačka je předepisována na šedesát měsíců a její přiznání podléhá 

schválení revizním lékařem. (20, 34) 

     Při zpracování jsem si také povšimla, že je toto téma poměrně často zpracováváno 

v bakalářských či diplomových pracích. Pro zajímavost uvedu výsledek z výzkumu 

s názvem „Potíže v komunikaci a vybrané psychické oblasti (nápětí, obavy, podráždění, 

deprimace) u nemocných s nádorovým onemocněním hrtanu a slinných žláz“, který byl 

realizován na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubické krajská 

nemocnice, a. s. od ledna do prosince 2011, týkající se komunikace. Ve výzkumném 

šetření mělo 31 pacientů tracheostomii. Přepokládali, že skupina I. Pacienti 

s nádorovým onemocněním hrtanu a s trvalou tracheostomickou kanylou mají obtíže 

v komunikaci větší než pacienti bez ní. Tento předpoklad se potvrdil. (33) 

     Ráda bych zde ještě k otázce komunikace uvedla, že v mém dotazníkovém šetření 

jsou vidět preference nemocných směrem k jednotlivým druhům pomůcek pro náhradní 

tvorbu hlasu. Výběr konkrétní pomůcky u nemocných nejčastěji záleží na doporučení 

logopeda a lékaře, který jim podrobně vysvětlí, jaké aspekty s sebou jednotlivé typy 

pomůcek přinášejí. Například jícnový hlas, laicky řečeno „vykrkávání slov“ používá 

pro její náročnost se naučit pouze jedna třetina pacientů, kteří s touto metodou začnou. 

Byla jsem i svědkem toho, jak lékaři z FN Motol učili nemocné zacházet 

s eletrolaryngem, a také jsem byla velmi překvapena, v jakém měřítku mají lidé 

transezofageální píštěl s hlasovou protézou, přestože kvůli této metodě musí podstoupit 

operační zákrok. Tato poslední zmiňovaná metoda je pro pacienty nejpohodlnější, 

protožte nejlépe simuluje tón – zvuk reálného hlasu.  

     Pro další výzkum v této oblasti by byly velice zajímavé otázky zaměřené i na změnu 

života, jako například: jak často chodili nemocní dříve do restauračního zařízení, 
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společnosti a jak se tyto jejich návyky změnily po sdělení diagnózy. Dále zdali omezili 

své zlozvyky (kouření, pití alkoholu), jaké zaznamenali změny v partnerských 

a přátelských vztazích, jaký vliv na jejich zdraví má životní a pracovní prostředí a jiné.   

     Při zpracovávání této bakalářské práce jsem měla možnost poznat toto zákeřné 

onemocnění blíže. Viděla jsem, jak dokáže tato nemoc zanechat stopy na fyzické 

i psychické stránce člověka. V rámci mé semestrální praxe jsem měla možnost vidět 

pacienty na pravidelných ambulantních vyšetřeních a po několika týdnech, měsících 

jsem je viděla umírat na lůžkovém oddělení. Sami nemocní i jejich blízcí popisují tuto 

nemoc jako nejhorší typ rakoviny, zvláště v tom, že si veškeré dění kolem sebe 

nemocný uvědomuje (tj. svůj vzhled, bolest apod.) Za velký přínos pokládám i bližší 

seznámení se s  prací všeobecné sestry v ambulantním provozu. Dále jsem si uvědomila, 

jak je komplexní přístup a edukace nemocných velmi potřebnou a nedílnou součástí 

léčby. Důraz by měl být hlavně na primární prevenci, a teď myslím hlavně na prevenci 

kouření, jako faktoru, který se výrazně podílí na vzniku nádorového onemocnění hrtanu, 

jak uvádí například Klinická onkologie pro sestry, Ošetřovatelství ve vybraných 

oborech nebo What you need to know about Cancer of the larynx. I zde se ukázalo, že je 

lepší řešit prevenci, než později následky. (12, 13, 17) 
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5 Praktický výstup 

 

     V rámci své bakalářské práce jsem vypracovala návrh edukačního listu pro pacienty 

do domácího prostředí, na němž jsou vyobrazeny návodné obrázky, jak postupovat 

při výměně jednoplášťové plastové tracheostomické kanyly s balónkem (viz příloha č. 

7). Tento výstup jsem si zvolila na základě svých poznatků z praxe, doporučení sester 

z ORL oddělení KNL,a.s. Jeho potřebnost jsem si ověřila i výzkumem, kdy 34 

respondentů (65,38%) neobdrželo žádný informační materiál a 28 z nich (82,35%) by 

o takový materiál mělo zájem. Tento typ kanyly byl vybrán z důvodu, že s ním 

nejčastěji pacienti odcházejí do domácího prostředí po té, co jim byla tracheostomie 

provedena a také pro to, že plastové kanyly se mohou používat při radioterapii na rozdíl 

od kanyl kovových. Tento list by v budoucnu mohl pomoci sestrám při edukaci 

a pro pacienty, nebo pro jejich rodinu by mohl být připomenutím správného postupu 

v domácím prostředí. O zpracované výsledky dotazníkového výzkumu projevila zájem 

paní Jana Jandová, vrchní sestra Kliniky otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. 

Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a FN Motol, kde jsem výzkumu 

prováděla, a se kterou budu i nadále spolupracovat.  

     Jak jsem se dozvěděla z internetových stránek, toto téma je poměrně často 

zpracovávané i na jiných vysokých školách, a proto by mohla být má práce podkladem 

pro další výzkumná šetření.  
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6 Závěr  

 

     Má bakalářská práce s názvem „Pacienti s nádorovým onemocněním hrtanu 

a tracheostomií“ byla pro mě velkým přínosem, díky němuž jsem měla možnost blíže 

poznat problematiku onkologicky nemocných s tracheostomií a práci sestry na ORL 

ambulanci. V teoretické části jsem se zabývala anatomií, patologií, příčinami, příznaky, 

prognózou nádorového onemocnění hrtanu, tak i komplexní péčí o nemocné 

s tracheostomií, počínaje předoperační a pooperační péčí, přes typy kanyl, zajištění 

výživy, náhradními mechanismy pro tvorbu hlasu, péčí o ozařovanou kůži, nácviku 

ošetřování tracheostomie pacientem, až po psychickou a sociální stránku nemoci.  

     Ve výzkumné části bakalářské práce jsem zvolila kvantitativní výzkum 

dotazníkovou metodou, kdy dotazníky byly určeny pacientům. Ze získaných dat jsem 

vypočítala absolutní četnost, z níž jsem následně vypočítala četnost relativní. Použila 

jsem program Microsoft Office Excel. Ve své bakalářské práci jsem také použila 

na doporučení statistika, statistickou metodu Piersonova testu dobré shody tzv. Chí-

kvadrátu. Jak jsem již psala výše, z dotazníkového průzkumu také vyplynulo, že 

nemocní nepříliš často obdrželi informační leták, na němž by byly fotografie, obrázky či 

pouze přesně popsaný manuál, jak pečovat o tracheostomii, včetně její výměny. Proto 

jsem vytvořila návrh edukačního listu, který by mohl pacientům, kteří mají 

tracheostomii krátce, velmi v domácí péči pomoci, a který je k nalezení v příloze číslo 

7.  

     Na počátku bakalářské práce jsem si stanovila tři cíle a k nim hypotézy. Prvním 

z nich jsem se chtěla dozvědět, kdo nemocným pomáhá s ošetřováním tracheostomie 

v domácím prostředí v případě, kdy pacienti potřebují v péči pomoci. Z výzkumu 

vylynulo, že  31 oslovených respondentů (60%) zvládá ošetřovat tracheostomickou 

kanylu v domácím prostředí sama bez pomoci druhých, 20 oslovených pacientů (38%) 

potřebuje malou pomoc při ošetřování tracheostomie a 1 dotázaný (2%) nezvládá péči 

vůbec a je plně odkázán na pomoci druhých. Nejčatěji nemocným pomáhá s péčí 

nejbližší rodina a to manžel, manželka (45%), nebo děti (25%). Druhým stanoveným 

cílem jsem chtěla zjistit, jak vnímají nemocní tracheostomii, kterou mají minimálně šest 

měsíců. S tracheostomií se již smířilo 11 dotázaných (21%), svůj tělesný vzhled neřeší 9 

respondentů (17%); 18 nemocných (35%) si je vědomo toho, že jim tracheostomie 
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zachránila život, nicméně stále ji vnímají s pocitem studu a 14 respondentů (27%) 

vnímá tracheostomii velmi negativně. Z výzkumu vyplynulo, že 81% nemocných, kteří 

vnímají tracheostomii negativně, ji zakrývá. V provedeném výzkumu se však 

nepotvrdila přímá souvislost mezi vnímáním tracheostomie, co by změny tělesného 

vzhledu a používáním prostředků v podobě šátečků, roláčků, které zakrývají 

tracheostomii.  

     Posledním cílem jsem zkoumala, kdo nemocným podává nejdůležitější informace 

týkající se ošetřování tracheostomie a kde jsou tyto informace podávány. Jak 

z výzkumného šetření vyplynulo, nejčastěji po operačním výkonu edukují pacienty 

všeobecné sestry (73%) v nemocničních zařízeních, konkrétně na oddělení ORL 

v nemocnici (92%). Pouze 1 nemocný (2%) v dotazníku uvedl, že informace spojené 

s ošetřováním tracheostomie nezískal od zdravotníků, a proto je vyhledával 

na webových stránkách. Dotazníkový průzkum ukázal i nepříznivé zjištění, kdy 2 

nemocní (3%) uvedli, že nebyli při propuštění z hospitalizace po zákroku, při kterém 

jim byla provedena tracheostomie, edukováni ani lékařem, ani sestrou o život 

ohrožujících stavech bezprostředně souvisejících s tracheostomií (například zátka 

v kanyle) a stejnému počtu respondentů chyběly informace týkající se možnosti 

pohotovosti v těchto případech.  

     Cíle práce byly splněny.  

     Na závěr bych ráda dodala, že tato problematika je stále velmi aktuální. Nádorovému 

onemocnění hrtanu bychom měli čelit i důslednou prevencí kouření, pití alkoholu 

a správnou edukací. Bohužel často jsou mezi onkologicky nemocnými pacienty 

s tracheostomií i takoví, kteří si tyto zlozvyky neodpustí ani v době své zákeřné nemoci.  
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Příloha č. 4, Obrázek – nádor hrtanu (25) 

 



 

Příloha č. 5, TNM klasifikace nádorového onemocnění hrtanu (36) 

 

Tabulka č. 57, Příloha č. 5, TNM klasifikace, Tumor, Subglottis 

T1 Tumor je pouze v subglottis 

T2 Tumor se propaguje na jednu nebo obě hlasivky s normální nebo porušenou 
pohyblivostí 

T3 Tumor se nachází v laryngu a je fixován na hlasivky 

T4a Tumor prorůstá chrupavkou prstencovou nebo štítnou a/nebo také může zasahovat 
orgány mimo hrtan 

T4b Tumor zasahuje do mediastina, paravertebrálního prostoru nebo obrůstá a.carotis 

 

Tabulka č. 58, Příloha č. 5, TNM klasifikace, Tumor, Glottis 

T1a Tumor je omezen na hlasivkách, normální pohyblivosti – zasažena jedna hlasivka 

T1b Tumor je omezen na hlasivkách, normální pohyblivosti – zasaženy obě hlasivky 

T2 Tumor se šíří do supraglottis, subglottis, je narušena pohyblivost hlasivek 

T3 Hlasivky jsou fixované, je zasažen paraglottický prostor, nastává eroze štítné 
chrupavky 

T4a Tumor prorůstá skrz chrupavku štítnou, tracheu a měkké tkáně krku 

T4b Tumor zasahuje do mediastina, paravertebrálního prostoru nebo obrůstá a.carotis 

 
 

Tabulka č. 59, Příloha č. 5, TNM klasifikace, Tumor, Supraglottis 

T1 Tumor zasahuje do jedné sublokalizace, pohyblivost je nezměněná 

T2 Tumor není fixovaný a poškozuje více než jednu sliznici přilehlé sublokalizace 
supraglottis 

T3 Tumor způsobuje erozi chrupavky štítné, postihuje postkrikoidiální oblast 
preepiglottické tkáně, paraglottický prostor a způsobuje fixaci hlasivek 

T4a Tumor prorůstá skrz chrupavku štítnou, průdušnici, měkké tkáně krku 

T4b Tumor zasahuje do mediastina, paravertebrálního prostoru nebo obrůstá a.carotis 



 

Tabulka č. 60, Příloha č. 5, TNM klasifikace, Nodi 

N1 Je zasažena jedna uzlina na stejné straně jako je tumor, její velikost činí ≤ 3 cm 

N2a Je zasažena jedna uzlina na stejné straně jako je tumor, její velikost činí > 3 a ≤ 6 
cm 

N2b Je zasaženo více uzlin na stejné straně, jako se nachází tumor, jejich velikost činí ≤ 
6 cm 

N2c Je zasaženo více uzlin na obou stranách, jejich velikost činí ≤ 6 cm 

N3 Zasažené uzliny mají velikost > 6 cm 

 

Tabulka č. 61, Příloha č. 5, TNM klasifikace, Metastasis 

 

MX Vzdálené metastázy nejsou hodnotitelné 

M0 Nejsou založeny vzdálené metastázy 

M1 V těle jsou již vzdálené metastázy  



 

Příloha č. 6, Pearsonův test dobré shody (1, 2, 5, 8) 

Pearsonův Chí-kvadrát test je statistická neparametrická metoda, která se používá 
k zjištění, zda mezi dvěma znaky existuje prokazatelný výrazný vztah. 

Znaky mohou být: 

• kvalitativní (ano/ne, vím/nevím/možná) 

• diskrétní kvantitativní (3, 6, 9) 

• spojité kvantitativní (0,1-0,3;0,4-0,6;0,7-0,9). 

     Data jsou uspořádána do kontingenční tabulky. Kategorie jednoho znaku určují 

řádky a kategorie druhého znaku sloupce. Jednotlivá pozorování jsou zařazena 

do příslušné buňky kontingenční tabulky podle hodnot daných dvou znaků. Pokud jeden 

ze znaků má r kategorií a druhý znak má s kategorií, dostáváme kontingenční tabulku 

typu r x s. Nejmenší tabulku typu 2 x 2 je nazývána čtyřpolní tabulka (každý znak má 

pouze dvě kategorie). Kontingenční tabulky umožňují testování různých hypotéz. 

Obvykle testované hypotézy jsou: 

• test homogenity: slouží pro porovnání rozložení kvalitativní veličiny ve dvou 
nebo více souborech 

• test nezávislosti: používá se k posouzení závislosti dvou kvalitativních veličin 
měřených na prvcích téhož výběru. 

• test dobré shody: zjišťuje, zda sledovaná veličina má rozdělení pravděpodobnosti 
určitého typu. 

 Základní smysl/předmět chí-kvadrát testu spočívá v porovnání pozorovaných 
a očekávaných četností.  

     Pozorované četnosti se zjistí z kontingenční tabulky. Očekávané četnosti je nutné 

vypočítat. Při výpočtu se vychází z předpokladu, že platí nulová hypotéza. Provádí-li se 

test homogenity, předpokládá se, že rozložení hodnot sledované veličiny je ve všech 

skupinách shodné. Pokud se provádí test nezávislosti, nulovou hypotézou se 

předpokládá, že mezi dvěma kvalitativními veličinami není žádná závislost. V případě 

testu dobré shody se předpokládá, že sledovaná veličina má rozložení daného typu. 

    Velikost rozdílů mezi pozorovanými a očekávanými četnostmi se posuzuje pomocí 

testové statistiky χ2. Na základě pravděpodobnostního rozložení chí-kvadrát se vypočítá 

pravděpodobnost výskytu takovéto nebo ještě extrémnější hodnoty. Tato 



 

pravděpodobnost se nazývá dosažená hladina významnosti statistického testu (p-

hodnota). Pokud je menší než 0,05, nulovou hypotézu se zamítá. Znamená to, že 

pravděpodobnost, že by pozorované rozdíly či závislosti vznikly pouze náhodou, je 

menší než 5 %. 

Testová charakteristika: 

 

Výpočet očekávaných četností: 

očekávaná četnost = součet v sloupci/celkový počet * součet v řádku 

 

Chyba 1. a 2. druhu: 

- chyba 1. druhu: H0 je pravdivá, ale byla odmítnuta. 

- chyba 2. druhu: H0 je nepravdivá (podle testu by měla být zamítnuta a přijata H1), 

ale přesto byla přijata. 

Stupeň volnosti: tímto se označují vzájemně nezávislé veličiny (parametry, vnitřní 

proměnné), které ovlivňují tvar rozdělení, nebo je to parametr pro porovnání hypotéz. 

Hodnotou je zpravidla počet současně pozorovaných náhodných veličin, na nichž je 

testové kritérium založeno, snížený o počet jiných odhadovaných charakteristik (k – 1; 

k = kolik sleduji hodnot). U vícečetné tabulky je to pak (r – 1) x (s – 1). 

 

 

 



 

Příloha č. 7, Praktický výstup 



 

 


