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Seznam zkratek 

APTT Aktivovaný parciální tromboplastinový čas 

CRP C-reaktivní protein 

CT Computed Tomography 

INR International normalized ratio, mezinárodní normalizovaný poměr 

IVU Intravenózní vylučovací urografie 

JIP Jednotka intenzivní péče 

TEN Trombembolická nemoc 

TK Tlak krve 
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1 Úvod 

Nefrostomie je druh stomie, který není tak častý jako stomie gastrointestinálního traktu, 

přesto se s pacienty s nefrostomií setkáváme. Nefrostomie patří mezi akutní výkony 

zachraňující život pacienta, mohou být dočasné, např. při čekání na rekonstrukční výkon 

po předchozí operaci, akutním řešení při obstrukci urinálního traktu nebo trvalé např. při 

nádorových onemocněních urogenitálního traktu. 

Provedení nefrostomie je velkým zásahem do života pacienta. Ovlivňuje jeho bio-

psycho-sociální oblast života. Život s nefrostomií není pro pacienta a jeho nejbližší 

nijak jednoduchý. Pacient se musí vyrovnat nejen se zavedením nefrostomie, ale 

i s onemocněním , které vede k provedení tohoto druhu stomie. Zvláště pokud se jedná 

o onkologické onemocnění.  

Důležitou roli při vyrovnání s nově vzniklou náročnou životní situací ovlivňují 

charakterové vlastnosti pacienta, stabilita psychické oblasti, podpora rodiny 

a nejbližších a v neposlední řadě informovanost pacienta. 

Protože nejen incidence onemocnění urinálního traktu má stoupající úroveň, je 

potřeba trvale zkvalitňovat samotnou péči o pacienty s nefrostomií, ale hlavně jim 

poskytovat komplexní informační servis, včetně edukace před, po výkonu i během 

jejich běžného života. 

Tato práce si klade za cíl vytvořit standard edukace pacienta s nefrostomií, který by 

položil kvalitní základ pro další rozšiřování vědomostní základny pro pacienty, usnadnil 

a zlepšil tak jejich začlenění zpět do běžného života. 
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2 Teoretická část 

2.1 Patofyziologie vylučovacího systému 

Vylučovací systém je tvořen ledvinami a vývodnými močovými cestami. Ledviny jsou 

párovým orgánem uloženým v retroperitoneálním prostoru. Vývodné močové cesty leží 

mimo ledviny a slouží k odvodu definitivní moči. Do vývodných močových cest řadíme 

ledvinové kalichy, ledvinnou pánvičku, močovod, močový měchýř a močovou trubici 

(Čihák, 2013). Fyziologickou funkcí ledvin je udržování vnitřního prostředí organismu, 

jež probíhá vylučováním látek, narušujících homeostázu (rovnováhu vnitřního 

prostředí). Ledviny také regulují objem extracelulární tekutiny, koncentraci iontů 

a acidobazickou rovnováhu. Ledviny kromě výše uvedených funkcí, mají i hormonální 

zastoupení (Mourek, 2012). 

Pokud dojde k narušení fyziologických funkcí ledvin a vývodných močových cest, 

objeví se různé patofyziologické stavy, které nepříznivě ovlivňují chod celého 

organismu (Dylevský, 2009). Patofyziologické stavy jsou indikacemi k derivaci moči. 

Pojem derivace moči je stav „kdy je moč odváděna z těla jinými než přirozenými 

cestami“(Zachová a kol., 2010, str. 36). Jednou z možných derivací moči je právě 

zavedení nefrostomie. Indikacemi k provedení nefrostomie jsou především stavy 

způsobené nádorovým onemocněním urogenitálního traktu, které jsou skrytou 

hrozbou. Nádorový proces se může vyskytovat buď přímo v ledvině či odvodných 

močových cestách, nebo v malé pánvi. Zvláště u žen, vlivem anatomické blízkosti 

pohlavních orgánů, kdy nádory prorůstají do okolí močových cest, např. nádor 

vaječníků (Cibula a Petruželka, 2009). Také vlivem radioterapie u léčby 

gynekologických tumorů může dojít k patologickému poškození močové trubice 

a močového měchýře. Následkem ozařování se mohou vyskytnout vezikovaginální 

píštěle, v tomto případě dochází ke komunikaci mezi močovým měchýřem a vagínou. 

Můžeme se setkat i s vezikokolickou píštělí, v tomto případě mluvíme o patologickém 

průchodu a komunikaci močového měchýře a části tlustého střeva (Zachová a kol., 

2010; Cibula a Petruželka, 2009). Následkem nádorových procesů je obstrukce, 

překážka odvodných močových cest, která vede k následnému rozvoji hydronefrózy, 

tedy rozšíření ledvinné pánvičky, kdy se ledvina stává nefunkční, vlivem hromadění 

moče v močovém systému (Vokurka a kol., 2013). Obstrukci nemusí způsobovat jen 
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nádor, ale také konkrement zaklíněný v horní či dolní části močových cest. Pokud se 

konkrement vyskytuje přímo v ledvinné pánvičce, hovoříme o nefrolitiáze. 

Ureterolitiázu diagnostikujeme v případě nálezu konkrementu v močovodu. V tomto 

případě volíme spíše zavedení uretrálního stentu (Košina a kol., 2015). Dalšími 

indikacemi k zavedení nefrostomie jsou těžká inkontinence, neurogenní léze, vrozené 

malformace urogenitálního traktu, zvláště u dětí, tuberkulózní procesy (Zachová 

a kol., 2010). 

2.2 Nefrostomie 

Nefrostomie patří mezi akutní urologické výkony. Pojem nefrostomie se skládá ze dvou 

slov. Nefros znamená ledvina a stomie. Slovo řeckého původu stoma značí vývod, 

otvor nebo ústí, znamená vyústění dutého orgánu na povrch těla. Nefrostomii můžeme 

tedy charakterizovat jako umělý vývod, respektive vyústění ledviny mimo její 

přirozenou cestu (příloha A). Nefrostomií je vytvořeno umělé spojení mezi ledvinou 

a povrchem těla, tímto výkonem se zajistí odtok moči z dutého systému. Výkon se 

provádí v případě, kdy je přerušen přirozený odtok moči močovodem do močového 

měchýře. Jde o derivační systém sloužící k odtoku moče přímo z ledviny do sběrného 

sáčku (Zachová a kol. 2010). 

Provedení nefrostomie se uskutečňuje většinou punkcí v lokálním znecitlivění, za 

současné ultrazvukové kontroly. Drén se zavede přes kůži a stěnu břišní do ledvinného 

parenchymu a končí v ledvinné pánvičce. Výkon lze provádět i v celkové anestezii 

během operačního výkonu na ledvině, nebo jako paliativní výkon při operačním řešení 

onkologického onemocnění (Otradovcová a Kubátová, 2006). 

Nefrostomie je jedním z nejčastějších možných řešení při omezeném odtoku moči, 

pro další perkutánní manipulaci nebo může sloužit jako dočasný invazivní zákrok před 

konečným chirurgickým řešením. Nefrostomie může být provedena buď dočasně, 

zvláště v situaci kdy je kámen v močovodu nebo v ledvině a nelze zavést stent, nebo 

i trvale. Trvalá nefrostomie je indikována zvláště u nádorových onemocnění vývodných 

močových cest, nádorů v malé pánvi a stavů po onkologických léčbách (Poláčková, Zita 

a Cerman, 2016). Samotný výkon je invazivním vstupem do těla nemocného, a přináší 

riziko infekce. Pokud se výkon nezdaří a derivace je neúspěšná, může se rozvinout 

závažné postižení ledviny, infekcí až v septický stav, který ohrožuje pacienta na životě 

(Kolombo a spol., 2016). 
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Při zavedení nefrostomie sledujeme u nemocného bolest v ledvině, místo vpichu 

nefrostomie, tělesnou teplotu, průchodnost a funkčnost nefrostomie. Nefrostomie musí 

být trvale napojena na sběrný sáček, aby nedocházelo k hromadění moči v ledvině. 

Důležité je sledovat také barvu a charakter moči, zda se neobjevuje hematurie, krev 

v moči (Janíková a Zeleníková, 2013). 

2.2.1 Indikace, kontraindikace k provedení nefrostomie 

Perkutánní nefrostomie je obecně indikována při stavech, kdy překážka, respektive 

obstrukce brání přirozenému odtoku vyprodukované moče. Akutní obstrukce mají 

obvykle benigní příčinu, nejčastěji jsou způsobené zaklíněným konkrementem při 

nefrolitiáze, ureterolitiáze, traumatem, iatrogenním poškozením při prováděné biopsii 

(Hanuš, 2011). Chronické obstrukce mohou být podobné jako akutní, častější příčinou 

jsou maligní tumory vývodných močových cest, nádory orgánů malé pánve, 

gynekologické nádory a stavy po onkologické terapii (Cibula, 2009). 

V důsledku obstrukce odvodných cest močových dochází k hromadění zadržené 

moči v močovém systému, k dilataci ledviny a rozvoji tzv. hydronefrózy, někdy 

infikované (Teplan, 2010). Vlivem tlaku nahromaděné tekutiny ledvinný parenchym 

postupně atrofuje. Cílem nefrostomie je obnovit funkci ledviny do definitivního 

vyřešení obstrukce a postupné normalizování krevního tlaku (Viklický a kol., 2010).  

Terapeutickou indikací založení nefrostomie je zajištění přístupu pro endoskopické 

operace ledvin a horních močových cest. Jde o perkutánní operace nefrolitiázy, 

antegrádní endoskopické řešení stenózy pyeloureterálního přechodu, antegrádní 

zavedení uretrálních stentů, extrakce, odstranění cizího tělesa a zajištění derivace moče 

po těchto výkonech (Hanuš, 2011). 

Především u pacientů s nekorigovatelnou koagulopatií je výkon absolutně 

kontraindikován. Relativní kontraindikací jsou nádory ledvin, významná kyfoskolióza 

a extrémní nadváha pacienta, která ztěžuje operatérovi správné zaměření vhodného 

místa punkce pod sonografickou kontrolou (Král a kol., 2014; Studená, 2013). 

2.2.2 Předoperační péče o pacienta s nefrostomií 

„Pojem perioperační péče zahrnuje péči a přípravu o pacienta v období okolo operace, tj. před, 
během a po operaci. Jako každá jiná ošetřovatelská péče mají i tato jednotlivá období svá 
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specifika, na které je třeba brát zřetel při ošetřování chirurgického pacienta.“(Janíková 
a Zeleníková, 2013, str.26).  

Příprava k operaci začíná již rozhovorem lékaře s pacientem, dostatečným seznámením 

o zdravotním stavu, průběhu operace, možných komplikacích. Pacient by měl být 

přiměřeně informován o svém onemocnění a jeho možném vývoji, plně seznámen 

s navrhovaným výkonem. Všechny informace a poučení mají být následně stvrzeny 

podpisem písemného prohlášení, respektive informovaným souhlasem s provedením 

výkonu. Významnou roli v předoperační přípravě hraje anamnéza, zvláště rodinná 

a osobní, je potřeba pátrat po výskytu genetické a familiární zátěže, předchozích 

operacích, současných přidružených onemocněních – zvláště diabetes mellitus může 

vést k problémům vyprazdňování a dysfunkci močového měchýře (Michalský a Míka, 

2011). V případě operačního výkonu u onkologicky nemocných je zapotřebí přihlédnout 

k nutričnímu stavu pacienta, zvládnutí bolesti a také se zaměřit na péči o psychiku 

pacienta. Důležitá je také alergická anamnéza a nesnášenlivost kontrastní látky. Cílem 

předoperační péče je připravit pacienta na zvládnutí operační zátěže a eliminovat možné 

komplikace v pooperační péči (Janíková a Zeleníková, 2013; Ziková, 2014). 

Před výkonem je třeba provést základní laboratorní vyšetření, krve a moči. 

Zjišťujeme biochemické vyšetření, především ureu a kreatinin. Výsledky těchto hodnot 

objasní lékaři změny ve vylučování ledvinami, dále hodnotu minerálů v krvi (Na, K, 

CL), CRP, nejdůležitější reaktant akutní fáze (Vokurka, 2013; Kolombo, 2016).  

Před zavedením nefrostomie je důležité zkontrolovat krevní obraz, APTT, INR, 

Quick a případně upravit hemokoagulační parametry, abychom předešli případnému 

krvácení po výkonu (Krausová a kol., 2016). Přínosné je i vyšetření moči a sedimentu, 

kultivace a citlivost moči. Mezi zobrazovací metody prováděné před výkonem patří 

ultrazvukové vyšetření ledvin a močového měchýře, IVU, popřípadě CT ledvin 

(Horkelová, 2014). Pokud pacient v rámci svého přidruženého chronického onemocnění 

užívá antikoagulancia a jde o plánovaný výkon, musí je vysadit alespoň 10 dnů před 

výkonem (Krausová a kol., 2016). 

V případě založení nefrostomie během operačního výkonu na ledvině, pacient lační 

6 až 8 hodin před výkonem. Pokud je provedena pouze nefrostomie v lokální anestezii, 

pacient nemusí lačnit. Sestra zkontroluje operační pole, pokud je to nutné, oholí místo 

vpichu a očistí. Bezprostředně před výkonem pacient sejme šperky, hodinky a vyjme 

zubní protézu. Sestra podá premedikaci dle anesteziologického konzilia, provede 

prevenci TEN (Janíková a Zeleníková, 2013). 
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2.2.3 Provedení punkční nefrostomie 

Dle způsobu provedení rozlišujeme punkční nefrostomii a nefrostomii založenou při 

otevřené operaci, která bývá v současné době spíše součástí jiného operačního výkonu. 

Výkon se provádí pod ultrazvukovou kontrolou. Vhodné místo pro punkci je zadní 

axilární čára pod dvanáctým žebrem. Lékař po provedení nefrostomie následně 

nefrostomický drén fixuje ke kůži dvěma stehy. Místo vpichu se sterilně kryje a drén 

se napojí na sterilní močový sáček. Okolí nefrostomie je nutné věnovat zvýšenou 

pozornost z důvodů zanesení infekce a podráždění kůže (Nermuťová a Vávrová, 2013). 

Nefrostomický drén existuje buď samostatně nebo je součástí setu, který obsahuje 

skalpel, dilatátor, drén, sterilní močový sáček (viz příloha B). 

2.2.4 Pooperační péče o pacienta s nefrostomií 

Pooperační péče je zaměřená především na prevenci pooperačních komplikací. Dle 

zdravotního stavu je pacient předán z operačního sálu či zákrokového sálku na 

monitorované JIP lůžko, či standardní ošetřovatelskou jednotku. Pacient dodržuje 

klidový režim na lůžku. Sestra kontroluje dle ordinace lékaře fyziologické funkce, TK, 

P, TT, příjem a výdej tekutin, hodnotí VAS a sleduje vědomí pacienta. Podává infuzní 

terapii ordinovanou lékařem spolu s analgetiky. Sleduje invazivní vstupy. Nutná je také 

kontrola místa vpichu nefrostomie a průchodnost drénu, barvu moči odcházející 

drénem. Pacienta sestra edukuje o pohybovém režimu po výkonu a signalizačním 

zařízení u lůžka. Po výkonu sestra provede kontrolní odběry dle naordinování lékaře 

(Bezdičková a Slezáková, 2010). 

2.2.5 Komplikace punkční nefrostomie 

Jako každý výkon i punkční nefrostomie s sebou nese rizika komplikací. Dle většiny 

statistik u perkutánní nefrostomie nejsou komplikace tak časté, jako u operačních 

nefrostomií. Nejčastější komplikací je posunutí nefrostomického katétru, i přes jeho 

pevnou fixaci ke kůži. Může také dojít k fragmentaci katétru. Tyto dvě komplikace se 

více vyskytují u obézních pacientů při běžné pohybové aktivitě. Další závažnou 

komplikací je krvácení, které se vyskytuje u 1–2 % pacientů. Prakticky každá 

nefrostomie je provázená hematurií, ta většinou ustává bez léčby během několika dnů 

(Nermuťová a Vávrová, 2013).Dalšími komplikacemi jsou zanesení infekce z dutého 
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systému ledviny do krevního oběhu a následný rozvoj urosepse, chronická močová 

infekce u dlouhodobé drenáže, poranění ledvinné pánvičky se vznikem hematomu, 

poranění jiných orgánů, jako jsou pohrudnice, játra, slezina, střevo, a v neposlední řadě 

alergická reakce nejčastěji na kontrastní látku (Kolombo a kol., 2016). 

2.2.6 Specifika ošetřovatelské péče o nefrostomii 

Důležitou roli v péči o nově založenou nefrostomii zaujímá všeobecná sestra nejen 

v ošetřovatelské péči, ale zvláště v edukační oblasti (Kuberová, 2010). Prioritou 

u nefrostomického pacienta je edukace a nácvik péče o nefrostomii v pooperačním 

období, seznámení s péčí o drén a sběrný systém (Janíková a Zeleníková, 2013). 

Založení nefrostomie je pro pacienta velký zásah do jeho osobního života, proto je 

nutná edukace lékařem i sestrou. Pacient mívá psychické problémy, zhoršenou kvalitu 

spánku a omezení v provádění hygieny. Péče o nefrostomický drén a okolí místa vpichu 

vyžaduje každodenní nutnost a kontrolu, zvláště kontrola průchodnosti drénu 

a možných kožních změn (Kordulová a Bittner, 2012). Ústí nefrostomie je vhodné 

pravidelně sprchovat čistou vodou, okolí následně důkladně očistit a osušit. Nevhodné 

je používání parfémovaných mýdel, deodorantů a krémů, z důvodu podráždění pokožky 

v okolí nefrostomického drénu (Ziková, 2014). Důležitá je dezinfekce okolí katétru 

a správná fixace. Ústí nefrostomie podkládat sterilními čtverci, k prevenci zalomení 

katétru (Nermuťová a Vávrová, 2013). Při uvolnění stehů může dojít k dislokaci či 

úplnému vypadnutí katétru, zvláště při pohybu nemocného či při ošetřování. Nezbytná 

je pravidelná kontrola průchodnosti katétru a zajištění volného toku moči. Pokud dojde 

k obstrukci katétru, je indikován na základě ordinace lékaře proplach drenážního 

systému. Proplachujeme maximálně 5 ml roztoku, z důvodů kapacity ledvinné pánvičky 

(Misra, Coker a Richenberg, 2013)  

Nefrostomický drén je nutné napojit na sběrný sáček a zachovat gravitační spád 

systému. Urinální sáček by měl být pod úrovní pasu pacienta. Sběrný sáček se vypouští 

pravidelně pomocí výpustného ventilu, za aseptických podmínek. Existují denní a noční 

urinální sáčky. Rozdíl mezi těmito sáčky je především v kapacitě objemu. Denní sběrné 

sáčky mají objem 350–500 ml, noční sběrné sáčky pojmou až 2000 ml moči (Kalábová, 

2016). V domácím prostředí je vhodné používat urinální sáčky, které se mohou pomocí 

suchého zipu připevnit ke stehnu či lýtku. Sáček tak nepřekáží při běžných činnostech 

a pod oblečením neomezuje. Výměna nefrostomického katétru se provádí v rozmezí 4–
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6 týdnů, řídí se druhem použitého materiálu, zdravotním stavem pacienta, doporučením 

výrobce (Studená, 2013). Pokud je nefrostomie dočasná, ponechá se podle potřeby 

pacienta do doby, kdy je příčina obstrukce a blokády ledviny vyřešena. V případě 

zavedení trvalé nefrostomie je pacient pravidelně kontrolován a zván k výměně 

nefrostomického drénu, v případě nežádoucích komplikací, jako jsou neprůchodnost 

drénu, hematurie, je výměna provedena dříve (Nermuťová a Vávrová, 2013), viz 

příloha C. 

2.3 Edukace pacienta v ošetřovatelství 

Edukace má nezastupitelné místo v ošetřovatelské péči. Je důležitou součástí 

ošetřovatelského procesu. Sestra v ošetřovatelské péči uplatňuje holistický přístup. 

Ovlivňuje nejen efektivnost léčebného režimu, ale i postoje, hodnoty a priority pacienta, 

nemalý vliv má i na zdravou populaci lidí (Nemcová, 2010).  

Pojem edukace pochází z latinské terminologie. Educatio v latině znamená 

vychovávat, vést vpřed, educo pěstovat, vyvádět z něčeho. Edukaci lze tedy definovat 

jako vzdělávací proces. Dle Juřeníkové (2010) znamená termín edukace „proces 

soustavného ovlivňování chování a jednání jedince s cílem navodit pozitivní změny 

v jeho vědomostech, postojích, návycích a dovednostech“ (Juřeníková, 2010, s. 9). 

Cílem edukace je pozitivní působení na oblasti kognitivní, afektivní a psychomotorické. 

Důležitou úlohu v edukaci má právě sestra. Pro úspěšně vedenou edukaci si sestra 

musí získat důvěru pacienta, zapojit pacienta do léčebného procesu a podnítit 

pacientovu zodpovědnost za své zdraví. Proto má edukace místo v primární, sekundární 

a terciární prevenci (Šulistová a Trešlová, 2012). 

Edukaci můžeme rozdělit do tří různých skupin. Základní edukace, jejímž úkolem 

je předávat nové vědomosti, motivovat pacienta a jeho rodinu ke změně hodnot 

a postojů, u nově diagnostikovaného onemocnění. Smyslem reedukace pacienta je 

navázání na již získané vědomosti a dovednosti, které tímto druhem edukace, dále 

prohlubujeme. Komplexní edukace se uplatňuje v etapách. Předáváme jedinci 

prospěšné vědomosti a dovednosti vedoucí k udržení či zlepšení zdraví. Edukace se 

realizuje nejlépe v kurzech (Juřeníková, 2010; Svěráková, 2012). 

Jak již bylo uvedeno, edukační činnost ve zdravotnictví má velký význam 

v prevenci. V primární prevenci je edukace zaměřena na zdravého jedince, na udržení 

zdraví a zlepšení kvality života předcházením nemoci a uplatnění zdravotně 
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prospěšných opatření. Sekundární prevence se zaměřuje na nemocné jedince, u kterých 

se snažíme pozitivně ovlivnit vědomosti, dovednosti a postoje, které mají přispět ke 

zlepšení jejich zdravotního stavu a předejít tak vzniku možných komplikací. Tímto 

druhem prevence se snažíme udržet soběstačnost nemocného jedince. Terciární prevencí 

umožňujeme zlepšit kvalitu života nemocných jedincům, kteří mají již trvalé 

a nezvratné změny ve svém zdravotním stavu (Juřeníková, 2010). 

2.3.1 Edukace o ošetření nefrostomie 

Před propuštěním z nemocnice by měli být pacienti edukováni o ošetřování 

nefrostomického drénu a okolí místa vpichu, jsou seznámeni i s možnými 

komplikacemi při nedostatečné péči o nefrostomii. Lékař pacienta poučí o léčebném 

režimu a následné kontrole v urologické ambulanci, sestra zajistí ošetřovatelskou 

edukaci (Ziková, 2014). Pooperační edukaci o ošetření nefrostomie zahajujeme, jakmile 

to dovolí zdravotní, psychický a fyzický stav pacienta. Podáme pacientovi základní 

informace, seznámíme pacienta s průběhem edukace, ukážeme vhodné pomůcky 

k ošetření, zapojujeme pacienta do praktického nácviku, informujeme jak pečovat 

o nefrostomii a jak manipulovat se sběrným sáčkem. Zpětnou vazbou ověříme, zda 

pacient rozumí podaným informacím. Postupně v rámci edukačního procesu pacientovi 

předáváme teoretické a praktické informace, podněcujeme jeho dovednosti, postoje 

a posilujeme motivaci pacienta, což výrazně zlepšuje jeho psychický i fyzický stav 

(Šulistová, 2012). 

Cílem edukace je, aby pacient odcházel do domácího ošetřování plně edukován, 

a byl soběstačný v péči o nefrostomii. Během nácviku ošetření nefrostomie 

kontrolujeme pacientovu zručnost a vedeme ho k postupné soběstačnosti. 

Povzbuzujeme pacienta i při nezdaru. Sami nejprve ukážeme postup ošetření 

nefrostomie a výměnu nefrostomického sáčku. Připravíme si vhodné pomůcky, poučíme 

pacienta o důsledné hygieně, vhodném sprchování bez použití parfémovaného mýdla či 

krému, ukážeme manipulaci se sterilním materiálem (Bezdičková a Slezáková, 2010). 

Pacient by si měl osvojit manipulaci s vhodnými ochrannými pomůckami, které 

předchází vzniku nežádoucích komplikací, tj. se sterilním materiálem. Jak bylo již 

řečeno, důležité je, abychom pacienta povzbuzovali a motivovali. Zručnost při 

převazování nefrostomie získá pacient postupně, při pravidelném převazování. Převaz 

nefrostomie provádíme dle potřeby, například při znečištění čtverců, odlepení krytí. 
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K převazu potřebujeme vhodné pomůcky. Mezi ně patří sterilní tampóny, sterilní 

čtverce, dezinfekce, náplast, sterilní pinzetu či peán, sterilní nůžky, emitní misku 

(Kalábová, 2016). 

2.3.2 Edukace o vhodném stravování a pitném režimu při nefrostomii 

Pacienti s nefrostomií by měli dbát na zdravé stravování. Strava by měla být pestrá 

a vyvážená. Obecně doporučujeme zdravou životosprávu s omezením tučných pokrmů, 

nekonzumovat slané a příliš kořeněné výrobky, z důvodu zvýšené koncentrace soli 

a následné tvorbě konkrementů. Pozor by měli nefrostomici dávat na pokrmy s obsahem 

šťavelanů neboli oxalátů, které se podílí na tvorbě vápenatých konkrementů a usazování 

krystalků v moči (Nair a Peate, 2017). Jsou to především ořechy, kakao, čokoláda, 

vnitřnosti játra, uzeniny, některé druhy ovoce a zeleniny, především špenát, rebarbora, 

červená řepa, borůvky, pomeranče, grepy, hrozny. Do stravy ideálně naopak zařadit 

mléčné výrobky s nízkým obsahem tuku. Stravu by si měli nefrostomici rozložit do 

několika menších porcích během dne, optimálně 4–5 porcí.  

V prvním měsíci po založení nefrostomie nedoporučujeme nadýmavou a dráždivou 

stravu, nevhodné jsou kapusta, zelí, květák, luštěniny, potraviny se slupkami. Nesmíme 

opomenout i na dostatečný pitný režim, který je velmi důležitý. Stejně jak strava, tak 

i pitný režim má být pravidelný (Svačina a kol., 2008). Tekutiny by měli pacienti 

doplňovat rovnoměrně během celého dne a nezatěžovat ledviny a močový systém 

nárazově. Nejen, že dojde k zátěži vylučovacího systému, ale i kardiálního 

(Čéška, 2010). Nefrostomici by se měli vyvarovat konzumace alkoholu, omezit přísun 

kávy a tekutin s obsahem kofeinu. Tyto tekutiny vedou ke zvýšenému odvodnění 

a ztrátě tekutin, a tím k dehydrataci. Množství tekutin je určováno podle množství, 

barvy a koncentrace moči. Čím bude pacient méně pít, tím bude více koncentrovaná 

moč. Taková moč je více náchylná k pomnožení patologických mikroorganismů 

a následnému rozvoji infekce (Kolombo a kol., 2016).  

Také některé léky a vitamíny mohou změnit zápach moče. Při problémech 

s ledvinami neužívat šumivé multivitamínové přípravky. Nepříjemný zápach moči může 

způsobit zvýšená konzumace vajec, ryb a chřestu. Pacienti s nefrostomií by si měli 

dávat pozor na konzumaci ledových čajů. Ty nejen, že obsahují větší množství cukru, 

ale také šťavelany, způsobující již výše zmiňované konkrementy. Doporučujeme denně 

vypít 2–3 litry tekutin, vhodná je čistá, neperlivá voda, slabé čaje – zvláště šípkový. 
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Obsahuje více vitamínu C. Pacienti s nefrostomií mohou pít minerální vody, z nichž je 

vhodná Magnézie, která obsahuje Hořčík, ten snižuje riziko vzniku močových 

konkrementů. Ovocné šťávy je vhodné naředit minerální vodou. V letním období nebo 

při zvýšené tělesné zátěži se potřeba množství tekutin zvyšuje. Samozřejmé je 

doporučení dle lékaře a momentálního zdravotního stavu (Klimešová, 2013; Hyklová, 

2013). Pestrá a vyvážená strava a vhodný dostatečný pitný režim mají pozitivní vliv na 

metabolismus organismu, podporují správnou funkci imunitního systému, 

a v neposlední řadě ovlivňují příznivě psychický stav pacienta (Páleníčková 

a Červíková, 2010). 

2.3.3 Edukace o pohybovém režimu při nefrostomii 

Nefrostomie v podstatě nepřestavuje žádnou překážku v pohybovém režimu 

a provozování sportovní aktivity. Důležité je, aby pacient dával pozor, aby se 

nefrostomický katétr nevytrhl či nezalomil při běžných aktivitách. Sběrný sáček se dá 

připevnit pod oděv na stehno či lýtko pomocí suchých zipů, sáček tak nepřekáží při 

běžných činnostech a pod oblečením neomezuje. Přes den doporučujeme používat 

sběrný sáček o menší kapacitě objemu, pacient může sáček vypouštět častěji a má 

kontrolu nad plněním sáčku močí. (Kordulová a Bittner, 2012; Borzická, 2014).  

Bezprostředně po provedení výkonu nefrostomie doporučujeme pacientům omezit 

zvedání těžkých břemen nad 10 kg a posilování břišní dutiny. Postupně začínáme 

s nácvikem sebeobsluhy a návratem soběstačnosti do stavu, který je alespoň částečně 

takový, jako před výkonem. Vše se odvíjí dle zdravotního stavu pacienta a indikace 

vedoucí k založení nefrostomie (Zachová a kol., 2010).  

U sportovních aktivit je nutné, aby se pacient vyvaroval prudkým pohybům 

a sportům, kde může dojít k poranění dutiny břišní. Nedoporučujeme bojové sporty, 

boxování, zápasy a aktivity namáhající břišní stěnu, jako je posilování ve fitness 

centrech. Naopak vhodnější je pro pacienta jóga, relaxační cvičení, turistika, cyklistika. 

Pohybová aktivita je důležitá i pro udržení optimální hmotnosti (Svačina, 2008). 

2.3.4 Edukace o aktivitách běžného života při nefrostomii 

Založení nefrostomie je pro pacienty důležitým mezníkem v jejich životě, ovlivňuje 

nejen jejich zdravotní stav, psychickou oblast, ale odráží se i v jejich společenském 
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životě. Už samotné sdělení o provedení výkonu v pacientovi vyvolá obavu, zda vše 

zvládne a jak se bude odvíjet jeho další život. Zda se bude muset vzdát svých běžných 

aktivit, svých zálib a koníčku, jak velké bude omezení v jeho dalším životě. Pacienti 

s nefrostomií nejsou vyřazeni z běžného společenského života a mohou se plně věnovat 

svým běžným aktivitám. Samozřejmě vždy záleží na jejich momentálním zdravotním 

stavu, míře soběstačnosti a psychické pohodě. Například při nakupování doporučujeme 

rozložit nákup do dvou tašek, aby zátěž byla vyvážená. Při zvedání břemen zapojit 

správnou techniku, tj. nakročení a zvednutí s výdechem, zapojíme hluboký stabilizační 

systém (Kolář a kol., 2017; Dylevský, 2009). Při práci na zahrádce se opět vyhnout 

těžkým úkonům. Při pletí záhonu si pacienti mohou sednout na stoličku nebo použít 

klekátka (Zachová a kol., 2010).  

Ani cestování se pacienti s nefrostomií nemusí vzdávat, pokud cestují na delší 

vzdálenosti a delší časový interval je nutné, aby měli s sebou dostatek pomůcek 

k ošetření okolí nefrostomie a sběrné sáčky, na cestu zvolit volnější pohodlné oblečení. 

Nefrostomické pomůcky mají mít pacienti během cesty u sebe v příručním zavazadle, 

aby nedošlo k jejich ztrátě. Pokud pacient zvolí cestování motorovým vozidlem, měl by 

dbát opatrnosti při použití bezpečnostního pásu. Bezpečnostní pás by měl plnit svou 

funkci a být zároveň pro nefrostomika pohodlný. Přes oblast nefrostomie, pod 

bezpečnostní pás, se může dát plena či ručník. Při cestování letadlem je nutné, aby 

veškeré pomůcky měl pacient již připravené – nastřižené sterilní čtverce k podložení 

nefrostomie, nůžky a větší množství dezinfekčních roztoků ukládáme do zavazadel 

určených k odbavení. Tyto předměty by mohly být zabavené při bezpečnostní kontrole 

na letišti. Proto je nutné si pomůcky připravit dopředu a pouze ty povolené danou 

aerolinkou dát do malého příručního zavazadla, které má pacient přímo u sebe. Pacient 

s nefrostomií může také požádat o sedadlo blíže k toaletě (Zachová a kol., 2010). 

Pacienti s nefrostomií by měli zvážit individuální cestovní pojištění. Pokud pacienti 

cestují do zahraničí, doporučujeme jim, aby si vytvořili seznam základních pojmů 

v daném jazyce, týkajících se nefrostomie – pro případnou krizovou situaci.  

S plaváním by měli být nefrostomici velmi obezřetní, všeobecně se koupání 

pacientům s nefrostomií nedoporučuje, spíše sprchování. Nefrostomický drén by měl 

být stále napojený na sběrný sáček, nesmí se zalamovat a zakolíčkovávat. Pokud moč 

nemůže odcházet do sběrného sáčku, hromadí se v ledvinné pánvičce a může dojít 

k rozvoji infekce (Zachová a kol., 2013, Kolombo, 2016).  



28 

Pacienti s nefrostomií si obyčejně myslí a mají obavy, že nefrostomie bude 

překážkou v jejich intimním životě. Sexuální uspokojení patří mezi základní biologické 

potřeby člověka, i když tato potřeba je rozdílnou prioritou jak ve zdraví, tak v nemoci. 

Každý člověk jí vnímá jinak a individuálně (Šamánková a kol., 2011). Pacient se před 

svým partnerem může stydět nebo se cítit rozpačitě, nechce komunikovat o svém 

problému, což následně může vyústit v partnerské neshody a narušit harmonický vztah. 

Důležitá je pak upřímná komunikace mezi partnery. Doporučujeme zvolení vhodných 

sexuálních aktivit a poloh při pohlavním styku, které by měly být pro pacienta šetrné, 

zvláště pak, aby nedošlo k poranění samotného okolí nefrostomie či porušení funkce 

nefrostomického katétru. Zvýšená vnímavost vůči druhému, vzájemná komunikace 

a podpora i více něžností může pomoci překonat obavy a zábrany (Šámanková a kol., 

2011). 

Co se týká návratu do pracovního procesu, je nutné konzultovat zdravotní stav 

pacienta s lékařem. Zajímá nás pracovní prostředí pacienta, jeho předpokládaná fyzická 

zátěž při daném pracovním zařazení nebo osobní bezpečnost při vykonávání 

zaměstnání. Po poradě pacienta s lékařem a při schválení lékaře k návratu do 

pracovního procesu doporučujeme podrobně probrat situaci se zaměstnavatelem 

a individuálně se dohodnout na postupném začleňování do pracovního procesu 

(Borsiczká, 2014). 

2.3.5 Pohodlí a komfort u nefrostomie 

Pacient s nefrostomií si musí zvyknout na změnu svých dosavadních stereotypních 

návyků, které jsou díky nové situaci narušené. Jeho potřeby v nemoci, respektive po 

zavedení nefrostomie v době rekonvalescence, jsou jinak prioritně uspořádány než 

potřeby ve zdraví (Šamánková a kol., 2011). Zvláště, mluvíme-li o základních 

biologických potřebách, mezi které mimo jiné patří spánek a odpočinek, hygiena nebo 

pohybová aktivita. Pacient může zachovávat své spánkové a odpočinkové rituály, jen by 

měl brát zřetel na umístění nefrostomie a zvolit polohu při spánku, která ho neobtěžuje 

a je mu pohodlná. Tato poloha nesmí způsobit zalomení či vytržení nefrostomického 

katétru. Pro lepší komfort během spánku se doporučujeme vhodné prodyšné bavlněné 

oblečení, které není příliš těsné. Je vhodné na noc použít sběrný sáček s větší kapacitou, 

což umožní klidnější spánek, neboť pacient nemusí sběrný sáček častěji vypouštět 

(Kalábová, 2016).  
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Sběrný sáček je třeba vždy umístit níže než je nefrostomie, abychom zabezpečili 

efektivní odtékání moči, lze ho připevnit třeba na držák u boční strany lůžka. Volnější 

oblečení by měl pacient s nefrostomií volit i během dne, aby neutlačovalo jednak okolí 

nefrostomie, ale i sběrný sáček, ať již stehenní či lýtkový. Díky tomu, že pacienti 

s nefrostomií mají větší náklonnost k podráždění citlivé pokožky je potřeba klást důraz 

na zvolení hodného materiálu oblečení. Doporučujeme lehký prodyšný materiál, 

nevhodné jsou látky se syntetickými vlákny, tzv. polyestery, které mohou vyvolat 

podráždění pokožky, různé kontaktní alergie i atopické dermatitidy (Nair a Peate, 2017). 

Upozorňujeme také na různé opasky, pásky a přezky, které mohou mechanicky dráždit 

pokožku pacienta. Stav bezprostředně po výkonu zavedení nefrostomie, i základní 

diagnóza onemocnění a indikace, které vedly k založení nefrostomie, mohou výrazně 

oslabit celý zdravotní stav spolu s imunitním systémem. Pacient je v tomto případě 

náchylnější k různým patologickým vlivům vnějšího prostředí (Vokurka a kol., 2012).  

U pacientů s nefrostomií nedoporučujeme koupání ve vaně, vhodnější je 

sprchování, obzvláště, je-li pacient soběstačný a zvládne hygienu sám. Případně je 

zapotřebí asistence druhé osoby, např. rodinného příslušníka. Okolí vpichu nefrostomie 

je nutné sprchovat pouze čistou vodou, bez použití parfemovaných mýdel a krémů. Tyto 

přípravky mohou podráždit pokožku, která se tak stává náchylnější ke vstupu infekce 

(Karlovská, 2013; Nermuťová a Vávrová, 2013).  

Je také potřeba, abychom pacienty s nefrostomií upozornili na neobvyklé příznaky 

signalizující infekci a patologii. Především by pacient s nefrostomií měl věnovat 

každodenní pozornost okolí nefrostomie, sledovat, zda se neobjevuje zarudnutí v okolí 

vpichu nebo zda nejsou uvolněné stehy nefrostomického drénu. Tuto kontrolu je nutné 

provádět za asistence rodinných příslušníků nebo další osoby. Je to právě z důvodu 

umístění nefrostomie, kdy sám pacient nemá možnost důkladné kontroly. Vždy je nutné 

věnovat pozornost bolestivým pocitům, nefrostomie by za normálních okolností 

neměla bolet. Dále je důležité, aby pacienti s nefrostomií sledovali barvu, hustotu 

a zápach moči. Alarmující je změna barvy moči, především krev v moči, tzv. 

hematurie, dále neprůchodnost nefrostomického katétru. Pacient má bolesti v oblasti 

nefrostomie, bolest se dále může šířit do beder a oblasti ledviny. Může se rozvinout 

infekce, šířící se na ledvinu. Mezi příznaky infekce patří celková únava, zchvácenost, 

zvýšená teplota, tachykardie, zimnice, třesavka, horečka, bolesti v bedrech. Pokud 

pacienti s nefrostomií zaznamenají některý z těchto příznaků, je nutná okamžitá 

návštěva lékaře (Kolombo, 2016). 
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2.3.6 Psychická oblast při nefrostomii 

Každý z nás reaguje individuálním způsobem na stres, zátěž a těžká životní rozhodnutí. 

Jak prožíváme a zvládáme náročnou životní situaci, změnu, v tomto případě nemoc 

a důsledek nemoci. Záleží na mnoha faktorech, především na věku, zdravotním 

uvědomění, typu osobnosti, inteligenci, typu léčby, konzervativní či operační, prostředí 

léčení, rodinném zázemí a podpoře, osobních zkušenostech (Nakonečný, 2015).  

Po potvrzení diagnózy, zvláště onkologické, prochází pacient náročnou životní 

zkouškou, střídají se u něho fáze šoku, agrese, popření, smlouvání, deprese a postupně 

navazuje fáze vyrovnání či oddanosti. Pacienti mají pocit bezmocnosti, jsou bezradní, 

úzkostní, ztrácí motivaci. Mají strach, jak bude jejich život během léčby a po výkonu 

provedení nefrostomie probíhat (Zacharová, 2011).  

Nefrostomie výrazně mění kvalitu nejen pacientova života. Tato náročná životní 

změna se dotýká i pacientova partnera a rodiny. Důležitá je podpora rodinných 

příslušníků. Obavy ze samotného operačního výkonu a zvládnutí péče o nefrostomii 

mohou vést k úzkosti, plačtivosti, což může vyústit až k agresivnímu jednání pacienta. 

Z tohoto důvodu je nutná komunikace od samého začátku přijmu do nemocnice. Naším 

cílem je uklidnit pacienta a zodpovědět všechny jeho otázky. Měli bychom si získat 

pacientovu důvěru. Můžeme tedy říci, že psychická příprava spočívá především v dobré 

informovanosti pacienta o samotném onemocnění, průběhu a možnostech léčby, 

případných komplikacích, charakteristických pro daný operační výkon (Janíková 

a Zeleníková, 2013). 

Pacient s nefrostomií i jeho rodina by se neměli bát zeptat se na jakoukoliv 

informaci týkající se onemocnění, péče o nefrostomii nebo ohledně následného 

životního stylu. Měli bychom při komunikaci s pacientem a jeho rodinou být trpěliví, 

vyslechnout stesky a problémy, které pacient má. Přistupujeme k pacientovi 

empatickým způsobem, zachováváme jeho důstojnost, jeho autonomii, aby pacient 

a rodina neztráceli naději. Respektujeme pacientovy potřeby, jeho osobnost, etické 

a morální zásady (Kutnohorská, 2007). 

2.3.7 Dispenzarizace, pravidelné kontroly u lékaře 

Pacienti s nefrostomií jsou dispenzarizováni v urologických ambulancích, kam dochází 

na pravidelné kontroly, což může do jisté míry omezovat jejich společenský život. 
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Pacienti mají plné právo na informovanost i péči, která jim zajistí návrat do jejich 

přirozeného prostředí a zároveň umožní žít nezávislý život, dle vlastního rozhodnutí 

a přesvědčení. Dále má pacient i jeho rodina, přátelé právo na podporu a pomoc při 

zvládání těžké životní situace, informovanost o vhodných pomůckách a dostupnosti 

(Charta práv stomiků).  

Při propuštění z nemocnice je plně edukujeme o dalším postupu léčebného režimu, 

ošetření nefrostomie, vhodném životním stylu a aktivitách. Hospitalizaci ukončujeme 

v případě, že nefrostomie správně funguje a nejsou přítomné žádné komplikace po 

výkonu. Pokud jde o pacienty s nově zavedenou nefrostomií, měli bychom pobyt 

v nemocnici ukončit, až po důkladné edukaci o ošetření nefrostomie a edukaci 

o dodržování režimových opatření, výsledek naší edukace si ověříme zpětnou vazbou. 

Pacienti po opakované výměně nefrostomie jsou pouze reedukováni. Pacientovi 

předáme termín následující kontroly, lékař předepíše poukaz na potřebný materiál 

a pomůcky ke zvládnutí ošetření nefrostomie. Zmíněný poukaz vystavuje pacientovi 

odborný lékař urolog při propuštění z nemocnice a následně při dalších kontrolách 

v urologické ambulanci. Odborný lékař má lepší přehled o vhodných pomůckách, než 

praktický lékař. Při kontrolách také je poučen kam a na koho se obrátit v případě 

dotazů, nejasností v péči o nefrostomii (Zachová a kol., 2009; Ziková, 2014).  

V České republice existuje řada stomických spolků, kde mohou pacienti 

s nefrostomií získat další informace, rady a pomoc při řešení různých nejasností. Kde si 

ostatní lidé s podobnými diagnózami vyměňují zkušenosti. Nejznámějšími z nich jsou 

společnosti ConvaTec, společnost Dansac, časopis Radim, společnost Ilco. Jmenované 

společnosti také poskytují telefonické či internetové odborné poradenství. V případě, že 

pacient s nefrostomií ani jeho rodina, i přes opakovanou edukaci, péči o nefrostomii 

nezvládají, můžeme domluvit pomoc v agenturách domácí péče či v mobilní hospicové 

péči. 
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3 Výzkumná část 

3.1 Cíle a výzkumné předpoklady 

Pro vypracování bakalářské práce byly stanoveny tyto výzkumné cíle a výzkumné 

předpoklady. 

Výzkumné cíle  

1. Zjistit informace pacientů o nefrostomii.   

2. Zjistit informovanost pacientů o režimových opatřeních u nefrostomie. 

3. Vytvořit edukační standard o nefrostomii 

 

Z výše uvedených výzkumných cílů byly stanoveny následující výzkumné předpoklady, 

u kterých po provedení předvýzkumu (příloha D) došlo pouze ke korekci 

v procentuálním zastoupení jednotlivých zkoumaných jevů. 

 

Výzkumné předpoklady 

1) Předpokládáme, že 90 % a více pacientů je schopno charakterizovat nefrostomii 

2)  

a) Předpokládáme, že 85 % a více pacientů je informováno o ošetřování 

nefrostomie 

b) Předpokládáme, že 45 % a více pacientů je informováno o vhodném stravování 

a pitném režimu při nefrostomii 

c) Předpokládáme, že 55 % a více pacientů je informováno o pohybovém režimu 

při nefrostomii 

d) Předpokládáme, že 45 % a více pacientů je informováno o aktivitách běžného 

života při nefrostomii 

e) Předpokládáme, že 95 % a více pacientům je ovlivněno pohodlí a komfort při 

nefrostomii 

f) Předpokládáme, že 70 % a více pacientů udává narušenou psychickou oblast při 

nefrostomii 

g) Předpokládáme, že 95 % a více pacientů pravidelně dochází na kontroly do 

urologické ambulance 

3) Výzkumný předpoklad není stanoven, cíl je popisný 
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3.2 Metodika výzkumu 

Výzkumná část bakalářské práce byla zpracována formou kvantitativního výzkumu. Pro 

sběr dat byla použita metoda nestandardizovaného dotazníku (příloha E). 

Samotné výzkumné šetření bylo provedeno v měsících srpen až říjen 2017, a to na 

ambulancích, chirurgickém a interním oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, 

urologické ambulanci a urologickém oddělení při Krajské nemocnici v Liberci 

a urologické ambulanci Krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín. Subjektem byli 

pacienti s nefrostomií, výzkumné šetření probíhalo pouze se souhlasem hlavních, 

vrchních a staničních sester pro daná oddělení (viz příloha F).  

Před zahájením samotného výzkumu byla provedena pilotní studie, ve které bylo 

osloveno celkem 5 respondentů z ambulancí, chirurgickém a interním oddělení 

Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Studie měla za cíl otestovat srozumitelnost 

dotazníkových otázek a zkorigovat procenta u výzkumných předpokladů.  

Dotazník obsahoval celkem 32 uzavřených otázek, z toho byly 3 dichotomické, 

15 trichotomických, 11 výběrových a 3 výčtové. Ke zjištění základních demografických 

dat byly formulovány první dvě otázky, kde jsme se respondentů dotazovali na pohlaví 

a věk. Otázky č. 3–8 byly k předpokladu č. 1 – charakteristika nefrostomie. Otázky 

č. 9–12 byly k předpokladu 2a – ošetřování nefrostomie, otázky č. 13 až 17 byly 

k předpokladu 2b – vhodné stravování a pitný režim, otázky 18–20 k předpokladu 2c – 

pohybový režim při nefrostomii, otázky 21–23 k předpokladu 2d – aktivity běžného 

života při nefrostomii, otázky 24–25 k předpokladu 2e – pohodlí a komfort při 

nefrostomii, otázky 26–29 k předpokladu 2f – narušení psychické oblasti při 

nefrostomii, otázky 30–32 k předpokladu 2g – pravidelná docházka na kontroly do 

urologické ambulance. 

Se souhlasem hlavních sester bylo pacientům rozdáno celkem 70 dotazníků. 

V Nemocnici s poliklinikou v České Lípě na urologické ambulanci 

a chirurgickém/interním odělení bylo rozdáno po 20 dotaznících, v urologické ambulaci 

při Krajské zdravotní – Nemocnici v Děčíně 15 dotazníků, v urologické ambulanci 

a urologickém oddělení při Krajské nemocnici v Liberci také 15 dotazníků. Celková 

návratnost dotazníků byla 31,42 % (22 dotazníků z rozeslaných 70). Po navrácení 

dotazníků byla provedena kontrola získaných dat pro případné vyřazení neúplných či 

chybně vyplněných dotazníků. Z důvodu neúplného vyplnění byly 2 dotazníky 

vyřazeny. Ke konečnému zpracování bylo tedy použito 20 dotazníků, tj. 28,57 %.  
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3.3 Analýza výzkumných dat 

Výsledná data byla zpracována za pomoci počítačových programů Microsoft Word, 

Microsoft Excel a statistického programu R. Výsledná data jsou zpracována do tabulek 

a sloupcových grafů. Absolutní četnost (ni) je uváděna v celých číslech. Relativní 

četnost (pi) je zaokrouhlena na dvě desetinná čísla a je uváděna v procentech, správné 

odpovědi jsou podbarveny. 

3.3.1 Analýza otázky č. 1 Pohlaví 

Tabulka 1 Pohlaví 

 ni pi (%) 
Žena 6 30,00 
Muž 14 70,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 1 Pohlaví 

Pro zjištění pohlaví respondentů jsme použili otázku č. 1. Žen bylo 6 (30 %), mužů 

14 (70 %) 

3.3.2 Analýza otázky č. 2 Věk 

Tabulka 2 Věk 

 ni pi (%) 
Do 30 let 0 0,00 
31–45 3 15,00 
46–60 1 5,00 
61 let a více 16 80,00 
Celkem 20 100,00 
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‘

 
Graf 2 Věk 

V dotazníkové položce č. 2 jsme zjišťovali věk respondentů. Věková kategorie do 30 let 

nebyla zastoupena žádnými respondenty, věková kategorie 31–45 let 3 (15 %) 

respondenty, věková kategorie 46–60 let 1 (5 %) respondentem, věková kategorie 

61 a více let 16 (80 %) respondenty.  

3.3.3 Analýza otázky č. 3 Znalost pojmu nefrostomie 

Tabulka 3 Znalost pojmu nefrostomie 

 ni pi (%) 
Ano 16 80,00 
Ne 4 20,00 
Nevím 0 0,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 3 Znalost pojmu nefrostomie 

V otázce č. 3 jsme zjišťovali, zda respondenti znají pojem nefrostomie. Celkem 

16 respondentů (80 %) pojem zná, 4 respondenti neznají (20 %). Nevím nedpověděl 

žádný z respondentů. 
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3.3.4 Analýza otázky č. 4 Charakteristika nefrostomie 

Tabulka 4 Charakteristika nefrostomie 

 ni pi (%) 
Odpověď a)umělé vyústění močového měchýře na povrch těla 0 0,00 
Odpověď b)umělé vyústění ledviny na povrch těla, zajistí odtok 
moči z dutého systému 20 100,00 

Odpověď c)umělé vyústění tlustého střeva na povrch těla 0 0,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 4 Charakteristika nefrostomie 

V otázce č. 4 jsme zjišťovali, co charakterizuje nefrostomi. Odpověď „umělé vyústění 

ledviny na povrch těla, zajistí odtok moči z dutého systému“ vybralo všech 

20 respondentů (100 %). Ostatní odpovědi – „umělé vyústění močového měchýře na 

povrch těla” nebo „umělé vyústění tlustého střeva na povrch těla” nevybral žádný 

respondent. 

3.3.5 Analýza otázky č. 5 Zavedený druh nefrostomie 

Tabulka 5 Zavedený druh nefrostomie 

 ni pi (%) 
Dočasný 3 15,00 
Trvalý 9 45,00 
Nevím 8 40,00 
Celkem 20 100,00 
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Graf 5 Zavedený druh nefrostomie 

V otázce č. 5 respondenti specifikovali druh zavedené nefrostomie. Dočasnou 

nefrostomii mají 3 respondenti (15 %), trvalou 9 respondentů (45 %) a nevědělo 

8 respondentů (40 %) 

3.3.6 Analýza otázky č. 6 Trvání zavedené nefrostomie 

Tabulka 6 Trvání zavedené nefrostomie 

 ni pi (%) 
< 6 měsíců 5 25,00 
< 1 rok 0 0,00 
1 až 2 roky 6 30,00 
2 až 5 let 5 25,00 
nad 5 let 4 20,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 6 Trvání zavedené nefrostomie 

V otázce č. 6 respondenti vybírali dobu trvání zavedení nefrostomie. Celkem 

5 respondentů (25 %) ji má zavedenou méně než pů roku, mezi jedním a dvěma lety ji 
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má 6 respondentů (30 %), dva až pět let pak 5 respondentů (25 %) a déle než pět let 

4 respondenti (20 %). 

3.3.7 Analýza otázky č. 7 Znalost důvodů zavedení nefrostomie 

Tabulka 7 Znalost důvodů zavedení nefrostomie 

 ni pi (%) 
Ano 20 100,00 
Ne 0 0,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 7 Znalost důvodů zavedení nefrostomie 

V otázce č. 7 jsme se dotazovali, zda respondenti vědí důvod zavedení nefrostomie. 

Všech 20 (100 %) respondentů odpovědělo, že zná důvod zavedení. 

3.3.8 Analýza otázky č. 8 Získání informací o nefrostomii 

Tabulka 8 Získání informací o nefrostomii 

 ni pi (%) 
Od personálu 20 100,00 
Z literatury 0 0,00 
Z internetu 0 0,00 
Nemám informace 0 0,00 
Celkem 20 100,00 
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Graf 8 Získání informací o nefrostomii 

V otázce č. 8 jsme zjišťovali, jakým způsobem respondenti získali informace 

o nefrostomii. Všech 20 (100 %) respodentů informace získalo od personálu. Žádný 

z respondentů nevybral možnost z internetu, z literatury nebo že nemá informace. 

3.3.9 Analýza otázky č. 9 Kdo informoval o ošetřování nefrostomie v domácím 

prostředí 

Tabulka 9 Kdo informoval o ošetřování nefrostomie v domácím prostředí 

 ni pi (%) 
Lékař 20 100,00 
Sestra 0 0,00 
Bez informací 0 0,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 9 Kdo informoval o ošetřování nefrostomie v domácím prostředí 

V dotazníkové otázce č. 9 jsme zjišťovali, kdo respondenty informoval o ošetřování 

nefrostomie v domácím prostředí. Všech 20 (100 %) respondentů uvedlo lékaře. Žádný 

s respondentů nevybral možnost informování o sestry nebo že nebyl informován. 
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3.3.10 Analýza otázky č. 10 Postup při ošetřování nefrostomie 

Tabulka 10 Postup při ošetřování nefrostomie 

 ni pi (%) 
Odpověď a)Místo vpichu omýt mýdlem, odezinfikovat, přiložit 
sterilní krytí 10 50,00 

Odpověď b)Místo vpichu omýt čistou vodou, odezinfikovat, 
přiložit sterilní krytí 6 30,00 

Odpověď c)Místo vpichu omýt mýdlem, namazat ochranným 
krémem 0 0,00 

Odpověď d)Místo vpichu odezinfikovat, namazat ochranným 
krémem, přiložit sterilní krytí 4 20,00 

Celkem 20 100,00 
 

 
Graf 10 Postup při ošetřování nefrostomie 

V otázce č. 10 jsme zjišťovali, zda respondenti vědí správný postup při ošetřování 

nefrostomie. Celkem 10 respondentů (50 %) uvedlo, že místo vpichu omyje mýdlem, 

odezinfikuje a přiloží sterilní krytí (odpověď a), 6 respondentů (30 %) uvedlo, že místo 

vpichu omyje čistou vodou, odezinfikuje a přiloží sterilní krytí (odpověď b) a místo 

vpichu by odenzifikovali, namazali ochranným krémem a přiložili sterilní krytí 

4 respondenti (20 %) (odpověď d). Žádný z respondentů nevybral odpověď c) – místo 

vpichu omýt mýdlem, namazat ochranným krémem. 

3.3.11 Analýza otázky č. 11 Názorné předvedení ošetření nefrostomie 

Tabulka 11 Názorné předvedení ošetření nefrostomie 

 ni pi (%) 
Ano 10 50,00 
Ne 2 10,00 
Nevím 8 40,00 
Celkem 20 100,00 
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Graf 11 Názorné předvedení ošetření nefrostomie 

V otázce č. 11 jsme zjišťovali, zda respondentům bylo názorně předvedeno ošetření 

nefrostomie. Celkem 10 respondentů (50 %) uvedlo, že ano, 2 respondenti (10 %) 

uvedli ne, 8 respondentů (40 %) neví. 

3.3.12 Analýza otázky č. 12 Provádění ošetření nefrostomie a jejího okolí 

Tabulka 12 Provádění ošetření nefrostomie a jejího okolí 

 ni pi (%) 
Jednou denně 5 25,00 
Několikrát týdně 4 20,00 
Dle potřeby 11 55,00 
Minimálně 0 0,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 12 Provádění ošetření nefrostomie a jejího okolí 

Jak často se má provádět ošetření nefrostomie a jejího okolí jsme zjišťovali v otázce 

č. 12. Jednou denně ošetření provádí 5 respondentů (25 %), 4 respondenti (20 %) 

několikrát týdně, 11 respondentů dle (55 %) potřeby. Žádný z respondentů nevybral 

možnost, že minimálně ošetřuje nefrostomii a její okolí. 
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3.3.13 Analýza otázky č. 13 Informovanost o pitném režimu 

Tabulka 13 Informovanost o pitném režimu 

 ni pi (%) 
Ano 12 60,00 
Ne 2 10,00 
Nevím 6 30,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 13 Informovanost o pitném režimu 

V otázce č. 13 jsme zjišťovali informovanost respondentů o pitném režimu. 

Informováno bylo 12 respondentů (60 %), naopak 2 respondenti informováni nebyli 

(10 %) a 6 respondentů (30 %) neví. 

3.3.14 Analýza otázky č. 14 Průměrný denní příjem tekutin 

Tabulka 14 Průměrný denní příjem tekutin 

 ni pi (%) 
Do 0,5l 0 0,00 
Do 1l 4 20,00 
Do 2l 11 55,00 
Nad 2l 5 25,00 
Celkem 20 100,00 
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Graf 14 Průměrný denní příjem tekutin 

Otázkou č. 14 jsme zjištovali průměrný denní příjem tekutin u respondentů. Příjem do 

1l máji 4 respondenti (20 %), do 2l celkem 11 respondentů (55 %) a nad 

2l 5 respondentů (25 %). Žádný respondent nemá příjem tekutin pod 0,5l. 

3.3.15 Analýza otázky č. 15 Informovanost o vhodném stravování 

Tabulka 15 Informovanost o vhodném stravování 

 ni pi (%) 
Ano 7 35,00 
Ne 6 30,00 
Nevím 7 35,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 15 Informovanost o vhodném stravování 

V otázce č. 15 jsme se dotazovali, zda respondenti byli informováni o vhodném 

stravování. Celkem 7 respondentů (35 %) uvedlo, že ano, 6 respondentů (30 %) nebylo 

informováno, 7 respondentů (35 %) neví. 
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3.3.16 Analýza otázky č. 16 Doporučení ohledně nevhodných potravin 

Tabulka 16 Doporučení ohledně nevhodných potravin 

 ni pi (%) 
Ano 5 25,00 
Ne 11 55,00 
Nevím 4 20,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 16 Doporučení ohledně nevhodných potravin 

Otázkou č. 16 jsme chtěli zjistit, zda respondenti dostali doporučení ohledně 

nevhodných potravin. Pouze 5 respondentů (20 %) uvedlo, že ano, 11 respondentů 

(55 %) doporučení nedostalo a 4 respondenti (20 %) neví. 

3.3.17 Analýza otázky č. 17 Doporučené potraviny u nefrostomie 

V této otázce byla možnost výběru více odpovědí. 

 

Tabulka 17 Doporučené potraviny u nefrostomie 

 ni pi (%) 
Luštěniny 11 55,00 
Čokoláda 8 40,00 
Mléčné výrobky 16 80,00 
Vnitřnosti 10 50,00 
Brambory 18 90,00 
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Graf 17 Doporučené potraviny u nefrostomie 

Otázkou č. 17 jsme chtěli zjistit, jaké potraviny jsou u nefrostomie doporučené. Celkem 

11 respondentů (55 %) uvedlo luštěniny, 8 respondentů (40 %) uvedlo čokoládu, 

16 respondentů (80 %) uvedlo mléčné výrobky, 10 respondentů (50 %) uvedlo 

vnitřnosti a 18 respondentů (90 %) uvedlo brambory. 

3.3.18 Analýza otázky č. 18 Pohybová aktivita u nefrostomie 

Tabulka 18 Pohybová aktivita u nefrostomie 

 ni pi (%) 
Doporučená 3 15,00 
Omezená 17 85,00 
Nedoporučovaná 0 0,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 18 Pohybová aktivita u nefrostomie 

V otázce č. 18 jsme se dotazovali na pohybovou aktivitu. Že je doporučená uvedli 

3 respondenti (15 %) a že je omezená uvedlo 17 respondentů (85 %). Žádný 

z respondentů neuvedl možnost, že pohybová aktivita je nedoporučovaná. 
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3.3.19 Analýza otázky č. 19 Informovanost o vhodných pohybových aktivitách 

Tabulka 19 Infrormovanost o vhodných pohybových aktivitách 

 ni pi (%) 
Ano 16 80,00 
Ne 4 20,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 19 Informovanost o vhodných pohybových aktivitách 

V otázce č. 19 jsme se ptali, zda respondenti jsou informovaní o doporučených 

pohybových aktivitách. Celkem 16 respondentů (80 %) uvedlo, že ano, 4 respondenti 

(20 %) nejsou informovaní. 

3.3.20 Analýza otázky č. 20 Doporučené pohybové aktivity 

Tabulka 20 Doporučené pohybové aktivity 

 ni pi (%) 
Chůze 20 100,00 
Jízda na kole 6 30,00 
Rekreační běh 2 10,00 
Fotbal/hokej 0 0,00 
Tenis 1 5,00 
Nemám aktivity 3 15,00 



47 

 

 
Graf 20 Doporučené pohybové aktivity 

V otázce č. 20 jsme se ptali na doporučené pohybové aktivity. Všech 20 respondentů 

(100 %) uvedlo chůzi, jizdu na kole uvedlo 6 respondentů (30 %), rekreační běh 

2 respondenti (10 %), tenis 1 respondent (5 %) a 3 respondenti (15 %) uvedli, že nemají 

žádne aktivity. Žádný z respondentů neuvedl možnost fotbalu nebo hokeje. 

3.3.21 Analýza otázky č. 21 Ovlivnění společenského života nefrostomií 

Tabulka 21 Ovlivnění společenského života nefrostomií 

 ni pi (%) 
Ano 5 25,00 
Částečně 15 75,00 
Ne 0 0,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 21 Ovlivnění společenského života nefrostomií 

V otázce č. 21 jsme se dotazovali, zda nefrostomie ovlinila společenský život 

respondentů. Celkem 5 respondentů (25 %) uvedlo, že ano, 15 respondentům (75 %) 
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společenský život ovlivňuje částečně. Žádný respondent neuvedl, že mu nefrostomi 

neovlivnila společenský život. 

3.3.22 Analýza otázky č. 22 Vliv nefrostomie na cestování 

Tabulka 22 Vliv nefrostomie na cestování 

 ni pi (%) 
Ano 14 70,00 
Ne 6 30,00 
Nevím 0 0,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 22 Vliv nefrostomie na cestování 

Otázkou č. 22 jsme zjištovali, zda má nefrostomie na cestování. Celkem 14 respondentů 

(70 %) uvedlo, že ano, bez vlivu odpovědělo 6 respondentů (30 %). Žádný 

z respondentů neuvedl, že neví. 

3.3.23 Analýza otázky č. 23 Ovlivnila nefrostomie řízení motorového vozidla 

Tabulka 23 Ovlivnila nefrostomie řízení motorového vozidla 

 ni pi (%) 
Ano 0 0,00 
Ne 15 75,00 
Částečně 5 25,00 
Celkem 20 100,00 
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Graf 23 Ovlivnila nefrostomie řízení motorového vozidla 

Zda nefrostomie ovlivnila řízení motorového vozidla jsme se dotazovali otázkou č. 23. 

Celkem 15 respondentů (75 %) uvedlo, že ne, částečné ovlivnění uvedlo 5 respondentů 

(25 %). Žádný z respondentů neuvedl, že mu nefrostomie ovlivnila řízení motorového 

vozidla. 

3.3.24 Analýza otázky č. 24 Narušení spánku a odpočinku nefrostomií 

Tabulka 24 Narušení spánku a odpočinku nefrostomií 

 ni pi (%) 
Ano 16 80,00 
Ne 4 20,00 
Nevím 0 0,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 24 Narušení spánku a odpočinku nefrostomií 

U otázky č. 24 jsme se ptali na narušený spánek a odpočinek. Celkem 16 respondentů 

(80 %) uvedlo, že má narušený spánek, 4 respondenti (20 %) udali, že nemají. Žádný 

z respondentů neuvedl, že neví. 
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3.3.25 Analýza otázky č. 25 Doporučená poloha při spánku 

Tabulka 25 Doporučená poloha při spánku 

 ni pi (%) 
Na zádech 13 65,00 
Na opač. straně 10 50,00 
Na břiše 3 15,00 
Nemám polohu 10 50,00 

 

 
Graf 25 Doporučená poloha při spánku 

Otázkou č. 25 jsme zjišťovali doporučené polohy při spánku. Polohu na zádech označilo 

13 respondentů (65 %), polohu na opačné straně 10 respondentů (50 %), polohu na briše 

3 respondenti (15 %) a 10 respondentů (50 %) uvedlo, že nemá žádnou doporučovanou 

polohu. 

3.3.26 Analýza otázky č. 26 Narušila nefrostomie partnerský vztah 

Tabulka 26 Narušila nefrostomie partnerský vztah 

 ni pi (%) 
Ano 0 0,00 
Spíše ano 5 25,00 
Spíše ne 6 30,00 
Ne 9 45,00 
Celkem 20 100,00 
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Graf 26 Narušila nefrostomie partnerský vztah 

Otázkou č. 27 jsme zjištovali narušení partnerského vztahu. Spíše ano uvedlo 

5 respondentů (25 %), spíše ne 6 respondentů (30 %), ne uvedlo 9 respondentů (45 %). 

3.3.27 Analýza otázky č. 27 Zachování intimního života 

Tabulka 27 Zachování intimního života 

 ni pi (%) 
Ano 2 10,00 
Spíše ano 8 40,00 
Spíše ne 8 40,00 
Ne 2 10,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 27 Zachování intimního života 

Zda byl u respondentů narušen intimní život jsme se dotazovali v otázce č. 27. Celkem 

2 respondenti (10 %) uvedli, že ano, spíše ano a spíše ne uvedlo shodně 8 respondentů 

(40 %) a ne uvedli dva respondenti (10 %). 
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3.3.28 Analýza otázky č. 28 Narušení pracovního života nefrostomií 

Tabulka 28 Narušení pracovního života nefrostomií 

 ni pi (%) 
Ano 2 10,00 
Spíše ano 10 50,00 
Spíše ne 8 40,00 
Ne 0 0,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 28 Narušení pracovního života nefrostomií 

V otázce č. 28 jsme se dotazovali, zda nefrostomie narušila pracovní život respondentů. 

Dva respondenti uvedli, že ano (10 %), spíše ano uvedlo 10 (50 %) respondentů a spíše 

ne uvedlo 8 respondentů (40 %). Žádný z respondentů neuvedl, že mu nefrostomie 

neovlivnila pracovní život. 

3.3.29 Analýza otázky č. 29 Reakce přátel na nefrostomii 

Tabulka 29 Reakce přátel na nefrostomii 

 ni pi (%) 
Beze změny 15 75,00 
Vyhýbají se mi 0 0,00 
Pomáhají mi 5 25,00 
Celkem 20 100,00 
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Graf 29 Reakce přátel na nefrostomii 

V otázce č. 29 jsme se ptali, jak k respodentům přistupují jejich přátelé. Beze změny 

odpovědělo 15 (75 %) respondentů, přátelé pomáhají 5 (25 %) respondentům. Nikomu 

z respondentů se jeho přátelé nevyhýbají z důvodu nefrostomie. 

3.3.30 Analýza otázky č. 30 Docházka do urologické ambulance 

Tabulka 30 Docházka do urologické ambulance 

 ni pi (%) 
Pravidelně 17 85,00 
Nepravidelně 3 15,00 
Dle pocitů 0 0,00 
Nedocházím 0 0,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 30 Docházka do urologické ambulance 

V otázce č. 30 respondenti měli uvést, jak docházejí do urologické ambulace. 

Pravidelně dochází 17 respondentů (85 %), nepravidelně 3 (15 %). Žádný z respondentů 

neuvedl možnost, že do urologické ambulance dochází dle pocitů nebo nedochází 

vůbec. 
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3.3.31 Analýza otázky č. 31 Na koho se obrací pro další informace 

Tabulka 31 Na koho se obrací pro další informace 

 ni pi (%) 
Na lékaře 20 100,00 
Na sestru 0 0,00 
Na rodinu 0 0,00 
Vyhledám si sám 0 0,00 
Celkem 20 100,00 

 

 
Graf 31 Na koho se obrací pro další informace 

V otázce č. 31 jsme se respondentů ptali, na koho se obrátí v případě, že potřebují další 

informace k nefrostomii. Všech 20 respondentů (100 %) shodně uvedlo, že na lékaře. 

Žádný z respondentů neuvedl možnost, že se s žádostí o další informace obrátí na 

rodinu, na zdravotní sestru nebo si je vyhledá sám. 

3.3.32 Analýza otázky č. 32 Potřeba doplnění informací o nefrostomii 

Tabulka 32 Potřeba doplnění informací o nefrostomii 

 ni pi (%) 
Ano 3 15,00 
Spíše ano 12 60,00 
Ne 5 25,00 
Celkem 20 100,00 
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Graf 32 Potřeba doplnění informací o nefrostomii 

V otázce č. 32 jsme zjišťovali, zda respondenti mají potřebu doplnění informací 

o nefrostomii. Potřebu měli 3 respondenti (15 %), spíše ano 12 respondentů (60 %) 

a informace doplnit nepotřebuje 5 respondentů (25 %) 

3.4 Analýza výzkumných cílů a předpokladů 

Výzkumný cíl č. 1 Zjistit informace pacientů o nefrostomii. 

Z tohoto výzkumného cíle byl formulován výzkumný předpoklad č. 1, že 90 % a více 

pacientů je schopno charakterizovat nefrostomii.Předpoklad byl procentuálně korigován 

dle provedeného předvýzkumu. K tomuto předpokladu se vztahovaly otázky č. 3 až 5, 7, 

8.  

 

Tabulka 33 Vyhodnocení předpokladu č. 1 

 správně chybně 

ni pi (%) ni pi (%) 

ot. 3 Znáte pojem nefrostomie?  16 80,00 4 20,00 

ot. 4 Co podle Vás charakterizuje nefrostomii? 20 100,00 0 0,00 

ot. 5 Jaký druh nefrostomie máte zavedený?   12 60,00 8 40,00 

ot. 7 Znáte důvody, proč Vám byla nefrostomie 

zavedena? 

20 100,00 0 0,00 

ot. 8 Informace o nefrostomii jste získal(a)? 20 100,00 0 0,00 

Aritmetický průměr  88,00  12,00 

 

Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že celkem 88 % odpovědí na výzkumné otázky 

bylo správných. Výsledná data nejsou v souladu s výzkumným předpokladem. 

Výzkumný cíl č. 1 byl splněn. 
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Výzkumný cíl č. 2 Zjistit informovanost pacientů o režimových opatřeních 

u nefrostomie. 

Z tohoto výzkumného cíle byly formulovány výzkumné předpoklady a) až g) 

 

Vyhodnocení výzkumného předpokladu 2a – předpokládáme, že 85 % a více 

pacientů je informováno o ošetřování nefrostomie. Předpoklad byl procentuálně 

korigován dle provedeného předvýzkumu. K tomuto předpokladu se vztahovaly otázky 

č. 9 až 12. 

 

Tabulka 34 Vyhodnocení předpokladu 2a 

2a správně chybně 

ni pi (%) ni pi (%) 

ot. 9 Kdo Vás informoval o ošetřování 

nefrostomie v domácím prostředí 

20 100,00 0 0,00 

ot. 10 Jaký je správný postup v ošetření 

nefrostomie? 

6 30,00 14 70,00 

ot. 11 Bylo Vám a rodině názorně předvedeno 

ošetření nefrostomie? 

10 50,00 10 50,00 

ot. 12 Ošetření nefrostomie, jejího okolí a ústí 

nefrostomie provádím 

16 80,00 4 20,00 

Aritmetický průměr  65,00  35,00 

Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že celkem 65 % odpovědí na výzkumné otázky 

bylo správných. Výsledná data nejsou v souladu s výzkumným předpokladem 

 

Vyhodnocení výzkumného předpokladu 2b – předpokládáme, že 45 % a více 

pacientů je informováno o vhodném stravování a pitném režimu při nefrostomii. 

Předpoklad byl procentuálně korigován dle provedeného předvýzkumu. K tomuto 

předpokladu se vztahovaly otázky č. 13 až 17. 
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Tabulka 35 Vyhodnocení předpokladu 2b 

 správně chybně 

ni pi (%) ni pi (%) 

ot. 13 Byl/a jsem informován/a o pitném režimu 

při nefrostomii 

12 60,00 8 40,00 

ot. 14 Jaký je Váš průměrný denní příjem tekutin? 5 25,00 15 75,00 

ot. 15 Byl/a jsem informován/a o vhodném 

stravování při nefrostomii 

7 35,00 13 65,00 

ot. 16 Bylo Vám doporučeno, které potraviny jsou 

pro Vás nevhodné? 

5 25,00 15 75,00 

ot. 17 Vyberte doporučené potraviny u pacientů 

s nefrostomii. 

16 80,00 4 20,00 

Aritmetický průměr  45,00  55,00 

Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že celkem 45 % odpovědí na výzkumné otázky 

bylo správných. Výsledná data jsou v souladu s výzkumným předpokladem 

 

Vyhodnocení výzkumného předpokladu 2c – předpokládáme, že 55 % a více pacientů 

je informováno o pohybovém režimu při nefrostomii. Předpoklad byl procentuálně 

korigován dle provedeného předvýzkumu. K tomuto předpokladu se vztahovaly otázky 

č. 18 až 20. 

 

Tabulka 36 Vyhodnocení předpokladu 2c 

 správně chybně 

ni pi (%) ni pi (%) 

ot. 18 Pohybová aktivita je u nefrostomie 17 85,00 3 15,00 

ot. 19 Byl/a jsem informován/a o vhodných 

pohybových aktivitách při nefrostomii 

16 80,00 4 20,00 

ot. 20 Mezi doporučené pohybové aktivity patří... 20 100,00 0 0,00 

Aritmetický průměr  88,00  12,00 

Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že celkem 88 % odpovědí na výzkumné otázky 

bylo správných. Výsledná data jsou v souladu s výzkumným předpokladem 

 

Vyhodnocení výzkumného předpokladu 2d – předpokládáme, že 45 % a více 

pacientů je informováno o aktivitách běžného života při nefrostomii. Předpoklad byl 
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procentuálně korigován dle provedeného předvýzkumu. K tomuto předpokladu se 

vztahovaly otázky č. 21 až 23. 

 

Tabulka 37 Vyhodnocení předpokladu 2d 

 správně chybně 

ni pi (%) ni pi (%) 

ot. 21 Ovlivnila nefrostomie Váš společenský 

život? 

5 25,00 15 75,00 

ot. 22 Ovlivnila nefrostomie Vaše cestování? 14 70,00 6 30,00 

ot. 23 Ovlivnila Vám nefrostomie řízení 

motorového vozidla? 

0 0,00 20 100,00 

Aritmetický průměr  32,00  68,00 

Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že celkem 32 % odpovědí na výzkumné otázky 

bylo správných. Výsledná data nejsou v souladu s výzkumným předpokladem 

 

Vyhodnocení výzkumného předpokladu 2e – předpokládáme, že 95 % a více 

pacientům je ovlivněno pohodlí a komfort při nefrostomii. Předpoklad byl procentuálně 

korigován dle provedeného předvýzkumu. K tomuto předpokladu se vztahovaly otázky 

č. 24 a 25. 

 

Tabulka 38 Vyhodnocení předpokladu 2e 

 správně chybně 

ni pi (%) ni pi (%) 

ot. 24 Narušilo zavedení nefrostomie Váš spánek 

a odpočinek? 

16 80,00 4 20,00 

ot. 25 Která poloha při spánku Vám byla 

doporučena? 

10 50,00 10 50,00 

Aritmetický průměr  65,00  35,00 

Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že celkem 65 % odpovědí na výzkumné otázky 

bylo správných. Výsledná data nejsou v souladu s výzkumným předpokladem 

 

Vyhodnocení výzkumného předpokladu 2f – předpokládáme, že 70 % a více pacientů 

udává narušenou psychickou oblast při nefrostomii. K tomuto předpokladu se 

vztahovaly otázky č. 26 a 27. 
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Tabulka 39 Vyhodnocení předpokladu 2f 

 správně chybně 

ni pi (%) ni pi (%) 

ot. 26 Narušila Vám nefrostomie partnerský 

vztah? 

5 25,00 15 75,00 

ot. 27 Zůstal zachován Váš intimní život po 

zavedení nefrostomie? 

10 50,00 10 50,00 

ot. 28 Narušila Vám nefrostomie Váš pracovní 

život? 

12 60,00 8 40,00 

ot. 29 Pokud Vaši přátelé o nefrostomii vědí, jaká 

je jejich reakce? 

20 100,00 0 0,00 

Aritmetický průměr  59,00  41,00 

Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že celkem 59 % odpovědí na výzkumné otázky 

bylo správných. Výsledná data nejsou v souladu s výzkumným předpokladem 

 

Vyhodnocení výzkumného předpokladu 2g – předpokládáme, že 95 % a více 

pacientů pravidelně dochází na kontroly do urologické ambulance. Předpoklad byl 

procentuálně korigován dle provedeného předvýzkumu. K tomuto předpokladu se 

vztahovaly otázky č. 30 až 32. 

 

Tabulka 40 Vyhodnocení předpokladu 2g 

 správně chybně 

ni pi (%) ni pi (%) 

ot. 30 Do urologické ambulance docházíte 17 85,00 3 15,00 

ot. 31 Pokud potřebujete další informace, na koho 

se obracíte? 

20 100,00 0 0,00 

ot. 32 Informace o nefrostomii potřebuji doplnit? 15 75,00 5 25,00 

Aritmetický průměr  87,00  13,00 

Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že celkem 87 % odpovědí na výzkumné otázky 

bylo správných. Výsledná data nejsou v souladu s výzkumným předpokladem 

 

Výzkumný cíl č. 2 byl splněn. 
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4 Diskuze 

Bakalářská práce byla zaměřena na zmapování úrovně znalostí pacientů s nefrostomií, 

hospitalizovaných na chirurgickém, interním oddělení a urologických ambulancích 

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, pacientů urologické ambulance Krajské 

zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín a pacientů urologického oddělení a urologické 

ambulance Krajské nemocnice Liberec.  

Cílem této práce bylo zjistit informovanost pacientů o nefrostomii, zda pacienti 

znají význam pojmu nefrostomie. Dalším cílem bylo zjistit, zda jsou pacienti 

informovaní o režimových opatřeních. Kvantitativní výzkumné šetření bylo provedeno 

pomocí dotazníkové metody. Výzkumu se zúčastnilo celkem 20 respondentů, mezi 

respondenty bylo 6 žen (30%) a 14 mužů (70 %). Jak uvádí Ziková (2014) ve své 

bakalářské práci, zabývající se ošetřovatelskou péčí o pacienta s nefrostomií, větší 

procento výskytu nefrostomie je u mužů, což je ve shodě s naším výzkumem. 

Věkové rozmezí respondentů je znázorněno v Tabulce 2, nejvíce je respondentů  

věkového rozmezí 61 a více let, a to 16 respondentů (80 %), tři respondenti tvořili 

skupinu ve věku 31–45 let (15%) a 1 respondent věkové kategorie 46–60 let (5 %). 

 V rámci prvního předpokladu jsme se zaměřili na schopnost pacientů 

charakterizovat nefrostomii. Překvapivým zjištěním bylo, že respondenti v této oblasti 

prokazují poměrně dobré znalosti. 16 respondentů (80 %) zná pojem nefrostomie, pouze 

čtyři respondenti (20 %) pojem nefrostomie neznají. Zachová a kol. (2010) 

charakterizuje nefrostomii jako umělé vyústění ledviny na povrch těla, které zajistí 

odtok moči z dutého systému. Tuto odpověď zvolilo všech 20 respondentů (100 %).   

V tabulce 5 popisujeme druh zavedené nefrostomie. Tři respondenti (15 %) 

specifikovali dočasnou nefrostomii, která se podle Hanuše (2011) provádí z důvodu 

akutní obstrukce benigní příčiny. Devět respondentů (45 %) má trvalou nefrostomii, 

indikovanou hlavně u onkologických onemocnění dle Poláčková, Zita a Cerman (2016). 

U ženské populace je dle Cibuli (2009) trvalá nefrostomie častou v souvislosti 

s onkogynekologickým onemocněním. Osm respondentů (40 %) nevědělo, jaký druh 

nefrostomie mají zavedený, což odpovídá nedostatečné edukovanosti. Jak uvádí 

Nemcová (2010), edukace má nezastupitelné místo v ošetřovatelské péči neboť právě 

důkladná edukace značnou měrou ovlivňuje celý léčebný režim.  

Respondentů jsme se také dotazovali na edukaci o režimových opatřeních a kdo je 

o těchto opatřeních edukoval. Informovanost o nefrostomii získalo všech 
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20 respondentů (100 %) od zdravotnického personálu. Překvapivé bylo, že všech 

20 (100 %) respondentů informoval pouze lékař. Přitom i edukace patří mezi 

kompetence všeobecné sestry a procento edukovaných pacientů v režimových 

opatřeních při nefrostomii by tak mělo jistě být vyšší.  

Správný postup ošetření nefrostomie jsme zjišťovali v otázce č.10. Zde uvedlo 

pouze 6 respondentů (30 %) správný postup ošetření nefrostomie, tj. omýt vstup 

nefrostomie pouze čistou vodou, odezinfikovat a přiložit sterilní krytí. 10 respondentů 

(50 %) uvedlo postup ošetření nefrostomie s použitím mýdla, odezinfikováním 

a přiložením sterilního krytí. 4 respondenti (20 %) zvolili ošetření nefrostomie 

s použitím dezinfekce, ochranného krému a sterilního krytí. Jak uvádí Kalábová (2016), 

z důvodu dráždění pokožky okolí místa vpichu nefrostomie jsou mýdlo nebo ochranné 

krémy k ošetření okolí nefrostomie nevhodné .  

Výzkumné šetření také prokázalo, že rodinným příslušníkům bylo názorně 

předvedeno ošetření nefrostomie pouze ve 30 %, což uvedlo 10 respondentů, 2 (10 %) 

respondenti uvedli, že jim a rodinným příslušníkům ošetření nefrostomie nebylo 

názorně předvedeno a 8 respondentů (40 %) již patrně nevědělo. Frekvenci ošetřování 

nefrostomie můžeme najít v tabulce 12. Celkem 5 (25 %) respondentů ošetřuje okolí 

a ústí nefrostomie jednou denně, 4 (20 %) respondenti uvádí četnost ošetření 

nefrostomie několikrát týdně a dle potřeby ošetřuje okolí a ústí nefrostomie 11 (55 %) 

respondentů. Nermuťová a Vávrová (2013) uvádí četnost ošetřování 1krát za 14 dní, což 

je nevhodné z důvodu nedostatečné kontroly místa vpichu a včasného odhalení 

komplikací. 

O pitném režimu při nefrostomii bylo edukováno 12 (60 %) respondentů , 2 (10 %) 

respondenti uvádí, že nebyli edukováni a 6 (30 %) neví, zda edukace o pitném režimu 

byla provedena. Více než polovina respondentů (11) konzumuje tekutiny do 2 litrů, 

konzumaci tekutin do 1 litru za den uvádí 4 (20 %) respondenti a pouze 5 (25 %) 

respondentů udává konzumaci více než 2 litrů tekutin za den. Dostatečné množství 

tekutin ovlivňuje koncentraci moči. Dle Kolomba (2010), vysoce koncentrovaná moč je 

náchylná k pomnožení bakterií a vede k rozvoji uroinfektu, proto je nutné vypít 

minimálně 2–3 litry tekutin za den. Toto množství doporučují i Klimešová (2013) 

a Hyklová (2013). Nejen pitný režim, ale i vhodné stravování je důležitou součástí 

režimových opatření. Z výsledků otázky č.15 vyplývá, že 7 (35 %) respondentů je sice 

edukováno, ale stejný počet, tedy 7 (35 %) respondentů neví a dokonce 6 (30 %) 

respondentů není edukováno vůbec. Stejně tak více než polovině respondentů, a to 
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11 (55 %), nebylo doporučeno, které potraviny jsou pro nefrostomiky nevhodné, pouze 

5 (25 %) respondentů uvádí doporučení nevhodných potravin a 4 (20 %) uvedli, že již 

neví. Dle Naira a Peate (2017) se nedoporučují potraviny s obsahem šťavelanů, 

způsobujících tvorbu konkrementů, např. luštěniny, čokoládové výrobky nebo 

vnitřnosti. Bohužel i tyto odpovědi byly uváděné v další dotazníkové otázce. I tak je 

uspokojující, že více než polovina respondentů dokázala i přes nedostatečnou edukaci 

zvolit vhodné i potraviny – mléčné výrobky 16 (80 %) respondentů, brambory zvolilo 

18 (90 %) respondentů. Nevhodné potraviny uvedlo celkově méně procent respondentů, 

luštěniny 11 (55 %) respondentů, čokoládové výrobky 8 (40 %) respondentů a 10 (50 

%) respondentů by do svého jídelníčku zařadilo vnitřnosti. I Svačina (2008) uvádí 

nevhodné potraviny, zvláště v prvních měsících po založení nefrostomie, klade důraz 

jak na pravidelný pitný režim, tak i na pravidelnost porcí vhodné stravy.  

Dalším pozitivním zjištěním pro nás bylo, že více než tři čtvrtiny respondentů, tj. 

16 (80 %), byly edukovány o vhodných pohybových aktivitách. Pouze 4 (20 %) 

respondenti nebylo edukováni. Pohybových aktivit se pacienti s nefrostomií nemusejí 

úplně vzdát, jen musí přizpůsobit pohybový režim svým potřebám, svému zdravotnímu 

stavu a předejít nepříznivým komplikacím, souvisejícím se zavedenou nefrostomií – 

například zalomení (Zachová a kol., 2010). 

Respondentů jsme se také dotazovali, zda zavedení nefrostomie ovlivňuje jejich 

společenský život. Ziková (2014) ve své bakalářské práci dospěla k závěru, že až 65 % 

respondentům nefrostomie narušila společenský život. V našem dotazníkovém šetření 

jsme dospěli k závěru, že pouze 5 (25 %) respondentům nefrostomie ovlivnila 

společenský život, a 15 (75 %) nefrostomie zasáhla do společenského života pouze 

částečně. Můžeme tedy konstatovat, že nefrostomie sice naruší společenský život, ale 

naštěstí u většiny respondentů pouze částečně. 

Narušení spánku a odpočinku uvedla naprostá většina dotazovaných respondentů 

a to 16 respondentů (80 %). Pouze 4 (20 %) respondenti uvedli, že nemají narušený 

komfort při odpočinku a spánku. Kalábová (2016) ve svých doporučeních uvádí jako 

vhodnou polohu na zádech – tu uvedlo 13 (65 %) respondentů, polohu na opačné straně 

než je nefrostomie zavedenaudává 10 (50 %) respondentů, 10 (50 %) respondentů nemá 

zvolenou určitou polohu. Vzhledem k omezeným pozicím při spánku nebo relaxu se 

toto dalo očekávat. 

Ziková (2014) ve své bakalářské práci uvádí, že 56 % respondentům narušila 

nefrostomie jejich partnerský vztah. Jak ukazuje náš výzkum, narušení partnerského 
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vztahu označilo pouze 5 (25 %) respondentů, 9 (45 %) respondentům nenarušila 

nefrostomie partnerský vztah. Jak uvádí Nakonečný (2015), rodina a partnerské vztahy 

výrazně ovlivňují vnímání nemoci a jsou důležitými pomocníky léčby. Borsiczká 

(2014) uvádí ve své bakalářské práci, že zavedení nefrostomie neovlivnilo intimní život 

46 % respondentů, v našem dotazníkovém šetření v souvislosti se zachováním 

intimního života pacientů s nefrostomií vyšla zajímavá zjištění. 2 (10 %) respondenti 

odpověděli potvrdili úplné zachování intimního života, 8 (40 %) uvedlo že jejich 

intimní život zůstal spíše zachován. Stejná procenta vyšla v případě negativní odpovědi, 

a to u 2 (10 %) respondentů nezůstal zachován jejich intimní život a 8 (40 %) jich 

uvedlo, žejejich intimní život byl spíše nezachován. Zde můžeme jen spekulovat, je-li 

problém se zachováním intimního života psychického rázu u jednoho z partnerů nebo je 

zde i nějaký fyzický faktor. 

V souvislosti s psychickou a sociální oporou souvisela další otázka dotazníkového 

šetření, dotazovali jsme se jaká byla reakce okolí pacienta na zavedení nefrostomie. 

Přeci jen je jakákoli stomie značně intimní záležitost a zároveň i omezující, takže 

předpokladáme, že pacienti s nefrostomií se i nechtěně musejí se svojí stomií svěřit 

přátelům. Naštěstí velká část respondentů – 15 (75 %) – uvedlo, že reakce jejich přátel 

zůstala beze změny, 5 (25 %) uvedlo nabídku pomoci svých přátel. Nikdo neoznačil 

odpověď, že by se pacientovi jeho přátelé vyhýbali.  

Pravidelná kontrola nefrostomie je základem úspěšné léčby. Ziková (2014) uvádí 

ve své bakalářské práci, že na pravidelné kontroly dochází 100 % respondentů. To 

můžeme svými výsledky potvrdit. 

Pokud by potřebovali respondenti doplnit informace obrátili by se všichni 

respondenti ve 100 % na lékaře. Možnost obrátit se v případě dalších informací, na 

sestru, neuvedl žádný respondent. 12 (60 %) respondentů spíše potřebuje doplnit 

informace, 3 (15 %) ano, potřebují další informace a pouze 5 (25 %) respondentů 

nepotřebuje doplnit další informace. Bylo již uvedeno, že edukace patří do kompetencí 

všeobecné sestry. Šulistová a Trešlová (2012) říkají, že je nutné si získat důvěru 

pacienta a zapojit ho do léčebného procesu dle jeho nastavených potřeb.  
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5 Návrh doporučení pro praxi 

Nefrostomie je výkon, který ovlivňuje samotný život pacienta, každý pacient vnímá 

založení nefrostomie jinak. Někteří se necítí výrazně omezeni a s pomocí rodiny 

zvládají ošetřování nefrostomie i dodržování režimových opatření, na druhé straně jsou 

pacienti, kteří si nedokážou poradit s ošetřováním nefrostomie, neznají režimová 

opatření, nejsou dostatečně edukováni a tudíž se kvalita jejich života snižuje.  

Zmíněná režimová opatření jako vhodné stravování a omezení nevhodných 

potravin, dostatečný, pravidelný pitný režim, omezení nevhodných pohybových aktivit, 

doporučení vhodné polohy při odpočinku a spánku, přizpůsobení aktivit běžného života 

režimu nefrostomika, dispenzarizace a pravidelné návštěvy urologické ambulance jsou 

doporučena pro zachování a zlepšení kvality života pacientů s nefrostomií a jejich 

nejbližších.  

Doporučená režimová opatření nepředstavují pro pacienta a jeho rodinu nějakou 

významnou zátěž, ale pomáhají účelně zabránit vzniku komplikací. V rámci edukace 

bychom měli doporučit všem pacientům, aby se aktivně zajímali o své onemocnění, 

sledovali nežádoucí změny okolí nefrostomie a změny zdravotního stavu, nevytvořili si 

pouze pasivní postoj. Tím, že se budou aktivně podílet na léčbě a dodržovat doporučená 

režimová opatření, mohou vést kvalitnější život.  

Všeobecné sestry by měly svým správným edukačním přístupem navodit pozitivní 

změny ve vědomostech pacientů, v jejich postojích, návycích a dovednostech. K tomu, 

aby mohly všeobecné sestry předávat maximum kvalitních vědomostí svým pacientům, 

jsme vytvořili návrh edukačního standardu (viz příloha G), který by jim měl pomoci 

pacienty s nefrostomií kvalitně edukovat. 
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6 Závěr 

Bakalářská práce se zaměřuje na edukaci pacienta s nefrostomií, na informovanost 

o ošetřování nefrostomie a režimových opatřeních u nefrostomie. Pacientů s nefrostomií 

sice není tak velké množství, jako třeba pacientů se střevními stomiemi, ale přesto se 

s nefrostomiky setkáváme. 

Zavedení nefrostomie je velkým zásahem nejen do osobního života pacienta, ale jak 

jsme zjistili v bakalářské práci, nefrostomie také ovlivňuje společenský, pracovní i 

partnerský a intimní život pacienta. Ke zlepšení kvality života pacienta s nefrostomií je 

také neméně důležitá kvalitně a efektivně vedená edukace.  

Teoretická část práce vychází z poznatků odborné literatury. Je věnovaná  

patofyziologii vylučovacího systému, objasňuje samotný pojem nefrostomie a jejího 

provedení, zabývá se indikacemi, kontraindikacemi k provedení nefrostomie. Dále se 

v teoretické části zmiňujeme o přípravě před provedením výkonu, péčí o pacienta po 

výkonu, komplikacích, které výkon punkční nefrostomie přináší. Zaměřujeme se na 

specifika ošetřování nefrostomie a edukaci pacienta o režimových opatřeních.  

Praktická část této práce je věnována výzkumnému šetření. Cílem bylo zjistit 

úroveň znalostí pacientů o nefrostomii, ošetřování nefrostomie a úroveň znalostí 

o režimových opatřeních. Pro tuto prácí jsme stanovili tři cíle. Po vyhodnocení 

získaných dat jsme došli k závěru, že všechny cíle práce byly splněny, včetně vytvoření 

návrhu edukačního standardu pro všeobecné sestry 
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Příloha A Nefrostomie 

 
zdroj: autor 

  



 

Příloha B Pomůcky k výměně nefrostomie 

 
zdroj: autor 

  



 

Příloha C Pomůcky k ošetření nefrostomie 

 
zdroj: autor 

  



 

Příloha D Vyhodnocení předvýzkumu 

Předvýzkum byl vyhodocen na základě pěti dotazníků. 

Předpoklad 1 správně chybně 
ni pi (%) ni pi (%) 

3 Znáte pojem nefrostomie?  5 100 0 0 

4 Co podle Vás charakterizuje nefrostomii? 5 100 0 0 

5 Jaký druh nefrostomie máte zavedený?   5 100 0 0 

6 Jak dlouho máte zavedenou nefrostomii?     
7 Znáte důvody, proč Vám byla nefrostomie 

zavedena? 
5 100 0 0 

8 Informace o nefrostomii jste získal(a)? 5 100 0 0 
Aritmetický průměr  100  0 

 

Předpoklad 2a správně chybně 
ni pi (%) ni pi (%) 

9 Kdo Vás informoval o ošetřování nefrostomie 
v domácím prostředí 

5 100 0 0 

10 Jaký je správný postup v ošetření nefrostomie? 4 80 1 20 
11 Bylo Vám a rodině názorně předvedeno ošetření 

nefrostomie? 
5 100 0 0 

12 Ošetření nefrostomie, jejího okolí a ústí 
nefrostomie provádím 

3 60 2 40 

Aritmetický průměr  85,00  15,00 
 

Předpoklad 2b správně chybně 
ni pi (%) ni pi (%) 

13 Byl/a jsem informován/a o pitném režimu při 
nefrostomii 

4 80 1 20 

14 Jaký je Váš průměrný denní příjem tekutin? 4 80 1 20 
15 Byl/a jsem informován/a o vhodném stravování 

při nefrostomii 
0 0 5 100 

16 Bylo Vám doporučeno, které potraviny jsou pro 
Vás nevhodné? 

0 0 5 100 

17 Vyberte doporučené potraviny u pacientů 
s nefrostomii. 

4 80 1 20 

Aritmetický průměr  48,00  52,00 
 

Předpoklad 2c správně chybně 
ni pi (%) ni pi (%) 

18 Pohybová aktivita je u nefrostomie 4 80 1 20 
19 Byl/a jsem informován/a o vhodných 

pohybových aktivitách při nefrostomii 
0 0 5 100 



 

20 Mezi doporučené pohybové aktivity patří  4 80 1 20 
Aritmetický průměr  53,33  46,67 

 

Předpoklad 2d správně chybně 
ni pi (%) ni pi (%) 

21 Ovlivnila nefrostomie Váš společenský život? 5 100 0 0 
22 Ovlivnila nefrostomie Vaše cestování? 1 20 4 80 
23 Ovlivnila Vám nefrostomie řízení motorového 

vozidla? 
1 20 4 80 

Aritmetický průměr  46,67  53,33 
 

Předpoklad 2e správně chybně 
ni pi (%) ni pi (%) 

24 Narušilo zavedení nefrostomie Váš spánek 
a odpočinek? 

5 100 0 0 

25 Která poloha při spánku Vám byla doporučena? 5 100 0 0 
Aritmetický průměr  100,00  0,00 

 

Předpoklad 2f správně chybně 
ni pi (%) ni pi (%) 

26 Narušila Vám nefrostomie partnerský vztah? 2 40 3 60 
27 Zůstal zachován Váš intimní život po zavedení 

nefrostomie? 
2 40 3 60 

28 Narušila Vám nefrostomie Váš pracovní život? 5 100 0 0 
29 Pokud Vaši přátelé o nefrostomii vědí, jaká je 

jejich reakce? 
5 100 0 0 

Aritmetický průměr  70,00  30,00 
 

Předpoklad 2g správně chybně 
ni pi (%) ni pi (%) 

30 Do urologické ambulance docházíte 4 80 1 20 
31 Pokud potřebujete další informace, na koho se 

obracíte? 
5 100 0 0 

32 Informace o nefrostomii potřebuji doplnit? 5 100 0 0 
Aritmetický průměr  93,33  6,67 

  



 

Příloha E Dotazník 

 
  

Vážená	paní,	vážený	pane.	

Jmenuji	se	Renata	Korňutová	a	studuji	3.	 ročník	bakalářského	studia	oboru	Všeobecná	
sestra	 na	 Fakultě	 zdravotnických	 studií	 v	Liberci.	 Ráda	 bych	 Vás	 požádala	 o	vyplnění	
tohoto	 dotazníku,	 výsledky	 použiji	 ve	 své	 bakalářské	 práci	 na	 téma	 Edukace	 pacienta	
s	nefrostomií.	

Dotazník	 je	 anonymní	 a	 výsledky	 budou	 použity	 jen	 pro	 účely	 mé	 bakalářské	 práce.													
Předem	děkuji	za	vyplněný	dotazník	a	za	čas,	který	jste	tomu	věnovali.	

	

	Pokyny	pro	vyplnění:			

¡ Je	možná	pouze	jedna	odpověď	 o Je	možno	více	odpovědí
	

1. Pohlaví	
¡ Žena	 ¡ Muž

2. Jaký	je	Váš	věk?	
¡ Do	30	let	
¡ 31–45	let	

¡ 46–60	let	
¡ 61	let	a	více	

3. Znáte	pojem	nefrostomie?	
¡ Ano	 ¡ Ne	 ¡ Nevím	

4. Co	podle	Vás	charakterizuje	nefrostomii?	
¡ umělé	vyústění	močového	měchýře	na	povrch	těla	
¡ umělé	vyústění	ledviny	na	povrch	těla,	zajistí	odtok	moči	z	dutého	systému	
¡ umělé	vyústění	tlustého	střeva	na	povrch	těla	

5. Jaký	druh	nefrostomie	máte	zavedený?	

¡ Dočasný	 ¡ Trvalý	 ¡ Nevím

6. Jak	dlouho	máte	zavedenou	nefrostomii?	
¡ Méně	než	6	měsíců	
¡ Méně	než	rok	
¡ 1	až	2	roky	

¡ 2	až	5	let	
¡ nad	5	let

7. Znáte	důvody,	proč	Vám	byla	nefrostomie	zavedena?		
¡ ano	 ¡ ne

8. Informace	o	nefrostomii	jste	získal(a)?	
¡ Od	zdravotnického	personálu	
¡ Z	odborné	literatury	

¡ Z	internetu	
¡ Nemám	žádné	informace

9. Kdo	Vás	informoval	o	ošetřování	nefrostomie	v	domácím	prostředí	
¡ Lékař	
¡ Sestra	

¡ Nebyl/a	jsem	
informován/a	

	



 

 
  

10. Jaký	je	správný	postup	v	ošetření	nefrostomie?	
¡ Místo	vpichu	omýt	mýdlem,	odezinfikovat,	přiložit	sterilní	krytí	
¡ Místo	vpichu	omýt	čistou	vodou,	odezinfikovat,	přiložit	sterilní	krytí	
¡ Místo	vpichu	omýt	mýdlem,	namazat	ochranným	krémem	
¡ Místo	vpichu	odezinfikovat,	namazat	ochranným	krémem,	přiložit	sterilní	krytí	

11. Bylo	Vám	a	rodině	názorně	předvedeno	ošetření	nefrostomie?	
¡ Ano	 ¡ Ne	 ¡ Nevím	

12. Ošetření	nefrostomie,	jejího	okolí	a	ústí	nefrostomie	provádím	
¡ Jednou	denně	
¡ Několikrát	týdně	

¡ Dle	potřeby	
¡ Minimálně

13. Byl/a	jsem	informován/a	o	pitném	režimu	při	nefrostomii	
¡ Ano	 ¡ Ne	 ¡ Nevím	

14. Jaký	je	Váš	průměrný	denní	příjem	tekutin?	
¡ Do	0,5l	
¡ Do	1l	

¡ Do	2l	
¡ Nad	2l	

15. Byl/a	jsem	informován/a	o	vhodném	stravování	při	nefrostomii	
¡ Ano	 ¡ Ne	 ¡ Nevím	

16. Bylo	Vám	doporučeno,	které	potraviny	jsou	pro	Vás	nevhodné?	
¡ Ano	 ¡ Ne	 ¡ Nevím

17. Vyberte	doporučené	potraviny	u	pacientů	s	nefrostomii.	(vyberte	všechny	
správné	odpovědi)	
o luštěniny	
o čokoládové	výrobky	
o nízkotučné	mléčné	výrobky	

o vnitřnosti	
o brambory

18. Pohybová	aktivita	je	u	nefrostomie	
¡ Doporučená	 ¡ Omezená	 ¡ Nedoporučovaná

19. Byl/a	jsem	informován/a	o	vhodných	pohybových	aktivitách	při	nefrostomii	
¡ Ano	 ¡ Ne	

20. Mezi	doporučené	pohybové	aktivity	patří	(vyberte	více	možností)	
o Chůze/procházky	
o Jízda	na	kole	
o Rekreační	běh	

o Fotbal/hokej	
o Tenis	
o Nemám	pohybové	aktivity

21. Ovlivnila	nefrostomie	Váš	společenský	život?	
¡ Ano	 ¡ Částečně	 ¡ Ne

22. Ovlivnila	nefrostomie	Vaše	cestování?	
¡ Ano	 ¡ Ne	 ¡ Nevím	

23. Ovlivnila	Vám	nefrostomie	řízení	motorového	vozidla?	
¡ Ano	 ¡ Ne	 ¡ Částečně

24. Narušilo	zavedení	nefrostomie	Váš	spánek	a	odpočinek?	
¡ Ano	 ¡ Ne	 ¡ Nevím



 

 
  

25. Která	poloha	při	spánku	Vám	byla	doporučena?	(vyberte	více	možností)	
o Na	zádech	
o Na	opačné	straně,	než	je	zavedena	nefrostomie	
o Na	břiše	
o Nemám	určitou	polohu	

26. Narušila	Vám	nefrostomie	partnerský	vztah?	
¡ Ano	
¡ Spíše	ano	

¡ Spíše	ne	
¡ Ne	

27. Zůstal	zachován	Váš	intimní	život	po	zavedení	nefrostomie?	
¡ Ano	
¡ Spíše	ano	

¡ Spíše	ne	
¡ Ne	

28. Narušila	Vám	nefrostomie	Váš	pracovní	život?	
¡ Ano	
¡ Spíše	ano	

¡ Ne	
¡ Spíše	ne	

29. Pokud	Vaši	přátelé	o	nefrostomii	vědí,	jaká	je	jejich	reakce?	
¡ Beze	změny	 ¡ Vyhýbají	se	mi		 ¡ Pomáhají	mi

30. Do	urologické	ambulance	docházíte	
¡ Pravidelně	
¡ Nepravidelně	

¡ Dle	pocitů	
¡ Nedocházím	

31. Pokud	potřebujete	další	informace,	na	koho	se	obracíte?	
¡ Na	lékaře	
¡ Na	sestru	

¡ Na	rodinu	
¡ Vyhledám	si	je	sám	na	internetu

32. Informace	o	nefrostomii	potřebuji	doplnit?	
¡ Ano	 ¡ Spíše	ano	 ¡ Ne
	



 

Příloha F Souhlasy s výzkumem 

 
  



 

 
  



 

 

  



 

 

  



 

Příloha G Edukační standard 

 

Název: Edukace o režimovém opatření u pacientů s nefrostomií 

Charakteristika standardu: standardní ošetřovatelský postup 

Oblast péče: individualizovaná edukace o problematice pacientů s nefrostomií 

Cíl: pacient získá znalosti o ošetřování nefrostomie 

pacient získá vědomosti o režimových opatřeních u nefrostomie 

pacient získá vědomosti o možném předcházení vzniku komplikací 

u nefrostomie 

zlepšení kvality života u nefrostomiků 

Skupina ošetřovatelské péče: pacienti s nefrostomií 

Místo použití: lůžkové oddělení, ambulance 

Poskytovatelé péče, pro něž je standard závazný: všeobecné sestry, porodní 

asistentky, sestry specialistky, praktická sestra s odbornou způsobilostí k výkonu 

povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. 

Odpovědnost za realizaci: vedoucí pracovníci na úseku ošetřovatelské péče 

Platnost standardu: 

Frekvence kontroly: 1x za dva roky 

Kontrolu provádí: manažer/ka ošetřovatelské péče, manažer/ka kvality ošetřovatelské 

péče, ředitel/ka ošetřovatelské péče, vrchní sestra, staniční sestra 

Kontaktní osoba: Renata Korňutová 

Odborný garant:  

Schválil/la: ředitelka ošetřovatelské péče 

 

Edukační postup u pacientů s nefrostomií 

 

Definice standardu 

Edukační standard pro všeobecné sestry o problematice pacientů s nefrostomií zahrnuje 

informace o klinických projevech, příčinách onemocnění vedoucích k založení 

nefrostomie, komplikacích nefrostomie, léčebného režimu, informace o ošetřování  

nefrostomie, informace o dodržování režimových opatřeních u nefrostomie, informace 

o možném předcházení vzniku komplikací u nefrostomie. 

 

 



 

Cíl standardu 

1. pacient získá znalosti o ošetřování nefrostomie 

2. pacient získá vědomosti o režimových opatřeních u nefrostomie 

3. pacient získá vědomosti o možném předcházení vzniku komplikací 

u nefrostomie 

4. zlepšení kvality života u nefrostomiků 

 

Kritéria struktury 

S1 
Kompetentní osoby k výkonu : všeobecné sestry, porodní asistentky, sestry specialistky, 
které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. 

S2 
Pomůcky: ucelený informační materiál pro pacienta, sterilní tampóny, sterilní čtverce, 
dezinfekce, náplast, sterilní pinzetu či peán, sterilní nůžky, emitní misku, sběrný močový 
sáček 

S3 
Dokumentace: Zdravotní a ošetřovatelská dokumentace, formulář pro záznam o edukaci, 
návrh edukačního plánu 

S4 
Prostředí: chirurgické oddělení, urologické ambulance (sestra zajistí vytvoření 
optimálních prostorových podmínek v místnosti a odstranění rušivých vlivů) 

 

Kritéria procesu 

P1 
Sestra se pacientovi představí, ověří si jeho totožnost (zeptá se na jméno pacienta, 
zkontroluje identifikační náramek na jeho zápěstí), vyžádá si jeho souhlas s realizací 
edukačního procesu 

P2 

Sestra posoudí úroveň vědomostí a dovedností pacienta k probíranému tématu, jeho 
schopnosti učení, postoje k jeho současnému onemocnění, fyzický a psychický stav, 
úroveň spolupráce a možnosti dodržování léčebného režimu (z dokumentace, 
pozorováním, od ostatního ošetřovatelského personálu, rozhovorem, rozhovorem 
s rodinou) 

P3 
Sestra zhodnotí schopnosti pacienta, naplánuje edukaci pacienta a společně s ním 
zformuluje cíle edukace 

P4 

Sestra zvolí vhodnou metodu edukace, formu, časový harmonogram a způsob hodnocení 
edukace. Dle pacientových schopností, dovedností sestra rozdělí edukační sezení na více 
výukových sezení. Všechna sezení jsou evidována v dokumentaci. Výukových sezení se 
mohou účastnit pacientovi příbuzní či známí, dle jeho přání 

P5 Sestra informuje pacienta o obsahu a rozsahu edukace 

P6 

Sestra poučí pacienta dle stupně jeho vědomostí o: 
• ledvinách, močovém systému a jeho funkci 
• příčinách, příznacích onemocnění vedoucích k provedení nefrostomie 
• komplikacích nefrostomie 
• příznacích a situacích, při kterých okamžitě navštívit lékaře specialistu (urologa, 

chirurga) či svého praktického lékaře 
• léčebném režimu 



 

• ošetřování nefrostomie 
• vhodném stravování – konzumace vhodných a nevhodných potravin 
• pitném režimu- konzumace vhodných a nevhodných tekutin 
• vhodném pohybovém režimu při nefrostomii 
• pohodlí a komfortu při nefrostomii 
• možnostech cestování a rekreace 
• možnostech psychoterapie a psychosociální podpory 
• pravidelných kontrolách v urologické ambulanci, dodržování lékařských 

doporučení 
• jiných dostupných informačních zdrojích 

P7 
Sestra během edukace podporuje pacienta v aktivitě, udržuje oční kontakt s pacientem 
a poskytne mu prostor k položení otázek 

P8 Sestra během edukace sleduje nonverbální projevy pacienta 

P9 
Sestra hovoří hlasitě, pomalu, srozumitelně v jednoduchých větách, vyhýbá se složitým 
souvětím a cizím výrazům 

P10 
Sestra odpoví pacientovi na položené otázky, poskytne pacientovi kompletní informační 
materiál, případně doporučí kam se může obrátit v případě potřeby dalších informací 

P11 
Sestra po provedené edukaci ověří, zda pacient obsahu porozuměl a získal požadované 
vědomosti a dovednosti 

P12 
Sestra provede zhodnocení edukace, informuje o výsledcích pacienta. Pokud některé cíle 
edukačního procesu nebyly splněny, je nutné ho zopakovat a naplánovat s pacientem 
další výukové sezení 

P13 
Sestra přesně zaznamená do edukačního záznamu celý průběh edukace pacienta, který 
poté dá pacientovi podepsat 

 

Kritéria výsledků 

V1 Pacient zná jméno sestry, která edukaci vykonává 
V2 Pacient má dostatek informací o režimových opatřeních při nefrostomii 
V3 Pacient má dostatek informací, jak dodržovat léčebný režim 
V4 V pacientově dokumentaci je přesný záznam o celém průběhu edukace 
 

  



 

Ošetřovatelský audit 

Název: Edukace o režimovém opatření u pacientů s nefrostomií 

Chirurgické oddělení/ urologická ambulance: 

Auditor /auditoři: 

Datum: 

Metody: dotaz/otázka pro sestru, dotaz/ otázka pro pacienta, dotaz/otázka na 

zaměstnavatele, pozorování pacienta, sestry při výkonu edukace, kvalifikační 

požadavky sestry v osobním spisu, kontrola pomůcek, kontrola prostředí, kontrola 

zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace- pohledem 

 

Kontrolní kritéria a metody hodnocení struktury standardu 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení ano ne 

S1 
Poskytuje edukační činnost 

všeobecná sestra/porodní asistentka? 
Kontrola kvalifikačních požadavků 

v osobním spise . 
1b. 0b. 

S2 
Má sestra připravené potřebné 

pomůcky? 
Kontrola pomůcek 1b. 0b. 

S3 
Vede sestra správně edukační 

záznam? 
Kontrola dokumentace 1b. 0b. 

S4 
Zajistila sestra vhodné prostředí pro 

edukaci? 
Kontrola prostředí 1b. 0b. 

 

Kontrolní kritéria a metody hodnocení procesu standardu 

P1 
Představila se sestra pacientovi 

a ověřila jeho totožnost před 
zahájením edukace? 

Pozorování sestry 1b. 0b. 

P2 
Zjistila sestra jaké má pacient 

vědomosti o režimových 
opatřeních? 

Dotaz na sestru, pacienta 1b. 0b. 

P3 
Naplánovala sestra edukační plán 

a stanovila cíle edukace? 
Dotaz na sestru, kontrola prostředí 

a pomůcek 
1b. 0b. 

P4 
Připravila sestra vhodné prostředí 

a pomůcky k edukaci? 
Pozorování sestry, kontrola prostředí 

a pomůcek 
1b. 0b. 

P5 
Určila sestra obsah a rozsah 

edukace společně s pacientem? 
Dotaz pro pacienta 1b. 0b. 

P6 
Podporovala sestra pacienta 

v aktivitě a poskytla mu prostor 
k položení otázek? 

Pozorování sestry 1b. 0b. 

P7 
Sledovala sestra během edukace 
nonverbální projevy pacienta? 

Pozorování pacienta, dotaz na sestru 1b. 0b. 

P8 
Hovořila sestra s pacientem 

pomalu, hlasitě, srozumitelně 
Pozorování sestry, pacienta 1b. 0b. 



 

v jednoduchých větách? 

P9 
Odpověděla sestra na pacientovi 

položené otázky? 
Dotaz na pacienta, sestru 1b. 0b. 

P10 
Ověřila si sestra získané informace 
a vědomosti pacienta po provedené 

edukaci? 
Dotaz na sestru, pozorování sestry 1b. 0b. 

P11 
Informovala sestra o výsledcích 

edukace a splněných cílů 
edukačního procesu pacienta? 

Dotaz na pacienta 1b. 0b. 

P12 
Naplánovala sestra další návštěvu 

k doplnění edukace? 
Dotaz na sestru, na pacienta 1b. 0b. 

P13 
Provedla sestra záznam 
o provedené edukaci do 

zdravotnické dokumentace? 

Kontrola dokumentace, dotaz na 
sestru. 

1b. 0b. 

 

Kontrolní kritéria a metody hodnocení výsledku standardu 

V1 
Zná pacient jméno sestry, která 

vykonávala edukaci? 
Dotaz na pacienta 1b. 0b. 

V2 
Získal pacient dostatek informací 

o režimových opatřeních při 
nefrostomii? 

Dotaz na pacienta 1b. 0b. 

V3 
Ví pacient jak správně dodržovat 
léčebná opatření při nefrostomii? 

Dotaz na pacienta 1b. 0b. 

V4 
Je proveden přesný záznam celého 

průběhu edukace v pacientově 
dokumentaci? 

Kontrola dokumentace 1b. 0b. 

 

Celkový součet bodů (struktura+proces+výsledek): 

Standard je splněný při dosažení počtu 16–20 bodů (≥ 80 %) 

Standard je nesplněný při dosažení méně než 16 bodů (< 80 %) 

 

Použitá literatura:  

ŠULISTOVÁ, Radka a Marie TREŠLOVÁ, 2012. Pedagogika a edukační činnost 

v ošetřovatelské péči pro sestry a porodní asistentky. České Budějovice: Jihočeská 

univerzita. ISBN 978-80-7394-246-5.  

  



 

Záznam o edukaci pacienta s nefrostomií 

Jméno	a	příjmení	pacienta	 	

Rodné	číslo	 	

Datum	a	čas	edukace	 	

Edukovaná	osoba	 pacient	 příbuzný	 jiná	osoba	

Oblast	edukace	 	 pacient	odmítá	edukaci	

o Pojem	nefrostomie		

o Ošetření	nefrostomie	

o Komplikace	a	stavy	signalizující	patologii	

o Vhodná	strava	a	pitný	režim	

o Omezení	v	souvislosti	se	zavedenou	nefrostomií	

o Jiné	 	

Poznámka	

	

Komunikační	bariéry	
o Ne	 o smyslová	 o sluch	 o zrak		

o Fyzická	 o psychická	 o jazyková	 o jiná	

Poznámka	

	

Použité	metody:	
o Ústní	 o písemná	 o nácvik	 o Audio/video	 o jiné	

	

Celková	reakce	pacienta	
	 Porozuměl/a	

	 Ano	 Ne	

Pojem	nefrostomie	 ☐	 ☐	

Ošetření	nefrostomie	 ☐	 ☐	

Komplikace	a	stavy	signalizující	patologii	 ☐	 ☐	

Vhodná	strava	a	pitný	režim	 ☐	 ☐	

Omezení	v	souvislosti	se	zavedenou	nefrostomií	 ☐	 ☐	

Jiné	 ☐	 ☐	

Další	edukační	lekce	 ☐	 ☐	

	
Podpis	pacienta			 	 	 	 	 Podpis	sestry	


