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Seznam použitých zkratek 

 

a.   arterie  

ABI  ankle-brachial index 

apod.   a podobně  

aPTT  aktivovaný parciální tromboplastinová čas  

a.s.   akciová společnost 

ASA  kyselina acetylsalicylová  

atd.   a tak dále  

BMI  body mass index 

cca  cirka, přibližně 

CT  počítačový tomografie (computed tomography) 

č.   číslo 

DK  dolní končetiny 

DM  diabetes mellitus 

DSA  digitální subtrakční angiografie 

fi   relativní četnost  

HDL  high density lipoprotein 

HK  horní končetiny 

hsCRP  vysoce senzitivní C-reaktivní protein  

ICHDK ischemická choroba dolních končetin 

INR  international normalized ratio 

kg  kilogram 

km/h  kilometry za hodinu 

LDL  low density lipoprotein 

m   metr 

min.  minimálně 

mg   miligram 

mg/l  miligramy na litr 

ml  mililitr 

mmHg  milimetry rtuťového sloupce 
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MOET  Monitoring Efektivity Terapie  

MR  magnetická rezonance 

např.   například 

ni   absolutní četnost  

PTA  perkutánní transluminální angioplastika  

s.  strana  

Sb.  sbírka 

TK  krevní tlak  

tzn.   to znamená 

tzv.   takzvaně  

v.  vena 
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I Úvod 

 

Ischemická choroba dolních končetin je onemocnění tepen, které způsobuje 

nedokrvení dolních končetin. Toto onemocnění nejvíce postihuje především populaci 

starší 60 let, stále častěji se ovšem můžeme setkat i s mladšími pacienty, které toto 

onemocnění postihne. Hlavním klinickým příznakem onemocnění jsou klaudikační 

bolesti, které významně limitují chůzi. Toto onemocnění tedy velice snižuje kvalitu 

života pacienta. Cílem léčby je proto odstranit nebo alespoň snížit intenzitu bolesti, 

zmírnit obtíže a především zkvalitnit pacientův život.  

Možností léčby ischemické choroby dolních končetin je mnoho, záleží především 

na stádiu onemocnění. Existují možnosti konzervativní, ale i chirurgické. Jednou 

z nejdůležitějších součástí léčby je také přístup samotného pacienta. Pacient by měl být 

po stanovení diagnózy také edukován o tom, jak by měl změnit pohybovou aktivitu, 

stravovací návyky, jak by měl pečovat o postižené dolní končetiny atd. Edukace 

pacientů o sekundární prevenci ischemické choroby dolních končetin však není 

dostatečná. 

Cílem bakalářské práce je zjistit informovanost pacientů o tomto onemocnění 

a především zlepšit edukaci těchto pacientů o sekundární prevenci. U správně 

a dostatečně edukovaných pacientů by se tím dalo zamezit rychlé progresi onemocnění 

a především vzniku komplikací. Edukace v ošetřovatelství nabývá v současné době stále 

většího významu, také proto je na ni kladeno stále více požadavků při akreditaci 

zdravotnických zařízení. 

Téma práce jsem si zvolila, protože jsem se ve svém okolí i v průběhu 

mé individuální studentské praxe mnohokrát setkala s tím, že pacienti s ischemickou 

chorobou dolních končetin neměli dostatečné informace o tomto onemocnění. Neznali 

a nevěděli, jak by měli změnit svůj životní styl, když trpí ischemickou chorobou dolních 

končetin, nebyli informováni o tom, že existují nějaké zásady péče o dolní končetiny 

postižené tímto onemocněním atd.  
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II Teoretická část 

 

1 Ischemická choroba dolních končetin 

 

Ischemická choroba dolních končetin (dále jen ICHDK) je onemocnění, které 

postihuje stále větší část populace, prevalence tohoto onemocnění stoupá s věkem. 

Klener (1) uvádí, že cca 3-6 % osob ve věku 60 let trpí klaudikacemi 

a asymptomatických nemocných je 2-3krát více. Diagnóza ICHDK bývá velice často 

podceňována, přestože je toto onemocnění významným markerem celkového 

kardiovaskulárního rizika. Pacienti s ICHDK mají vyšší riziko vzniku infarktu 

myokardu nebo cévní mozkové příhody, než pacienti bez tohoto onemocnění. (2, 3) 

Definice ICHDK není jasně stanovena, každá z odborných literatur uvádí jinou definici 

tohoto onemocnění. Definice dle Klenera zní: „Ischemická choroba dolních končetin 

je chronický patologický proces, který vede obvykle k postupnému zúžení a uzávěru 

tepen a k nedostatečnému prokrvení končetiny.“ (Klener, 2011, s. 339) a např. definice 

dle Musila zní: „ICHDK je aterotrombotický syndrom, při kterém dochází 

k progresivnímu zužování tepen.“ (Musil, 2007, s. 170).  

 

 

1.1 Patofyziologie ischemické choroby dolních končetin 

 

Ischemická choroba dolních končetin je onemocnění, při kterém se výrazně zužují 

tepny dolních končetin. Zúžené tepny způsobují nedostatečné prokrvení oblasti, kterou 

zásobují. Tkáně dolních končetin tak mají nedostatek kyslíku a živin. Nejčastější 

příčinou poruchy prokrvení je poškození tepenného řečiště aterosklerózou. Musil 

(4) uvádí, že ateroskleróza v naprosté většině případů nepostihuje pouze jednu část 

cévního řečiště, proto je ICHDK významným indikátorem systémové aterosklerózy. 

Ateroskleróza má ve většině případů zpočátku asymptomatický průběh, proto 

je stanovení diagnózy v tomto období velice obtížné. Progrese aterosklerózy vede 

k rozvoji chronických forem ICHDK. U chronických forem tohoto onemocnění 

jde o dlouhý proces, při kterém dochází k postupnému zhoršování příznaků. Pacient 

nejdříve pociťuje bolest jen při zátěži, později v klidu atd. Pokud dojde k náhlému 

úplnému uzávěru dosud zdravé tepny, mluví se o akutní tepenné ischemii. (3, 5, 6) 
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1.2 Etiopatogeneze aterosklerózy 

 

Mechanismus vzniku aterosklerózy začíná poškozením cévního endotelu. 

Poškození může být způsobeno mnoha faktory. Mezi nejčastější patří stres, hypertenze 

a kouření. K poškození může přispět i infekce nebo toxické poškození. Nepoškozený 

cévní endotel zabraňuje vzniku krevních sraženin, má schopnost nepropouštět některé 

látky do stěn cév a pomocí produkce oxidu dusného a prostacyklinu může způsobit 

vazokonstrikci. Poškozený endotel produkuje jiné spektrum látek (cytokinů) 

a umožňuje vznik krevních sraženin. Poškozeným endotelem pronikají do stěny cév 

převážně lipoproteiny a cholesterol. Tyto tukové buňky jsou fagocytovány makrofágy, 

čímž se přeměňují na pěnové buňky naplněné tukem. Makrofágy produkují cytokiny, 

které působí na další buňky, např. hladké svaloviny. Cytokiny tyto buňky aktivují 

a dávají jim podnět k množení. Do aterosklerotických plátů se mnohdy ukládá vápník, 

který způsobuje zkalcifikování tepenné stěny. (7, 8) 

 

 

1.3 Rizikové faktory ischemické choroby dolních končetin  

 

Rizikovým faktorem se označuje určitý klinický nebo laboratorní znak 

(biochemický, hematologický, psychologický, atd.) zjištěný u jedinců, kteří ještě nemají 

příznaky daného onemocnění. Pokud je u jedinců tento rizikový faktor přítomen, mají 

výrazně vyšší pravděpodobnost, že se u nich onemocnění v budoucnosti projeví. 

Celkové riziko projevu onemocnění se při současném výskytu více rizikových faktorů 

spíše násobí, než sčítá. Rizikové faktory se obecně dělí na neovlivnitelné a ovlivnitelné. 

Mezi neovlivnitelné rizikové faktory patří věk, pohlaví, genetické faktory a rodinná 

anamnéza. Mezi ovlivnitelné rizikové faktory patří arteriální hypertenze, zvýšený 

LDL cholesterol, snížený HDL cholesterol, kouření, diabetes mellitus, obezita, tělesná 

inaktivita, atd. (6, 9) 

Nejrizikovějším faktorem je kouření, které mnohonásobně zvyšuje riziko vzniku 

ICHDK. Dehet a nikotin jsou hlavní složkou cigaret, podporují vznik aterosklerotických 

změn a následnou ischemii. Ukončení kouření výrazně zpomaluje průběh ICHDK, 

snižuje riziko pooperačních komplikací a riziko úmrtí z cévních příčin. Diabetes 

mellitus také zvyšuje riziko vzniku ICHDK a komplikace s ním spojené. Pokud není 

diabetes mellitus včas nebo dostatečně léčen, dlouhodobá hyperglykémie způsobí 
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postupné zužování arterií. Toto zúžení má za následek nedostatečné prokrvení tkání 

dolních končetin. Dalším významným rizikovým faktorem je obezita a s ní spojená 

vysoká hladina LDL cholesterolu. Pokud je hladina LDL cholesterolu zvýšená, začne 

se cholesterol ukládat do stěny arterií a způsobuje aterogenezi. Stav tělesné hmotnosti 

lze stanovit pomocí tzv. Body Mass Indexu (BMI). BMI se vypočítá pomocí 

jednoduchého vzorce, a to BMI = hmotnost v kg / (tělesná výška v m)
2
. Dle výsledné 

hodnoty se může jedinec zařadit do určité kategorie (viz Příloha č. 1). (6, 8, 10) 

 

 

1.4 Symptomy ischemické choroby dolních končetin 

 

ICHDK je v počátečních stádiích většinou asymptomatická, symptomy se zpravidla 

projevují až u pokročilejších stádií choroby, kdy obstrukce v cévním řečišti brání toku 

krve do periferie. Mezi nejčastější symptomy patří intermitentní klaudikace 

(claudicatio intermittens), chlad, bledost a postupné vymizení ochlupení dolních 

končetin. Intermitentní klaudikace je palčivá nebo svíravá bolest, která vzniká 

v důsledku nedostatečného prokrvení končetiny při chůzi. Bolest, kterou pacient 

pociťuje, se objevuje v místě stenózy tepny. Například pokud se jedná o stenózu 

v oblasti pánevních tepen, bolest se vyskytuje v oblasti kyčle, hýždě a stehna. Pokud 

se jedná o postižení bércových tepen, objeví se bolest lýtka, apod. (4, 11) 

Dolní končetiny potřebují jiné množství krve v klidu a jiné při chůzi. Jedinec, který 

trpí klaudikacemi, pociťuje po určité ujité vzdálenosti bolest, protože dolní končetiny 

nejsou dostatečně prokrveny. Bolest je tak intenzivní, že donutí pacienta zastavit 

a odpočinout si. Po odpočinku bolest ustoupí a pacient může opět pokračovat v chůzi. 

Vzdálenost, kterou člověk ujde, než se dostaví bolest, se nazývá tzv. klaudikační 

interval. Klener (1) uvádí, že klaudikační interval každého pacienta je poměrně stálý, 

ale délka intervalu se může zkrátit např. rychlou chůzí, chůzí s těžkými břemeny nebo 

chůzí do kopce. Razantní zkrácení klaudikačního intervalu je známkou zhoršující 

se obstrukce tepny. Mezi méně časté symptomy ICHDK patří klidová bolest dolních 

končetin, nehojící se  vředy nebo gangréna dolních končetin. Klidová bolest dolních 

končetin se objeví ve chvíli, kdy dojde k těžké poruše prokrvení dolních končetin. Tato 

bolest se vyskytuje zpočátku především v noci, postupem času i ve dne 

a je lokalizovaná nejčastěji v prstech dolních končetin. Jedinou úlevu od bolesti přináší 
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svěšení dolních končetin na zem. (4, 11) 

 

 

1.5 Klasifikace chronické ischemické choroby dolních končetin 

 

Nejčastěji se ke klasifikaci ICHDK používá klasifikace dle René Fontaina z roku 

1954. Fontaine ICHDK rozdělil do čtyř stádií podle stupně chronického postižení tepen 

dolních končetin. I. stádium je stádium asymptomatické, klinicky latentní. II. stádium 

je stádium klaudikační, kdy bolest nutí člověka po určité vzdálenosti zastavit a v klidu 

odezní. Dle vzdálenosti, kterou člověk ujde bez bolesti lze toto stádium dále dělit 

na stádium II a, kdy se klaudikace objevují při vzdálenosti delší než 200 m a na stádium 

II b, kdy se klaudikace objevují při vzdálenosti kratší než 200 m. III. stádium 

je stádium klidové bolesti, kdy se bolest dostavuje i bez zátěže a v noci se zhoršuje, 

úlevu přináší svěšení končetin z postele. IV. stádium je stádium defektů a nekróz, 

kdy je tok krve do končetiny trvale omezen a bolest je nepřetržitá i v klidu. (1, 2, 12) 

 

 

1.6 Diagnostika ischemické choroby dolních končetin  

 

Základem pro stanovení diagnózy ICHDK je anamnéza. Nejprve lékař zjišťuje 

projevy nynějšího onemocnění, u pacientů zjišťuje přítomnost klaudikací, změn na kůži 

dolních končetin a přítomnost ICHDK nebo jiného cévního onemocnění v rodinné 

anamnéze. Dále zjišťuje osobní, farmakologickou a pracovní anamnézu.  Dalším 

krokem v diagnostice ICHDK je fyzikální vyšetření, a to inspekce, palpace 

a auskultace. Pomocí inspekce se hodnotí vzhled končetiny, jizvy po defektech a atrofie 

svalů. Každá změna vzhledu může znamenat nedostatečné prokrvení dolních končetin. 

Palpace umožňuje zjistit kvalitu pulsace periferních tepen a asymetrii teplot. Na dolních 

končetinách se palpuje a. femoralis, a. poplitea, a. dorsalis pedis a a. tibialis posterior. 

Nepřítomnost jakékoliv pulzace může znamenat ICHDK. U palpace je důležité srovnání 

nálezu na obou dolních končetinách. Auskultací se zjišťuje přítomnost šelestů tepen. 

Toto vyšetření je ovšem pouze orientační. (2, 13, 14) 

Při podezření na ischemii dolních končetin se provádí tzv. polohový test. 

Při polohovém testu leží pacient na zádech a zvedne obě dolní končetiny do úhlu 40-60 

stupňů. Po dobu 30 sekund se sledují změny barvy kůže, poté pacient provádí dorzální 



19 

 

a plantární flexi, maximálně však dvě minuty. Poté se pacient posadí, svěsí dolní 

končetiny na zem a pozoruje se rychlost náplně podkožních žil (barva nohy se změní 

do červena). Fyziologický čas náplně žil je 5-10 sekund, po 15 sekundách má být 

přítomna maximální hyperémie. Ke stanovení klaudikační vzdálenosti se používá 

vyšetření na běžícím pásu, pokud ordinace není vybavena běžícím pásem, lze použít 

šestiminutový test chůze. Vyšetření na běžícím pásu se provádí za standardizovaných 

podmínek (rychlost pásu 3,2 km/h při náklonu 12˚), lze tak objektivně určit vzdálenost, 

kterou pacient ušel bez vzniku klaudikační bolesti. (1, 5, 14) 

V diagnostice ICHDK má své uplatnění i laboratorní vyšetření. Z odebrané krve 

na lačno se vyšetřuje hladina glykémie, ke screeningu přítomnosti diabetu mellitu, dále 

lipidogram ke zjištění hodnot cholesterolů a krevní obraz k vyloučení trombocytózy 

a polycytemie, případně ke zjištění anémie nebo trombocytopenie. Dále se stanovuje 

hladina koagulačních faktorů (INR a aPTT) a hladina kreatinu a urey ke zjištění funkce 

ledvin. Provádí se vyšetření moči, která se vyšetřuje chemicky ke stanovení případné 

mikroalbuminurie (zejména důležité vyšetření u diabetiků a pacientů s hypertenzí). 

Posledním laboratorně vyšetřovaným parametrem je hsCRP, který je zánětlivým 

markerem u osob s aterosklerózou a jejími komplikacemi. (5) 

Diagnostika dále zahrnuje instrumentální vyšetření, které slouží ke stanovení 

ankle˗brachial indexu (ABI) neboli kotníko-pažní indexu. Podstatou je měření tlaku 

na obou horních a obou dolních končetinách, na každé končetině zvlášť. K určení 

výsledku se využívá vzorec ABI = systolický tlak na periferní tepně dolní 

končetiny / systolický tlak na periferní tepně dolní končetiny. Výsledná hodnota 

by se u zdravého jedince měla pohybovat dle Karetové (5) od 0,9 do 1,29. Čím nižšího 

čísla je dosaženo, tím hůře jsou končetiny prokrvovány. K diagnostice ICHDK 

se používají také zobrazovací metody. Duplexní ultrasonografie je ultrasonografické 

vyšetření cév. Lékař je pomocí tohoto vyšetření schopen s velkou přesností určit místo 

zúžení tepny a také stupeň a rozsah jejího postižení. K zobrazení tepenného řečiště 

se používá MR nebo CT angiografie s použitím kontrastní látky. Pokud je u pacienta 

zvažována intervenční léčba (endovaskulární nebo angiochirurgická léčba), používá 

se digitální subtrakční angiografie (DSA). Pomocí DSA se zobrazí stav průsvitu cévního 

řečiště a případný kolaterální oběh. (1, 4, 5) 
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1.7 Léčba ischemické choroby dolních končetin 

 

Léčba ICHDK se dělí na léčbu konzervativní a invazivní. Konzervativní léčba 

spočívá v ovlivňování rizikových faktorů, v pravidelném cvičení a farmakoterapii. 

Základem konzervativní léčby je ovlivňování rizikových faktorů tedy ukončení kouření, 

zvýšení fyzické aktivity a dietní opatření. Důležité jsou kontroly krevního tlaku, hladin 

LDL cholesterolu a u diabetiků kontroly glykémie. Kuřákům je třeba poskytnout 

dostatek informací o tom, jaké důsledky by kouření mohlo mít. Pacient by měl vědět, 

jaké jsou možnosti, jak lze s kouřením přestat a kde může najít případnou pomoc 

při odvykání. U diabetiků je důležitá konzultace s diabetologem a časté kontroly 

glykémie. Neadekvátní korekce glykémie přispívá k dalšímu rozvoji aterosklerózy. 

Zejména u diabetiků je třeba věnovat zvýšenou pozornost péči o dolní končetiny. 

Správná podiatrická péče může zamezit vzniku kožních ulcerací a nekróz a předejít 

riziku amputace. K naprostým základům takové péče patří každodenní kontrola dolních 

končetin a nošení vhodné obuvi. (4, 5) 

Základní léčbou ICHDK je farmakoterapie. Farmakoterapie pacientům s ICHDK 

prodlužuje a zlepšuje život. U mnoha pacientů vede k takovému zlepšení zdravotního 

stavu, že pacient nemusí podstoupit invazivní léčbu. Základem farmakoterapie jsou 

antiagregancia a hypolipidemika. Nejčastěji používaným antiagreganciem je kyselina 

acetylsalicylová (ASA). Léčba ASA má svá rizika, její dlouhodobé podávání může 

způsobit gastrointestinální obtíže a krvácení. Z hypolipidemik se využívají především 

statiny, méně často pak fibráty. Funkcí těchto farmak je snížení hladiny celkového 

cholesterolu, LDL cholesterolu a triacylglycerolů a zvýšení hladiny HDL cholesterolu. 

Hypolipidemika mají zároveň pozitivní vliv na cévní endotel, vedou ke zlepšení jeho 

funkce. Statiny jsou základním lékem a může jimi být léčen každý pacient s ICHDK. 

Podáváním hypolipidemik dochází k ustálení a regresi aterosklerotických plátů. (4, 5)  

U pacientů s klaudikačními bolestmi se využívá další skupina farmak, 

tzv. vazoaktivní látky. Tato farmaka se využívají k prodloužení klaudikačního intervalu. 

V České republice se v klinické praxi využívá pentoxifylin a naftidrofuryl. Novou 

skupinou vazoaktivních látek představují prostaglandiny, které mají své využití 

u nejtěžších stádií choroby. U operovaných pacientů slouží k udržení průchodnosti tepen 

antiagregancia a antikoagulancia (ASA, tienopyridiny, dipyridamol, indobufen 

a warfarin sodný). Warfarin sodný se podává u pacientů po bypassu nebo po cévních 

rekonstrukcích u nichž byl použit žilní štěp. V klinické praxi se využívá také podávání 
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tzv. vazodilatačních infuzí, ty se využívají ke zlepšení prokrvení dolních končetin. 

Suchý a Hromádka (15) uvádí, že se běžně aplikuje 200 mg pentoxifylinu 

ve fyziologickém roztoku. Infúze se podává 1x nebo 2x denně. (4, 5, 12) 

V léčbě ICHDK se uplatňuje také pravidelné a trvalé cvičení a to zejména 

u pacientů s klaudikacemi. Před zahájením individuálního tréninku je zapotřebí provést 

u lékaře test chůze. Pacientům je doporučováno aerobní cvičení, nejlépe pod odborným 

dohledem. Cvičení by mělo probíhat alespoň 3x týdně, po dobu minimálně jednoho 

roku. Délka každého tréninku by měla být zpočátku minimálně 30 minut, postupně 

až 1 hodinu. Další možností je domácí cvičení, např. dřepy a stoje na špičky 

kombinované s chůzí. Intervalový trénink má u ICHDK mnohem větší účinek 

než farmakoterapie. Cvičení nejen prodlužuje klaudikační vzdálenost, ale také 

má pozitivní vliv na metabolismus, arteriální hypertenzi atd. (5, 24) 

Intervenční léčba ICHDK je indikována pokud není efekt konzervativní léčby 

dostačující nebo pokud dochází k výrazné progresi onemocnění. Intervenční léčba 

se dělí na endovaskulární a chirurgickou. Jednou z endovaskulárních léčebných metod 

je perkutánní transluminální angioplastika (PTA). Tato metoda spočívá v zavedení 

speciálního balónkového katétru, který se zavádí do cévy přes kůži 

cca dvoumilimetrovým vpichem. Po zavedení se balónek naplní vzduchem, tím dojde 

k zatlačení aterosklerotického plátu do cévní stěny.  PTA je metoda s vysokou 

úspěšností a minimem komplikací, nelze ji ale využít vždy. Pokud je tepna zúžená 

v celé délce, je třeba přistoupit k chirurgickému řešení. Při selhání PTA se využívá 

vyztužení tepenné stěny stenty. Další endovaskulární metodou je trombektomie 

a embolektomie Fogartyho balónkovým katétrem.(4, 11)  

Druhá možnost intervenční léčby, tedy chirurgické řešení, se využívá ve chvíli, 

kdy již nelze tepnu zprůchodnit angioplastikou. Chirurgické možnosti jsou dvě, 

endarterektomie a bypass. Endarterektomie spočívá v odstranění aterosklerotického 

plátu zevnitř tepny, konkrétně z cévní stěny. Tuto metodu lze využít při postižení 

krátkého a dobře přístupného místa, např. v třísle. Bypass spočívá v tom, 

že se obliterovaný úsek tepny přemostí. K přemostění se využívá buď cévní protéza 

nebo povrchová žíla pacienta (většinou v. saphena magna). Pojmenování bypassu 

vzniká podle místa, ze kterého vede a kam vede. Např. bypass vedoucí z aorty do třísla 

na stehenní tepnu se nazývá aorto-femorální bypass. Bypass vedoucí ze stehenní tepny 

do podkolenní se nazývá femoro-popliteální bypass atd. (11, 13) 

Poslední, tedy IV. stádium ICHDK je spojeno s tvorbou defektů a nekróz. Léčba 
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těchto končetinových defektů je zaměřena především na čištění, podporu granulace 

a epitelizace rány. Čištění rány spočívá v odstranění nekróz a hyperkeratóz mechanicky 

nebo biologickým debridementem (larvální terapií). Nově se k léčbě kožních defektů 

využívá neinvazivní laserová terapie, která podporuje proces hojení, zlepšuje 

metabolismus poškozené tkáně a má protizánětlivý a analgetický účinek. Dalším 

řešením defektů je řešení chirurgické, plasticko-chirurgické nebo konzervativní, které 

spočívá v medikamentózní léčbě. (13, 16, 17) 

 

 

2 Edukace v ošetřovatelství 

 

„Pojem edukace lze definovat jako 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 ve zdravotnické péči je předcházet nemocem, udržet nebo navrátit 

zdraví či pomoci ke zkvalitnění života jedince. Všeobecná sestra má dle vyhlášky 

č. 2/2016 Sb. možnost edukovat. Dle jejího znění má sestra motivovat a edukovat 

jedince, rodiny a skupiny k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe. (18) 

Ve zdravotnických zařízeních je edukátorem nejčastěji všeobecná sestra, eventuálně jiný 

nelékařský zdravotnický personál. Edukace má nezastupitelnou roli v prevenci, 

ať už primární, sekundární nebo terciární. Primární prevence spočívá v edukaci 

zdravých jedinců o tom, jak mají předcházet nemocem. Sekundární prevence 

se zaměřuje na již nemocné jedince, u nichž se snaží ovlivnit jejich vztah k této nemoci, 

aby se zabránilo rozvoji nemoci. Terciární prevence je zaměřena na jedince, kteří mají 

trvale změněný zdravotní stav, snaží se tedy zlepšit kvalitu jejich života a zabránit 

vzniku komplikací. (19) 

Edukace pacienta probíhá formou edukačního procesu, během kterého se pacient 

učí nové dovednosti nebo získává nové informace. Osoba, která je edukována, 

se nazývá edukant a osoba, která někoho o něčem edukuje, se nazývá edukátor. 

Pro úspěšnou edukaci je potřeba zajistit vhodné edukační prostředí. Vhodným 

edukačním prostředím se rozumí místo, kde bude zajištěno ticho, vhodné osvětlení, 

dostatek místa atd. K usnadnění edukace slouží pomůcky. Pro edukovaného jedince 

se tím edukace stává zajímavější a pochopitelnější. Pomůcky je třeba zvolit vždy 

individuálně podle stanovených cílů a schopností edukanta (věk, zdravotní stav atd.). 

Mezi nejčastěji používané pomůcky patří informační letáky, brožury, fotografie, 
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výuková videa nebo zdravotnické pomůcky. (19)  

Edukace pacienta ve zdravotnickém zařízení má svá specifika a měla by být 

součástí zdravotnické péče. Edukace pacienta se vždy musí přizpůsobit systému 

a metodám daného zdravotnického zařízení. Proces edukace se dle Juřeníkové dělí 

na pět fází. V první fázi se stanovuje edukační diagnóza. Edukant si uvědomuje 

důležitost změny chování a je seznámen s možnostmi řešení problému. Edukátor 

se snaží pozorováním nebo rozhovorem zjistit, jaké jsou edukantovy schopnosti. Zajímá 

se o úroveň edukantových vědomostí, dovedností, návyků a postojů. Edukátor 

si ujasňuje o čem přesně je potřeba edukovat, protože na základě toho si bude v další 

fázi stanovovat cíle edukace. V druhé fázi edukátor plánuje společně s pacientem cíle, 

kterých chce v rámci edukace dosáhnout a vybírá si vhodnou metodu, formu a obsah 

edukace. Dalším krokem této fáze je volba vhodných pomůcek ke konkrétní edukaci 

a stanovení časového rozsahu s ohledem na individuální schopnosti edukanta. (19) 

Třetí fáze již spočívá v samotné realizaci edukace. Tato fáze začíná motivací 

edukanta, u něhož je potřebné vzbudit zájem a chuť se učit. Poté následuje expozice, 

kdy edukant získává nové poznatky, do této části by se měl i on sám aktivně zapojit. 

Po expozici následuje fixace, která slouží k procvičování a opakování získaných 

vědomostí a dovedností. Dalším krokem je průběžná diagnostika, kdy edukátor 

zjišťuje, zdali edukant dané učivo pochopil. Na konci této fáze je ještě aplikace, během 

které se od  edukanta vyžaduje, aby předvedl použití získaných vědomostí a dovedností. 

Čtvrtá fáze se často zejména ve zdravotnických zařízeních opomíjí. Tato fáze je však 

velice důležitá pro uložení vědomostí do dlouhodobé paměti. Podstatou této fáze 

je opakování a procvičování. Pátá fáze spočívá v hodnocení výsledků edukanta 

i edukátora. V této fázi je prostor na zpětnou vazbu. (19) 

 

 

2.1 Sestra edukátorka 

 

Sestrou edukátorkou může být jedině sestra, která má znalosti z oblasti medicíny 

a ošetřovatelství. Ve chvíli, kdy se jí pacient zeptá na něco ohledně svého onemocnění, 

měla by mu být vždy schopna řádně odpovědět dle svých kompetencí, které jí ukládá 

vyhláška č. 55/2011 Sb. (20) Vedle dostatečných znalostí by sestra měla být empatická, 

to znamená, že by měla být schopna se do pacienta vcítit a porozumět mu. Například 

pokud pacient hned na poprvé nedokáže provést nebo zopakovat něco, co se v rámci 
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edukace naučil, sestra mu vše zopakuje a znovu vysvětlí. Edukátorka potřebuje mít také 

jisté komunikační dovednosti a schopnost pacientovi předat vždy jen takové množství 

informací, aby pacienta nezahltila. (21) 

 

  

2.2 Edukace pacienta o sekundární prevenci  

 

„Sekundární prevence je výchovně vzdělávací činnost zdravotnických pracovníků, 

zaměřená na pacienty, kteří již nějakým onemocněním trpí.“ (Svěráková, 2012, s. 23) 

Úlohou sekundární prevence je pomoci k uzdravení a zabránit případnému vzniku 

a rozvoji komplikací. Toho lze dosáhnout jedině za pomoci správné edukace pacienta. 

Edukaci v rámci sekundární prevence potřebují pacienti s různými diagnózami. 

Ke každé edukaci je potřeba přistupovat zcela individuálně, i dva pacienti se stejnou 

diagnózou mohou být edukováni rozdílným způsobem. Od edukovaných pacientů 

se očekává změna chování, pacient by měl pochopit, že jeho role v péči o své zdraví 

je významná a že on sám nese za své zdraví určitou zodpovědnost. Kvalitně edukovaní 

pacienti mají k léčbě svého onemocnění mnohem lepší přístup, tím se jejich léčba stává 

úspěšnější a rekonvalescence kratší. Zdravotní péče takového pacienta poté není 

tak finančně nákladná. (21) 

 

 

2.3 Edukace pacienta o sekundární prevenci ischemické choroby dolních 

končetin 

 

Edukace pacientů trpících ischemickou chorobou dolních končetin je velice 

důležitá. Nezastupitelnou úlohu v ní zaujímá všeobecná sestra. Pacienti s nově 

stanovenou diagnózou by měli být edukování o nutnosti změny jejich životního stylu. 

Změna životního stylu je u tohoto onemocnění nezbytná. Mezi nutné změny patří 

především změna stravovacích návyků, zvýšení pohybové aktivity a zanechání 

kouření. Edukace pacienta probíhá formou edukačního procesu a skládá se z různého 

počtu sezení dle rozsahu oblasti, ve které má být pacient edukován. Sestra využívá 

k edukaci různých materiálů, které obsahují rady pro pacienty. Nejčastěji se jedná 

o informační letáky, plakáty atd. (21) 

U pacientů s ICHDK je vhodnější zvolit individualizovanou než skupinovou formu 



25 

 

edukace. V rámci každé části edukace si sestra společně s pacientem stanovuje určité 

cíle. Cíle mohou být stanoveny krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobý cíl je takový cíl, 

kterého by měl pacient dosáhnout do další kontroly a dlouhodobý cíl je ten, kterého 

pacient dosáhne na úplném konci edukace. Ke stanovování cílů je třeba vždy 

přistupovat přiměřeně ke stavu a schopnostem pacienta. Cíle by měly být pro pacienta 

splnitelné. Není možné, aby například pacient, který byl celý život obézní zhubl za šest 

týdnu na optimální hmotnost. Takový cíl může vést k demotivaci pacienta, protože jej 

nelze dosáhnout. (21, 22) 

 

 

2.3.1 Edukace pacienta o změně stravovacích návyků  

 

Edukace pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin o změně stravovacích 

návyků je jednou z největších a nejpodstatnějších částí celé edukace pacienta. 

Všeobecná sestra v rámci této edukace pacientovi poskytuje informace týkající 

se změny jeho stravovacích návyků s ohledem na jeho rizikové faktory. Cílem změny 

stravovacích návyků je především snížení hladiny LDL cholesterolu, který je jedním 

z hlavních rizikových faktorů ischemické choroby dolních končetin. Na začátku změny 

je nejdůležitější dostatek motivace a času, protože pouze správně motivovaný pacient, 

který má dostatek času je schopen podstoupit tuto změnu. Pro upevnění nových zvyků 

je potřeba většinou šest týdnů. Ne každému pacientovi se podaří změnit stravovací 

návyky tak rychle, proto je důležité, aby měl pacient radost i z každého malého úspěchu. 

Pomoci pacientovi se změnou může i rodina nebo přátelé a to tím, že se i oni sami 

zapojí a změní své stravovací návyky. Takový krok je potom pro pacienta velkou 

podporou. (22, 23, 24) 

Změna stravovacích návyků probíhá dlouhodobě, proto je důležité, aby se pacient 

cítil po celou tuto dobu sytý. Pocity hladu by pacienta mohly donutit opět se vrátit 

k jeho původním stravovacím návykům. Základem stravování jsou dobře nakoupené 

potraviny, z tohoto důvodu je velice důležitá jejich správná volba. Existuje několik 

základních kritérií, která by se měla při nakupování dodržovat. Polotovary, sladkosti 

a sladké limonády by se neměly kupovat vůbec nebo v minimálním množství. Maso 

by se mělo vybírat jen libové bez kůže (např. kuřecí, krůtí, králičí). Mořské ryby 

by se naopak měly volit tučné. Z tuků by se měl používat převážně margarín, olivový 

a řepkový olej. Zdravé tuky obsahují také ořechy, jejichž konzumace je též zdraví 
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prospěšná. Pečivo by mělo být celozrnné a ovoce nejlépe čerstvé nebo případně hluboce 

zamrazené, jedině tak si uchová dostatek vitamínů (např. A, B, C, E). (23, 24) 

Mezi potraviny, které zhoršují funkci srdce a cév patří většina sladkostí, tučné 

uzeniny, maso a sýry (tedy sýry, které mají více jak 30 % tuku v sušině), dále 

pomazánky, máslo, smetana a další tučné mléčné výrobky. Všechny tyto potraviny 

obsahují velké množství nasycených mastných kyselin, které zvyšují hladinu 

cholesterolu. V dnešní době existuje většina z těchto potravin i v nízkotučných 

variantách, proto by měl výběr směřovat především k těmto. Omezení tuku při vaření 

lze docílit i tím, že si pacient pořídí speciální nádobí s nepřilnavým povrchem. Místo 

smažení je lepší potraviny opéct na pánvi, ogrilovat nebo nejlépe dusit. Olivový 

a řepkový olej by se měly používat především ve studené kuchyni, stejně tak jako 

ořechy či jiná semena. Obsahují totiž nenasycené mastné kyseliny, které jsou citlivé 

na vysokou teplotu. Nejlepší účinek na srdce a cévy mají vícenenasycené mastné 

kyseliny omega-3, které jsou obsaženy např. v lososech a sledích. Tyto kyseliny si tělo 

přeměňuje na regulátory, které rozšiřují cévy a tím zlepšují tok krve. (25)  

Velice prospěšné lidskému zdraví jsou balastní látky neboli pro většinu lidí 

známější název vláknina. Vláknina totiž dokáže navodit pocit sytosti a nedovolí tak, 

aby nastal pocit hladu. Díky tomu dochází k redukci tuků a poklesu hladiny cholesterolu 

v krvi. Nejlepší účinek mají balastní látky z luštěnin a ovesných klíčků. Na vrcholu 

nízkocholesterolové stravy však stojí ovoce a zelenina. Ovoce a zelenina představují 

rostlinné nízkotučné potraviny bez obsahu cholesterolu. Pokud se v nich nějaký tuk 

nachází, tak se ale jedná o tuk nenasycených mastných kyselin, který je také zdraví 

prospěšný. Při konzumaci ovoce a zeleniny tedy žádná omezení neplatí. (24, 25) 

Součástí změny stravovacích návyků je i dostatečná hydratace. Zvýšený příjem 

tekutin dokáže pomoci se snižováním tělesné hmotnosti stejně tak, jako úprava 

jídelníčku. Pacient by měl vědět, že má pít i tehdy, když nepociťuje pocit žízně. Pocit 

žízně je totiž už varovným signálem počínající dehydratace. Při volbě tekutin je nejlepší 

zvolit vodu z kohoutku nebo neochucenou minerální vodu. Minerální vody obsahují 

vysoký podíl minerálních látek, který je potřebný především pro lidi, kteří mají hodně 

pohybu. Při pohybu se velké množství těchto látek vylučuje z těla potem. Dospělý 

člověk by měl vypít za den minimálně dva litry tekutin. (23) 

 

 

 



27 

 

2.3.2 Edukace pacienta o škodlivosti kouření 

 

Edukace o škodlivosti kouření je nezbytná u každého kuřáka. Pacient, který kouří, 

by měl být edukován o škodlivosti kouření a měla by u něj být zjištěna ochota 

s kouřením přestat. Kouření je významným rizikovým faktorem ICHDK a je s ním 

spojeno mnoho dalších onemocnění, která mohou vést až ke smrti. Mezi ně patří 

chronická obstrukční plicní nemoc, ischemická choroba srdeční, cévní mozková 

příhoda, zejména rakovina plic, úst, močového měchýře, jater, slinivky břišní, 

ledvin, žaludku a děložního čípku. Kuřáci mohou mít bledší a vrásčitější kůži, tmavší 

zuby či trpět zápachem z úst. Mají větší pravděpodobnost vzniku paradontózy 

a mnohem častěji se u nich vyskytují problémy s plodností. Kouření má negativní vliv 

nejen na zdraví vlastního kuřáka, ale i na zdraví jeho okolí. Pasivní kouření způsobuje 

velké množství zdravotních problémů. Může vést stejně jako vlastní kuřáctví 

k onemocnění srdce, plic a rakovině. U těhotných žen může vést pasivní kouření 

k omezení růstu a rozvoje dítěte. (22, 26) 

Proces, kterým pacient při odvykání prochází je velice složitý, pro někoho může 

být snadný, pro někoho naopak velice obtížný. Vědci tento proces popsali jako 

tzv. transteoretický model změny.  V první fázi si kuřák neuvědomuje rizika, myslí 

si, že kdyby chtěl přestat, neměl by k tomu dost pevnou vůli. Pravděpodobnost toho, 

že přestane kouřit je mizivá. Ve druhé fázi kuřák začíná přemýšlet o tom, 

že by s kouřením přestal, ale nemá plán na to, jak to udělat. Zjišťuje od lidí, kteří 

s kouřením přestali možnosti odvykání. Ve třetí fázi si kuřák ujasňuje představu o tom, 

jak bude odvykání vypadat a kdo mu s ním pomůže. Někteří pacienti si stanoví i přesné 

datum, kdy s kouření skoncují. Ve čtvrté fázi začíná odvykání a trvá přibližně šest 

měsíců. Pacient ruší všechny aktivity a souvislosti spojené s kouřením, plně se věnuje 

odvykání. V páté fázi je kuřák už šest měsíců bez cigarety a dokáže zvládnout nutkání 

zapálit si. V poslední šesté fázi se z pacienta stává nekuřák, ale i pouhá jedna cigareta 

z něj může udělat opět kuřáka. (26) 

Hlavní pomocí pro lidi při odvykání je náhradní nikotinová léčba. Jedná 

se o metodu, která je velice používaná a běžně dostupná. Jedinec při ní přijímá nikotin 

jinou cestou, než byl dosud zvyklý. Příjem nikotinu jinou cestou tak zamezuje vzniku 

abstinenčních příznaků a odvykání se tím stává snazším. Existují různé formy s různou 

dávkou nikotinu, proto si každý může zvolit to, co právě jemu vyhovuje nejvíce. 

Na výběr jsou žvýkačky, náplasti, pastilky, mikrotabletky, inhalátory a nosní spreje. 
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U  všech forem je nutné striktně dodržovat dávkování, aby se účinek dostavil. Další 

možností při odvykání jsou léky, které při odvykání pomáhají. Jedná se o dva léky 

s účinnými látkami vareniklin a bupropion, které jsou na lékařský předpis a každý 

z nich působí jinak. Účinná látka vareniklin se naváže na nikotinové receptory v mozku 

a tím zamezí touze po nikotinu, zatímco bupropin působí na dopamin a noradrenalin 

v mozku a zvedá jejich hladinu. Bupropin tedy působí jako antidepresivum. (5, 26, 27) 

Pomůckou při odvykáním se mohou stát také elektronické cigarety. Jedná 

se o zařízení, které vypadá obdobně jako cigareta akorát, že z ní kuřák při kouření 

dostává do těla pouze nikotin a ne toxiny, které vznikají spalováním tabáku. Pro výrobu 

elektronických cigaret ovšem neexistuje jednotná směrnice, proto není zcela jasné, kolik 

daná elektronická cigareta nikotinu obsahuje. Tato metoda, tedy není zcela bezpečná. 

Mnoho lidí není schopno s kouřením přestat také bez psychologické podpory. Podpora 

pomůže pacientovi překonávat těžké chvíle během odvykání. Možností psychologické 

podpory existuje celá řada, od osobních návštěv klinik pro odvykání, přes schůzky 

s psychology až po telefonické poradenství. Pacient se během schůzky dozví, 

jak překonat chvíle nutkání na cigaretu, získá rady a především povzbuzení. 

Při odvykání kouření lze využit i alternativních metod, jako je například hypnoterapie, 

akupunktura a rostlinné léky. Tyto alternativní metody ovšem nejsou založeny 

na důkazech. (26, 27) 

Pokud se pacientovi podaří s kouření skoncovat, bude to mít zcela jistě pozitivní 

vliv na jeho zdravotní stav. Již po jednom měsíci od ukončení kouření se zlepší krevní 

oběh, pacient proto může mít například teplejší nohy a ruce. Pleť může vypadat zdravěji, 

protože je kůže lépe zásobena živinami a kyslíkem. Zuby začnou být bělejší a nebude 

zapáchat dech. Dojde ke zlepšení čichu a chuti, tyto smysly byly dosud oslabeny účinky 

látek v cigaretách. Po prvním roce bez cigaret se zvětší objem plic o deset procent a tím 

se zlepší dýchání. Celkově se zlepší imunita pacienta, pacient nebude tolik náchylný 

ke vzniku různých nemocí. S ukončením kouření se zvyšuje také plodnost a snižuje 

pravděpodobnost samovolného potratu. Zdravotní stav se zlepší i z pohledu 

psychického. (26) 

 

 

2.3.3 Edukace pacienta o pohybové aktivitě  

 

 Součástí léčby pacienta s ICHDK je také pohybová aktivita, proto by měl být 
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i o ní pacient edukován. ICHDK způsobuje zúžení nebo úplný uzávěr tepen, z toho 

důvodu jsou dolní končetiny nedostatečně prokrvovány a pacient pociťuje bolest. Pouhé 

užívání léků ke zlepšení tohoto stavu nepomůže, je nutné vykonávat i pravidelnou 

pohybovou aktivitu. Všeobecná sestra by proto měla s pacientem rozebrat jaká je jeho 

současná pohybová aktivita a na základě toho mu doporučit vhodné a hlavně možné 

změny. Dle doporučení by měl být pacient schopen zvýšit svou fyzickou aktivitu.  

Pokud se rehabilitace provádí každý den, vytvoří se kolaterální řečiště, které obchází 

zúžené nebo uzavřené místo tepny. Tím dojde ke zlepšení prokrvení dolních končetin. 

(11, 22, 24) 

U pacientů s ICHDK se využívá mnoho různých typů rehabilitace. 

Nejzákladnějším je tzv. chodecký intervalový trénink. Dříve než se s tímto tréninkem 

začne, je potřeba zjistit, jakou vzdálenost je schopen pacient ujít do té doby, než začne 

pociťovat klaudikační bolest. Tato vzdálenost se měří buď pomocí kroků, nebo počtu 

metrů. Z naměřené hodnoty kroků nebo metrů se vypočítají 3/4. Tato vypočítaná 

hodnota představuje vzdálenost, na které pacient ještě nepociťuje klaudikační bolest. 

Při intervalovém tréninku se tedy pacient zastaví vždy, když ujde vypočítanou 

vzdálenost, odpočine si a pokračuje v chůzi dále. Při dodržování správného postupu 

chodeckého intervalového tréninku nedojde vůbec ke vzniku klaudikační bolesti. 

Pacient by měl jít chůzí asi 4 km/h, tedy 120 kroků za minutu. Začíná se nejprve půl 

hodinovou procházkou, postupně by měl pacient takto chodit každý den alespoň hodinu. 

Pacient může dle svých možností zvýšit tempo nebo změnit terén, například do své 

trasy zařadit kopce atd. Po dvou týdnech tréninku se opět měří vzdálenost, při které 

pacient začne pociťovat bolest. Vzdálenost by měla být alespoň o něco delší než před 

tréninkem, potom se může trénink považovat za úspěšný. Z hodnoty nové vzdálenosti se 

opět vypočítají 3/4 a trénink pokračuje dále. Pokud je po dvou týdnech vzdálenost 

neustále stejná, pokračuje se další dva týdny se stejnou vzdáleností. (11) 

Dalším typem rehabilitace je rotační cvičení. Pacient sedí nebo leží a má nohy 

zvednuté ve 45-90 stupních dle svých možností, v této poloze provádí krouživé pohyby 

nohou v kotníku 2˗5 minut. Je důležité, aby pacient přestal před vznikem bolesti. Potom 

následuje sed a spuštění nohou na zem, které by mělo trvat asi 3-5 minut a u starších 

pacientů i déle. Tento cyklus se opakuje 3-10krát a cvičí se alespoň dvakrát denně. Další 

možností rehabilitace je cvičení ve stoje. Pacient nejprve provádí výpony na špičkách 

až do únavy nebo do chvíle než nastoupí bolest, tedy asi 20-30krát. Poté následují 

podřepy, alespoň 10-20 za minutu a na ně navazuje pochod na místě a dále chůze 
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do schodů. K tomuto cvičení lze ještě přidat otvírání a zavírání pěstí rukou, které 

se provádí 20-30krát v jednou cyklu, cyklus se opakuje 3-5krát. Mezi používaná cvičení 

se řadí také tzv. cévní cvičení, při kterém pacient leží. Začíná se elevací končetin 

do 45 stupňů, u těžce postižených zůstávají dolní končetiny horizontálně. Provádí 

krouživé pohyby nohou v kotníku, včetně dorzální a plantární flexe nebo krčení prstů 

či přitahování kolen k trupu, to se provádí asi 2-5 minut. Poté následuje spuštění nohou 

na zem v délce asi  2-5 minut a dále odpočinek vleže 2-5 minut. Každý cyklus 

se opakuje 3-5krát několikrát denně. (5, 11) 

 

 

2.4 Edukace pacienta o specifikách péče o dolní končetiny postižené ischemickou 

chorobou  

 

V péči o dolní končetiny pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin platí 

obecně platné zásady, které je potřeba dodržovat. Ještě větší důraz na dodržování těchto 

zásad by měl být u pacientů s diabetem mellitem. U těchto pacientů hrozí větší riziko 

vzniku rozsáhlých defektů. Proto je důležité, aby všeobecná sestra pacienta upozornila 

na to, že je důležité věnovat pozornost i drobným oděrkám na dolních končetinách. 

Dolní končetiny by se měly kontrolovat každý den, pozornost by se měla věnovat 

hlavně chodidlu, oblastem mezi prsty a okolí nehtů. Pacient by se měl zaměřit na každý 

puchýř i porušení kůže. Pokud si pacient na své dolní končetiny dostatečně nevidí sám, 

může použít zrcadlo nebo požádat o pomoc někoho jiného, kdo by mu jeho dolní 

končetiny zkontroloval. Na chodidlo by nikdy neměl dlouhodobě působit velký tlak, 

proto by se měl pacient vyvarovat dlouhodobému stání. Dokonce i mírný tlak, který 

působí opakovaně, může chodidlo poškodit, proto je důležité nechodit v nevhodné 

obuvi, či v nevhodném terénu. Pacienti s ICHDK by nikdy neměli chodit naboso, 

protože taková chůze přestavuje velké riziko pro vznik úrazu. (11) 

Velkou pozornost je třeba věnovat výběru vhodné obuvi. Obuv by neměla 

být příliš těsná a volná a podrážka obuvi by neměla být  příliš tenká. V zimě by obuv 

měla být měkká, teplá a v létě volnější. Je nutné, aby se váha těla rozložila na celou 

plosku, proto by v žádném případě tito pacienti neměli nosit vysoké podpatky. 

Před obutím je dobré zkontrolovat, jestli nejsou v botě nějaká cizí tělesa nebo drsný 

povrch, o který by mohlo dojít k poranění. Nejlepší variantou obuvi je kožená obuv 

s dostatkem prostoru pro prsty, která je šněrovací či na suchý zip. V botě by měla 
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být vložka, která je vhodná přímo pro konkrétního pacienta dle jeho tvaru nohy 

atd. Pacienti s ICHDK by neměli nosit sandály, ani boty s páskem mezi prsty. Výběr 

nesprávné obuvi má za následek vznik puchýřů nebo vředů na nohou. Novou obuv by 

měl pacient nosit zpočátku jen chvíli, dokud si na ni nohy nezvyknou. Pacient by si měl 

vždy nohy po sundání obuvi zkontrolovat. (5, 11) 

Obecná pravidla platí i při výběru ponožek. Ponožky by měly být volnější 

s neškrtící gumou a nejlépe bavlněné. V chladnějším počasí je dobré zvolit ponožky 

vlněné. Ponožky by se v každém případě měly měnit každý den. Zásady se týkají 

i hygieny dolních končetin. Hygiena by se měla provádět každý den mýdlem a teplou 

vodou (ne horkou). Dolní končetiny je třeba také řádně utřít měkkým ručníkem, 

zvýšenou pozornost je potřeba věnovat meziprstí nohou. S hygienou souvisí i péče 

o nehty, ty by se měly vždy včas a řádně ošetřit. Pokud si pacient sám nehty neošetří, 

je třeba navštívit pedikéra. Pacienti s diabetem mellitem musí pedikéra vždy upozornit 

na to, že trpí tímto onemocněním. Pokud pacient pozoruje jakoukoliv změnu na svých 

dolních končetinách, měl by vždy ihned vyhledat lékaře. Například pokud má dolní 

končetiny nezvykle oteklé, změnily barvu nebo na nich má poranění. (5) 

 

 

2.5 Vyhodnocení výsledků edukace 

 

Závěrečné vyhodnocení výsledků celé edukace je velice důležité. Sestra edukátorka 

provádí průběžná hodnocení dosažených cílů již během probíhající edukace, 

ale až závěrečné hodnocení má největší hodnotu. Toto zhodnocení ukáže na to, jestli 

si pacient zapamatoval a osvojil všechny nové znalosti a dovednosti a zdali je umí 

použít. K celkovému zhodnocení edukace může všeobecná sestra využít různých metod 

a to písemného testu, kladení kontrolních otázek nebo provedení samotného výkonu 

pacientem. V některých případech se může využít i kontroly pomocí objektivních 

ukazatelů. Mezi takové patří laboratorní výsledky (kontrola poklesu hladiny 

cholesterolu), pokles tělesné hmotnosti, zlepšení fyzické kondice, atd. (21) 

Úkol edukovat tedy není pouze na lékařích, ale z velké části hlavně 

na všeobecných sestrách.  Ve většině případů je právě práce všeobecné sestry ta, která 

rozhoduje o tom, jaký bude výsledek provedené edukace. To, že má pacient dostatek 

informací a je dobře zedukován však neznamená, že se jeho osobní postoj k danému 

problému změní. Edukace je pouze první krok k úspěchu, druhý krok záleží 
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na pacientovi samotném. Pokud pacient nebude dodržovat doporučené rady, které získal 

při edukaci, pak ke zlepšení jeho zdravotního stavu nedojde. (22) 

 

 

2.6 Výzkumné projekty v České republice zabývající se problematikou 

ischemické choroby dolních končetin  

 

Výzkumných projektů v oblasti onemocnění ICHDK není mnoho. Mezi jeden 

z nejvýznamnějších patří projekt MOET ICHDK (Monitoring Efektivity Terapie 

Ischemické Choroby Dolních Končetin). Tento projekt vznikl jako reakce na problémy 

v péči o pacienty s postižením cév končetin, vytvořila jej Angiologická společnost 

ve spolupráci s Ústavem všeobecného lékařství 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. Cílem bylo zkvalitnit péči o pacienty s ICHDK a provést edukaci praktických 

lékařů. Lékaři mohou včasnou diagnostikou a vhodnou léčbou významně ovlivnit další 

vývoj nemoci u každého z pacientů. Výsledkem projektu bylo zlepšení péče o pacienty 

se všemi formami ICHDK, také došlo celkově k rozšíření diagnostické péče. Díky 

ní bylo nově diagnostikováno 52,7 % pacientů ze zkoumaného vzorku (tedy 1896 

pacientů). (2)  

Jedním z dalších výzkumných projektů byl například Odraz kvality života 

v ošetřovatelství, řešený za finanční podpory Interní agentury Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích. Cílem bylo zjistit jak moc ICHDK limituje občany 

v jejich každodenních činnostech. Do projektu se zapojilo 404 respondentů s ICHDK, 

výsledkem bylo zjištění, že 43,1 % oslovených respondentů toto onemocnění vážně 

limituje při chůzi, 28,4 % limituje při oblékání a mytí a 48,8 % respondentů limituje při 

obvyklých činnostech (vaření, praní atd.). Zjištěné informace mohou zcela jistě 

významně pomoci v plánování ošetřovatelských intervencí a přispět ke zlepšení 

soběstačnosti pacienta. (3) 
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III  Výzkumná část  

 

3 Cíle a výzkumné předpoklady  

 

3.1 Cíle práce 

 

1. Zjistit informovanost pacientů o ischemické chorobě dolních končetin. 

2. Zjistit znalost pacientů o sekundární prevenci ischemické choroby dolních 

 končetin. 

3. Zjistit znalost specifik péče o dolní končetiny postižené ischemickou chorobou.  

4. Vytvořit edukační standard k edukaci pacientů s ischemickou chorobou dolních 

 končetin. 

 

 

3.2 Výzkumné předpoklady 

 

1. Předpokládáme, že 30 % a více pacientů je informováno o ischemické chorobě 

 dolních končetin.  

2. Předpokládáme, že 25 % a více pacientů zná sekundární prevenci ischemické 

 choroby dolních končetin.  

3. Předpokládáme, že 55 % a více pacientů zná specifika péče o dolní končetiny 

 postižené ischemickou chorobou dolních končetin.  

 

 

4 Metodika výzkumu  

 

V empirické části byl metodou zvolen kvantitativní výzkum. Technikou výzkumu 

byl zvolen nestandardizovaný dotazník.  Výzkum probíhal na oddělení Cévní chirurgie 

Krajské nemocnice Liberec, a.s. Před zahájením výzkumu byl opatřen souhlas ředitelky 

ošetřovatelské péče o provádění výzkumu. (viz Příloha č. 2)  
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4.1 Metoda dotazníku 

 

Dotazník (viz Příloha č. 3) byl dobrovolný a zcela anonymní. Otázky dotazníku 

byly stanoveny na základě předchozího studia relevantních odborných zdrojů.  Dotazník 

obsahoval 22 otázek. Všechny otázky byly uzavřené. Prvních 6 otázek dotazníku byly 

otázky identifikační. Zbývajících 16 otázek bylo cíleně zaměřeno na konkrétní 

stanovené cíle práce. U otázek č. 8, 10, 11, 14 a 15 bylo možné označit více správných 

odpovědí. U ostatních otázek bylo možné označit pouze jednu správnou odpověď. 

Otázky č. 17 a 18 byly určeny pouze pro respondenty, kteří kouří. Pro vyhodnocení 

otázek s více správnými odpověďmi, tedy pro otázky č. 8, 10, 11, 14 a 15, bylo 

stanoveno kritérium vždy pro konkrétní danou otázku (viz Analýza výzkumných dat). 

Na základě daného kritéria byla poté vyhodnocena celková správnost zodpovězené 

otázky. Analýza výzkumných cílů a předpokladů byla provedena ze správně 

zodpovězených odpovědí, z nichž byl následně vypočten aritmetický průměr. 

V rámci předvýzkumu bylo osloveno 10 respondentů (pacientů s ischemickou 

chorobou dolních končetin). Předvýzkum proběhl v březnu 2016 na oddělení Cévní 

chirurgie Krajské nemocnice Liberec, a.s. Na základě výsledků předvýzkumu 

(viz Příloha č. 4) byla upravena pouze otázka č. 2, u níž bylo změněno rozmezí 

věkových skupin. Důvodem bylo to, že 6 z 10 respondentů označilo odpověď 

c/ (51-70 let). Změna přispěla ke konkretizaci nejvíce onemocněním zasažené skupiny 

respondentů. Ostatní otázky byly pro další výzkum ponechány beze změny. Samotný 

výzkum probíhal v období březen až květen 2016. Dotazníky byly pacientům rozdávány 

osobně. Anonymity dotazníkového šetření bylo dosaženo sběrem dotazníků do předem 

připraveného uzavřeného boxu.  

 

 

4.2 Charakteristika výzkumného vzorku  

 

Respondenty výzkumu tvořili hospitalizovaní pacienti s ischemickou chorobou 

dolních končetin. Celkem bylo osloveno 73 pacientů, z toho 2 pacienti odmítli dotazník 

vyplnit a 7 dotazníků nebylo zcela vyplněno, proto musely být vyřazeny. Návratnost 

dotazníku byla tedy 88,0 %. Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 64 (100,0 %) 

respondentů. Kritérium dotazníku bylo jediné a to, aby hospitalizovanému 

respondentovi byla stanovena diagnóza ischemické choroby dolních končetin.  
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5 Analýza výzkumných dat  

 

Získaná data z výzkumu byla vyhodnocena pomocí tabulek a grafů v programu 

Microsoft
®
 Office 2007 Excel a Microsoft

®
 Office 2007 Word. Výsledky v tabulkách 

jsou zaznamenány ve znacích ni = absolutní četnost (počet odpovědí), fi = relativní 

četnost, která je uvedena v procentech se zaokrouhlením na jedno desetinné místo 

a Ʃ = celková četnost. Správná odpověď je v grafech označena zeleně, u otázek s více 

správnými odpověďmi je ještě žlutě označeno, kolik respondentů zodpovědělo správně 

celou otázku. 

 

 

5.1 Analýza dotazníkové otázky č. 1: Jaké je vaše pohlaví? 

 

Tab. 1 Pohlaví respondentů  

 
ni [ - ] fi [%] 

Žena 29 45,3 

Muž 35 54,7 

Ʃ 64 100,0  

 

 

Graf 1 Pohlaví respondentů 

 

Z celkového počtu 64 respondentů bylo 29 (45,3 %) žen a 35 (54,7 %) mužů.  
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5.2 Analýza dotazníkové otázky č. 2: Kolik je Vám let? 

 

Tab. 2 Věk respondentů  

 ni [ - ] fi [%] 

30-39 let 0 0,0 

40-49 let 0 0,0 

50-59 let 9 14,1 

60-69 let 29 45,3 

70 let a více 26 40,6 

Ʃ 64 100,0 

 

 

Graf 2 Věk respondentů  

 

Dolní věková hranice byla stanovena na 30 let a horní věková hranice byla 

neomezená. Nejčastěji označeným věkovým obdobím byla věková skupina 60-69 let, 

a to 29 (45,3 %) respondentů. Druhou nejpočetnější věkovou skupinou byla skupina 

70 let a více, 26 (40,6 %) respondentů. Třetí nejpočetnější věkovou skupinou byla 

skupina 50-59 let, kterou označilo 9 (14,1 %) respondentů. Věkovou skupinu 

30-39 let a 40-49 let neoznačil žádný (0 %) respondent.  
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5.3 Analýza dotazníkové otázky č. 3: Kolik let již trpíte ischemickou chorobu 

dolních končetin? 

 

Tab. 3 Délka onemocnění respondentů  

  ni [ - ] fi [%] 

0-3 roky 19 29,7 

4-6 let 15 23,4 

7-9 let 17 26,6 

10 a více let 9 14,1 

Nevím 4 6,3 

Ʃ 64 100,0 

 

 

Graf 3 Délka onemocnění respondentů 

 

Nejvíce respondentů uvedlo, že ischemickou chorobou dolních končetin trpí 

0-3 roky, a to 19 (29,7 %) respondentů. Druhou nejčetnější odpovědí byla délka 

onemocnění 7-9 let, kterou označilo 17 (26,6 %) respondentů. Odpověď 4-6 let označilo 

15 (23,4 %) respondentů. Nejmenší četnost byla u odpovědi 10 a více let, 9 (14,1 %) 

respondentů a u odpovědi nevím, 4 (6,3 %) respondenti.  
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5.4 Analýza dotazníkové otázky č. 4: Jste diabetik/ička (laicky řečeno, trpíte 

„cukrovkou“)? 

 

Tab. 4 Diabetes mellitus 

 ni [ - ] fi [%] 

Ano 21 32,8 

Ne 39 60,8 

Nevím 4 6,3 

Ʃ 64 100,0 

 

 

Graf 4 Diabetes mellitus  

 

Na otázku, zda respondenti trpí diabetem mellitem, odpovědělo 21 (32,8 %) 

respondentů ano. Odpověď ne označilo 39 (60,8 %) respondentů. Odpověď nevím 

označili 4 (6,3 %) respondenti. 
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5.5 Analýza dotazníkové otázky č. 5: Jste kuřák/čka? 

 

Tab. 5 Kouření 

 ni [ - ] fi [%]  

Ano 16 25,0 

Ne 29 45,3 

Byl/a jsem, ale již nekouřím 19 29,7 

Nechci uvést 0 0,0 

Ʃ 64 100,0 

 

 

Graf 5 Kouření  

 

Na otázku, zda respondent kouří, odpovědělo 16 (25,0 %) respondentů odpověď 

ano. Odpověď ne označilo 29 (45,3 %) respondentů. Odpověď byl/a jsem, 

ale již nekouřím, označilo 19 (29,7 %) respondentů. Žádný (0 %) respondent neoznačil 

odpověď, nechci uvést.  
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5.6 Analýza dotazníkové otázky č. 6: Léčíte se s vysokým krevním tlakem 

(hypertenzí)? 

 

Tab. 6 Hypertenze 

 ni [ - ] fi [%] 

Ano 30 46,9 

Ne 30 46,9 

Nevím 4 6,3 

Ʃ 64 100,0 

 

 

Graf 6 Hypertenze  

 

Na otázku, zda se respondent léčí s vysokým krevním tlakem, odpovědělo 

30 (46,9 %) respondentů ano. Odpověď ne označilo 30 (46,9 %) respondentů. Pouze 

4 (6,3 %) respondenti označili odpověď nevím.  
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5.7 Analýza dotazníkové otázky č. 7: Jaké cévy podle Vás postihuje ischemická 

choroba dolních končetin neboli zhoršené prokrvení dolních končetin? 

 

Tab. 7 Typ cév 

 ni [ - ] fi [%]  

Žíly 7 10,9 

Žíly i tepny 36 56,3 

Tepny 21 32,8 

Kapiláry (vlásečnice) 0 0,0 

Ʃ 64 100,0 

 

 

Graf 7 Typ cév  

 

Na otázku, jaké cévy podle Vás ischemická choroba dolních končetin postihuje, 

odpovědělo správně tepny 21 (32,8 %) respondentů.  Nejčetnější odpovědí byla 

odpověď žíly a tepny, kterou označilo 36 (56,3 %) respondentů.  Odpověď žíly označilo 

7 (10,9 %) respondentů. Odpověď kapiláry (vlásečnice) neoznačil žádný (0%) 

respondent.  
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5.8 Analýza dotazníkové otázky č. 8: Co se podle Vás podílí na vzniku ischemické 

choroby dolních končetin? (můžete zakroužkovat více odpovědí)  

Kritérium: Respondent musí označit obě správné odpovědi. 

 

Tab. 8 Podíl na vzniku ICHDK 

ni = 80 (počet odpovědí)  ni [ - ] fi [%]  

Hypotenze 1 1,3 

Hypertenze 35 43,8 

Hypolipoproteinémie 1 1,3 

Hyperlipoproteinémie 43 53,8 

Ʃ 80 100,0  

Správné zodpovězení otázky 18 22,5 

 

 

Graf 8 Podíl na vzniku ICHDK  

 

Otázku zodpovědělo správně pouze 18 (22,5%) respondentů. Aby byla otázka 

považována za správnou, musel respondent označit obě správné odpovědi (hypertenze, 

hyperlipoproteinémie). V otázce bylo tedy možno uvést více správných odpovědí. 

Nejčetnější odpovědí byla odpověď hyperlipoproteinémie, kterou označilo 43 (53,8 %) 

respondentů. Druhou nejčetnější odpovědí byla odpověď hypertenze, 35 (43,8 %) 

respondentů. Odpověď hypolipoproteinémie označil pouze 1 (1,3 %) respondent. 

Odpověď hypotenze označil též 1 (1,3 %) respondent. 
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5.9 Analýza dotazníkové otázky č. 9: Jak podle Vás vzniká ischemická choroba 

dolních končetin? 

 

Tab. 9 Vznik ICHDK 

 ni [ - ] fi [%]  

Rozšiřováním cév 4 6,3 

Ukládáním tukové hmoty a bílých 

krvinek 
33 51,6 

Zeslabením stěny cév 23 35,8 

Nevím 4 6,3 

Ʃ 64 100,0 

 

 

Graf 9 Vznik ICHDK  

 

Na otázku, jak vzniká ischemická choroba dolních končetin, odpovědělo 

33 (51,6 %) respondentů správně a to ukládáním tukové hmoty a bílých krvinek 

do stěny cév, které vede k jejich zužování. 23 (35,8 %) respondentů odpovědělo 

zeslabením stěny cév. Odpověď rozšiřováním cév, ty poté nemají dostatek krve 

pro prokrvení končetin, označili pouze 4 (6,3 %) respondenti. Odpověď nevím označili 

pouze 4  (6,3 %) respondenti. 
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5.10 Analýza dotazníkové otázky č. 10: Co si myslíte, že může přispět ke vzniku 

ischemické choroby dolních končetin? (můžete zakroužkovat více odpovědí) 

Kritérium: Respondent musí označit alespoň dvě ze tří správných odpovědí. 

 

Tab. 10 Rizikové faktory ICHDK 

ni = 112 (počet odpovědí) ni [ - ] fi [%]  

Podvýživa 0 0,0 

Kouření 49 43,8 

Pravidelný pohyb 0 0,0 

Obezita 39 34,8 

Nízký krevní tlak 0 0,0 

Vysoký věk 24 21,4 

Ʃ 112 100,0 

Správné zodpovězení otázky 45 40,2 

 

 

Graf 10 Rizikové faktory ICHDK  

 

Na otázku, co podle Vás může přispět ke vzniku ischemické choroby dolních 

končetin, odpovědělo správně 45 (40,2 %) respondentů. Aby byla otázka považována 

za správnou, musel respondent označit alespoň dvě ze tří správných odpovědí (kouření, 

obezita, vysoký věk). V otázce bylo tedy možno uvést více správných odpovědí. 
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Nejčetnější odpovědí byla odpověď kouření, kterou označilo 49 (43,8 %) respondentů. 

Druhou nejčetnější odpovědí byla odpověď obezita, 39 (34,8 %) respondentů. Odpověď 

vysoký věk označilo 24 (21,4 %) respondentů. Odpověď podvýživa, pravidelný pohyb, 

nízký krevní tlak neoznačil žádný (0 %) respondent.  

 

 

5.11 Analýza dotazníkové otázky č. 11: Jaké jsou podle Vás projevy ischemické 

choroby dolních končetin? (můžete zakroužkovat více odpovědí)  

Kritérium: Respondent musí označit odpověď bolest a bledost končetin, aby byla 

považována za správnou. 

 

Tab. 11 Projevy ICHDK 

ni = 111 (počet odpovědí) ni [ - ] fi [%] 

Bolest končetin 49 44,1 

Zčervenání končetin 10 9,0 

Teplá končetina 0 0,0 

Bledost končetin 18 16,3 

Otok končetin 31 27,9 

Nevím 3 2,7 

Ʃ 111 100,0 

Správné zodpovězení otázky 9 8,1 
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Graf 11 Projevy ICHDK 

 

Otázku, jaké jsou podle Vás projevy ischemické choroby dolních končetin, 

zodpovědělo správně pouze 9 (8,1 %) respondentů. Aby byla otázka považována 

za správnou, musel respondent označit odpověď bolest a bledost. V otázce bylo možno 

uvést více správných odpovědí (bolest, bledost, otok končetin). Nejčetnější odpovědí 

byla bolest končetin, kterou označilo 49 (44,1 %) respondentů. Druhou nejčetnější 

odpovědí byl otok končetin, tuto odpověď uvedlo 31 (27,9 %) respondentů.  Třetí 

nejvíce označovanou otázkou byla bledost končetin, kterou označilo 18 (16,3 %) 

respondentů. Odpověď zčervenání končetin označilo 10 (9,0 %) respondentů. Odpověď 

nevím označili 3 (2,7 %) respondenti. Žádný (0 %) respondent neoznačil odpověď teplá 

končetina.  
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5.12 Analýza dotazníkové otázky č. 12: Jak často byste měl/a provozovat pravidelnou 

pohybovou aktivitu? 

 

Tab. 12 Pravidelná pohybová aktivita 

 ni [ - ] fi [%] 

Min. 1x týdně 1 1,6 

Min. 2x týdně 22 34,4 

Min. 3x týdně 29 45,3 

Pohyb není potřebný 7 10,9 

Nevím 5 7,8 

Ʃ 64 100 

 

 

Graf 12 Pravidelná pohybová aktivita  

 

Na otázku, jak často byste měl/a provozovat pravidelnou pohybovou aktivitu, 

správnou odpověď, tedy odpověď minimálně 3x týdně, uvedlo 29 (45,3 %) respondentů 

z celkového počtu 64 (100 %) respondentů. Odpověď minimálně 2x týdně označilo 

22 (34,4 %) respondentů. 7 (10,9 %) respondentů označilo odpověď, pohyb není 

potřebný. Odpověď nevím, označilo 5 (7,8 %) respondentů. Pouze 1 (1,6 %) respondent 

označil odpověď minimálně 1x týdně.  

 



48 

 

5.13 Analýza dotazníkové otázky č. 13: Jak dlouho by podle Vás měla trvat 

pravidelná pohybová aktivita? 

 

Tab. 13 Délka pravidelné pohybové aktivity 

 ni [ - ] fi [%] 

Min. 15 minut 19 29,7 

Min. 30 minut 17 26,6 

Min. 60 minut 14 21,9 

Min. 120 minut 0 0,0 

Délka není rozhodující 8 12,5 

Nevím 6 9,4 

Ʃ 64 100,0 

 

 

Graf 13 Délka pravidelné pohybové aktivity  

 

Na otázku, jak dlouho by se měla provozovat pravidelná pohybová aktivita, 

odpovědělo správně tedy minimálně 30 minut pouze 17 (26,6 %) respondentů. Nejvíce 

19 (29,7 %) respondentů označilo odpověď minimálně 15 minut. Odpověď minimálně 

60 minut označilo 14 (21,9%) respondentů. Pouze 8 (12,5 %) respondentů označilo 

odpověď, délka není rozhodující. Odpověď nevím označilo 6 (9,4 %) respondentů. 

Žádný (0 %) respondent neodpověděl minimálně 120 minut. 
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5.14 Analýza dotazníkové otázky č. 14: Jaké potraviny je podle Vás vhodné 

konzumovat při onemocnění ischemickou chorobou dolních končetin? (můžete 

zakroužkovat více odpovědí) 

Kritérium: Respondent musí označit alespoň tři ze čtyř správných odpovědí. 

  

Tab. 14 Vhodné potraviny při ICHDK 

Počet respondentů: 64 ni [ - ] fi [%] 

Celozrnné pečivo 53 42,3 

Smetana 0 0,0 

Slanina 0 0,0 

Zelenina 31 24,8 

Živočišné tuky (např. máslo) 0 0,0 

Nízkotučné sýry (< 30%) 30 24,2 

Bílé pečivo 2 1,2 

Ořechy 10 7,5 

Ʃ 124 100,0 

Správné zodpovězení otázky 9 7,3 

 

 

Graf 14 Vhodné potraviny při ICHDK 
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Na otázku, jaké potraviny je vhodné konzumovat při onemocnění ischemickou 

chorobou dolních končetin, odpovědělo správně pouze 9 (7,3%) respondentů. Aby byla 

otázka považována za správnou, musel respondent označit alespoň tři ze čtyř správných 

odpovědí. V otázce bylo tedy možno uvést více správných odpovědí tedy celozrnné 

pečivo, zelenina, nízkotučné sýry (méně než 30 %), ořechy. Nejčetnější odpovědí bylo 

celozrnné pečivo, které uvedlo 53 (42,3 %) respondentů. Druhou nejčetnější odpovědí 

byla odpověď zelenina, 31 (24,8 %) respondentů. Třetí nejčetnější odpovědí byly 

nízkotučné sýry (méně než 30 %), kterou označilo 30 (24,2 %) respondentů. Odpověď 

ořechy označilo 10 (7,5 %) respondentů. Odpověď bílé pečivo označili 2 (1,2 %) 

respondenti. Žádný (0 %) respondent neoznačil odpověď smetana, živočišné tuky 

(např. máslo) a slanina. 

 

 

5.15 Analýza dotazníkové otázky č. 15: Jaké druhy masa je podle Vás nejvhodnější 

konzumovat při onemocnění ischemickou chorobou dolních končetin? (můžete 

zakroužkovat více odpovědí)  

Kritérium: Respondent musí označit alespoň dvě ze tří správných odpovědí. 

 

Tab. 15 Nejvhodnější druhy masa při ICHDK 

Počet respondentů: 64  ni [ - ] fi [%] 

Kuřecí 57 52,8 

Vepřové 2 1,8 

Kachní 0 0,0 

Králičí 23 21,3 

Krůtí 26 24,1 

Hovězí 0 0,0 

Ʃ 106 100,0 

Správné zodpovězení otázky 36 34,0 
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Graf 15 Nejvhodnější druhy masa při ICHDK  

 

Na otázku, jaké druhy masa je nejvhodnější konzumovat při onemocnění 

ischemickou chorobou dolních končetin, odpovědělo správně pouze 36 (34,0 %) 

respondentů. Aby byla otázka považována za správnou, musel respondent označit 

alespoň dvě ze tří správných odpovědí. V otázce bylo tedy možno uvést více správných 

odpovědí a to kuřecí, krůtí a králičí maso. Nejčetnější odpovědí bylo kuřecí maso, tuto 

odpověď označilo 57 (52,8 %) respondentů. Druhou nejčastější odpovědí bylo krůtí 

maso, které označilo 26 (24,1 %) respondentů. Třetí nejčastější bylo králičí maso, 

23 (21,3 %) respondentů. Odpověď vepřové maso označili 2 (1,8 %) respondenti. Žádný 

(0 %) respondent neoznačil odpověď kachní a hovězí maso.  
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5.16 Analýza dotazníkové otázky č. 16: Jaká úprava jídla je podle Vás nejvhodnější 

při ischemické chorobě dolních končetin? 

 

Tab. 16 Nejvhodnější úprava jídla při ICHDK 

 ni [ - ] fi [%]  

Smažení 0 0,0 

Pečení 18 28,1 

Dušení 46 71,9 

Uzení 0 0,0 

Ʃ 64 100,0 

 

 

Graf 16 Nejvhodnější úprava jídla při ICHDK  

 

Správnou odpověď (dušení) na otázku, jaká je podle Vás nejvhodnější úprava jídla 

při ischemické chorobě dolních končetin označilo 46 (71,9 %) respondentů. Nejčastější 

odpovědí byla odpověď pečení, kterou označilo 18 (28,1 %) respondentů. Žádný 

(0 %)  respondent neoznačil odpověď smažení a uzení.  
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5.17 Analýza dotazníkové otázky č. 17: Snažil/a jste se s kouřením přestat?  

 

Tab. 17 Pokus o ukončení kouření  

 ni [ - ] fi [%]  

Ano 11 68,8 

Ne 5 31,3 

Ʃ 16 100,0 

 

 

Graf 17 Pokus o ukončení kouření  

 

Otázka, jestli se respondent snažil s kouřením přestat, byla určena pouze 

pro respondenty, kteří kouří. Na otázku tedy odpovídalo 16 (25,0 %) respondentů 

z celkového počtu 64 (100 %) respondentů. Odpověď ano označilo 11 (68,8 %) 

respondentů. Odpověď ne označilo pouze 5 (31,3 %) respondentů.  
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5.18 Analýza dotazníkové otázky č. 18: Kolikanásobně zvyšuje kouření riziko vzniku 

ischemické choroby dolních končetin?     

 

Tab. 18 Zvýšení rizika vzniku ICHDK kouřením 

 ni [ - ] fi [%] 

Dvojnásobně 1 6,3 

Trojnásobně 1 6,3 

Čtyřnásobně 2 12,5 

Desetinásobně 5 31,2 

Stejné jako u nekuřáků 4 25,0 

Nevím 3 18,8 

Ʃ 16 100,0 

 

 

Graf 18 Zvýšení rizika vzniku ICHDK kouřením  

 

Otázka, kolikanásobně zvyšuje kouření riziko vzniku ischemické choroby dolních 

končetin, byla určena pouze pro respondenty, kteří kouří. Na otázku tedy odpovídalo 

16 (25,0 %) respondentů z celkového počtu 64 (100,0 %) respondentů. Správnou 

odpověď (trojnásobně) označil pouze 1 (6,3 %) respondent. Nejvíce 5 (31,2 %) 

respondentů označilo odpověď desetinásobně. Druhou nejčetnější odpovědí byla 

odpověď riziko vzniku ischemické choroby dolních končetin je stejné, jako u nekuřáků, 

kterou označili pouze 4 (25,0 %) respondenti. Odpověď nevím označili 3 (18,8 %) 
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respondenti. Odpověď čtyřnásobně označili 2 (12,5 %) respondenti a odpověď 

dvojnásobně pouze 1 (6,3 %) respondent.  

 

 

5.19 Analýza dotazníkové otázky č. 19: Jak často byste si měl/a kontrolovat dolní 

končetiny? 

 

Tab. 19 Kontrola dolních končetin 

 ni [ - ] fi [%]  

Jednou za den 19 29,7 

Jednou za týden 24 37,5 

Jednou za 14 dní 5 7,8 

Jednou za měsíc 8 12,5 

Není potřeba si je kontrolovat 8 12,5 

Ʃ 64 100,0 

 

 

Graf 19 Kontrola dolních končetin  

 

Na otázku, jak často byste si měl/a kontrolovat dolní končetiny odpovědělo správně 

tedy jednou za den 19 (29,7 %) respondentů. Nejčetnější odpovědí byla odpověď jednou 

za týden, kterou označilo 24 (37,5 %) respondentů. Odpověď není potřeba 

si je kontrolovat a odpověď jednou za měsíc, označilo shodně 8 (12,5 %) respondentů. 

Odpověď jednou za 14 dní, označilo pouze 5 (7,8 %) respondentů.  
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5.20 Analýza dotazníkové otázky č. 20: Jakou obuv byste měl/a zvolit při nákupu 

obuvi?  

 

Tab. 20 Vhodná obuv při ICHDK 

 ni [ - ] fi [%]  

Obuv s měkkou podrážkou 28 43,8 

Obuv na podpatku 1 1,6 

Obuv prodyšnou 19 29,7 

Obuv neprodyšnou 0 0,0 

Volba obuvi nemá vliv na ICHDK 16 25,0 

Ʃ 64 100,0 

 

 

Graf 20 Vhodná obuv při ICHDK 

 

Správnou odpověď a to obuv prodyšnou při volbě vhodné obuvi u ischemické 

choroby dolních končetin označilo pouze 19 (29,7 %) respondentů. Nejčetnější 

odpovědí byla odpověď obuv s měkkou podrážkou, kterou označilo 28 (43,8 %) 

respondentů. Odpověď volba obuvi nemá vliv na ischemickou chorobu dolních končetin, 

označilo 16 (25,0 %) respondentů. Odpovědi obuv na podpatku označil 1 (1,6 %) 

respondent. Odpověď obuv neprodyšnou neoznačil žádný (0 %) respondent.  
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5.21 Analýza dotazníkové otázky č. 21: Nosíte ponožky s pevnou gumou, které vám 

zanechávají otlak?   

 

Tab. 21 Ponožky s pevnou gumou 

 ni [ - ] fi [%] 

Ne, nenosím 24 37,5 

Občas je nosím 32 50,0 

Ano, nosím 7 10,9 

Ano, nosím je, nezanechávají 

mi otlak 
1 1,6 

Ʃ 64 100,0 

 

 

Graf 21 Ponožky s pevnou gumou  

 

Na otázku, zda respondent nosí ponožky s pevnou gumou, které zanechávají otlak, 

odpovědělo správně tedy odpověď ne, nenosím 24 (37,5 %) respondentů. Odpověď 

občas je nosím, označilo 32 (50,0 %) respondentů. Odpověď ano, nosím, označilo 

7 (10,9 %) respondentů. Pouze 1 (1,6 %) respondent označil odpověď, ano, nosím 

je, ale nezanechávají mi otlak.  
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5.22 Analýza dotazníkové otázky č. 22: Je podle Vás důležité dbát na péči o nehty 

dolních končetin?  

  

Tab. 22 Péče o nehty dolních končetin 

 ni [ - ] fi [%] 

Ano 38 59,4 

Ne 11 17,2 

Nevím 15 23,4 

Ʃ 64 100,0 

 

 

Graf 22 Péče o nehty dolních končetin 

 

Na otázku, zda je důležité dbát na péči o nehty dolních končetin správně, odpověď 

ano, 38 (59,4 %) respondentů. Odpověď ne, označilo 11 (17,2 %) respondentů. 

15 (23,4 %) respondentů odpovědělo nevím.  

 

 

6 Analýza výzkumných cílů a předpokladů  

 

Analýza výzkumných cílů a předpokladů byla provedena na základě dat získaných 

dotazníkovým šetřením. Výzkumné předpoklady byly stanoveny na základě 

předvýzkumu (viz Příloha č. 4). 
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Cíl č. 1:  Zjistit informovanost pacientů o ischemické chorobě dolních končetin. 

K cíli č. 1 byl stanoven výzkumný předpoklad: Předpokládáme, že 30 % a více 

pacientů je informováno o ischemické chorobě dolních končetin.  

 

K analýze byly využity dotazníkové otázky č. 7, 8, 9, 10 a 11.  

 

Tab. 23 Analýza výzkumného předpokladu č. 1  

Předpoklad č. 1 Dotazníkové otázky 

 
č. 7 č. 8 č. 9 č. 10 č. 11 

Aritmetický 

průměr 

Splněna kritéria 32,8 % 22,5 %  51,6 % 40,2 % 8,1 % 31,0 % 

Nesplněna kritéria 67,2 %  77,5 % 48,4 % 59,8 % 97,9 % 69,0 % 

Celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Závěr analýzy: 31 % pacientů je informováno o ischemické chorobě dolních končetin. 

Tato hodnota je vyšší než předpokládaných 30 %, tzn. výzkumný předpoklad 

č. 1 je v souladu s výsledky výzkumného šetření.  

 

Cíl č. 2: Zjistit znalost pacientů o sekundární prevenci ischemické choroby dolních 

končetin. 

K cíli č. 2 byl stanoven výzkumný předpoklad: Předpokládáme, že 25 % a více 

pacientů zná sekundární prevenci ischemické choroby dolních končetin.  

 

K analýze byly využity dotazníkové otázky č. 12, 13, 14, 15 a 16.  

 

Tab. 24 Analýza výzkumného předpokladu č. 2 

Předpoklad č. 2 Dotazníkové otázky 

 
č. 12 č. 13 č. 14 č. 15 č. 16 

Aritmetický 

průměr 

Splněna kritéria 45,3 % 26,6 %  7,3 % 34,0 % 71,9 % 37,0 % 

Nesplněna kritéria 54,7 %  73,4 % 92,7 % 66,0 % 28,1 % 63,0 % 

Celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Závěr analýzy: 37 % pacientů zná sekundární prevenci ischemické choroby dolních 

končetin. Tato hodnota je větší než předpokládaných 25 %, tzn. výzkumný předpoklad 

č. 2 je v souladu s výsledky výzkumného šetření.  

 

Cíl č. 3: Zjistit znalost specifik péče o dolní končetiny postižené ischemickou 

chorobou.  

K cíli č. 3 byl stanoven výzkumný předpoklad: Předpokládáme, že 55 % a více 

pacientů zná specifika péče o dolní končetiny postižené ischemickou chorobou 

dolních končetin.  

 

K analýze byly využity dotazníkové otázky č. 19, 20, 21 a 22.  

 

Tab. 25 Analýza výzkumného předpokladu č. 3 

Předpoklad č. 3 Dotazníkové otázky 

 
č. 19 č. 20 č. 21 č. 22 

Aritmetický 

průměr 

Splněna kritéria 29,7 % 29,7 %  37,5 % 59,4 % 39,1 % 

Nesplněna kritéria 70,3 %  70,3 % 62,5 % 40,6 % 60,9 % 

Celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Závěr analýzy: 39 % pacientů zná specifika péče o dolní končetiny postižené 

ischemickou chorobou dolních končetin. Tato hodnota je menší než předpokládaných 

55 %, tzn. výzkumný předpoklad č. 3 není v souladu s výsledky výzkumného šetření.  

 

 

7 Diskuze  

Onemocnění ischemická choroba dolních končetin (dále jen ICHDK) postihuje 

stále větší část populace, téma edukace pacientů s ICHDK je tedy velice aktuální. 

Většina pacientů, kteří trpí ICHDK, nemá dostačující informace o preventivních 

opatřeních, kterými lze zabránit progresi tohoto onemocnění nebo alespoň zabránit 

rozvoji komplikací, které toto onemocnění způsobuje. Částečná neinformovanost 

pacientů byla potvrzena i výzkumem. Pro zajištění objektivity výsledku jsme se snažili 
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oslovit co největší počet respondentů.  

Výzkumu se zúčastnilo celkem 64 (100,0 %) respondentů, z toho 35 (54,7 %) 

mužů a 29 (45,3 %) žen. Dle Karetové (5) je jedním z rizikových faktorů pro vznik 

ICHDK mužské pohlaví. To, že se ICHDK vyskytuje spíše u mužů, ovšem nebylo 

výzkumem zcela jasně potvrzeno. Ani ve výzkumu Rejnušové (28), která také prováděla 

výzkum u pacientů s ICHDK nebyl tento fakt zcela potvrzen. Jejího výzkumu 

se zúčastnilo 45 (54,2 %) mužů a 38 (45,8 %) žen. Žádnému z  respondentů výzkumu 

nebylo méně než 50 let a respondentů ve věkové skupině 50-59 let bylo pouze 

9 (14,1 %). Tím se potvrdilo, že ICHDK postihuje populaci mladší 60 let výjimečně, 

to lze ovšem říci pouze v rámci toho výzkumu. Dle Klenera (1), výskyt tohoto 

onemocnění vzrůstá se stoupajícím věkem. Rizikovými faktory pro vznik ICHDK jsou 

dle Musila (4) také diabetes mellitus, hypertenze a kouření. Každý z těchto faktorů 

významně přispívá k rozvoji ICHDK. Z celkového počtu 64 (100 %) respondentů 

uvedlo 21 (32,8 %) respondentů, že trpí diabetem mellitem, 16 (25,0 %) respondentů 

kouří a 30 (46,9 %) respondentů má hypertenzi. Pro porovnání, výzkumu Rejnušové 

(28) se zúčastnilo 34 (41,0 %) respondentů s diabetem mellitem, 50 (60,2 %) 

respondentů, kteří kouří a 48 (57,8 %) respondentů s hypertenzí. Z výzkumu Rejnušové 

(28) je tedy ještě více znatelné, že se toto onemocnění vyskytuje velice často právě 

u kuřáků a pacientů s diabetem mellitem. U většiny respondentů, kteří se zúčastnili 

výzkumu je tedy jejich zdravotní stav ještě zhoršen některým z těchto rizikových 

faktorů a je u nich velké riziko rozvoje onemocnění a vzniku komplikací, kterými jsou 

například vznik defektů dolních končetin či rozvoj gangrény. 

V prvním cíli jsme zjišťovali informovanost pacientů o ICHDK. K tomuto cíli 

byl stanoven výzkumný předpoklad, a to Předpokládáme, že 30 % a více pacientů 

je informováno o ischemické chorobě dolních končetin. Tento výzkumný předpoklad 

byl po zhodnocení v souladu s výsledky výzkumného šetření, i přesto je informovanost 

některých pacientů zarážející. Překvapující výsledky přinesla otázka č. 7, která 

se zabývala lokalizací ICHDK. Správnou odpověď, že toto onemocnění postihuje tepny, 

označilo pouze 21 (32,8 %) respondentů. Většina, tedy 36 (56,3 %) respondentů zvolila, 

že ICHDK postihuje žíly i tepny. Významný podíl na vzniku ICHDK mají dva faktory 

a to hypertenze a hyperlipoproteinémie, které přispívají k rozvoji aterosklerózy. Pokud 

jsou tyto dva faktory nedostatečně kompenzovány, mohou významně urychlit rozvoj 

ICHDK. Otázkou č. 8 jsme proto zjišťovali, co se dle respondentů podílí na vzniku 

ICHDK. Správnou odpověď, tedy odpověď hypertenze, zvolilo uspokojivých 
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35 (43,8%) respondentů a odpověď hyperlipoproteinémie zvolilo 43 (53,8 %) 

respondentů.  ICHDK je onemocnění, při kterém dochází k postupnému zužování tepen 

dolních končetin. Tkáně dolních končetin tak nejsou dostatečně zásobovány kyslíkem 

a živinami. Tento proces vzniká nejčastěji na podkladě aterosklerózy. Mechanismus 

aterosklerózy vzniká poškozením cévního endotelu, do kterého se ukládají především 

lipoproteiny, cholesterol a leukocyty. Ukládáním těchto látek se tvoří aterosklerotické 

pláty, které tepnu zužují. Otázkou č. 9 jsme proto zjišťovali, jak dle respondentů 

ICHDK vzniká. Tato otázka přinesla pro nás pozitivní výsledky. Správnou odpověď, 

že ICHDK vzniká ukládáním tukové hmoty a bílých krvinek do stěny cév, zvolili 

3 (51,6 %) respondenti. Zjištění tohoto faktu lze vzhledem k výsledkům ostatních 

otázek považovat za dostačující, i když by informovanost i o tomto faktu měla být zcela 

jistě vyšší.  

Rizikových faktorů, které podporují vznik ICHDK existuje celá řada. Mezi 

ty nejvýznamnější patří kouření, vysoký věk a obezita. Pokud je u jedince některý 

z těchto rizikových faktorů přítomen, má výrazně vyšší pravděpodobnost, 

že u něj v budoucnu dojde k projevu tohoto onemocnění. Vysoký věk je faktor, který 

nelze ovlivnit, ale obezitu a kouření ovlivnit lze. Pokud jedinec přestane kouřit a bude 

mít optimální váhu, tak se ICHDK nemusí vůbec projevit a pokud se jedná o jedince, 

který ICHDK trpí, lze průběh tohoto onemocnění alespoň trochu zpomalit. To, jak jsou 

pacienti informováni o rizikových faktorech ICHDK, jsme zjišťovali otázkou 

č. 10. 49 (43,8 %) respondentů správně označilo, že rizikovým faktorem ICHDK 

je kouření, odpověď vysoký věk ovšem zvolilo pouze 24 (21,4 %) respondentů.  

V druhém cíli jsme zjišťovali znalost sekundární prevence ICHDK. K tomuto cíli 

byl stanoven výzkumný předpoklad, a to Předpokládáme, že 25 % a více pacientů 

zná sekundární prevenci ischemické choroby dolních končetin. Tento výzkumný 

předpoklad byl po zhodnocení stejně jako první cíl v souladu s výsledky výzkumného 

šetření. Vyhodnocení otázek k tomuto cíli přineslo spoustu dalších zajímavých výsledků. 

V rámci sekundární prevence ICHDK je nezbytné dodržovat určitá doporučení. 

Pravidelná pohybová aktivita by měla být provozována nejlépe 3x týdně po dobu 

alespoň 30 minut. Mezi nejvhodnější pohybové aktivity pro pacienty s ICHDK patří 

např. jízda na kole, chůze a plavání. Dle Čížka (11) jsou vhodná i různá rotační či cévní 

cvičení. Míru informovanosti pacientů o pohybové aktivitě jsme zjišťovali otázkou 

č. 12 a 13. V otázce č. 12 jsme zjišťovali, jak často je vhodné provozovat pravidelnou 

pohybovou aktivitu při onemocnění ICHDK. Na tuto otázku správně odpovědělo 



63 

 

29 (45,3 %) respondentů. Otázkou č. 13 jsme zjišťovali, jak dlouho by měla pravidelná 

pohybová aktivita trvat, kdy na tuto otázku správně odpovědělo pouze 17 (26,6 %) 

respondentů. Nedostatečná pohybová aktivita pacienta by mohla mít za následek 

zhoršení klaudikačních bolestí a zkrácení klaudikačního intervalu. Rejnušová 

(28) ve svém výzkumu zjišťovala informovanost pacientů ohledně vhodnosti tělesné 

aktivity, kdy 66 (79,5 %) respondentů uvedlo, že je informováno dostatečně.  

Kromě úpravy pohybového režimu je také důležitá změna stravovacích návyků. 

Existují základní kritéria, která by se měla dodržovat. Pacient by se měl vyvarovat 

konzumaci tučného masa, měl by raději volit maso libové (kuřecí, krůtí, králičí), dále 

by měl konzumovat ryby a z tuků zvolit margariny nebo olivový či řepkový olej. 

Do svého jídelníčku by měl také zařadit celozrnné pečivo, ořechy, vlákninu, kterou 

obsahují např. luštěniny, ovesné klíčky atd. Jaké potraviny je tedy vhodné konzumovat 

při ICHDK jsme zjišťovali otázkou č. 14. Jednou ze správných odpovědí na otázku, 

bylo celozrnné pečivo, které zvolilo 53 (42,3 %) respondentů, ale ořechy zvolilo pouze 

10 (7,5 %) respondentů. Spokojeni jsme byli s tím, že žádný (0 %) respondent neoznačil 

za správnou odpověď živočišné tuky (např. máslo), které jsou pro pacienty s ICHDK 

zcela nevhodné. Ke změně stravovacích návyků patří mimo změny potravin také změna 

jejich úpravy. Smažení a pečení by se mělo nahradit nejlépe dušením. Jak jsou pacienti 

informováni o vhodné úpravě jídla při ICHDK jsme zjišťovali otázkou 

č.  16. Uspokojivé bylo, že správně, tedy odpověď dušení zvolilo 46 (71,9 %) 

respondentů. Je zřejmé, že pokud by respondenti nedodržovali doporučení, hrozí, 

že u nich dojde k rychlejšímu rozvoji ICHDK. Například Rejnušová (28) ve svém 

výzkumu uvádí, že 74,7 % respondentů je informováno o vhodném stravování, pouze 

12,0 % respondentů však tato doporučení zcela dodržuje.  

Ve třetím cíli jsme zjišťovali znalost specifik péče o dolní končetiny postižené 

ischemickou chorobou. K tomuto cíli byl stanoven výzkumný předpoklad, 

Předpokládáme, že 55 % a více pacientů zná specifika péče o dolní končetiny 

postižené ischemickou chorobou dolních končetin. Tento výzkumný předpoklad jako 

jediný nebyl po zhodnocení výzkumu v souladu s výsledky výzkumného šetření. 

Správná péče o dolní končetiny postižené ischemickou chorobou je dle Čížka (11) 

velice důležitá. V prvé řadě je důležité si dolní končetiny každý den kontrolovat, zdali 

na nich nevzniká defekt či jiná změna. Pozornost by měla být věnována i hygieně 

a důkladnému osušení dolních končetin po umytí. Výběr obuvi má také určité zásady, 

obuv by neměla mít tenkou podrážku, měla být prodyšná a pohodlná. U pacientů 
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s ICHDK je důležitý i výběr správných ponožek, tito pacienti by nikdy neměli nosit 

ponožky s těsnou, škrtící gumou. Otázkou č. 19 jsme zjišťovali, jak jsou pacienti 

informováni o nutnosti pravidelného kontrolování dolních končetin. Správně, tedy 

jednou denně, odpovědělo pouze 19 (29,7 %) respondentů. Další otázkou, byla otázka 

č. 20, kterou jsme zjišťovali výběr vhodné obuvi při ICHDK, tato otázka poukázala 

na velkou neznalost pacientů. Pouze 19 (29,7 %) respondentů by si zvolilo vhodnou 

obuv. Naproti tomu obuv s měkkou podrážkou, která je pro pacienty s ICHDK zcela 

nevhodná a může vést ke vzniku defektů, by si zvolilo zarážejících 28 (43,8 %) 

respondentů. Další zcela nevyhovující výsledky přinesla otázka č. 21. Touto otázkou 

jsme zjišťovali, zdali respondent nosí ponožky s pevnou gumou. U této otázky 

odpovědělo pouze 24 (37,5 %) respondentů, že tyto ponožky vůbec nenosí. Zbylých 

40 (62,5 %) respondentů označilo, že tyto ponožky nosí nebo, že je nosí alespoň občas. 

Nedodržování zásad péče o dolní končetiny postižené ischemickou chorobou může mít 

negativní vliv na další průběh tohoto onemocnění.  

V dotazníkovém šetření byly vyhrazeny dvě otázky pouze pro respondenty, kteří 

kouří. Na tyto otázky tedy odpovídalo pouze 16 respondentů výzkumu. Zjišťovali jsme, 

zdali se už někdy pokoušeli s kouřením přestat. 11 (68,8 %) respondentů uvedlo, že ano. 

Lze tedy předpokládat, že u nich nebyl nastaven účinný odvykací režim nebo nebyli 

dostatečně motivováni. Těmto pacientů je proto třeba představit všechny dostupné 

možnosti odvykání a zvolit pro ně tu nejvhodnější metodu. Svatošová (29) ve svém 

výzkumu uvádí, že 3 z 5 respondentů přestali po stanovení diagnózy ischemické 

choroby dolních končetin kouřit. Z tohoto faktu je tedy zřejmé, že tito pacienti byli 

dostatečně motivováni a především dobře informováni o rizicích spojených s kouřením. 

Další otázkou jsme zjišťovali, jak moc se podle respondentů zvýší kouřením riziko 

vzniku ICHDK. Na tuto otázku správně, tedy trojnásobně, odpověděl pouze 1 (6,3%) 

respondent.  Je tedy znatelné, že si respondenti nemusí uvědomovat, jak moc kouření 

zhoršuje jejich zdravotní stav. 

Výsledky výzkumu poukazují na některé nedostatečné informace pacientů trpících 

ICHDK. Tato skutečnost je s největší pravděpodobností způsobena nedostatky 

v edukaci těchto pacientů. Jedním z velkých nedostatků je i skutečnost, že na oddělení 

na němž probíhalo výzkumné šetření, chybí standard pro edukaci pacientů s ICHDK. 

Pacienti dle výzkumu nejsou dostatečně informováni o režimových opatřeních. Je proto 

nezbytné provádět s každým pacientem, kterému je diagnostikováno toto onemocnění, 

řádnou edukaci. Dodržování zásad sekundární prevence je u ICHDK velice důležité.  
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8 Doporučení pro praxi  

 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit informovanost pacientů o ischemické chorobě 

dolních končetin. Výsledky výzkumu poukázaly na to, jak jsou pacienti informováni 

o ICHDK, jaké mají informace o sekundární prevenci tohoto onemocnění a zdali jsou 

informováni o péči o dolní končetiny postižené ischemickou chorobou. Z výsledků 

vyplynulo, že informovanost pacientů není nijak dobrá. Na oddělení nemocnice, 

kde bylo prováděno výzkumné šetření, chyběl jakýkoliv standard pro edukaci pacientů 

s ICHDK. Standard, který by jasně stanovil informace, o kterých by měl být pacient 

s takovou diagnózou edukován. Proto byl jako výstup z bakalářské práce zvolen 

edukační standard sloužící k edukaci pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin 

(viz Příloha č. 5). Vytvořený edukační standard by měl napomoci k ucelenější 

a jednotné edukaci, která by tak měla vést k minimalizaci chyb, které se v rámci 

edukace objevují.  

Pro oblast managementu by mohl posloužit Ošetřovatelský audit (viz Příloha č. 5), 

který slouží k identifikaci nedostatků edukace. Ošetřovatelský audit je též součástí 

edukačního standardu. Na základě auditu lze poté provedenou edukaci upravit 

dle potřeb konkrétního pacienta. Pacient by se měl vždy do edukace aktivně zapojit, měl 

by se zeptat na vše, čemu v průběhu edukace neporozuměl nebo co mu nebylo jasné atd. 

Další nezbytnou součástí správně provedené edukace jsou i samotné znalosti 

edukujících sester. V případě, že sestry samy nemají v dané oblasti dostatek informací, 

je třeba pro ně zajistit např. školení, seminář nebo vzdělávací kurz, aby si své znalosti 

rozšířily.  

Edukační standard vytvořený v rámci této bakalářské práce by mohl 

být po schválení Ústavem zdravotnických studií, Technické univerzity v Liberci 

poskytnut zdravotnickým zařízením, konkrétně především cévním ambulancím 

nebo lůžkovým oddělením cévní chirurgie.  
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IV Závěr  

 

Tématem bakalářské práce byla Edukace pacienta s ischemickou chorobou dolních 

končetin. Práce se zabývá charakteristikou onemocnění a edukací. V první části 

je popsána patofyziologie, rizikové faktory, symptomy, diagnostika a léčba ICHDK. 

Ve druhé části, je popsána edukace konkrétně se zaměřením na pacienty s ICHDK. 

Edukace se zabývá sekundární prevencí onemocnění, především úpravou stravovacích 

návyků, pohybové aktivity a péčí o postižené dolní končetiny. Zásady sekundární 

prevence jsou popsány z odborných relevantních zdrojů.  

Pro účely výzkumné části bylo zvoleno kvantitativní výzkumné šetření formou 

dotazníku. Výzkum probíhal u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin 

hospitalizovaných na lůžkovém oddělení Cévní chirurgie Krajské nemocnice Liberec, 

a.s. Byly zvoleny tři cíle bakalářské práce. Prvním cílem bylo zjistit informovanost 

pacientů o ischemické chorobě dolních končetin. Tento cíl byl splněn a výzkumný 

předpoklad č. 1 byl v souladu s výsledky výzkumného šetření. Pacienti jsou v 30 % 

a více informováni o ischemické chorobě dolních končetin. Druhým cílem bylo zjistit 

znalost pacientů o sekundární prevenci ischemické choroby dolních končetin. Tento 

cíl byl splněn a výzkumný předpoklad č. 2 byl v souladu s výsledky výzkumného 

šetření. Pacienti jsou ve 25 % a více informováni o sekundární prevenci ischemické 

choroby dolních končetin. Třetím cílem bylo zjistit znalost péče o dolní končetiny 

postižené ischemickou chorobou. Cíl byl opět splněn, ale výzkumný předpoklad 

č. 3 nebyl v souladu s výsledky výzkumného šetření, tzn. pacienti nejsou v 55 % a více 

informováni o péči o dolní končetiny postižené ischemickou chorobou.  

Výzkumným šetřením byly v některých případech zjištěny velice alarmující 

výsledky. Tyto výsledky značí, že edukace pacientů s ICHDK je mnohdy nedostačující. 

Pacienti trpící tímto onemocněním nemusí mít mnohdy ucelené informace. Z tohoto 

důvodu musí dojít ke zlepšení edukace těchto pacientů např. prostřednictvím 

edukačního standardu.  
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Příloha č. 1  Klasifikační tabulka BMI 

 

 Tab. 26 Hodnoty BMI (10) 

Výsledná hodnota BMI Kategorie 

20-25 normální  

25-30 Nadváha 

30-35 obezita mírná 

35-40 obezita střední 

nad 40 obezita morbidní 

 



 

Příloha č. 2 Protokol k provádění výzkumu  



 

Příloha č. 3 Dotazníkové šetření  

 

Dobrý den,  

jmenuji se Barbora Lesáková, jsem studentkou bakalářského oboru Všeobecná sestra 

na Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Provádím výzkum, 

který je součástí mé bakalářské práce, která se zabývá problematikou ischemické 

choroby dolních končetin. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění mého dotazníku. 

Dotazník je dobrovolný a naprosto anonymní. Veškeré získané informace použiji pouze 

pro účel bakalářské práce. 

 

Dotazník je tvořen dvaceti dvěma otázkami, které se týkají ischemické choroby dolních 

končetin. 

 

Mnohokrát Vám děkuji za Váš čas a spolupráci. 

 

Barbora Lesáková 

 

U každé otázky prosím zakroužkujte vždy pouze jednu správnou odpověď, pokud 

není uvedeno jinak: 

 

1. Jaké je vaše pohlaví?  

 a/ žena 

 b/ muž 

 

2. Kolik je Vám let? 

 a/ 30-39 let    d/ 60-69 let  

 b/ 40-49 let    e/ 70 let a více 

 c/ 50-59 let     

 

3. Kolik let již trpíte ischemickou chorobu dolních končetin? 

 a/ 0-3 roky 

 b/ 4-6 let  

 c/ 7-9 let 

 d/ 10 let a více  

 e/ nevím 

 

4. Jste diabetik/ička (laicky řečeno, trpíte „cukrovkou“)? 
a/ ano 

b/ ne 

c/ nevím 

 

5. Jste kuřák/čka? 

a/ ano 

b/ ne 

c/ byl/a jsem, ale již nekouřím 

d/ nechci uvést 

 

6. Léčíte se s vysokým krevním tlakem (hypertenzí)? 
 a/ ano 



 

 b/ ne 

 c/ nevím 

 

7. Jaké cévy podle Vás postihuje ischemická choroba dolních končetin neboli zhor-

šené prokrvení dolních končetin?        

         

 a/ žíly 

 b/ žíly i tepny 

 c/ tepny 

 d/ kapiláry (vlásečnice) 

 

8. Co se podle Vás podílí na vzniku ischemické choroby dolních končetin? (můžete 

zakroužkovat více odpovědí)                          
 a/ nízký krevní tlak (hypotenze) 

 b/ vysoký krevní tlak (hypertenze) 

 c/ nízká hladina cholesterolu (hypolipoproteinémie) 

 d/ vysoká hladina cholesterolu (hyperlipoproteinémie) 

 

9. Jak podle Vás vzniká ischemická choroba dolních končetin?  

       

 a/ rozšiřováním cév, ty poté nemají dostatek krve pro prokrvení končetin 

 b/ ukládáním tukové hmoty a bílých krvinek do stěn cév, které vede k jejich 

      zúžení 

 c/ zeslabením stěny cév 

 d/ nevím  

 

10. Co si myslíte, že může přispět ke vzniku ischemické choroby dolních končetin? 

(můžete zakroužkovat více odpovědí)      

  

 a/ podvýživa     d/ obezita 

 b/ kouření     e/ nízký krevní tlak 

 c/ pravidelný pohyb   f/ vysoký věk 

 

11. Jaké jsou podle Vás projevy ischemické choroby dolních končetin? (můžete 

zakroužkovat více odpovědí)           
 a/ bolest končetin   d/ bledost končetin 

 b/ zčervenání končetin  e/ otok končetin 

 c/ teplá končetina   f/ nevím  

 

12. Jak často byste měl/a provozovat pravidelnou pohybovou aktivitu?                       
 a/ minimálně 1x týdně                d/ pravidelná pohybová aktivita není 

 b/ minimálně 2x týdně       u tohoto onemocnění potřebná 

 c/ minimálně 3x týdně  e/ nevím 

 

13.  Jak dlouho by podle Vás měla trvat pravidelná pohybová aktivita?   

     

 a/ minimálně 15 minut  d/ minimálně 120 minut 

 b/ minimálně 30 minut  e/ délka není rozhodující 

 c/ minimálně 60 minut  f/ nevím  

 



 

14. Jaké potraviny je podle Vás vhodné konzumovat při onemocnění ischemickou 

chorobou dolních končetin? (můžete zakroužkovat více odpovědí)              

                        

 a/ celozrnné pečivo    e/ živočišné tuky (např. máslo) 

 b/ smetana    f/ nízkotučné sýry (méně než 30%) 

 c/ slanina    g/ bílé pečivo 

 d/ zelenina    h/ ořechy 

15. Jaké druhy masa je podle Vás nejvhodnější konzumovat při onemocnění 

ischemickou chorobou dolních končetin? (můžete zakroužkovat více odpovědí)

  

 a/ kuřecí     d/ králičí 

 b/ vepřové     e/ krůtí 

 c/ kachní    f/ hovězí 

  

16. Jaká úprava jídla je podle Vás nejvhodnější při ischemické chorobě dolních 

končetin?   

 

 a/ smažení                     

 b/ pečení 

 c/ dušení 

 d/ uzení 

 

Pokud nejste kuřák, na otázku č. 17 a č. 18 neodpovídejte: 

 

17. Snažil/a jste se s kouřením přestat?  

 a/ ano 

 b/ ne 

 

18. Kolikanásobně zvyšuje kouření riziko vzniku ischemické choroby dolních kon-

četin?           

 a/ dvojnásobně    e/ riziko vzniku ischemické choroby 

 b/ trojnásobně          dolních končetin je stejné jako 

 c/ čtyřnásobně         u nekuřáků 

 d/ desetinásobně    f/ nevím 

 

19. Jak často byste si měl/a kontrolovat dolní končetiny?                
 a/ jednou za den   d/ jednou za měsíc 

 b/ jednou za týden   e/ není potřeba si je kontrolovat  

 c/ jednou za 14 dní  

 

20. Jakou obuv byste měl/a zvolit při nákupu obuvi?          

 a/ obuv s měkkou podrážkou  d/ obuv neprodyšnou   

 b/ obuv na podpatku   e/ volba obuvi nemá vliv na ischemickou

 c/ obuv prodyšnou   chorobu dolních končetin       

  

21. Nosíte ponožky s pevnou gumou, které vám zanechávají otlak?    
 a/ ne, nenosím 

 b/občas je nosím 

 c/ ano, nosím 

 d/ ano, nosím je, ale nezanechávají mi otlak 



 

22. Je podle Vás důležité dbát na péči o nehty dolních končetin?   

       

 a/ ano 

 b/ ne 

 c/ nevím 

 

Po vyplnění dotazníku jej prosím odevzdejte do boxu určeného pro sběr těchto 

dotazníků, který je umístěn na chodbě oddělení. 

 

Ještě jednou Vám děkuji za vyplnění dotazníku, 

Barbora Lesáková (studentka 3. ročníku oboru Všeobecná sestra prezenční, 

ÚZS TUL) 



 

Příloha č. 4 Vyhodnocení předvýzkumu  

 

1) Pohlaví respondentů     

  ni [ - ] fi [%] 

Žena 3 30,0 

Muž 7 70,0 

Ʃ 10 100,0 

2) Věk respondentů      

  ni [ - ] fi [%] 

Méně než 30 0 0,0 

31-50 2 20,0 

51-70 6 60,0 

71 a více  2 20,0 

Ʃ 10 100,0 

3) Délka onemocnění respondentů     

  ni [ - ] fi [%] 

0-3 roky 2 20,0 

4-6 let 2 20,0 

7-9 let 3 30,0 

10 a více let 3 30,0 

Nevím 0 0,0 

Ʃ 10 100,0 

4) Diabetes mellitus     

  ni [ - ] fi [%] 

Ano 6 60,0 

Ne 4 40,0 

Nevím 0 0,0 

Ʃ 10 100,0 

5) Kouření     

  ni [ - ] fi [%] 

Ano  5 50,0 

Ne 5 50,0 

Byl/a jsem, ale již nekouřím 0 0,0 

Nechci uvést 0 0,0 

Ʃ 10 100,0 

6) Hypertenze     

  ni [ - ] fi [%] 

Ano 8 80,0 

Ne 2 20,0 

Nevím 0 0,0 

Ʃ 10 100,0 

   



 

7) Typ cév      

  ni [ - ] fi [%] 

Žíly 3 30,0 

Žíly a tepny 4 40,0 

Tepny 3 30,0 

Kapiláry (vlásečnice) 0 0,0 

Ʃ 10 100,0 

8) Podíl na vzniku ICHDK      

 ni = 12 (počet odpovědí) ni [ - ] fi [%] 

Hypotenze 0 0,0 

Hypertenze 6 50,0 

Hypolipoproteinémie 0 0,0 

Hyperlipoproteinémie 6 50,0 

Ʃ 12 100,0 

Správné zodpovězení otázky 2 16,7 

9) Vznik ICHDK     

  ni [ - ] fi [%] 

Rozšiřováním cév 2 20,0 

Ukládáním tukové hmoty a bílých  

krvinek 
7 70,0 

Zeslabením stěny cév 1 10,0 

Nevím 0 0,0 

Ʃ 10 100,0 

10) Rizikové faktory ICHDK     

 ni = 17 (počet odpovědí) ni [ - ] fi [%] 

Podvýživa 0 0,0 

Kouření 6 35,3 

Pravidelný pohyb 1 5,9  

Obezita 6 35,3 

Nízký krevní tlak 1 5,9 

Vysoký věk 3 17,6 

Ʃ 17 100,0 

Správné zodpovězení otázky 6 35,3 

11) Projevy ICHDK     

 ni = 17 (počet odpovědí) ni [ - ] fi [%]  

Bolest končetin 7 41,1 

Zčervenání končetin 2 11,8 

Teplá končetina 2 11,8 

Bledost končetin 2 11,8 

Otok končetin 4 23,5 

Nevím 0 0,0 

Ʃ 17 100,0 

Správné zodpovězení otázky 0 0,0 



 

12) Pravidelná pohybová aktivita     

  ni [ - ] fi [%] 

Min. 1x týdně 1 10,0 

Min. 2x týdně 3 30,0 

Min. 3x týdně 4 40,0 

Pohyb není potřebný 1 10,0 

Nevím 1 10,0 

Ʃ  10 100,0 

13) Délka pravidelné pohybové aktivity     

  ni [ - ] fi [%] 

Min. 15 minut 4 40,0 

Min. 30 minut 1 10,0 

Min. 60 minut 1 10,0 

Min. 120 minut 0 0,0 

Délka není rozhodující 4 40,0 

Nevím 0 0,0 

Ʃ 10 100,0 

14) Vhodné potraviny při ICHDK     

 ni = 20 (počet odpovědí) ni [ - ] fi [%] 

Celozrnné pečivo 6 30,0 

Smetana 0 0,0 

Slanina 1 5,0 

Zelenina 7 35,0 

Živočišné tuky (např. máslo) 0 0,0 

Nízkotučné sýry (<30 %) 5 25,0 

Bílé pečivo 0 0,0 

Ořechy 1 5,0 

Ʃ 20 100,0 

Správné zodpovězení otázky 2 10,0 

15) Nejvhodnější druhy masa při ICHDK 

 ni = 22 (počet odpovědí) ni [ - ] fi [%] 

Kuřecí  8 36,4 

Vepřové 1 4,5 

Kachní 0 0,0 

Králičí 8 36,4 

Krůtí 4 18,2  

Hovězí 1 4,5 

Ʃ 22 100,0 

Správné zodpovězení otázky 8 36,4 

16) Nejvhodnější úprava jídla při ICHDK 

  ni [ - ] fi [%] 

Smažení  1 10,0 

Pečení 6 60,0 



 

Dušení 3 30,0 

Uzení 0 0,0 

Ʃ  10 100,0 

17) Pokus o ukončení kouření     

  ni [ - ] fi [%] 

Ano 5 83,3 

Ne 1 16,7 

Ʃ 6 100,0 

18) Zvýšení rizika vzniku ICHDK kouřením   

  ni [ - ] fi [%] 

Dvojnásobně 1 20,0 

Trojnásobně 0 0,0 

Čtyřnásobně 0 0,0 

Desetinásobně 2 40,0 

Stejné jako u nekuřáků 2 40,0 

Nevím 0 0,0 

Ʃ 5 100,0 

19) Kontrola dolních končetin     

  ni [ - ] fi [%] 

Jednou za den 6 60,0 

Jednou za týden 1 10,0 

Jednou za 14 dní 2 20,0 

Jednou za měsíc 0 0,0 

Není potřeba si je kontrolovat 1 10,0 

Ʃ  10 100,0 

20) Vhodná obuv při ICHDK     

  ni [ - ] fi [%] 

Obuv s měkkou podrážkou 5 50,0 

Obuv na podpatku 0 0,0 

Obuv prodyšnou 3 30,0 

Obuv neprodyšnou 0 0,0 

Volba obuvi nemá vliv na ICHDK 2 20,0 

Ʃ 10 100,0 

21) Ponožky s pevnou gumou     

  ni [ - ] fi [%] 

Ne, nenosím 5 50,0 

Občas je nosím 3 30,0 

Ano, nosím 2 20,0 

Ano, nosím je, nezanechávají mi otlak 0 0,0 

Ʃ 10 100,0 

   

   

   



 

   

   22) Péče o nehty dolních končetin     

  ni [ - ] fi [%] 

Ano 8 80,0 

Ne 2 20,0 

Nevím 0 0,0 

Ʃ 10 100,0 

 



 

Příloha č. 5 Edukační standard  

 

Název: Edukační standard k edukaci pacienta s ischemickou chorobou dolních 

končetin 

Charakteristika standardu: závazná norma pro edukaci pacienta s ischemickou 

chorobou dolních končetin 

Cíl: 

1. Pacient získá informace o ischemické chorobě dolních končetin 

2. Pacient zná sekundární prevenci ischemické choroby dolních končetin 

3. Pacient zná specifika péče o dolní končetiny postižené ischemickou  

 chorobou  

Určeno pro pacienty: s ischemickou chorobou dolních končetin na interním oddělení, 

chirurgickém oddělení (především cévní chirurgii), cévní ambulanci 

Vydání: srpen 2016 

Doba platnosti: od září 2016 do srpna 2017 

Kontrola: průběžně, nejlépe dvakrát ročně 

Kontrolu vykonává: vrchní sestra, staniční sestra, náměstkyně ošetřovatelské péče 

 

Kritéria struktury:  

S1 Pracovníci: edukační sestra (registrovaná všeobecná sestra) 

S2 Prostředí: ambulance, příjmová místnost, pokoj pacienta, zajistit podmínky 

bez rušivých elementů s dostatkem soukromí 

S3 Pomůcky: informační příručky pro pacienty-Průvodce cévními chorobami 

pro pacienty (1); Vaříme zdravě při zvýšeném cholesterolu (2); První kroky z kouření (3) 

S4 Dokumentace: zdravotní a ošetřovatelská dokumentace, formulář pro záznam 

o edukaci, souhlas s edukací 

 

Kritéria procesu: 

P1 Všeobecná sestra se pacientovi představí, identifikuje ho a zajistí jeho souhlas 

s edukací. 

P2 Všeobecná sestra rozhovorem posoudí schopnost pacienta se učit, spolupracovat 

a dodržovat léčebný režim. 

 P3 Všeobecná sestra stanoví edukační diagnózy dle NANDA taxonomie II. 

P4 Všeobecná sestra formuluje společně s pacientem cíle edukace. 



 

P5 Všeobecná sestra určí společně s pacientem obsah a rozsah edukace. 

P6 Všeobecná sestra zvolí pro edukaci metodu rozhovoru. Edukace probíhá 

individuálně a je rozdělena do dvou výukových sezení, které mají určen časový rámec, 

lze jej však přizpůsobit dle potřeb pacienta. Jako metodu hodnocení volí otázky 

a odpovědi.  

P7 Sestra poučí pacienta dle jeho stupně vědomostí o: 

1. Sezení (délka 30 minut) 

 charakteristika ischemické choroby dolních končetiny: základní 

 přehled o onemocnění v rámci kompetencí všeobecné sestry, rizikové 

 faktory a projevy onemocnění 

 výživa: dostatek ovoce a zeleniny, méně tučné druhy mas (kuřecí, krůtí, 

 králičí), ryby, sýry s obsahem tuku <30 %, ořechy, celozrnné pečivo; 

 z tuků volit margarín, olivový či řepkový olej; potraviny s vlákninou  

 (luštěniny, ovesné klíčky atd.), hydratace (neochucená minerální voda 

 či voda z kohoutku)  

 pohybová aktivita: vhodná pohybová aktivita (jízda na kole, procházky, 

 plavání), pravidelnost (nejlépe alespoň 3x týdně) a délka (alespoň 

 30 minut) pohybové aktivity, vysvětlení pojmu klaudikační interval 

 souhrn veškerých informací 

2. Sezení (30 minut) 

 ověření informací z prvního edukačního sezení  

 u kuřáků upozornit na škodlivost kouření: následky kouření, kde  

  hledat pomoc při odvykání kouření (odvykací centra, praktický lékař), 

 typy náhradní nikotinové léčby  

 péče o dolní končetiny: každodenní kontrola a hygiena dolních 

 končetin, nechodit naboso, vyvarovat se dlouhodobému stání; volba 

 vhodné obuvi (prodyšná obuv, pohodlná, s pevnou podrážkou, nejlépe 

 kožená obuv na šněrování či suchý zip), výběr vhodných ponožek  

 (bavlněné s volnou, neškrtící  gumou; v chladnějším počasí ponožky 

  vlněné), péče o nehty dolních končetin (nenechávat je zarůst, nejlépe  

 navštěvovat pedikéra) 

 vysvětlit důležitost péče o defekty dolních končetin (pozornost věnovat 

 i malým defektům a ihned je začít léčit) 



 

 souhrn veškerých informací  

 

P8 Všeobecná sestra během edukace podporuje pacienta v aktivitě a poskytne 

mu prostor na položení otázek, pro případ, že by něčemu v průběhu edukace 

neporozuměl. 

P9 Všeobecná sestra koordinuje edukaci v jednotlivých oblastech zmíněných v bodě 

P7 s ostatními členy zdravotnického personálu (lékař, nutriční terapeutka, fyzioterapeut, 

ostatní všeobecné sestry). 

P10 Všeobecná sestra poskytne pacientovi ucelené informační materiály a doporučí 

mu další vhodné zdroje informací. (viz S3) 

P11 Všeobecná sestra ověří po realizaci edukace, zda pacient všemu porozuměl a získal 

požadované vědomosti. Všeobecná sestra provede s pacientem vyhodnocení edukace 

pomocí otázek, na něž pacient odpovídá. Pokud některé cíle edukačního procesu nebyly 

splněny, je nutné některé oblasti edukace zopakovat a naplánovat s pacientem další 

výukové sezení. 

P12 Sestra zaznamená do edukačního záznamu průběh edukace. 

 

Kritéria výsledku 

V1 Zdravotnická dokumentace obsahuje podepsaný souhlas s edukací. 

V2 Edukace pacienta probíhá dle edukačního standardu. 

V3 Pacient je dle jeho stupně vědomostí informován o jednotlivých oblastech 

uvedených v bodě P7. 

V4 Pacient ví, kde může získat další informace o sekundární prevenci ischemické 

chorobě dolních končetin. 

V5 V pacientově dokumentaci je záznam o  průběhu edukace. 

 

Ošetřovatelský audit 

Název: Vyhodnocení splnění edukačního standardu pro edukaci pacienta s ischemickou 

chorobou dolních končetin 

Oddělení: 

Auditor/auditoři: 

Datum: 

Metody: kontrola prostředí, kladení otázek sestře a pacientovi, pozorování sestry 



 

při výkonu edukace, kontrola pomůcek, kontrola dokumentace 

 

Tabulka 16. Kontrolní kritéria a metody hodnocení struktury standardu 

Kód Kontrolní kritéria Metoda 

hodnocení 

Ano Ne 

S1-S4 Byly splněny podmínky v kritériích struktury  

S1- Byl personál kompetentní k provádění 

edukace? – 1b. 

S2- Bylo zajištěno vhodné edukační 

prostředí? – 1b.  

S3- Byly použity vhodné pomůcky pro 

edukaci? – 1b.  

S4- Byl proveden záznam o edukaci do 

dokumentace? – 1b. 

 

kontrola personálu 

 

kontrola prostředí 

 

kontrola pomůcek 

 

kontrola 

dokumentace 

 

 

 

 

 

 

max. 

4b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0b. 

 

Tabulka 17. Kontrolní kritéria a metody hodnocení procesu standardu 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne 

P1 Byly splněny podmínky uvedené v kritériu 

procesu P1? 

představení se - 1b. 

ověření totožnosti pacienta – 1b. 

souhlas s edukací – 1b. 

 

pozorování sestry 

při výkonu edukace, 

kontrola 

dokumentace 

 

 

 

max. 

3b. 

 

 

 

 

0b. 

P2 Posoudila sestra kritéria uvedená v bodě 

P2? 

posouzení vědomostí pacienta – 1b. 

posouzení schopností pacienta – 1b. 

 

pozorování sestry 

při výkonu edukace 

 

 

max. 

2b. 

 

 

 

0b. 

P3 
Stanovila sestra vhodné edukační diagnózy 

dle NANDA taxonomie II? 

kontrola 

dokumentace 

 

max. 

1b. 

 

 

0b. 

P4 Formulovala sestra s pacientem správně 

edukační cíle? 

kontrola 

dokumentace 

max. 

1b. 

 

0b. 

P5 Určila sestra společně s pacientem obsah 

a rozsah edukace? 
otázka pro sestru 

max. 

1b. 

 

0b. 



 

P6 Zvolila sestra vhodné metody, -1b. 

časový rámec – 1b. 

a způsob hodnocení edukace? - 1b. 

kontrola 

dokumentace,  

otázka pro sestru 

 

max. 

3b.  

 

 

0b. 

P7 Realizovala sestra edukační proces ve 

smyslu kritérií uvedených v bodě P7? 

Základní přehled o ischemické chorobě  

dolních končetin – 1b. 

Výživa - 1b. 

Pohybová aktivita - 1b. 

Škodlivost kouření - 1b. 

Péče o dolní končetiny - 1b. 

Důležitost péče o defekty dolních končetin 

 - 1b. 

 

 

 

 

 

pozorování sestry 

při výkonu edukace, 

kontrola 

dokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

max. 

6b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0b. 

P8 Aktivizovala sestra pacienta při edukaci 

- 1b. 

 a poskytla mu prostor na položení otázek? 

- 1b. 

pozorování sestry 

při výkonu edukace, 

otázka pro pacienta 

 

 

max. 

 2b. 

 

 

 

0b. 

P9 Koordinuje sestra edukaci v jednotlivých 

oblastech uvedených v bodě P7 s ostatními 

členy zdravotnického personálu? 

 

otázka pro sestru 

 

max. 

1b. 

 

 

0b. 

P10 Poskytla sestra pacientovi informační 

materiály – 1b. 

 a doporučila mu další vhodné zdroje 

informací? – 1b. 

 

 

otázka pro pacienta 

 

 

max. 

2b. 

 

 

 

0b. 

P11 Ověřila si sestra, zda pacient porozuměl 

edukaci, - 1b. 

a provedla s ním vyhodnocení? 

- 1b.  

 

otázka pro pacienta, 

kontrola 

dokumentace 

 

 

 

max. 

2b. 

 

 

 

 

0b. 

P12 Byl proveden záznam o edukaci do 

dokumentace? 

kontrola 

dokumentace 

max. 

1b. 

 

0b. 

 



 

Tabulka 18. Kontrolní kritéria a metody hodnocení výsledku standardu 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne 

V1 Obsahuje dokumentace souhlas s edukací?  kontrola 

dokumentace 

max. 

1b. 

 

0b. 

V2 
Probíhala edukace dle edukačního plánu? 

pozorování sestry 

při výkonu edukace 

max. 

1b. 

 

0b. 

V3 Byl pacient edukován dle jeho stupně 

vědomostí v jednotlivých oblastech 

zmíněných v bodě P7? 

Charakteristika ischemické choroby  

dolních končetin - 1b. 

Výživa - 1b. 

Pohybová aktivita - 1b. 

Škodlivost kouření - 1b. 

Péče o dolní končetiny - 1b. 

Důležitost péče o defekty dolních končetin - 

1b. 

otázky pro pacienta, 

kontrola 

dokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max. 

6b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0b. 

V4 Ví pacient, kde může získat další 

informace? 
otázka pro pacienta 

max. 

1b. 

 

0b. 

V5 
Je v dokumentaci záznam o edukaci? 

kontrola 

dokumentace 

max. 

1b. 

 

0b. 

 

Celkový součet bodů (struktura + proces + výsledek): 

Maximální počet bodů je 39. Standard je splněn při dosažení minimálně 31 bodů (80 %). 

Při dosažení počtu 30 bodů a méně je standard považován za nesplněný.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Koncept standardu vychází z: TÓTHOVÁ, Valérie a kol. Kulturně kompetentní péče 

u vybraných minoritních skupin. Praha, Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-654-6.  
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