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Seznam použitých zkratek 

ACEI  inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu 

ARO  anesteziologicko resuscitační oddělení 

AT1 –blokátory  inhibitory receptorů angiotenzinu II 

AVshunt  arteriovenózní spojka 

BB  beta blokátory 

BKK  blokátory kalciového kanálu 

BMI  body mass index 

CMP  cévní mozková příhoda 

DM  diabetes mellitus 

EKG  elektrokardiograf 

ICHS  ischemická choroba srdeční 

JIP  jednotka intenzivní péče 

mmHG  milimetr sloupce rtuti 

ni  absolutní četnost 

pi  relativní četnost (v procentech) 

TK  krevní tlak 

TKd  krevní tlak diastolický 

TKs  krevní tlak systolický 
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I Úvod 

Arteriální hypertenze patří v České republice mezi nejčastější kardiovaskulární 

onemocnění. Je uváděna jako významný rizikový faktor ischemické choroby srdeční, 

cévní mozkové příhody či ischemické choroby dolních končetin [1]. 

Arteriální hypertenze zároveň představuje závažný ekonomický problém. I přes 

stále se zlepšující výsledky v léčbě prevelance hypertenze stoupá. Což je způsobeno 

více faktory najednou – nízká compliance pacientů k léčbě, nedostatečná léčba 

a v neposlední řadě nedostatečná edukace pacientů a nedodržování režimových 

opatřeních jimi samými [1]. 

Všeobecná sestra hraje v prevenci a léčbě arteriální hypertenze klíčovou roli. 

V rámci edukace pomáhá pacientům naučit se a osvojit si nové poznatky v dodržování 

léčebného režimu, péče o sebe sama a snaží se pomoci pacientům oprostit se od 

negativních postojů, které mají vliv na zhoršení jejich onemocnění či vznik komplikací. 

V této práci na téma „Edukace pacienta s arteriální hypertenzí“ jsme se snažili 

zjistit, jak jsou pacienti informování o svém onemocnění, jak dodržují doporučení 

lékaře a jestli znají režimová opatření, která jim pomohou ke stabilizaci onemocnění 

a v prevenci vzniku komplikací.  
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II Teoretická část 

1 Arteriální hypertenze 

Arteriální hypertenze je v současné době považována za závažný zdravotní problém. 

Současně s diabetes mellitus, dyslipidémií, obezitou a kouřením patří k nejrizikovějším 

faktorům pro vznik cévních mozkových příhod (CMP), ischemické choroby srdeční 

(ICHS) a dalších onemocnění spojených s projevy aterosklerózy [2]. 

Prevalence hypertenze se v současné době v České republice pohybuje kolem 

40 % a s přibývajícím věkem stoupá [3]. I přes široké množství antihypertenziv je 

dosaženo optimálního tlaku jen u 30 % populace [4]. 

„Za arteriální hypertenzi označujeme opakované zvýšení TK ≥ 140/90 mmHg naměřené 
minimálně při 2 různých návštěvách. Vedle této systolicko diastolické hypertenze je nutno 
diagnostickou a léčebnou pozornost věnovat i tzv. izolované systolické hypertenzi, definované 
jako systolický TK ≥ 140 mmHg a současně diastolický TK < 90 mmHg.“ [5, s. 1] 

1.1 Etiopatogeneze arteriální hypertenze 

Z etiopatogenitického hlediska rozlišujeme hypertenzi na primární a sekundární 

hypertenzi. U primární (esenciální) hypertenze není známa organická příčina vzestupu 

tlaku, uplatňuje se řada patogenetických mechanismů [6]. 

Mezi základní mechanismy, podílejícími se na vzniku primární hypertenze, patří 

genetické vlivy, faktory zevního prostředí – jako je nadměrný příjem sodíku, obezita, 

zvýšený příjem alkoholu, opakovaný stres a poruchy endogenních regulačních 

mechanismů a metabolické poruchy [7]. Sekundární hypertenze (systémová) vzniká 

v důsledku jiného primárního onemocnění, např. onemocnění ledvin [6]. 

1.2 Klasifikace arteriální hypertenze 

Podle výše naměřeného krevního tlaku ve zdravotnickém zařízení definujeme 

a klasifikujeme krevní tlak takto viz Příloha A [8]. 

Podle poškození cílových orgánů lze hypertenzi klasifikovat do tří stádií, kdy 

I. stadium hypertenze je charakterizováno jen zvýšením krevního tlaku, orgány nejsou 

postiženy. U II. stadia hypertenze kromě vysokého krevního tlaku již dochází 

k orgánovým změnám, např. k hypertrofii levé komory srdeční, mikroalbuminurii, 
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kalcifikaci aorty atd., avšak jejich funkce není výrazněji porušena. U III. stadia 

hypertenze již dochází k těžkým orgánovým změnám, které mohou vést až k selhání 

jejich funkce, např. k renální insuficienci až k selhání, levostrannému srdečnímu selhání 

atd. – viz Příloha A [8]. 

1.3 Klinické projevy arteriální hypertenze 

Hypertenze se zpočátku nemusí nijak projevovat nebo pacienti udávají jen nespecifické 

a nevýrazné příznaky. Díky tomu mnoho pacientů o své hypertenzi neví a je jim 

náhodně zjištěna za jiných okolností [6]. 

Pro I. stadium hypertenze jsou typické bolesti hlavy, únava, srdeční palpitace, 

nesoustředěnost, poruchy spánku. V objektivním nálezu dominuje pouze zvýšený krevní 

tlak, nález na EKG, srdci, očním pozadí a laboratorní hodnoty jsou v normě. Pro 

II. stadium jsou typické subjektivní obtíže I. stádia hypertenze. V objektivním nálezu 

ale již na EKG nacházíme hypertrofii levé srdeční komory a její přetížení. Na očním 

pozadí také můžeme nalézt známky hypertenzní angiopatie. V laboratorním nálezu 

v moči pak mikroalbuminurii či lehkou proteinúrii, zatím bez známek renální 

insuficience. Ve III. stadiu dochází k projevům poškozených orgánů hypertenzí. 

V objektivním nálezu se objevuje u pacientů dušnost, nejdříve námahová, později 

klidová, až možné známky astma cardiale či plicního edému. Na skiagramu hrudníku je 

možné vidět dilataci srdečního stínu, echokardiografické vyšetření prokazuje dilataci 

levé srdeční komory s poruchou systolické a diastolické funkce; dochází k urychlení 

aterosklerózy koronárních, mozkových i periferních cév. Na očním pozadí se objevuje 

hypertenzní retinopatie až neuroretinopatie. V laboratorním nálezu se objevuje v moči 

zvýšená proteinurie, hyperurikémie a erytrocyturie, později dochází až ke známkám 

chronické renální insuficience. Nakonec může dojít až k selhání ledvin [6]. 

1.4 Léčba arteriální hypertenze 

Při léčbě arteriální hypertenze se v současné době uplatňuje komplexní přístup v terapii. 

Znamená to, že terapie hypertenze zahrnuje režimová, dietní opatření a farmakoterapii. 

Cílem této léčby je dosáhnout u pacientů optimálních hodnot tlaku. U pacientů, kteří se 

již s jiným chronickým onemocněním neléčí, je optimální hodnota tlaku pod 

140/90 mmHg. Pacienti s diabetes mellitus a pacienti s onemocněním ledvin by měli 
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dosahovat hodnot nižších než 130/80 mmHg. Léčba arteriální hypertenze je léčbou 

celoživotní. Dodržováním léčby se předchází vzniku kardiovaskulárních komplikací  

a snižuje se mortalita této nemoci [9]. 

1.4.1 Nefarmakologická léčba 

Dietní opatření 

Omezení příjmu soli je považováno již řadu let za jedno z hlavních režimových opatření 

při léčbě hypertenze. Přijatá sůl v potravě způsobuje retenci tekutin v těle a tím zvyšuje 

krevní tlak. Je doporučováno snížit příjem soli na 5–6 g na den, což odpovídá jedné 

čajové lžičce kuchyňské soli [10]. Je tedy doporučováno pacientům si již hotová jídla 

nepřisolovat, nepoužívat slaná dochucovadla, koření nahradit bylinkami nebo houbami. 

Dále je důležité z jídelníčku vyřadit potraviny se skrytou solí, mezi které patří uzeniny, 

sýry a slané ryby (např. slanina, šunka, sýr Eidam, Niva, slaneček). Nevhodné je také 

pití slaných minerálních vod. Průmyslově vyráběné slané potraviny, jako jsou 

brambůrky nebo slané keksy jsou při hypertenzi zcela nevhodné [11]. 

Současně s omezením soli je vhodné dodržovat racionální dietu, která je vhodná 

zejména u hypertoniků s nadváhou či obezitou. Je doporučováno do jídelníčku zařadit 

rostlinné oleje místo živočišných tuků, konzumovat nízkotučné jogurty a sýry, 

nízkotučné nebo polotučné mléko. Bílou mouku nahradit moukami celozrnnými 

a sladké limonády nahradit vodou. Důležité je zvýšit konzumaci ovoce a zeleniny. 

Vhodná je i změna tepelné úpravy pokrmů, smažení či fritování vyměnit za dušení, 

restování, grilování nebo pečení [12]. 

Omezení spotřeby alkoholu patří také mezi režimová opatření při léčbě arteriální 

hypertenze. Sovová [13] uvádí, že alkohol zvyšuje krevní tlak, zároveň je vysoce 

kalorický, což může způsobit obezitu. V některých studiích [14] bylo naopak 

prokázáno, že příjem malého množství alkoholu má pozitivní vliv na prevenci 

kardiovaskulárních onemocnění. U mužů malému množství alkoholu (20–40 g) 

odpovídá jedno 0,5l pivo, 0,2 l vína a 0,05 l destilátu denně. U žen by toto množství 

mělo být ještě nižší, 20–30 g alkoholu denně [13]. 
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Pohybová aktivita 

Pohyb je důležitým činitelem v léčbě arteriální hypertenze, často však podceňovaný. 

Z mnohých studií [15] víme, že právě pohyb je důležitou součástí léčby a vede ke 

snížení krevního tlaku a také ke snížení hmotnosti u obézních pacientů [16]. 

Doporučována je pravidelná aerobní pohybová aktivita (nordic walking, jízda na 

kole, plavání atd.), prováděná 4–5x týdně po dobu alespoň 30 minut. Přednost má 

pravidelnost cvičení s menší aktivitou než nárazový pohyb s větší aktivitou. Při pohybu 

jsou vyplavovány endorfiny, které pomáhají lépe zvládat stres a navozují lepší 

psychickou pohodu [17]. 

 

Kouření  

Kouření samo o sobě vliv na zvýšení krevní tlaku nemá, ale je jedním z rizikových 

faktorů pro vznik aterosklerózy a rozvoj ischemické choroby srdeční. Proto je 

doporučováno s kouřením úplně přestat či ho významně omezit [12]. 

1.4.2 Farmakologická léčba 

Léčba arteriální hypertenze je zahajována dle specifického schématu, kde léčba je 

určována hodnotou krevního tlaku. Léčebné schéma také sleduje úroveň poškození 

orgánů, kardiovaskulární riziko a jiná přidružená onemocnění. Léčba hypertenze se 

většinou zahajuje monoterapií, při které je podáván jeden lék z jedné lékové řady. 

Monoterapie je však úspěšná pouze u malé části pacientů. Proto další možností je 

použití kombinační léčby pomocí dvou a více antihypertenziv. Tato kombinační léčba 

se také pro svoji vyšší úspěšnost začíná volit jako prvotní léčba arteriální hypertenze. 

K větší úspěšnosti léčby přispívá i fixní kombinace, kdy kombinace účinných látek je 

obsažena v jedné tabletě [2, 18]. 

Nejčastěji používané lékové skupiny jsou – ACE-inhibitory (ACEI), 

betablokátory (BB), blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II (AT1 -blokátory), diuretika 

a blokátory kalciových kanálů (BKK) [19]. 

Důležitou roli při farmakologické léčbě hypertenze hraje adherence pacientů 

k farmakoterapii a jejich compliance. Velká část z nich si často ani nevyzvedne recept 

v lékárně na předepsaná antihypertenziva nebo je užívají tak, jak sami chtějí či úplně 

léky vysadí. Špatná compliance pacientů pak vede ke vzniku mnoha komplikací a má 

vliv na špatnou celkovou prognózu onemocnění [20]. 
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1.5 Komplikace arteriální hypertenze 

Arteriální hypertenze může řadu let probíhat asymptomaticky. Prvním projevem 

dlouhodobě neléčené či špatně léčené hypertenze je až vznik komplikací – např. infarkt 

myokardu nebo akutní cévní mozková příhoda. Další možnou komplikací arteriální 

hypertenze je tzv. hypertenzní krize, kterou se onemocnění může poprvé projevit [21]. 

Hypertenzní krize je stav akutní, život ohrožující. Dochází při ní k náhlému 

zvýšení krevní tlaku, kdy diastolický tlak dosahuje hodnot 130–140 mmHg a vyšších, 

ten pacienty bezprostředně ohrožuje na životě. Náhlé zvýšení krevního tlaku poškozuje 

životně důležité orgány – kardiovaskulární systém, centrální nervový systém a ledviny –

 může způsobit jejich selhání. Mezi klinickými projevy hypertenzní krize dominují 

projevy hypertenzní encefalopatie, jako jsou např. bolesti hlavy, zmatenost, zvracení, 

křeče, poruchy vědomí či zrakové poruchy. Srdečně-cévní projevy – levostranné srdeční 

selhání vystupňované až do plicního edému, infarkt myokardu, disekce aorty, cévní 

mozkové příhody. Dále postižení ledvin s projevem akutního renálního selhání [22]. 

Léčba pacientů s hypertenzní krizí by měla být vždy prováděna za hospitalizace, 

dle jejich aktuálního zdravotního stavu na standardních odděleních či na jednotkách 

intenzivní péče. Zde jsou hospitalizovaným pacientům podávány antihypertenziva 

a kontinuálně měřen krevní tlak. Léčbu je vždy nutné zahájit co nejdříve, neboť jakákoli 

prodleva v léčbě vede ke značnému zhoršení funkce, popř. nevratnému poškození 

příslušných orgánů [23]. 

2 Měření krevního tlaku 

„Tlak krve (TK) je důležitou veličinou odrážející stav homeostázy v organizmu, je to 

síla, kterou působí krev během proudění na stěny cév.“ [24, s. 97] 

Měření krevního tlaku patří v současné době mezi základní ošetřovatelské činnosti. 

Osoba, která měření provádí, by měla dodržovat pravidla a zásady správného měření 

tlaku. Při měření krevního tlaku se určují dvě základní hodnoty, a to krevní tlak 

systolický (TKs), který vyjadřuje funkci systoly komor a krevní tlak diastolický (TKd), 

což je tlak udržovaný elasticitou arterií. Krevní tlak měříme ve zdravotnickém zařízení 

během hospitalizace, v ambulanci lékaře, doma či provádíme ambulantní 24hodinové 

monitorování tlaku [24]. 
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První zmínky o měření krevního tlaku můžeme najít již v roce 1896, kdy 

S. R. Rocci vyvinul nafukovací manžetu pro palpační měření systolického tlaku. 

Postupem let se měnila šíře manžety; v roce 1905 N. S. Korotkov popsal ozvy (později 

označované jako tzv. Korotkovovy ozvy) a poprvé změřil systolický a diastolický 

krevní tlak [25]. 

2.1 Druhy měření krevního tlaku 

K měření krevního tlaku lze použít dva způsoby – měření neinvazivní (nekrvavou či 

nepřímou) cestou a měření invazivní (krvavou či přímou) cestou. V běžné praxi je 

nejčastěji využíváno neinvazivní měření krevního tlaku. Invazivní měření krevního 

tlaku je pak indikováno u akutních stavů na JIP či ARO. Krevní tlak u pacientů měříme 

dle standardů zdravotnických zařízení a dle ordinace lékaře [26]. 

Krevní tlak lze měřit několika metodami. Auskultační metodou, tj. za pomoci 

tonometru a fonendoskopu. Palpační metodou lze zjistit pouze systolický tlak. 

Oscilační metodou se měří oscilační kmity mezi systolou a diastolou. Dále je také 

možné použít metodu přímého kontinuálního monitorování arteriálního tlaku, kdy je 

tlak měřen přímo v arterii za pomocí speciálního katétru. Pro dlouhodobé (ambulantní) 

měření a zaznamenávání krevního tlaku, tzv. Holterovo měření, používáme automatický 

přístroj připevněný na těle pacienta [26]. 

2.2 Druhy tonometrů 

Základní přístroj pro neinvazivní měření krevního tlaku je tonometr. Tonometr se 

skládá z manometru (měřič tlaku), který může být rtuťový či aneroidový, s kalibrovanou 

stupnicí a nafukovacího systému. Nafukovací systém se pak skládá z manžety, ve které 

je umístěn nafukovací vak, nafukovacího ventilu a dvou hadiček [7]. 

V ošetřovatelské praxi se již řadu let používá několik druhů tonometrů. 

Nejčastěji používaným tonometrem byl rtuťový tonometr (viz Příloha B). Pro obsah 

rtuti, která je toxická a nebezpečná, byl postupně nahrazován tonometry bezrtuťovými, 

aneroidovými či digitálními, přesto se ve zdravotnických zařízeních stále rtuťový 

tonometr ještě vyskytuje. U bezrtuťového tonometru se tlak odečítá auskultačně – je 

vidět v podobě sloupce a číslic na displeji. Aneroidový tonometr využívá manometru ve 

tvaru budíku s ručičkou [26]. 
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V současné době hojně využívané jsou tonometry digitální (viz Příloha B). 

Jejich ovládání bývá většinou snadné a rychlé a fonendoskop již není nutný. Digitální 

tonometry jsou plně automatické nebo poloautomatické, u těch je zapotřebí manžetu 

nafouknout ručně. Jsou většinou vhodné pouze pro domácí měření krevního tlaku. 

V intenzivní péči jsou k měření krevního tlaku využívány multifunkční monitory 

fyziologických funkcí, které kromě krevního tlaku zaznamenávají i další fyziologické 

hodnoty, např. centrální žilní tlak, arteriální krevní tlak, tepovou frekvenci a lze je 

využít jak k invazivnímu, tak i neinvazivnímu měření krevního tlaku. Ať už pro měření 

krevního tlaku vybereme jakýkoliv tonometr, u každého je zapotřebí provádět 

pravidelnou bezpečnostně-technickou kontrolu a kalibraci, aby jejich měření byla co 

nejpřesnější [26]. 

2.3 Obecné zásady měření krevního tlaku 

Krevní tlak by měl být u pacienta měřen v naprostém klidu nebo alespoň po 

10 minutovém celkovém zklidnění. Měření provádíme na holé paži, obvykle vsedě nebo 

vleže tak, aby se pacient cítil pohodlně. Jeho končetina má být volně položena na 

podložce, aby bylo možné manžetu nasadit na paži v úrovni srdce. K měření je nutné 

vybrat vhodnou šířku manžety (viz Příloha C), aby nedošlo ke zkreslení naměřených 

hodnot. Udává se, že by manžeta měla zaujímat 2/3 paže. Manžetu umístíme na 

končetinu 2 až 3 cm nad loketní jamku a dále tak, aby střed gumového vaku vedl přes 

arteria brachialis. Toto místo se na manžetě nachází v místě vyústění hadiček. Při 

prvním měření tlaku u pacienta je vhodné tlak změřit na obou končetinách a alespoň 

3x za sebou. Při dalším měření by se tlak měl měřit na končetině, na které byl původně 

změřen tlak vyšší [27]. 

Naměřené hodnoty zapíšeme do zdravotnické dokumentace, s údaji o čase 

měření, na které paži a za jakých podmínek bylo měření provedeno, zda vsedě či vleže. 

Hodnoty krevního tlaku se zaznamenávají v číselné podobě, např. TK 120/75 mmHg 

nebo je možné zaznamenat hodnoty graficky [26]. Zároveň bychom měli při měření 

krevního tlaku dávat pozor na to, abychom krevní tlak neměřili na končetině, na které 

má pacient vytvořen AV shunt nebo na ochrnuté či zraněné končetině. U žen, pokud jim 

byla provedena mastektomie, neměříme krevní tlak na paži na straně mastektomie. Také 

nesmíme měřit krevní tlak přes oděv nebo se špatně vyhrnutým rukávem, který může 

paži zaškrtit [13]. 
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Krevní tlak můžeme měřit i na předloktí, stehně a lýtku. Při měření krevního 

tlaku na předloktí dospělého manžetu umísťujeme 13 cm od lokte, fonendoskop 

přikládáme nad arteria radialis, kde je možné provést také palpaci. Při měření krevního 

tlaku na stehně manžetu umisťujeme do středu stehna, měli bychom zvolit vhodnou šíři 

manžety a fonendoskop přikládáme do podkolení jamky, kde vyhmatáme arteria 

poplitea. Při měření krevního tlaku na lýtku manžetu umísťujeme nad kotníky 

a fonendoskop přikládáme nad arteria tibialis posterior. Krevní tlak lze změřit také 

i vestoje, kdy měření provádíme asi po pěti minutách stání, s vhodně podepřenou horní 

končetinou tak, aby se tonometr nacházel v úrovni srdce [26]. 

2.4 Základní postup měření krevního tlaku  

Pro měření krevního tlaku si připravíme pomůcky – vhodný tonometr, popř. 

fonendoskop. Poté provedeme hygienickou dezinfekci rukou a seznámíme pacienta 

s výkonem. Zkontrolujeme, zdali byl pacient již několik minut v klidu a poprosíme ho 

o odhalení paže a zaujmutí klidové polohy, popřípadě pacientovi dopomůžeme. Na jeho 

končetinu navineme manžetu a uzavřeme ventil od balonku. Vyhledáme si místo 

pulzace tepny a fonendoskop přiložíme nad toto místo. Nafoukneme manžetu 

(asi o 30 mmHg více než je odhadovaný krevní tlak). Poté postupně uvolňujeme ventil 

balónku, aby mohl z manžety odcházet vzduch a fonendoskopem posloucháme ozvy. 

První slyšitelná ozva (I. Korotkovovův fenomén) udává hodnotu systolického tlaku 

a poslední slyšitelná ozva (V. Korotkovovův fenomén) udává hodnotu diastolického 

tlaku. Po skončení měření krevního tlaku provedeme hygienu rukou, dezinfekci a úklid 

pomůcek [26]. 

2.5 Chyby při měření tlaku 

Při měření krevního tlaku dochází často k chybám, které mohou zkreslit naměřené 

hodnoty krevního tlaku. Ať už to jsou chyby úmyslné či neúmyslné, je nutné se jich při 

měření krevního tlaku důsledně vyvarovat. Mezi nejčastější chyby patří nesprávně 

zvolená šíře manžety či manžeta umístěná přes loket, měření krevního tlaku přes oděv, 

volně visící končetina, hadičky z manžety se nenachází nad arteria brachialis, 

nesprávné upevnění manžety nebo volná manžeta (manžety bez suchého zipu) nebo 

poslech ozev mimo tepnu [25]. 
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3 Edukace 

Edukace vyjadřuje proces výchovy a vzdělání jedince. Tento proces vede lidi 

k pochopení vlastního zdraví a nemoci, k prevenci onemocnění a ke změnám v přístupu 

k ochraně vlastnímu zdraví. Edukace je aplikovaný obor, který se zabývá výchovou 

a vzděláním pacientů, ale i zdravé části lidské populace. Hraje významnou roli 

v primární, sekundární a terciální prevenci. Uplatňuje holistický přístup [28, 29]. 

V posledních několika desetiletích dochází v ošetřovatelství k výrazným 

změnám a pokroku ve vývoji, což vede i ke změně postojů ošetřovatelského personálu 

k pacientovi. Role pacienta prošla mnohými změnami od prostého poslouchání příkazů 

až po spolupráci pacienta se zdravotnickým personálem. Pacient se tak stává součástí 

léčebného procesu a není pouhou opomíjenou osobou – je více zapojován do péče o své 

vlastní zdraví. Vývojem také prošla i role sester. V 70. letech 20. století bylo úkolem 

zdravotních sester vykonávat pouze ošetřovatelské činnosti, nikoli vychovávat 

nebo vzdělávat pacienty. V 80. letech 20. století ale edukace nabývá na významu. 

Začíná se zohledňovat uspokojování potřeb pacientů a jejich vzdělávání je více a více 

důležité. Velký nárůst významu edukace v ošetřovatelství můžeme zaznamenat 

v 90. letech 20. století. Hodnota zdraví roste, což se odráží v uplatnění jedince na trhu 

práce a ve společnosti [30]. 

Jak již bylo zmíněno, edukace ve zdravotnictví hraje významnou roli i v samotné 

prevenci. V primární prevenci je edukace zaměřena hlavně na zdravou část lidské 

populace, na prevenci vzniku onemocnění a na doporučení, která jsou pro zdraví 

prospěšná. Sekundární prevence se zaměřuje na nemocnou část lidské populace, 

edukace směřuje pacienty ke změnám postojů a dovednostem, které následně mohou 

pomoci ke zlepšení jejich zdravotního stavu a předcházejí tak vzniku komplikací. 

V terciální prevenci se edukací snažíme zlepšit kvalitu života pacientům, u kterých již 

došlo k nezvratným změnám v jejich zdravotním stavu [29]. 

Edukaci rozdělujeme do tří rozdílných typů. Smyslem základní edukace je 

předání nových znalostí a nácvik dovedností včetně motivace ke změně postojů 

pacientovi či jeho rodině, a to zejména u nově zjištěného onemocnění. V rámci 

reedukace u pacientů navazujeme na již získané vědomosti a dovednosti, které dále 

prohlubujeme. Komplexní edukací rozumíme edukaci v etapách, při které jsou 

předávány pacientům ucelené vědomosti, prospěšné pro jejich zdraví. Je vhodné ji 

realizovat v kurzech [28]. 
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Edukace v ošetřovatelství je prováděna formou edukačního procesu. Edukační 

proces je záměrný, cílený a plánovaný proces, probíhající v pěti, na sebe navazujících 

fázích. Realizuje se ve specifickém prostředí v součinnosti sestry a pacienta, kdy 

sestra – edukátorka – předává konkrétní informace pacientovi – edukantovi. V první 

fázi edukačního procesu sestra získává důležité informace od pacienta (jeho věk, 

pohlaví, osobní anamnézu, postoje k vlastnímu zdraví, …), které postupně analyzuje 

a vyhodnocuje. Na základě vyhodnocení sestra ve druhé fázi edukace diagnostikuje 

konkrétní edukační potřebu a stanoví oblasti, ve kterých pacientovi chybí znalosti. Třetí 

fáze edukačního procesu pak spočívá v přípravě a plánování celé edukace. Sestra si 

stanoví cíle edukace, naplánuje časový harmonogram a prostředky, potřebné k edukaci. 

Dalším krokem tohoto procesu je pak samotné provedení edukace s následným 

vyhodnocením celého edukačního procesu, kdy sestra zjišťuje, zda u pacienta došlo 

k získání nových vědomostí a dovedností [31]. 

3.1 Role sestry – edukátorky 

V současné době jsou kladeny na všeobecné sestry vysoké nároky. Všeobecné sestry 

zastávají mnoho rolí. Plní ošetřovatelské činnosti, stávají se z nich koordinátorky, 

asistentky, manažerky a v neposlední řadě také sestry – edukátorky. Proto, aby mohly 

roli edukátorky vykonávat, potřebují mít odborné znalosti z ošetřovatelství, medicíny, 

psychologie a andragogiky. Měly by samozřejmě ovládat komunikační dovednosti, být 

empatické, umět pacienta motivovat, přistupovat k němu jako k holistické osobnosti 

a uznávat jeho etnicko-kulturní odlišnosti [30]. 

3.2 Edukace pacienta s arteriální hypertenzí 

Edukace pacientů s arteriální hypertenzí by měla být zaměřena na režimová opatření, 

která jsou nedílnou součástí nefarmakologické léčby tohoto onemocnění, ale také 

poskytnout pacientům informace o možnostech správného měření krevního tlaku 

v domácím prostředí. Pacienti by měli být poučeni o negativním vlivu arteriální 

hypertenze na jejich organismus a dopadech pro život. Dále by měl pacient během 

edukace získat informace o samotné nemoci, jejích komplikacích a v neposlední řadě 

i léčbě. Tyto informace pacientům poskytne jejich ošetřující lékař. [32]. 
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3.2.1 Dieta a pohyb 

Již řadu let je známo, že obezita má prokazatelně negativní vliv na arteriální hypertenzi. 

Můžeme tedy říci, že redukce hmotnosti má pozitivní vliv na vysoký tlak. Tato 

informace by pro mnohé pacienty mohla být inspirací ke změně jejich životních návyků 

a k zahájení redukce hmotnosti. Mnoho pacientů má sedavé zaměstnání, zároveň mají 

nedostatek pohybové aktivity a konzumují vysokokalorická, tučná jídla. Proto je nutné 

pacientům vysvětlit, jaká pohybová aktivita je pro ně vhodná a jaká dietní opatření 

povedou k redukci jejich hmotnosti. Základem je změna jídelníčku se zaměřením na 

racionální dietu, omezení soli a zvýšenou pohybovou aktivitou [7]. 

Dietní opatření u arteriální hypertenze pro pacienty lze shrnout do několika 

pravidel. Mezi ně patří větší příjem ovoce a zeleniny (0,5–1 kg denně), omezení 

živočišných tuků ve stravě, zařazení ryb do jídelníčku a vyvarování se konzumace 

průmyslově vyrobených potravin, tzv. fast foodů, konzerv, uzenin. Mezi další dietní 

opatření musíme také zařadit omezení příjmu alkoholu, úpravu dochucování jídel solí 

a redukci hmotnosti, např. zvýšenou pohybovou aktivitou [11]. 

Právě pravidelná fyzická aktivita, jejímž důsledkem dochází k redukci 

hmotnosti, má u hypertoniků příznivý vliv na pokles krevního tlaku. Pohybovou 

aktivitou dochází k zlepšení výkonu srdce, zvyšuje se vitální kapacita plic a urychlují 

metabolické procesy v organismu. Výsledkem pravidelného cvičení může u pacientů 

dojít k zlepšení jejich psychické pohody a zbavení se stresu. V rámci edukace je nutné 

pacientům vysvětlit, jaká fyzická aktivita je pro ně samotné vhodná a jak často se mají 

pravidelnému cvičení věnovat [13]. 

3.2.2 Kouření 

Kouření samo o sobě vliv na zvýšení krevního tlaku nemá. Patří ale mezi rizikové 

faktory ischemické choroby srdeční, proto je důležité, aby pacienti – kuřáci – 

s kouřením přestali [7].  

Každá sestra by u pacientů, kteří kouří, měla provést byť jen krátkou intervenci 

o kouření, a to položit otázku na kouření, popřípadě dát jasná doporučení jak 

s kouřením přestat; předat informační materiál či nabídnout jiná doporučení  

(viz Příloha D). V rámci edukace je důležité pacienta v jeho snaze přestat kouřit plně 

podporovat. Nejdříve je nutné zjistit od pacienta kolik cigaret denně kouří, za jakých 
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podmínek kouří a které situace u něj vedou ke kouření. Poté si sestra s pacientem 

stanoví den, od kterého přestane kouřit a popřípadě v rámci edukace vymyslí náhradní 

řešení těch situací, při kterých byl pacient zvyklý kouřit. Doporučí mu také zbavit se 

veškerých tabákových výrobků. Do procesu odvykání je vhodné také zapojit rodinu 

pacienta, aby jeho snahu přestat kouřit podpořila a případně v jeho přítomnosti také 

omezila kouření. Dále je vhodné spolu s pacientem najít pozitivní stránky nekouření, ať 

už se jedná o ušetřené peníze či ušetřený čas, který může např. strávit procházkami 

venku v přírodě nebo za ušetřené peníze odjet na krásnou dovolenou. Vždy je důležité 

pacienty chválit i za sebemenší pokrok a v jejich snaze přestat kouřit je i nadále 

podporovat. Pokud pacient není schopen sám přestat kouřit, je vhodné mu vysvětlit 

a doporučit specializovaná centra pro závislé na tabáku, kde mu s odvykáním kouření 

rádi pomohou [33]. 

3.2.3 Stres 

Jedním z významných rizikových faktorů arteriální hypertenze je stres. Reakce 

organismu zvýšeným krevním tlakem je považována za normální, je-li způsobena 

jednorázovým stresem. Pokud je ovšem lidský organismus vystaven dlouhodobému 

stresu, pak již tento může způsobit trvale zvýšený krevní tlak. V rámci edukace je tedy 

důležité zjistit od pacientů, zdali jsou vystaveni dlouhodobému stresu či nikoliv. Proto 

v rámci edukace by mělo být pacientům doporučeno vyvarovat se dlouhodobých 

stresových situací [13]. 

3.2.4 Domácí měření krevního tlaku 

Domácí měření krevního tlaku může být pro některé pacienty přínosem v léčbě 

arteriální hypertenze. Nedůvodně zvýšené hodnoty krevního tlaku při návštěvách lékaře, 

kdy pacienti jsou úzkostní a nervózní, mohou být způsobeny tzv. fenoménem bílého 

pláště. Dochází tak ke zvýšení krevního tlaku, a to systolického o 20 mmHg 

a diastolického o 10 mmHg oproti domácímu měření krevního tlaku. Proto je při 

edukaci důležité informovat pacienty o možnostech domácího měření krevního tlaku. 

Pokud je pacient domácímu měření krevního tlaku nakloněn, doporučíme mu vhodný 

tonometr a vysvětlíme, jak krevní tlak doma správně měřit. Měření se provádí po 

klidových 5 minutách, vhodné je měření vždy před požitím léků ráno i večer, vždy ve 
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stejnou dobu a nejlépe 7 dní po sobě. Veškeré hodnoty si pacient zaznamená a záznam 

přinese na další kontrolu k lékaři. Nedílnou součástí edukace je i naučit pacienta znát 

hodnoty krevního tlaku, které jsou považovány za hodnoty nízké, zvýšené či život 

ohrožující a jak v takovém případě postupovat [7]. 
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III Výzkumná část 

4 Cíle a výzkumné předpoklady 

Po prostudování odborné literatury byly pro tuto práci vytvořeny 4 cíle, na které 

navazují 3 výzkumné předpoklady. 

4.1 Cíle 

1. Zmapovat úroveň znalostí pacientů o arteriální hypertenzi. 

2. Zmapovat úroveň znalostí pacientů o komplikacích arteriální hypertenze. 

3. Zjistit úroveň znalostí pacientů o režimových opatřeních. 

4. Vytvořit edukační standard o arteriální hypertenzi pro všeobecné sestry. 

4.2 Výzkumné předpoklady 

1. Předpokládáme, že 95 % pacientů dokáže charakterizovat arteriální hypertenzi. 

2. Předpokládáme, že 70 % pacientů dokáže vyjmenovat komplikace arteriální 

hypertenze. 

3. Předpokládáme, že 70 % pacientů zná režimová opatření, která vedou k prevenci 

komplikací. 

5 Metodika výzkumu 

Výzkumná část bakalářské práce byla zpracována formou kvantitativního výzkumu. Pro 

sběr statistických dat byla použita metoda dotazníku. Formulace dotazníkových otázek 

byly nejdříve otestovány v rámci provedeného předvýzkumu. 

Předvýzkum probíhal v termínu od 21.–27. 9. 2015 v Nemocnici s poliklinikou 

v České lípě. Výzkumného šetření se zúčastnilo 10 respondentů. 5 respondentů bylo 

hospitalizovaných na interním oddělení a 5 respondentů byli pacienti interní ambulance. 

Po vyhodnocení získaných statistických dat byla stanovena procenta pro výzkumné 

předpoklady a upraven dotazník pro hlavní výzkumné šetření. 

Hlavní výzkumné šetření probíhalo v období od 1. listopadu 2015 do 29. února 

2016 na interním oddělení a interní ambulanci Nemocnici s poliklinikou v České Lípě. 
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Předvýzkum i samotné hlavní výzkumné šetření probíhalo se souhlasem ředitelky pro 

ošetřovatelskou péči paní Jaroslavy Navrátilové a se souhlasem vrchní sestry interního 

oddělení paní Marie Kašparové (viz Příloha G). 

5.1 Charakteristika výzkumného vzorku 

V rámci dotazníkového šetření bylo celkem rozdáno 70 dotazníků, a to 35 dotazníků 

hospitalizovaným pacientům a 35 dotazníků pacientům ambulantním. Pro dotazníkové 

šetření byli vybírání pacienti, léčící se s arteriální hypertenzí. Všichni pacienti byli starší 

18 let. Návratnost dotazníků byla 100 %. Hospitalizovaným pacientům byly dotazníky 

rozdávány osobně a ambulantním pacientům rozdávaly dotazníky sestry interní 

ambulance, které byly předem poučeny o jejich vyplnění. 

5.2 Forma dotazníku 

Pro sběr statistických dat byl použit dotazník. Dotazník obsahoval 29 otázek 

(viz Příloha E). Byl otestován v rámci provedeného předvýzkumu a následně po 

vyhodnocení získaných statistických dat upraven pro hlavní výzkumné šetření. Pro lepší 

vyplňování a snadnější pochopení byly některé otázky zjednodušeny (bylo dáno na 

výběr méně možností) a 3 otázky byly úplně z dotazníku vyřazeny pro svoji duplicitu 

a nízkou míru využitelnosti pro následné výzkumné šetření. 

 Dotazník v úvodu obsahuje žádost o jeho vyplnění, instrukce pro respondenta 

a poděkování. Součástí dotazníku jsou tři polytomické výběrové otázky, ve kterých 

respondenti uváděli více odpovědí. Za správně zodpovězené polytomické otázky jsme 

považovali ty, ve kterých respondenti uvedli alespoň tři správné odpovědi. Pokud uvedli 

méně správných odpovědí, byly jejich odpovědi vyhodnoceny jako chybné. 

 Upravený dotazník obsahoval 26 otázek. 16 otázek je uzavřených, 

8 polootevřených a 2 otevřené (viz Příloha F). Ke zjištění základních demografických 

dat byly formulovány čtyři otázky (č. 1–4). V nich jsme od respondentů zjišťovali 

pohlaví, věk, výšku, váhu a nejvyšší dosažené vzdělání. Pro první výzkumný 

předpoklad byly použity otázky č. 5 a 6. Otázky č. 8, 9 a 10 sloužily pro druhý 

výzkumný předpoklad. Třetí výzkumný předpoklad byl vyhodnocen dle otázek č. 14, 

16, 19, 21, 22, 23, 25 a 26. 



 29 

Po navrácení dotazníků byla provedena kontrola získaných dat pro případné 

vyřazení neúplných či špatně vyplněných dotazníků. Kontrolou bylo zjištěno, že všech 

70 (100 %) dotazníků lze použít ke konečnému zpracování. 

6 Analýza výzkumných dat 

Výsledná data byla zpracována do tabulek a sloupcových grafů. Absolutní četnost (ni) je 

v celých číslech. Relativní četnost (pi) je zaokrouhlena na dvě desetinná čísla 

matematicky a je uváděna v procentech. 

Dotazníková položka č. 1 

Tabulka 1 Pohlaví respondentů 

 
ni pi (%) 

Muži 34 48,57 
Ženy 36 51,43 
Celkem 70 100,00 
 

 

Graf 1 Pohlaví respondentů 

Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 70 respondentů (100,00 %), z toho bylo 

34 (48,57 %) mužů a 36 (51,43 %) žen. 
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Dotazníková položka č. 2 

Tabulka 2 Věkové rozlišení respondentů 

 
ni pi (%) 

31–40 2 2,86 
41–50 15 21,43 
51–60 25 35,71 
61–70 14 20,00 
71–80 8 11,43 
81–90 6 8,57 
Celkem 70 100,00 
 

 

Graf 2 Věkové rozlišení respondentů 

V dotazníkové položce č. 2 jsme zjišťovali věkové rozmezí respondentů. Z celkového 

počtu respondentů byli 2 (2,86 %) ve věku 31–40 let, 15 (21,43 %) respondentů uvedlo 

věkové rozmezí 41–50 let, 25 (35,71 %) respondentů uvedlo věkové rozmezí 51–60 let, 

14 (20,00 %) respondentů uvedlo věkové rozmezí 61–70 let, 8 (11,43 %) respondentů 

uvedlo věkové rozmezí 71–80 let a 6 (8,57 %) respondentů uvedlo věkové rozmezí  

81–90 let. 
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Dotazníková položka č. 3 

Tabulka 3 Body mass index (BMI) respondentů 

 
ni pi (%) 

18,5–24,9 (norma) 13 18,58 
24,9–29,9 (nadváha) 26 37,14 
30–34,9 (obezita I. stupně) 25 35,71 
35–39,9 (obezita II. stupně) 4 5,71 
nad 40 (obezita III. stupně) 2 2,86 
Celkem 70 100,00 
 

 

Graf 3 Body mass index (BMI) respondentů 

V dotazníkové položce č. 3 jsme od respondentů zjišťovali jejich výšku v cm a jejich 

váhu v kg. Ze získaných údajů byl spočítán body mass index (BMI). Dle spočítaného 

BMI mělo 13 (18,58 %) respondentů váhu v normě, 26 (37,14 %) respondentů nadváhu, 

25 (35,71 %) respondentů mělo obezitu I. stupně, 4 (5,71 %) respondenti obezitu 

II. stupně a 2 (2,86 %) respondenti obezitu III. stupně. 

Dotazníková položka č. 4  

Tabulka 4 Vzdělání respondentů 

 
ni pi (%) 

Základní 6 8,57 
Vyučen/a 25 35,71 
Střední s maturitou 30 42,86 
Vysokoškolské 7 10,00 
Jiné 2 2,86 
Celkem 70 100,00 
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Graf 4 Vzdělání respondentů 

Dotazníková položka č. 4 zjišťovala úroveň vzdělání respondentů. Základní vzdělání 

uvedlo 6 (8,57 %) respondentů, 25 (35,71 %) respondentů uvedlo vyučeno, 

30 (42,86 %) respondentů uvedlo střední s maturitou, 7 (10,00 %) respondentů uvedlo 

vysokoškolské vzdělání a 2 (2,86 %) respondenti uvedli jiné. 

Dotazníková položka č. 5 

Tabulka 5 Vysvětlení pojmu arteriální hypertenze 

 
ni pi (%) 

Kolísavý krevní tlak 3 4,29 
Opakovaně naměřený nízký TK 2 2,86 
Opakovaně naměřený vysoký TK 62 88,57 
Vysoká hladina cukru v krvi 3 4,28 
Celkem 70 100,00 
 

 

Graf 5 Vysvětlení pojmu arteriální hypertenze 
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V dotazníkové položce č. 5 jsme zjišťovali, zda respondenti dokáží vysvětlit pojem 

arteriální hypertenzi. Kolísavý krevní tlak uvedli 3 (4,28 %) respondenti, opakovaně 

naměřený nízký krevní tlak uvedli 2 (2,86 %) respondenti, opakovaně naměřený vysoký 

krevní tlak uvedlo 62 (88,57 %) respondentů a vysokou hladinu cukru v krvi uvedli 3 

(4,29 %) respondenti. 

Dotazníková položka č. 6 

Tabulka 6 Hraniční hodnota arteriální hypertenze 

 
ni pi (%) 

110/60 mmHg 0 0,00 
120/80 mmHg 1 1,43 
140/90 mmHg 58 82,86 
180/110 mmHg 11 15,71 
Celkem 70 100,00 
 

 

Graf 6 Hraniční hodnota arteriální hypertenze 

V dotazníkové položce č. 6 jsme zjišťovali, zda respondenti dokáží určit hraniční 

hodnotu krevního tlaku. Hodnotu TK 110/60 mmHg neuvedl žádný respondent, 

hodnotu TK 120/80 mmHg uvedl 1 (1,43 %) respondent, hodnotu TK 140/90 mmHg 

uvedlo 58 (82,86 %) respondentů a hodnotu TK 180/110 mmHg uvedlo 11 (15,71 %) 

respondentů. 
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Dotazníková položka č. 7 

Tabulka 7 Doba léčby s arteriální hypertenzí 

 
ni pi (%) 

Méně než rok 5 7,14 
1-5 let 20 28,57 
Více než 5 37 52,86 
Dosud jsem se neléčil/a 8 11,43 
Nevím 0 0,00 
Celkem 70 100,00 
 

 

Graf 7 Doba léčby s arteriální hypertenzí 

V dotazníkové položce č. 7 jsme zjišťovali, jak dlouho se již respondenti léčí s arteriální 

hypertenzí. Dosud se neléčilo 8 (11,43 %) respondentů, méně než rok se léčilo 

5 (7,14 %) respondentů, 1–5 let se léčilo 20 (28,57 %) respondentů a více než 5 let se 

léčilo 37 (52,86 %) respondentů. 
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Dotazníková položka č. 8 

Tabulka 8 Rizikové faktory arteriální hypertenze 

 
ni pi (%) 

Kouření 60 85,71 
Nadměrný příjem soli 61 87,14 
Nadváha 68 97,14 
Odpočinek 1 1,43 
Spánek 2 2,86 
Stres 66 94,29 
Vysoký cholesterol v krvi 45 64,29 
Vysoký cukr v krvi 24 34,29 
Správně 66 94,29 
Chybně 4 5,71 
 

 

Graf 8 Rizikové faktory arteriální hypertenze 

V dotazníkové položce č. 8 jsme zjišťovali vědomosti respondentů o rizikových 

faktorech arteriální hypertenze. Kouření uvedlo 60 (85,71 %) respondentů, nadměrný 

příjem soli 61 (87,14 %) respondentů, nadváhu 68 (97,14 %) respondentů, odpočinek 

1 (1,43 %) respondent, spánek 2 (2,86 %) respondenti, stres 66 (94,29 %) respondentů, 

vysoký cholesterol v krvi 45 (64,29 %) respondentů a vysoký cukr v krvi uvedlo pouze 

24 (34,29 %) respondentů. Celkem tedy správně odpovědělo 66 (94,29 %) respondentů 

a chybně zodpověděli 4 (5,71 %) respondenti. 
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Dotazníková položka č. 9 

Tabulka 9 Výběr komplikací arteriální hypertenze 

 
ni pi (%) 

CMP 7 10,00 
Horečka 59 84,29 
Infarkt myokardu 2 2,86 
Poruchy funkce ledvin 0 0,00 
Poruchy funkce zraku 2 2,85 
Selhání srdce 0 0,00 
Celkem 70 100,00 
 

 

Graf 9 Výběr komplikací arteriální hypertenze 

V dotazníkové položce č. 9 jsme zjišťovali povědomí respondentů o komplikacích 

arteriální hypertenze. CMP jako odpověď zvolilo 7 (10,00 %) respondentů, horečku 

59 (84,29 %) respondentů, infarkt myokardu 2 (2,85 %) respondenti a poruchy funkce 

zraku 2 (2,86 %) respondenti. Poruchy funkce ledvin a selhání srdce nezvolil žádný 

respondent. 

Dotazníková položka č. 10 

Tabulka 10 Vliv komplikací na život 

 
ni pi (%) 

Ano 66 94,29 
Ne 1 1,43 
Nevím 3 4,28 
Celkem 70 100,00 
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Graf 10 Vliv komplikací na život 

V dotazníkové položce č. 10 jsme zjišťovali povědomí respondentů o tom, zdali 

komplikace arteriální hypertenze ohrožují jejich život. 66 (94,29 %) respondentů 

souhlasilo, 1 (1,43 %) respondent nesouhlasil a 3 (4,28 %) respondenti nebyli 

rozhodnuti. 

Dotazníková položka č. 11 

Tabulka 11 Komorbidity respondentů 

 ni pi (%) 
 Ano 24 34,29 

 

Cukrovka 5  
Dna 2  
Onem. srdce 7  
Onem. štítné žlázy 6  
Respirační onem. 3  
Urologické onem. 1  

Ne 46 65,71 
Celkem 70 100.00 
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Graf 11 Komorbidity respondentů 

V dotazníkové položce č. 11 jsme zjišťovali, zdali se respondenti léčí ještě s jiným 

onemocněním. 24 (34,29 %) respondentů se léčí ještě s jiným onemocněním 

a 46 (65,71 %) respondentů se neléčí. 

Dotazníková položka č. 12 

Tabulka 12 Poučení o režimových opatřeních 

 
ni pi (%) 

Ano 66 94,29 
Částečně 0 0,00 
Ne 4 5,71 
Celkem 70 100,00 
 

 

Graf 12 Poučení o režimových opatřeních 
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V dotazníkové položce č. 12 jsme zjišťovali, zdali byli respondenti edukováni 

o režimových opatřeních. Celkem bylo edukováno 66 (94,29 %) respondentů. 

4 (5,71 %) respondenti edukováni nebyli. 

Dotazníková položka č. 13 

Tabulka 13 Edukující osoba 

 ni pi (%) 
Jiná 7 10,00 

 

endokrinolog 1 
 

internista 2 
 

kardiolog 4 
 

Praktický lékař 63 90,00 
Nikdo 4 5,71 
Všeobecná sestra praktického lékaře 4 5,71 
 

 

Graf 13 Edukující osoba 

V dotazníkové položce č. 13 jsme zjišťovali, kým byli respondenti edukováni o 

arteriální hypertenzi. 63 (90,00 %) respondentů uvedlo jako edukující osobu 

praktického lékaře, 4 (5,71 %) respondenti uvedli všeobecnou sestru praktického lékaře 

a 7 (10,00 %) respondentů uvedlo jiného lékaře. 4 (5,71 %) respondenti nebyli nikým 

edukováni. 
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Dotazníková položka č. 14 

Tabulka 14 Užívání medikace 

 
ni pi (%) 

Neužívám 7 10,00 
Užívám dle svých pocitů 0 0,00 
Užívám občas 1 1,43 
Užívám pravidelně 62 88,57 
Celkem 70 100,00 
 

 

Graf 14 Užívání medikace 

V dotazníkové položce č. 14 jsme zjišťovali, zdali respondenti užívají pravidelně léky. 

62 (88,57 %) respondentů léky užívá pravidelně, 1 (1,43 %) respondent užíval občas 

a 7 (10,00 %) respondentů dosud léky neužívalo. Dle svých pocitů žádný respondent 

léky neužíval. 

Dotazníková položka č. 15 

Tabulka 15 Expozice stresu 

 
ni pi (%) 

Ano 40 57,14 
Ne 27 38,57 
Nevím 3 4,29 
Celkem 70 100,00 
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Graf 15 Expozice stresu 

V dotazníkové položce č. 15 jsme zjišťovali, zdali jsou respondenti vystavováni stresu. 

40 (57,14 %) respondentů bylo stresu vystaveno, 27 (38,57 %) respondentů nebylo 

stresu vystaveno a 3 (4,29 %) respondenti nedokázali určit, zdali na ně stres působí. 

Dotazníková položka č. 16 

Tabulka 16 Vliv stresu na krevní tlak 

 
ni pi (%) 

Ano 68 97,14 
Ne 2 2,86 
Nevím 0 0,00 
Celkem 70 100,00 
 

 

Graf 16 Vliv stresu na krevní tlak 

V dotazníkové položce č. 16 jsme zjišťovali povědomí respondentů o vlivu stresu na 

krevní tlak. 68 (97,14 %) respondentů povědomí mělo a 2 (2,86 %) respondenti 

povědomí o vlivu stresu na krevní tlak neměli. 
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Dotazníková položka 17: Podíl kuřáků. 

Tabulka 17 Podíl kuřáků 

 
ni pi (%) 

Ano 11 15,72 

 
1–5 denně 3 

 
6–10 denně 6  
11–15 denně 2 

 
Exkuřák 14 20,00 
Ne 45 64,28 
Celkem 70 100,00 
 

 

Graf 17 Podíl kuřáků 

V dotazníkové položce č. 17 jsme zjišťovali, kolik respondentů kouří. 45 (64,28 %) 

respondentů nekouří, 14 (20,00 %) respondentů kouřit přestalo – jsou exkuřáci – 

a 11 (15,72 %) respondentů stále kouří. 
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Dotazníková položka č. 18 

Tabulka 18 Frekvence užívání alkoholu  

 
ni pi (%) 

Příležitostně 49 70,00 

 

1x měsíc 18 
 

1x týdně 13 
 

2x měsíc 12 
 

2x týdně 2 
 

3x týdně 2 
 

4x ročně 2 
 

Denně 3 4,29 

Nikdy 18 25,71 

Celkem 70 100,00 

 

 
Graf 18 Frekvence užívání alkoholu 
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Tabulka 19 Druhy konzumovaného alkoholu 

 
ni pi (%) 

Pivo 27 38,57 
Tvrdý alkohol 3 4,29 
Víno 22 31,43 
 

 

Graf 19 Druhy konzumovaného alkoholu 

Dotazníková položka č. 18 má dvě části. V první části jsme zjišťovali, kolik 

respondentů konzumuje alkohol a ve druhé části jsme zjišťovali, jaký druh alkoholu 

respondenti konzumují. 18 (25,71 %) respondentů alkohol nekonzumuje, 3 (4,29 %) 

respondenti konzumují denně a 49 (70,00 %) respondentů konzumuje příležitostně. Pivo 

uvedlo 27 (38,57 %) respondentů, víno 22 (31,43 %) a tvrdý alkohol (destiláty) 

3 (4,29 %) respondenti 

Dotazníková položka č. 19 

Tabulka 20 Vliv alkoholu na účinky medikace 

 
ni pi (%) 

Ano 59 84,29 
Ne 1 1,43 
Nevím 10 14,28 
Celkem 70 100,00 
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Graf 20 Vliv alkoholu na účinky medikace 

V dotazníkové položce č. 19 jsme zjišťovali povědomí respondentů o vlivu alkoholu na 

medikaci. 59 (84,29 %) respondentů si myslí, že alkohol má vliv na medikaci, 

1 (1,43 %) si myslí, že vliv nemá a 10 (14,28 %) respondentů nevědělo, jestli alkohol 

ovlivňuje účinky medikace. 

Dotazníková položka č. 20 

Tabulka 21 Dochucování jídel solí a slanými dochucovadly 

 ni pi (%) 
Občas 15 21,43 

 

1x měsíc 1 
 

1x týdně 4 
 

2x měsíc 6 
 

2x týdně 3 
 

3x týdně 1 
 

Ano 24 34,29 
Ne 31 44,28 
Celkem 70 100,00 
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Graf 21 Dochucování jídel solí a slanými dochucovadly 

V dotazníkové položce č. 20 jsme zjišťovali u respondentů, zdali si přisolují jídlo. 

24 (34,29 %) respondentů uvedlo, že si jídlo přisoluje, 31 (44,28 %) respondentů již 

nepřisoluje a 15 (21,43 %) respondentů přisoluje občas. 

Dotazníková položka č. 21 

Tabulka 22 Vliv zvýšeného příjmu soli na krevní tlak 

 
ni pi (%) 

Ano 63 90,00 
Ne 0 0,00 
Nevím 7 10,00 
Celkem 70 100,00 
 

 

Graf 22 Vliv zvýšeného příjmu soli na krevní tlak 
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V dotazníkové položce č. 21 jsme zjišťovali povědomí respondentů o vlivu zvýšeného 

příjmu soli na krevní tlak. 63 (90,00 %) respondentů povědomí mělo a 7 (10,00 %) 

respondentů nebylo rozhodnuto, zda zvýšený příjem soli ovlivňuje krevní tlak. 

Dotazníková položka 22: Nevhodné potraviny. 

Tabulka 23 Nevhodné potraviny 

 ni pi (%) 
Sladké potraviny 26 37,14 
Slané brambůrky, keksy 62 88,57 
Smažené pokrmy 68 97,14 
Syrové ovoce a zelenina 0 0,00 
Tučná jídla 67 95,71 
Vláknina 0 0,00 
Správně  61 87,14 
Chybně 9 12,86 
 

 

Graf 23 Nevhodné potraviny 

V dotazníkové položce č. 22 jsme u respondentů zjišťovali, které potraviny se řadí mezi 

nevhodné u arteriální hypertenze. Sladké potraviny uvedlo 26 (37,14 %) respondentů, 

slané brambůrky a keksy uvedlo 62 (88,57 %) respondentů, smažené pokrmy uvedlo 

68 (97,14 %) respondentů a tučná jídla uvedlo 67 (95,71 %) respondentů. Syrové ovoce, 

zeleninu a vlákninu žádný respondent nevybral. Celkem tedy správně odpovědělo 

66 (87,14 %) respondentů a chybně 9 (12,86 %) respondentů. 
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Dotazníková položka č. 23 

Tabulka 24 Vliv redukce hmotnosti na normalizaci krevního tlaku 

 
ni pi (%) 

Ano 66 94,29 
Ne 1 1,43 
Nevím 3 4,28 
Celkem 70 100,00 
 

 

Graf 24 Vliv redukce hmotnosti na normalizaci krevního tlaku 

V dotazníkové položce č. 23 jsme u respondentů zjišťovali, zdali vědí, že redukce 

hmotnosti má vliv na krevní tlak. Kladnou odpověď vybralo 66 (94,29 %) respondentů, 

1 (1,43 %) respondent vybral odpověď zápornou a 3 (4,29 %) respondenti nevěděli. 

Dotazníková položka 24: Sportovní aktivity respondentů. 

Tabulka 25 Sportovní aktivity respondentů 

 ni pi (%) 
Ano 17 24,30 

 

1x denně, chůze 8 
 

1x měsíčně, běh 1 
 

1x týdně, chůze 2 
 

1x týdně, kolo 2 
 

3x týdně, chůze 1 
 

3x týdně, fitness 2 
 

3x týdně, plavání 1 
 

Ne 53 75,70 
Celkem 70 100,00 
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Graf 25 Sportovní aktivity respondentů 

V dotazníkové položce č. 24 jsme zjišťovali u respondentů, zdali se věnují nějaké 

sportovní aktivitě Následně měli uvést druh a četnost sportovní aktivity. 17 (24,30 %) 

respondentů se věnuje pohybové aktivitě a 53 (75,70 %) respondentů se sportovní 

aktivitě nevěnuje. 

Dotazníková položka č. 25 

Tabulka 26 Vliv sportovní aktivity na krevní tlak 

 
ni pi (%) 

Ano 59 84,29 
Ne 1 1,43 
Nevím 10 14,28 
Celkem 70 100,00 
 

 

Graf 26 Vliv sportovní aktivity na krevní tlak 



 50 

V dotazníkové položce č. 25 jsme od respondentů zjišťovali jejich názor na vliv 

pohybové aktivity na krevní tlak. 59 (84,29 %) respondentů si myslí, že pohybová 

aktivita má vliv, 1 (1,43 %) respondent si myslí, že pohybová aktivita vliv nemá 

a 10 (14,28 %) respondentů nebylo rozhodnuto. 

Dotazníková položka č. 26 

Tabulka 27 Vhodné druhy pohybových aktivit 

 
ni pi (%) 

Chůze 67 95,71 
Jízda na kole 49 70,00 
Judo 0 0,00 
Nordic Walking 44 62,86 
Potápění 0 0,00 
Turistika 51 72,86 
Správně 47 67,14 
Chybně 23 32,86 
 

 

Graf 27 Vhodné druhy pohybových aktivit 

V dotazníkové položce č. 26 jsme u respondentů zjišťovali, která pohybová aktivita se 

řadí mezi vhodné u arteriální hypertenze. Chůzi uvedlo 67 (95,71 %) respondentů, jízdu 

na kole 49 (70,00 %) respondentů, nordic walking 44 (62,86 %) respondentů a turistiku 

51 (72,86 %) respondentů. Judo ani potápění neuvedl žádný respondent. Celkem tedy 

správně odpovědělo 47 (67,14 %) respondentů a chybně 23 (32,86 %) respondentů. 
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7 Analýza výzkumných cílů a předpokladů 

Získaná data z našeho výzkumného šetření jsme zpracovali za pomocí počítačových 

programů Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007 a statistického programu R. Ze 

získaných dat jsme poté vyhodnotili námi stanovené výzkumné předpoklady 

a výzkumné cíle. 

7.1 Výzkumný předpoklad č. 1  

Předpokládáme, že 95 % pacientů dokáže charakterizovat arteriální hypertenzi. 

K tomuto předpokladu se vztahovaly dotazníkové položky č. 5 a č. 6. 

Tabulka 28 Analýza výzkumného předpokladu č. 1 

 
Správně Chybně 

ni pi (%) ni pi (%) 
Ot. 5 Opakovaně naměřený vysoký TK 62 88,57 8 11,43 
Ot. 6 140/90 mmHg 58 82,86 12 17,14 
Aritmetický průměr  85,77  14,23 
 

Z našeho výzkumu vyplývá, že celkem 85,77 % odpovědí na výzkumné otázky bylo 

správných.  

Výsledná data nejsou v souladu z výzkumným předpokladem č. 1. 

7.2 Výzkumný předpoklad č. 2  

Předpokládáme, že 70 % pacientů dokáže vyjmenovat komplikace arteriální hypertenze. 

K tomuto předpokladu se vztahovaly dotazníkové položky č. 8, 9, 10. 

Tabulka 29 Analýza výzkumného předpokladu č. 2 

 
Správně Chybně 

ni pi (%) ni pi (%) 
Ot. 8 Rizikové faktory art. hypertenze 66 94,29 4 5,71 
Ot. 9 Mezi komplikace nepatří 59 84,29 11 15,71 
Ot. 10 Komplikace, ohrožující život 66 94,29 4 5,71 
Aritmetický průměr  90,96  9,04 
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Z našeho výzkumu vyplývá, že 90,96 % odpovědí na dané výzkumné otázky bylo 

správných. 

Výsledná data jsou v souladu s výzkumným předpokladem č. 2. 

7.3 Výzkumný předpoklad č. 3  

Předpokládáme, že 70 % pacientů zná režimová opatření, která vedou k prevenci 

komplikací. K tomuto předpokladu se vztahovaly dotazníkové položky č. 14, 16, 19, 21, 

22, 23, 25, 26. 

Tabulka 30 Analýza výzkumného předpokladu č. 3 

 
Správně Chybně 

ni pi (%) ni pi (%) 
Ot. 14 Užívání léku na art. hypertenzi 62 88,57 8 11,43 
Ot. 15 Vliv stresu 40 57,14 30 42,86 
Ot. 19 Účinky alkoholu na léky 59 84,29 11 15,71 
Ot. 21 Vliv zvýšeného přísunu soli 63 90,00 7 10,00 
Ot. 22 Nevhodné potraviny 61 87,14 9 12,86 
Ot. 23 Redukce váhy 66 94,29 4 5,71 
Ot. 25 Vliv sportovních aktivit 59 84,29 11 15,71 
Ot. 26 Druhy sportovních aktivit 47 67,14 23 32,86 
Aritmetický průměr  81,61  18,39 
 

Z našeho výzkumu vyplývá, že 81,61 % výzkumných otázek bylo zodpovězeno 

správně.  

Výsledná data jsou v souladu s výzkumným předpokladem č. 3. 

8 Diskuze 

Bakalářská práce byla zaměřena na zmapování úrovně znalostí pacientů s arteriální 

hypertenzí, hospitalizovaných na interním oddělení nebo sledovaných na interní 

ambulanci v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě. Pro tuto práci byly stanoveny 

čtyři cíle a k nim tři výzkumné předpoklady. 

Jak uvádí Souček [1], arteriální hypertenze patří mezi nejčastější 

kardiovaskulární onemocnění v České republice, a je považována za významný rizikový 

faktor pro rozvoj dalších onemocnění (např. ICHS, CMP, …). 
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Výzkumu se zúčastnilo celkem 70 respondentů. Mezi respondenty bylo 

34 (48,57 %) mužů a 36 (51,43 %) žen. Přeček [4] uvádí, že ve věkové kategorii  

65–75 let se hypertenze vyskytuje u více než 60 % pacientů Této věkové skupině 

v našem výzkumu odpovídá věkové rozmezí 61–80 let, kde se výzkumu zúčastnilo 

21 (31,42 %) respondentů. V porovnání Petrželová [34] ve své bakalářské práci z roku 

2009 zabývající se arteriální hypertenzí zjistila, že u respondentů ve věkové kategorii 

nad 66 let měla arteriální hypertenzi pouze u 20 (24,10 %) respondentů. Jak ukazuje 

i náš výzkum, arteriální hypertenze se vyskytuje již i v poměrně mladém věku. Ve 

věkové kategorii 31–40 let se výzkumu zúčastnili 2 (2,86 %) respondenti. 

V rámci prvního předpokladu jsme se u respondentů zaměřili na vědomosti, 

týkající se arteriální hypertenze. Zajímavým zjištěním pro nás bylo, že hospitalizovaní 

pacienti prokazují v této oblasti mnohem lepší znalosti. Z celkového počtu 58 (82,86 %) 

správných odpovědí 32 (45,71 %) hospitalizovaných respondentů uvedlo správně 

hodnotu krevního tlaku, a to nejspíše právě z důvodu hospitalizace, neboť při 

hospitalizaci je jim krevní tlak pravidelně měřen a respondenti přitom mohou klást 

otázky na správné hodnoty krevního tlaku. 

Odborná literatura [12] uvádí, že komplikace arteriální hypertenze mohou 

respondenty invalidizovat či usmrtit. Toto zjištění nás vedlo k tomu, abychom položili 

respondentům otázky týkající se komplikací. V dotazníkové položce č. 9 nám 

59 (84,29 %) respondentů odpovědělo správně na otázku týkající se komplikací 

arteriální hypertenze. 11 (15,71 %) respondentů komplikace arteriální hypertenze 

uvedlo chybně. Petrželová [34] ve své bakalářské práci dospěla k závěru, že 33,73 % 

respondentů mělo vědomostní deficit v této oblasti.  

Jak uvádí ve své knize Widimský [7], na vzniku arteriální hypertenze se podílejí 

i rizikové faktory. Nadváhu, jako jeden z rizikových faktorů arteriální hypertenze, 

uvedlo správně 68 (97,14 %) respondentů. Dále Widimský uvádí [7], že hypertenze se 

vyskytuje u obézních pacientů až v 50 %, což nás vedlo ke zjišťování výšky a váhy 

u našich respondentů. Z výsledných údajů jsme poté vypočítali BMI. Z našeho 

výzkumného šetření vyplynulo, že 56 (80 %) respondentů trpí nadváhou různého 

stupně. Náš výsledek koresponduje s fakty Widimského. 

Kouření, jako další rizikový faktor, uvedlo správně 60 (85,71 %) respondentů. 

Samotné kouření nemá znatelný vliv na zvýšení krevního tlaku, ale je jedním 

z významných rizikových faktorů pro vznik aterosklerózy [12]. Z našeho výzkumu jsme 

zjistili, že 59 (84,28 %) respondentů nekouří, což je pozitivní zjištění. O něco vyšší 
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procento nekuřáků – 93,02 % uvádí ve své bakalářské práci z roku 2007, zabývající se 

arteriální hypertenzí Murníková [35]. 

Nadměrný příjem soli jako rizikový faktor uvedlo 61 (87,14 %) respondentů, 

přitom ale 39 (55,71 %) respondentů zároveň uvedlo, že si jídlo přisoluje a celkem 

63 (90,00 %) respondentů uvedlo, že zvýšený příjem soli má vliv na jejich krevní tlak. 

Více jak polovina respondentů tedy sůl v potravě bohužel neomezuje. Vzniká zde tak 

situace, kdy respondenti mají dobré teoretické znalosti, ale dodržování dietních omezení 

v praxi je pro mnohé z nich problematické. 

Stres, jako další rizikový faktor, uvedlo 66 (94,29 %) respondentů. Jak uvádí 

Sovová [13], jednorázový stres je považován za normální, ale je-li respondent vystaven 

dlouhodobému stresu, může to způsobit trvalé zvýšení krevního tlaku. V našem 

výzkumu je pravidelně stresu vystavováno 40 (57,14 %) ze všech respondentů. 

A celkem 68 (97,14 %) respondentů uvedlo, že stres může mít vliv na jejich krevní tlak. 

Vedle mapování úrovně znalostí o arteriální hypertenzi, jejích komplikacích 

nebo režimových opatřeních, jsme i zjišťovali, zda respondenti byli v této oblasti 

edukováni. Respondentů jsme se dotazovali na edukaci o režimových opatřeních a kdo 

je případně edukoval. Z výzkumného šetření vyplynulo, že 66 (94,29 %) respondentů 

edukováno bylo, ale také, že 4 (5,71 %) respondenti edukováni nebyli. 

Juřeníková [29] ve své knize uvádí, že v sekundární prevenci edukace hraje 

poměrně významnou roli. Z našeho výzkumu vyšlo, že naprostá většina všech 

respondentů 63 (90,00 %) byla edukována praktickým lékařem. Všeobecnou sestru 

praktického lékaře jako edukátorku uvedli pouze 4 (5,71 %) respondenti. Edukace patří 

mezi kompetence všeobecné sestry a procento edukovaných pacientů by tak mohlo být 

významně vyšší, nemůžeme zde bez dalších poznatků hodnotit důvod, proč právě tak 

málo respondentů bylo všeobecnou sestrou edukováno. Rovněž neznáme důvod, proč 

4 (5,71 %) respondenti nebyli dosud nikým edukováni. 

Respondentů jsme se dotazovali i na užívání léků, neboť jen jejich pravidelné 

užívání má velký vliv na pozitivní výsledek léčby. V našem výzkumném šetření 

62 (88,57 %) respondentů uvedlo, že léky užívá pravidelně, 1 (1,43 %) respondent 

uvedl, že léky užívá občas a 7 (10,00 %) respondentů léky neužívá. Přibližně stejný 

počet disciplinovaných pacientů měla ve své bakalářské práci i Murníková [35], která 

uvádí, že 89,53 % respondentů užívá pravidelně léky na arteriální hypertenzi. 

Protože léky na arteriální hypertenzi jsou ovlivnitelné alkoholem, položili jsme 

respondentům několik otázek ohledně konzumace alkoholu a jeho vlivu na léčbu 
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arteriální hypertenze. Alkohol nekonzumuje 18 (25,71 %) respondentů. Naopak 

překvapením pro nás bylo, že celkem 3 (4,29 %) respondenti konzumují alkohol denně. 

I přesto, že většina respondentů – 59 (84,29 %) má povědomí o tom, že alkohol 

negativně ovlivňuje účinky léků na arteriální hypertenzi, konzumují ho pravidelně; 

naštěstí většinou konzumují pouze alkoholické nápoje s malým množstvím alkoholu 

(pivo, víno). 

Nedílnou součástí nefarmakologické léčby arteriální hypertenze je zvýšená 

pohybová aktivita. Žádnou pohybovou aktivitu neprovádělo 53 (75,70 %) respondentů. 

Neuspokojivý je i fakt, že pohybové aktivitě se věnovalo jen 17 (24,28 %) respondentů. 

Dle Widimského [7] je nejvhodnější formou pohybové aktivity rychlá chůze. Toto 

zjištění nás vedlo k tomu, položit respondentům otázku, která sportovní aktivita je při 

léčbě arteriální hypertenze považována za vhodnou. Pozitivním zjištěním pro nás bylo, 

že 67 (95,71 %) respondentů uvedlo chůzi jako nejvíce vhodnou pohybovou aktivitu. 

Jako další vhodnou aktivitu uvedli turistiku, nordic walking a jízdu na kole. Zároveň 

59 (84,29 %) respondentů se správně domnívalo, že pohybovou aktivitou lze ovlivnit 

krevní tlak. Respondenti sice vědí, která pohybová aktivita je pro ně vhodná, vědí, že 

i vhodnou pohybovou aktivitou mohou ovlivnit krevní tlak, ale na druhou stranu jich 

53 (75,70 %) vůbec nesportuje a navíc 56 (80,00 %) trpí nadváhou. Petrželová [34] ve 

své bakalářské práci uvádí, že 62,65 % se nevěnuje žádné pohybové aktivitě, což jen 

můžeme svými výsledky potvrdit.  

Další součástí nefarmakologické léčby arteriální hypertenze jsou dietní opatření. 

Rosolová [17] mezi standardně doporučovaná dietní opatření řadí racionální dietu 

s nízkým příjmem energie a přiměřené solení. Respondentů jsme se tedy dotazovali, 

které potraviny je vhodné ze stravy vyloučit. 68 (97,14 %) respondentů uvedlo, že 

nevhodné jsou smažené pokrmy a dále 67 (95,71 %) respondentů uvedla jako nevhodná 

i tučná jídla. To, že je také nutné ze stravy vyloučit slané brambůrky a keksy správně 

uvedlo 62 (88,57 %) respondentů. 

9 Návrh doporučení pro praxi 

Arteriální hypertenze je onemocnění, které probíhá dlouho skrytě a nemusí působit 

lidem žádné obtíže. I proto uložená režimová opatření při léčbě arteriální hypertenze 

mohou pacientům připadat jako zcela zbytečná. Pacienti by si měli uvědomit, že 

zmíněná režimová opatření, pravidelné užívání léků a pravidelné kontroly krevního 
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tlaku pro ně nepředstavují nějakou významnou zátěž, ale účelně pomáhají zabránit 

vzniku komplikací. 

I přes pozitivní výsledky výzkumného šetření bychom měli doporučit všem 

pacientům, aby se aktivně zajímali o své onemocnění a nezaujímali pouhý pasivní 

postoj. Tím, že se budou aktivně podílet na léčbě a dodržovat režimová opatření, mohou 

vést kvalitnější život. Všeobecné sestry by měly pacientům – kuřákům – doporučit 

přestat s kouřením nebo ho významně omezit, obézním pacientům pak redukci 

hmotnosti či vhodnou sportovní aktivitu. Příslušní pacienti by měli být informování 

i o existenci center pro léčbu závislosti na tabáku, kde jim pomohou s jejich závislostí 

nebo o možnostech konzultací v nutričních poradnách, které zájemcům pomáhají 

v redukci nadváhy a změně stravovacích návyků. Nedílnou součástí léčby by měla být 

i součinnost a podpora rodiny. 

Aby všeobecné sestry mohly svým aktivním edukačním přístupem předat 

maximum kvalitních informací svým pacientům, vytvořili jsme návrh edukačního 

standardu (viz Příloha H), který by jim měl pomoci kvalitně edukovat pacienty 

s arteriální hypertenzí. 

  



 57 

IV Závěr 

Arteriální hypertenze patří mezi nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému. 

Dlouho probíhá bez příznaků. Neléčená arteriální hypertenze se tak může projevit až 

svými komplikacemi, které mohou pacienty ohrožovat na životě. Jelikož prevalence 

hypertenze postupně stoupá, může být kvalitní a efektivně vedená edukace velkým 

přínosem pro zkvalitnění života pacientů. 

Teoretická část práce vychází z nejnovějších poznatků literatury. Je věnována 

samotnému onemocnění, příčinám vzniku, rizikovým faktorům pro vznik arteriální 

hypertenze či projevům nemoci samotné. Dále se zaměřuje na edukaci pacientů 

s arteriální hypertenzí a správné technice měření krevního tlaku. I když na toto téma 

bylo zpracováno mnoho výzkumných prací, je toto téma stále aktuální a je nutné se 

k němu vracet. 

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

úroveň znalostí pacientů o arteriální hypertenzi, jejích komplikacích a režimových 

opatřeních. Pro tuto práci jsme si stanovili čtyři cíle. Po vyhodnocení získaných dat 

jsme dospěli k závěru, že všechny cíle této práce byly splněny, včetně vytvoření 

návrhu edukačního standardu pro všeobecné sestry. 
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Příloha A Definice a klasifikace jednotlivých kategorií TK 

Tabulka Definice a klasifikace jednotlivých kategorií TK 

Kategorie systolický tlak  
(mmHg) 

diastolický tlak 
(mmHg) 

Optimální < 120 < 80 
Normální 120–129 80–84 
Vysoký normální 130–139 85–89 
Hypertenze 1. stupně (mírná) 140–159 90–99 
Hypertenze 2. stupně (středně závažná) 160–179 100–109 
Hypertenze 3. stupně (závažná) ≥ 180 ≥ 110 
Izolovaná systolická hypertenze ≥ 140 < 90 

Zdroj: Souček, 2011, s. 41 

  



 

Příloha B Druhy tonometrů 

 

Obrázek 1 Rtuťový tonometr 

Zdroj: autor  

 

 

Obrázek 2 Digitální tonometr pro domácí použití 

Zdroj: autor 

  



 

Příloha C Rozměry gumového vaku (cm) pro různě objemné paže 

Tabulka Rozměry gumového vaku (cm) pro různě objemné paže 

Manžeta Šířka gumového vaku 
(cm) 

Délka gumového vaku 
(cm) 

Obvod paže 
(cm) 

Novorozenecká 3 6 <6 
Kojenecká 5 15 6–15 
Dětská 8 21 16–21 
Malá dospělá 10 24 22–26 
Dospělá 13 30 27–34 
Velká dospělá 16 38 35–44 
Stehenní dospělá 20 42 45–52 

Zdroj: Widimský, 2014, s. 62 

 

 

Obrázek 3 Manžeta pro dospělé 

Zdroj: autor 

  



 

Příloha D Schéma krátké intervence 

Tabulka Schéma krátké intervence 

Ptej se (ASK) zda kouří, případně jak dlouho, jaký tabákový 
výrobek užívá. Nekuřáka pochválit. 

Poraď (ADVISE) 
jasné doporučení přestat, např.: „Přestat kouřit 
je to nejdůležitější,co můžete pro své zdraví 
udělat“ 

Posuď ochotu přestat (ASSESS 
WILLINGNESS TO QUIT) posilovat motivaci, např. podle schématu 5R 

Pomoz (ASSIST) 

pomoci pacientovi hledat nekuřácká řešení pro 
jeho typické kuřácké situace, stanovit den D, 
případně doporučit náhradní terapii nikotinem 
či jinou formu léčby 

Plánuj další postup (ARRANGE 
CONTROLS) 

kontrolní návštěva, leták, doporučení Linky 
pro odvykání kouření 844 600 500 nebo 
některé z Center pro závislé na tabáku 

Zdroj: Malá, 2015, s. 14 

  



 

Příloha E Dotazník pro předvýzkum 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
 

  



 

Příloha F Dotazník pro hlavní výzkum 

 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

Příloha G Protokol k provádění výzkumu 

 
  



 

Příloha H Návrh edukačního standardu 

Název: Sestra jako edukátor u pacientů s arteriální hypertenzí 

 

Charakteristika standardu: standardní ošetřovatelský postup 

Cíl: 

− pacient získá vědomosti o režimu hypertonika 
− pacient získá vědomosti o možnostech aktivního předcházení vzniku nežádoucích 

komplikací 
− zlepšení kvality života chronicky nemocného 

Skupina ošetřovatelské péče: pacienti s arteriální hypertenzí 

Místo použití: lůžková oddělení a ambulantní provozy nemocnice 

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

asistentky, sestry specialistky a zdravotnický záchranář; s odbornou způsobilostí 

k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. 

Odpovědnost za realizaci: vedoucí pracovníci na úseku ošetřovatelské péče 

Platnost standardu: od 1. 9. 2016 

Frekvence kontroly: 1× za 2 roky 

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

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

Autor: Cibulková Jitka 

Schválil/la: 

 

Kritéria struktury 

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

S2 Pomůcky: Ucelený informační materiál pro pacienta, obrázky, psací potřeby, pomůcky k měření 
krevního tlaku – různé druhy tonometrů. 

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

S4 Prostředí: Místnost pro edukaci pacientů 

 

Kritéria procesu 

P1  Sestra se pacientovi představí, ověří si jeho totožnost a vyžádá si jeho souhlas s realizací 
edukace. 

P2  Sestra posoudí edukační naléhavost u pacienta, úroveň jeho znalostí o arteriální hypertenzi, 
compliance k učení se, jeho psychický stav, zhodnotí úroveň spolupráce a dodržování léčebného 
režimu (z dokumentace, pozorováním, rozhovorem, rozhovorem s blízkou osobou pacienta, 



 

pomocí dotazníku). 
P3  Sestra společně s pacientem naplánuje edukaci a formulují cíle edukace. 
P4  Sestra zvolí vhodné metody, formu, pomůcky, časový rámec a způsob hodnocení edukace. Dle 

potřeb pacienta lze edukaci rozdělit do více výukových sezení. Jejich počet je evidován. Mohou 
se jich účastnit i pacientovi příbuzní či známí, dle jeho rozhodnutí. 

P5  Sestra informuje pacienta o obsahu a rozsahu edukace. Sestra poučí pacienta dle stupně jeho 
vědomostí. 
Oblasti edukace: 

− self monitoring krevního tlaku v domácím prostředí 
− správné techniky měření krevního tlaku v domácím prostředí 
− vhodné pomůcky k měření krevního tlaku v domácím prostředí 
− vedení záznamu měření krevního tlaku v domácím prostředí 
− situace, při kterých volat zdravotnickou záchrannou službu nebo navštívit svého praktického 

lékaře či lékaře specialistu 
− léčebný režim – bezpečné užívání léků 
− dietní opatření při léčbě – konzumace nevhodných potravin, příjem soli 
− pitný režim – tekutiny s vysokým obsahem minerálů, alkohol 
− kouření 
− vhodné pohybové aktivity 
− možnosti psychoterapie a psychosociální podpory 
− pravidelné kontroly u lékaře, dodržování jeho doporučení 
− jiné informační zdroje 

P6  Sestra během edukace sleduje neverbální projevy pacienta. 
P7  Sestra uzpůsobí mluvený projev mentálním schopnostem pacienta. 
P8  Sestra ověří po provedené edukaci, zda pacient obsahu porozuměl a získal požadované vědomosti 

a dovednosti. 
P9  Sestra odpoví na položené otázky. 
P10  Sestra provede zhodnocení edukace, informuje o výsledcích pacienta a naplánuje další edukci. 
P11  Sestra přesně zaznamená do edukačního záznamu celý průběh edukace pacienta, který poté 

pacient stvrdí svým podpisem. 

 

Kritéria výsledku 

V1  Pacient zná sestrou, která edukaci vykonává. 
V2  Pacient má subjektivně dostatek informací o léčebných opatřeních. 
V3  Pacient má subjektivně dostatek informací, jak dodržovat léčebná opatření. 
V4  Pacient má vypracován edukační plán. 
V5 V dokumentaci pacienta jsou zaznamenány všechny údaje o proběhlé edukaci. 

 

  



 

Ošetřovatelský audit 

Název: Edukační činnost sestry u pacientů s arteriální hypertenzí 

Lůžková oddělení / ambulantní provoz: 

Auditor/ Auditoři: 

Datum: 

Metody:  Dotaz pro sestru. 

Dotaz pro pacienta 

Dotaz na zaměstnavatele 

Pozorování pacienta 

Pozorování sestry 

Kvalifikační požadavky sestry v osobním spisu 

Kontrola pomůcek 

Kontrola prostředí 

Kontrola ošetřovatelské /zdravotnické dokumentace 

Kontrolní kritéria a metody hodnocení struktury standardu 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne 

S1 
Poskytuje edukační činnost kompetentní 
osoba? 

Kontrola 
kvalifikačních 
požadavků v osobním 
spise. 

1 b. 0 b. 

S2 
Má sestra připravený tonometr a 
fonendoskop? 

Kontrola pomůcek 2 b. 0 b. 

S3 
Obsahují edukační záznamy veškeré 
formální náležitosti? 

Kontrola dokumentace 1 b. 0 b. 

S4 
Zajistila sestra vhodné prostředí pro 
edukaci (klidné, soukromí)? 

Kontrola prostředí 1 b. 0 b. 

Kontrolní kritéria a metody hodnocení procesu standardu 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne 

P1 Představila se sestra pacientovi? 
Pozorování sestry, dotaz 
na pacienta 

1 b. 0 b. 

P2 Ověřila si sestra totožnost pacienta? Dotaz na pacienta 1 b 0 b 

P3 
Zjistila sestra nedostatky ve znalostech 
pacienta o režimových opatřeních? 

Dotaz na sestru, 
kontrola dokumentace 

1 b. 0 b. 

P4 
Naplánovala sestra s pacientem edukaci 
a stanovila cíle edukace? 

Dotaz na sestru, dotaz 
na pacienta 

2 b. 0 b. 

P5 
Zajistila sestra vhodné pomůcky 
k edukaci? 

Pozorování sestry, 
kontrola pomůcek 

1 b. 0 b. 

P6 
Zajistila sestra vhodné prostory k edukaci 
pacienta? 

Dotaz na pacienta 1 b. 0 b. 

P7 Určila sestra obsah a rozsah edukace Dotaz pro pacienta 2 b. 0 b. 



 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne 
společně s pacientem? 

P8 
Sledovala sestra při edukaci neverbální 
projevy pacienta? 

Pozorování pacienta, 
dotaz na sestru 

1 b. 0 b. 

P9 
Přistupovala sestra k pacientovi 
empaticky? 

Pozorování sestry, dotaz 
na pacienta 

1 b. 0 b. 

P10 
Ověřila si sestra vědomosti pacienta po 
provedené edukaci? 

Pozorování sestry, dotaz 
na pacienta 

1 b. 0 b. 

P10 Měl pacient prostor na položení otázek? 
Dotaz na pacienta, na 
sestru 

1 b. 0 b. 

P11 Informovala sestra o výsledcích pacienta? 
Dotaz na pacienta, dotaz 
na sestru 

1 b. 0 b. 

P12 Naplánovala sestra další návštěvu? Dotaz na pacienta 1 b. 0 b. 

P13 
Provedla sestra standardní záznam 
o provedené edukaci do zdravotnické 
dokumentace? 

Kontrola dokumentace, 
dotaz na sestru 

1 b. 0 b. 

Kontrolní kritéria a metody hodnocení výsledku standardu 

Kód Kontrolní kritéria Metoda hodnocení Ano Ne 
V1 Představila se sestra pacientovi? Dotaz na pacienta 1 b. 0 b. 

V2 
Byla edukace uzpůsobena dle prověřených 
znalostí pacienta? 

Dotaz na sestru 1 b. 0 b. 

V3 
Získal pacient ucelený soubor informací 
o režimových opatřeních? 

Dotaz na pacienta 1 b. 0 b. 

V4 
Umí pacient definovat režimová opatření 
a jejich vliv na léčbu? 

Dotaz na pacienta 2 b. 0 b. 

V5 
Jsou zaznamenány všechny údaje o 
edukaci v pacientově dokumentaci? 

Kontrola dokumentace 1 b. 0 b. 

 

Celkový součet bodů (struktura + proces + výsledek): 

Standard je splněný při dosažení počtu 22-27 bodů (80–100 %). 

Standard je nesplněný při dosažení méně než 22 bodů (< 80 %). 

 

Zdroj šablony: [36] 


