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Cíl práce  

Zmapovat zkušenosti a znalosti v oblasti invazivní a neinvazivní monitorace pacienta na 

urgentním příjmu z pohledu všeobecných sester a zdravotnických záchranářů.  

Úvod do problematiky 

Oddělení urgentní péče je vysoce kvalifikovaná oblast zdravotní péče  víceoborového charakteru. 

Jsou zde ošetřováni pacienti především se selhávajícími životními funkcemi a nebo v přímém 

ohrožení života. Specifikem oddělení urgentních příjmů je rychlá diagnostika a léčba akutních 

stavů. Kromě kvalitní monitorace vitálních funkcí za použití invazivních i neinvazivních metod je 

nutná přesná interpretace získaných hodnot. Proto je úroveň znalostí všeobecných sester a 

zdravotnických záchranářů v této problematice zcela zásadní. 

Metody 

Kvantitativní výzkum metodou dotazníkového šetření  probíhal na pěti urgentních příjmech s 

vysokoprahovými lůžky,  a to  ve FN Brno Bohunice, FN U sv. Anny v Brně, FN Olomouc, FN 

Hradec Králové a Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně. Následné vyhodnocení bylo provedeno 

statistickým rozborem. Cílenými otázkami bylo sledováno použití invazivní monitorace u pacienta s 

vybranými diagnózami (invazivní arteriální tlak, centrální žilní tlak, intraabdominální tlak, EtCO2), 

dále pak četnost neinvazivní monitorace (tělesná teplota, stav vědomí, bolest, 

karbonylhemoglobin). Další otázkami bylo zjišťováno, jaké mají všeobecné sestry a zdravotničtí 

záchranáři znalosti v oblasti technického zajištění aplikace invazivní monitorace. Další položky 

zjišťovaly, jaké mají vědomosti všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři v oblasti monitorovaných 

hodnot u vybraných kritických stavů.  

Výsledky 

 

Doporučení pro všeobecné sestry a zdravotnické 

záchranáře:  

 

 Dodržujte vždy platné postupy.  

 

 I méně závažným situacím věnujte pozornost.  

 

 Vždy zajistěte dostatečnou monitoraci pacienta. 
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