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Úvod

Poskytování ošetřovatelské péče je soubor specializovaných činnos-
tí vedoucí k uspokojování potřeb pacienta, kterému je poskytová-
na zdravotní péče za účelem ochrany, upevnění a návratu zdraví 
týmem kvalifi kovaných pracovníků.

Aby byla ošetřovatelská péče účinná, efektivní a byla posky-
tována kontinuálně, je nutné, aby vzájemný kontakt všech péči 
poskytujících byl bezproblémový, a to i po stránce vzájemné ko-
munikace. Vzájemná komunikace často naráží na skutečnost, že je 
zcela rozdílná terminologie, či spíše, že je obsah jednoho pojmu vy-
světlován na několika pracovištích odlišně, což jistě není v pořádku.

Aby nedocházelo ke zbytečným sporům a nejasnostem, musí 
být používány výrazy, jejichž obsah je jednoznačný – tedy tako-
vý, který nepřipouští několikerý význam. Takový termín by pak 
měl být užíván nejen všemi účastníky zdravotní péče, především 
však poskytovateli zdravotní péče, tj. lékaři, sestrami, sanitáři, ale 
i konzumenty zdravotní péče, tj. pacienty i doprovodem pacientů, 
ekonomy i právníky.

Jednotná terminologie je také základním předpokladem úspěš-
ného poučení pacientů a důležitým nástrojem jejich zdravotní 
výchovy.

Je vhodné rovněž připomenout, že z hlediska ochrany sester je 
správně vedená zdravotnická dokumentace jedním ze základních 
důkazů, že poskytovaná péče byla poskytovaná lege artis. A správně 
vedená dokumentace musí mít správnou terminologii.

Publikace je určená sestrám, které již ošetřovatelskou péči 
poskytují, i těm, které ji řídí nebo kontrolují, ale i studentkám 
připravujícím se na obtížné, ale důležité povolání.

autoři
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Slovníček pojmů

A

Absces

Absces je zánětlivé onemocnění, které je ohraničené, tvořené 
dutinou vyplněnou hnisem a buněčným detritem. Sestra se 
nejčastěji setkává s abscesem v podkoží, i když se může vyskyt-
nout v kterémkoliv orgánu. Závažný je absces v plicích nebo 
játrech. Léčba abscesu bývá komplexní. Spočívá v odstranění 
hnisavého obsahu otevřením dutiny s drenáží dutiny nebo 
punkcí dutiny za současného podávání antibiotik dle citlivosti 
mikrobů, které absces způsobily. Absces může být také sterilní.
Sestra v dokumentaci správně zapsala: V pravé gluteální krajině 
je ohraničené zarudlé vyklenutí velikosti 5 × 5 cm.

Adheze

Adheze – česky srůsty – vznikají v různé míře zpravidla po ope-
racích, nejčastěji v dutině břišní. Srůsty vznikají i po úspěšně 
odléčených zánětech. Vzniku srůstů nelze zabránit a vznikají 
i při správném postupu. Srůsty jsou také příčinou poruch 
střevní pasáže, kterou je nutné řešit operací.
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Afekt

Afekt je náhle vzniklá reakce na psychickou nebo fyzickou 
zátěž, kterou osoba vnímá jako neúměrnou. Afekt může být 
přiměřená reakce, nebo – a to častěji – nepřiměřená reakce. 
Projevuje se křikem, motorickým neklidem a gestikulací.
U pozůstalých se může sestra setkat s afektem, který by za jiných 
okolností byl označen za nepřiměřený.

Afty

Afty jsou patologické efl orescence, puchýřky na sliznici dutiny 
ústní vyvolané viry. Afty jsou pacienty vnímány jako velmi 
bolestivé onemocnění. A matky vnímají afty u dětí jako zá-
važná onemocnění nebo za příznaky závažných onemocnění.
Správný záznam sestry: V dutině ústní jsou mnohočetné, bolestivé 
puchýřky velikosti 2–5 mm s kalným obsahem, bolestivé, některé 
prasklé. Spodina je zarudlá.

Agonie

Agonie je stav hlubokého bezvědomí, se kterým se sestra se-
tkává u nemocných s infaustní prognózou před smrtí. Stav se 
také označuje jako agonální stav.
Tento termín se musí užívat citlivě a uvážlivě, neboť příbuzní 
nevhodné označení „Pacient je v agonii,“ vnímají často jako 
pejorativní.
Chybou je označení pacienta s hypoglykemií za stav v agonii.
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Agens

Agens označuje to, co vyvolává nežádoucí stav nebo onemoc-
nění. Pokud vyvolává infekt, označujeme ho jako infekční 
agens, kterým může být bakterie, virus nebo plíseň.

Agravace

Agravace označuje stav, kdy pacient účelově zveličuje svoje ob-
tíže, které má. Zpravidla jsou zveličovány bolesti, které pacient 
označuje jako hrozné, nesnesitelné. Zveličovány také bývají 
poruchy hybnosti pohybového aparátu, zejména poúrazové. 
Agravaci je nutné odlišit od simulace.

Akutní

Akutní – česky náhle vzniklé. Akutní může být onemocně-
ní, akutní zánět slepého střeva, akutní může být krvácení ze 
žaludečního vředu, ale akutní může být i potřeba poskytnutí 
zdravotní péče.
V současné době se prosazuje termín akutní medicína.

Algosedace

Algosedace – též analgosedace – je stav též označovaný jako 
umělý spánek, ke kterému dochází chtěně, účinkem cíleně 
podaných léků. Je indikována u pacientů, u kterých je třeba 
jejich celkové zklidnění, snížení vnímání bolesti a snížené vní-
mání negativních vjemů z okolí. Algosedací je vědomí pacien-
tů výrazně ovlivněno, ale na rozdíl od anestezie je zachováno.
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Alterace

Alterace je označení zjištěné změny hodnoty sledované funkce. 
Sestra se setkává s alterací ozev plodu, s alterací monitorova-
ných životních funkcí na JIP nebo ARU. Alterace signalizuje 
závažný stav. Alteraci musí sestra neprodleně hlásit a provést 
o ní záznam v dokumentaci.
Správný záznam sestry: V 19.10 hodin u pacientky Novákové 
došlo k alteraci ozev plodu, ihned hlášeno MUDr. Horákovi.

Ambulance

Ambulance je část zdravotnického zařízení, kde je poskytová-
na preventivní, diagnostická a léčebná péče pacientům, kte-
ří po poskytnuté péčí ze zdravotnického zařízení odcházejí. 
Ambulance bývají označeny oborem nebo činností, která je 
v nich provozována: traumatologická ambulance, ambulan-
ce pro choroby prsu, neurologická ambulance, chirurgická 
ambulance.

Amnézie

Je stav, kdy si pacient na větší či menší časové období na 
události nepamatuje. S amnézií se setkáváme u pacientů po 
závažnějších úrazech hlavy. Po otřesu mozku bývá retrográdní 
amnézie, kdy si pacient nepamatuje na události před úrazem. 
Amnézie provází různá onemocnění centrálního nervového 
systému. Amnézii zjišťujeme po epileptickém záchvatu, ale 
i po různých intoxikacích, včetně intoxikace po požití většího 
množství alkoholu.
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Amnézie je též průvodním jevem algosedace podané pa cientům 
v rámci intenzivní nebo resuscitační péče. Pokud si pacient ne-
pamatuje na úraz, označuje se stav jako retrográdní amnézie.
Správný záznam sestry: Na úraz a bezprostřední okolnosti před 
a po úrazu si nepamatuje.

Amputace

Amputace je oddělení konečné části těla. Amputace je chirur-
gický výkon, kdy je amputována končetina postižená patolo-
gickým procesem. Amputováno je ale také rektum, konečná 
část střeva nebo prs.
Zvláštním druhem je traumatická amputace, kdy při úrazu 
dojde k oddělení opět konečné části těla.

Anamnéza

Anamnéza – česky předchorobí – označuje soubor informací, 
které souvisejí s vyšetřovaným nebo ošetřovaným pacientem. 
Tyto informace ošetřující potřebují k plnění svých úkolů, tj. 
ke stanovení správné diagnózy a bezpečného léčení. Sestra 
ani lékař nejsou oprávněni získávat informace, které nepotře-
bují k plnění povinností. Sestra je oprávněna odebírat ošet-
řovatelskou anamnézu. Anamnestické údaje sděluje pacient, 
příbuzní, doprovod pacienta. Anamnestické údaje jsou často 
pacientem i účelově zkreslovány. Anamnestické údaje jsou 
označovány jako citlivé osobní údaje, a proto jsou chráněny 
zákonem uloženou povinnou mlčenlivostí.
Je hrubou chybou, pokud v ošetřovatelské dokumentaci není zá-
znam o alergii.

+
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Anestezie

Anestezie celková
Celková anestezie je postup, při kterém se pomocí speciál-
ních léčebných přípravků – anestetik – navodí u pacienta stav 
bezvědomí a nevnímání bolesti. Anestetika jsou pacientovi 
aplikována inhalačně, nebo nitrožilně.
Celková anestezie je užívána především u větších operačních 
zákroků řady operačních lékařských oborů, ale i některých 
výkonů diagnostických, zejména prováděných u dětí.
S podáním celkové anestezie musí pacient po poučení vyslovit 
písemný souhlas. Anestezii podává tým tvořený anesteziolo-
gem a sestrou specialistkou – anesteziologickou sestrou.
Při edukaci je nutné pacienta poučit, že celková anestezie je zá-
važný zdravotnický výkon, který může být provázen komplika-
cemi i při správném provedení.

Anestezie místní, lokální
Při lokální anestezii se pomocí speciálních přípravků – lokálních 
anestetik a některých dalších speciálních přípravků odstraní 
vnímání bolesti v místě, kde je prováděn operační zákrok. 
 Pacient nevnímá bolest, ale je při plném vědomí.  Anestetikum 
se podává většinou injekčně. Místní znecitlivění je užíváno 
u menších operačních zákroků a provádí ho operatér.
O alergii je vždy nutný záznam v dokumentaci.

Anestezie svodná
Je postup znecitlivění, při které je anestetikum aplikováno in-
jekčně k nervu. Znecitlivění nastává periferně od místa apliko-
vaného anestetika. Pacient necítí bolest a je při plném vědomí.
Svodná anestezie se užívá nejčastěji ve stomatologii a u výkonů 
na končetinách.
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Anestezie epidurální
Je postup znecitlivění, při kterém se anestetikum aplikuje 
epidurálně obvykle v oblasti bederní páteře. Znecitlivění na-
stává níže od aplikovaného místa. Pacient je při plném vědo-
mí, bolest v anestezované oblasti necítí.
Epidurální anestezie se užívá při některých výkonech uro-
logických, gynekologických nebo při výkonech na dolních 
končetinách.

Anetik, anetický

Člověk, který je necitlivý ve smyslu emocí. Anetik není em-
patický, nemá soucit. Fyzickou bolest při vlastním úrazu však 
anetik cítí a i anetický pacient se při bolestech dožaduje anal-
getické medikace.

Anorexie

Anorexie – česky nechutenství – označuje stav, kdy pacient 
nemá chuť k jídlu. Tento stav provází některá onemocnění 
a můžeme se s ním setkat i při užívání léků. Tento stav je 
třeba zásadně odlišovat od mentální anorexie, kdy pacientka 
jídlo odmítá.
Mentální anorexie je již psychická porucha, při které se pa-
cientka od určitého stadia již neovládá, a bez léčby může vést 
i ke smrti. Léčba je komplexní a dlouhodobá.

Anurie

Anurie nebo-li zástava tvorby moči je závažný, obtížně léči-
telný stav, který, pokud trvá delší dobu, vede ke smrti. Po-
stihuje dětské pacienty s vrozeným onemocněním ledvin. 
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U dospělých vzniká jako následek zánětlivých onemocnění 
ledvin.  Anurie provází některé otravy. Řešením tohoto stavu 
je dia lýza. Anurii je třeba odlišit od retence moči.

Apatie

Apatie – česky nezájem. Apatický pacient nejeví zájem o okolí. 
Je mu lhostejné, jaké léky bere, nezajímá ho výsledek vyšetření. 
Apatický pacient má zachované vědomí, rozlišovací i ovládací 
schopnosti, je orientovaný časem, místem i osobou.
Správný záznam sestry: Pacient je apatický, bez zájmu, poučení 
o ošetřování stomie odmítá.

Aplikace

Aplikace označuje způsob, kterým lékař nebo sestra podá-
vá diagnostický nebo léčebný přípravek, případně přípravek 
v rámci prevence. Přípravky se podávají per os – ústy, a to 
tablety, dražé, pilulky, roztoky, čaje, nebo parenterálně – mimo 
ústa v  infuzích nebo injekcí nitrožilně, do svalu, pod kůži, 
do kůže, nitrotepenně (intraarteriálně), do kosti (intraoseál-
ně), nebo inhalačně. Léky se také aplikují zevně, a to roztoky, 
masti, krémy, pasty a náplasti. Některé léčebné přípravky se 
podávají per rektum – do konečníku, např. čípky, klyzma. 
Aplikovat také lze fyzikální terapii.

Arytmie

Arytmie je porucha srdečního rytmu, která se projevuje zrych-
lením tepu (tachykardie), nebo zpomalením tepu (bradykar-
die) nebo nepravidelností tepu. Arytmie provází nejen srdeční 
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onemocnění, ale řadu jiných onemocnění a závažných stavů. 
Arytmie může být také vyvolána léky nebo hypoxií.
Tachykardie při afektu se neoznačuje jako arytmie.

Asistovaná sebevražda

Asistovaná sebevražda je protiprávní postup hodnocený a sank-
cionovaný jako trestný čin. Při asistované sebevraždě fyzická 
osoba s vědomím, co činí, připraví na žádost smrtící látku jiné 
osobě – zpravidla nemocnému – s tím, že ten ji sám vezme 
a aplikuje si ji za účelem chtěného ukončení života.
Akcentace je kladena na to, že aktivní je tu osoba, která si sama 
připravenou látku vezme.
Sestra, která by pacientovi trpícímu maligním onemocněním 
obstarala hypnotikum s tím, že věděla, že pacient chce spáchat 
suicidium, postupovala protiprávně – byť v dobré víře, že činí 
pacientovi dobře.

Atonie

Atonie – česky ochablost – je ztráta tonu svalstva, obvykle 
jako následek poruchy inervace, nejčastěji postižením cent-
rálního nervového systému. Postihuje jak novorozence, tak 
i osoby starší.

Atrofi e

Je pojem, kterým se označuje česky vychudnutí, které vzniká 
nejčastěji snížením nebo úplnou nečinností orgánu nebo po-
ruchou jeho inervace.


