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OBEZITA

• Globální epidemie (WHO)

• Není jen estetický problém

• Chorobný stav spojený se zvýšenou morbiditou a mortalitou

• Doprovázena četnými zdravotními komplikacemi

• Pro 40letého člověka znamená obezita zkrácení očekávané délky života 
přibližně o 7 let



OBEZITA

Zvyšuje riziko vzniku:

 srdečních onemocnění

 infarktu myokardu

 některých typů rakoviny

 diabetu mellitu II. typu
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DEFINICE

https://www.quora.com/What-do-the-labels-overweight-and-obesity-mean



STATISTIKA

http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2011/team01is-si/index.shtml



STATISTIKA

http://roguehealthandfitness.com/genes-hardly-matter-health-obesity/



RIZIKA PŘI HOSPITALIZACI

• Zvýšené riziko infekčních komplikací

• Zhoršené hojení ran

• Vyšší výskyt dekubitů a hluboké žilní trombózy

• Potřeba delší umělé plicní ventilace  



ÚSKALÍ V INTENZIVNÍ PÉČI

Zajištění cévního přístupu, monitorování oběhu:

 obtížná kanylace cévního vstupu → použití ultrazvuku

 případné zajištění arteriálního katétru

 správně zadané tělesné parametry u monitorace hemodynamiky

 správná šíře manžety při neinvazivním měření krevního tlaku
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ÚSKALÍ V INTENZIVNÍ PÉČI

Vliv na dýchání a umělá plicní ventilace:

 častější výskyt atelektáz a syndromu spánkové apnoe

 častější potřeba umělé plicní ventilace

 problematické zajištění dýchacích cest (anatomické abnormality)

 obtížné udržení průchodnosti dýchacích cest 

 chybné nastavení ventilátoru z důvodu zhoršené plicní poddajnosti

 vyšší riziko reintubace
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ÚSKALÍ V INTENZIVNÍ PÉČI

Riziko infekce a sepse:

 vyšší výskyt katétrových sepsí

 zvýšené riziko pneumonie

 vyšší výskyt infekce močových cest
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ÚSKALÍ V INTENZIVNÍ PÉČI

Prevence hluboké žilní trombózy:

 podávání antikoagulancií (Clexane)

monitorace antikoagulační léčby

 včasná mobilizace pacientů

 pneumatická komprese dolních končetin
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ÚSKALÍ V INTENZIVNÍ PÉČI

Dávkování léků:

 komplikované adekvátní podávání léků – anestetika; analgetika

 správně zvolená dávka antibiotik



ÚSKALÍ V INTENZIVNÍ PÉČI

Nutriční podpora:

 riziko malnutrice

 problematické spočítání energetické potřeby pacienta



NÁROKY KLADENÉ NA ZDRAVOTNÍKY

• Odborná stránka problematiky

• Technické znalosti 

• Fyzická zdatnost

• Psychická odolnost



PROBLÉMY OŠETŘOVÁNÍ

• Ošetřovatelská náročnost

• Nebezpečí úrazu ošetřujícího personálu 

• Posouzení reálných možností a schopností pacienta 

• Speciální vybavení – lůžko, antidekubitní matrace, zobrazovací technika, 
operační stůl a nástroje



PREVENCE DEKUBITŮ

• Hygienická péče o pacienta:

minimálně o 20 minut delší 

 velká rozloha těla

 špatně přístupné partie

 obtížná spolupráce ze strany pacienta
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PREVENCE DEKUBITŮ

•Prevence poruchy kožní integrity:

 vhodně zvolená matrace

 pravidelné polohování

 zvýšená péče o pokožku a kožní řasy (břišní stěny, okolí pupku)

 zvýšená péče o vyprazdňování pacienta

 zručnost při přikládání kompresivních punčoch, bandážování dolních 
končetin event. pneumatického kompresivního systému

 včasná rehabilitace včetně mobilizace pacienta
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PREVENCE DEKUBITŮ

• Polohování pacienta:

 fyzicky náročné 

 zvýšené riziko při přesunech pacienta např. při vyšetření 

 důsledná kontrola polohy pacienta

 polohovací pomůcky odpovídající velikosti pacienta



Ondřej Hloch

http://new.propedeutika.cz/?p=213



DOPORUČENÍ PRO ZDRAVOTNÍKY

• Komfort, důstojnost, respekt a soukromí pacientů

• Pochvala pacientů a vhodný postoj veškerého personálu 

• Docílení samostatnosti, soběstačnosti a celkové spokojenosti pacientů  
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DĚKUJEME ZA POZORNOST


