
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov

Informační leták pro příbuzné 
pacientů hospitalizovaných na 

odd. ARO a JIP Nemocnice Kyjov

Váš příbuzný je v současné době hospitali-
zován na anesteziologicko-resuscitačním 
oddělení (ARO), nebo na jednotce inten-
zivní péče (JIP). Je napojen na monitor, má 
kolem sebe spoustu „hadiček“ a tento leták 
Vám pomůže pochopit, proč tomu tak je.

Jednotka intenzivní péče 
chirurgického oddělení (Chir. JIP)
V současné době se na chirurgickém oddělení provádí široké 
spektrum urgentních i plánovaných výkonů v oblasti břišní, 
a cévní chirurgie a traumatologie.

Následnou odbornou péči operovaných pacientů zajišťuje 
na vysoké technické úrovni vybavená mezioborová jed-
notka intenzivní péče. Zvyšující se technická vybavenost 
a zavádění nových operačních postupů zvyšuje úroveň péče 
o chirurgické nemocné.

Žaludeční sonda – tenká hadička zavedená nosem do žalud-
ku k odvodu žaludečního obsahu. Fixuje se náplastí k nosu 
a napojuje na sběrný sáček. Žaludeční sonda se také zavádí 
pro zajištění výživy pacienta. 

Návštěvní doba
Návštěvní doba je každý den od 14.00 do 16.00 hod. Po 
domluvě s lékařem jsou možné návštěvy i mimo vyme-
zené hodiny.

Pokud přijdete na návštěvu
 ■ zvoňte a vyčkejte příchodu sestry
 ■ oblečte si ochranný plášť a návleky na obuv
 ■ pokud přinesete svému příbuznému jídlo a pití, 

konzultujte se sestrou, zda je vhodné mu je dát
 ■ pokud chcete informace o zdravotním stavu pacien-

ta, požádejte sestru, ať vyhledá lékaře
 ■ nedotýkejte se přístrojů a nelekejte se jich
 ■ pokud budete požádáni o opuštění oddělení nebo 

přerušení návštěvy, neprodleně tak učiňte, nejspíš 
potřebuje ošetření jiný pacient

 ■ nedoporučujeme návštěvy dětem do 15 let

Kontakty
Oddělení ARO
tel.: 518 601 332
Oddělení Int. JIP 1
tel.: 518 601 615

Oddělení Int. JIP 2
tel.: 518 601 616
Oddělení Chir. JIP
tel.: 518 601 514

dí dle potřeby, jinak za 24 hodin. Zdravotnický personál 
kontroluje funkčnost obvazu, prosakování krve nebo se-
kretu, kontroluje okolí operační rány, zarudnutí a možné 
příznaky infekce. Převazy operačních ran se provádějí za 
přísně aseptických podmínek pomocí sterilních nástrojů, 
sterilního krytí a dezinfekčních roztoků. Stehy se obvykle 
vytahují 7.–10. den po operaci. 

Souprava ke kanylaci centrální žíly
Nemocnice Kyjov

 Drén

Urgentní příjem

Enterální sonda – tenká hadička zavedená nosem do ten-
kého střeva k zajištění dlouhodobější výživy. Zavádí se na 
RTG oddělení pod rentgenovou kontrolou nebo v průběhu 
operačního výkonu na operačním sále.
PEG – tenká hadička, která je zavedena do žaludku přes 
břišní stěnu k zajištění dlouhodobější výživy (6 týdnů 
a více). Do hadičky se následně podává plnohodnotná 
strava.
Operační rána – po operačním zákroku je operační rána 
kryta sterilními mulovými čtverci. První převaz se prová-

Drény – používají se k odvodu nežádoucích tekutin z těla. 
Jsou zhotoveny z gumy, PVC nebo silikonu. Drény jsou 
aktivní (jsou napojené na zdroj podtlaku), pasivní (od-
vedené do sterilního krytí) a spádové (jsou svedeny do 
sběrného sáčku).

Žaludeční sonda



Anesteziologicko-resuscitační 
oddělení (ARO)
Oddělení ARO poskytuje péči anesteziologickou, resusci-
tační a léčbu bolesti.

Resuscitační – lůžková část ARO zajišťuje péči o pacienty se se-
lháním jedné nebo více základních životních funkcí nebo 
o ty, kterým toto selhání hrozí (dechová nedostatečnost, 
srdeční selhání, cévní mozkové příhody s bezvědomím, 
stavy po kardiopulmonální resuscitaci, těžké úrazy, stavy 
po náročných a komplikovaných operačních výkonech, 
těžké infekce, otravy a další). Vysoce erudovaný a zkušený 
personál zde poskytuje pacientům komplexní specializo-
vanou zdravotní péči. Návštěvy u pacientů jsou vždy po 
dohodě s ošetřujícím personálem. Přestože jsou v umělém 
spánku, můžete se jich dotýkat nebo na ně mluvit.
Telefonické informace o pacientech ARO podáváme po 
předchozí domluvě s pacientem nebo rodinnými přísluš-
níky pacienta.

Extubace – vytažení trubič-
ky z průdušnice. Provádí 
se tehdy, je-li pacient při 
vědomí a může sám do-
statečně dýchat a odkašlat. 
Dýchací přístroj (ventilátor) 
– zajišťuje umělé dýchání, 
přístroj dýchá za pacienta 
nebo mu s dýcháním po-
máhá. Umožňuje přívod 
vyššího množství kyslíku 
do organismu.
Bazální stimulace – mnozí 
pacienti se ve své těžké ne-
moci stávají zcela závislý-
mi na péči lékařů a sester, 
proto se na našem odděle-

ní snažíme o co nejosobnější ošetřovatelskou péči, která 
pacientům umožní znovu vnímat a cítit své tělo, naučí je 
komunikovat s okolím beze slov, pomůže jim při orientaci 
v prostoru a čase. Tato péče se odborně nazývá bazální sti-
mulací (stimuluje základní lidské smysly) a jejím cílem je 
pomoci pacientovi složité období hospitalizace zvládnout 
a dát mu pocit jistoty. Základním principem konceptu je 
zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a stimulací vní-
mání organismu mu umož-
nit lépe vnímat okolní svět 
a poté s ním navázat ko-
munikaci. Předpokladem 
kvalitní a účinné stimulace 
vnímání je získání kvalitní 
autobiografické anamnézy 
od rodiny či nejbližších 
klienta. 
Dialyzační přístroj (umělá led-
vina) – umožňuje částečně 
nahradit funkci ledvin, 
slouží k čištění krve po-
mocí dialyzátoru. Vyžaduje 
zavedení speciální silné ha-
dičky do žíly v třísle nebo 
na krku.

Jednotka intenzivní péče 
interního oddělení (Int. JIP)
Na Int. JIP jsou hospitalizováni pacienti se selháváním 
základních životních funkcí.

Monitor – slouží ke snímání srdečního rytmu a my jsme 
díky tomu informováni o každé nesrovnalosti. Slouží 
i k měření tlaku a saturační čidlo (pacient ho má na prstu 
ruky nebo na uchu) nám říká o zásobení krve kyslíkem. 

Infuzní pumpa nebo 
infuzní dávkovač – 
přesně dávkují léky 
a infuze, které pře-
depisuje lékař. Mají 
alarmy a informují 
o vzduchu v hadič-
ce a také o  konci 
infuze.
Močový katetr – od-
vádí moč z močo-
vého měchýře do 
močového sáčku 
a my měříme ně-
kolikrát za den 
množství vylouče-
né moči.
ECHO – Na jednotce 
intenzivní péče je 
trvale k dispozici přenosný ultrazvukový přístroj, kterým 
lze provádět neinvazivní vyšetření vnitřních orgánů (na 
interním oddělení převážně vyšetření srdce).

Intubace – zavedení trubičky přes dutinu ústní do dýcha-
cích cest umožňuje zajištění dýchání. Pacient nemůže 
s trubičkou mluvit.
Tracheostomie – zavedení trubičky do průdušnice přímo 
malým otvorem na krku. Slouží zároveň k připojení paci-
enta k dýchacímu přístroji, používá se při nutnosti dlou-
hodobé umělé ventilaci (řádově týdny).

Periferní či centrální žilní katetr – přivádí do krevního oběhu 
důležité léky a roztoky, které není možné podávat ústy. Po-
kud Váš příbuzný není schopen jíst, je to jedna z možností, 
jak dostat do jeho organismu tekutiny. 
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