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Souhrn 

Příspěvekje zaměřen na význam mezioborové spolupráce všeobecné či dětské sestry 

s hernímterapeutem. Ukazuje možnostipřípravydětí k operaci, v souvislosti s tím je 

zkoumánvlivpředoperačnípřípravy na subjektivníhodnocení bolesti dítětem a hodnocení pomocí 

standardizovanéobservačníměřící škály CHEOPS, která objektivizuje hodnocení bolesti dítěte. 
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Úvod 

Problematika bolesti nesmíbýtpodceňována, ačkoliv i dnes se s těmito praktikami můžemesetkat. 

(Langmeier, Balcar, Špitz, 2000) Pacient nemusí bolest vždy sdělovatpouzeslovy (verbálně), ale 

pozorovat bolestivé chovánílze také v mimoslovním (neverbálním) projevu pomocí mimiky, 

gestiky, pohybůkončetin, polohy těla nebo tzv. paralingvistických akustických sdělení (např. 

vzdechy, nářekatp.). (Křivohlavý, 2002) K posouzení bolestia měření účinnosti 

léčbysloužírůznéskórovací systémy (vizuálníanalogová stupnice, verbální stupnice…). Bolest je jev, 

který leží na pomezífyziologie a psychologie. Cílemtétopráce bylozjistitvliv vybraných způsobů 

přípravy dětí k operaci, na jejich prožívání bolesti v před a pooperačním období.  

Metodika 

Výzkumný soubor tvořilo 86 dětí ve věku 2- 6 let. Kritériem výběru souboru byla schopnost dítěte 

dorozumět se v českém jazyce, písemný souhlas rodiče, ochota rodiče i dítěte spolupracovat, 

přítomnost blízké osoby, první operace v životědítěte, operace v ORL oblasti. 

Byla využita metoda kvantitativního výzkumu. Technikou získávání dat pro výzkumné šetření bylo 

strukturované pozorování a rozhovor. Přítomnost bolesti u dětí byla hodnocena pomocí 

standardizované observační měřící škály CHEOPS, která objektivizuje hodnocení bolesti 

dítětepomocí šesti položek- pláč, výraz obličeje, co dítě říká, postavení trupu, dotek rány 

a postavení nohou, přičemž každá z těchto položek má bodovou hodnotu (pláč- 1-3 body, obličej- 

0-2 body, co dítě říká- 0-2 body, trup- 1-2 body, dotyk- 1-2 body, nohy- 1-2 body). Výsledné skóre 

nad 8 bodů znamená bolest. Kalousová a kol. (2008) uvádí využitelnost této observační škály u dětí 

od 1 do 7 let. Subjektivní hodnocení bolesti dítětem probíhalo prostřednictvím sebehodnotící škály 
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výrazů obličejů, kdy dítě subjektivně hodnotí svou bolest pomocí prezentace na daném obličeji. 

Každý obličej je ohodnocen bodovou hodnotou, která vyjadřuje intenzitu bolesti. 0 znamená 

„nebolí“, 1 znamená „bolí trošku“, 2 znamená „bolí trochu víc“, 3 znamená „bolí ještě víc“, 4 

znamená „bolí moc“ a 5 znamená „bolí nejvíc“. 

Děti byly rozděleny do experimentální (intervenční) a kontrolní skupiny. Děti z intervenční skupiny 

byly připraveny herní terapeutkou – speciální příprava přizpůsobená věku, znalostem a vývojovému 

stádiu dítěte (terapeutická hra, pohádka, názorná ukázka pomocí fotografií, seznámení s prostředím, 

vysvětlení předoperačního a pooperačního průběhu), děti z kontrolní skupiny byly připraveny 

klasicky dle zvyklosti oddělení, což znamenalo informace podané rodiči, který dítěti sdělil 

informace dle svého uvážení. 

Děti byly hodnoceny ve 4 obdobích- před provedením edukace/intervence (eliminace rizika, že dítě 

trpělo bolesti již při přijetí), po edukaci v předoperačním období, bezprostředně po operaci a 1 

hodinu po operaci. Statistické hodnocení probíhalo na hladině významnosti 5 %. 

Sběrdatseuskutečnilv období červenec 2011- leden 2012. Výzkumnýsoubortvořilyděti 

hospitalizované v Městské nemocnici Ostrava, p. o. a Nemocnici ve Frýdku- Místku, p. o. 

Výsledky 

Hodnocení bolesti pomocí observační škály CHEOPS ukázalo statisticky významný 

rozdílmezidětmize skupiny experimentální a kontrolní poprovedeníintervence v předoperačním 

období (p<0,001). Děti z experimentální skupiny měly po provedeníintervence nižší hodnoty 

celkového skóre tétoobservační škály, tedy nižší projevy bolestivého chování, než dětize skupiny 

kontrolní. Předprovedenímintervencedětinelzestatistickyvyhodnotit- projevy bolestivého 

chovánípodle škály CHEOPS vykazovalypouze 2 děti z kontrolnískupiny.V pooperačním období 

nebylnalezenstatisticky významný rozdíl v hodnocení bolesti pomocí observační škály CHEOPS 

mezidětmi z experimentální a kontrolní skupiny. 

 

Vyjádření bolesti dítětempomocí sebehodnotící obličejové škály ukázalo statisticky nesignifikantní 

rozdí lmezi dětmi z experimentální a kontrolní skupiny ve všech obdobích. V době před 

provedením intervence (p= 0,203), poprovedení intervence v předoperačním období (p= 0,266) - 

děti buď neměly bolest, nebo jejich sebehodnocení nebylo možné. V období bezprostředně po 

operacinelzedětistatistickyvyhodnotit- 84,88 % dětínebyloschopno spolupráce, aby 

svojíbolestohodnotilyprostřednictvímsebehodnotícíobličejové škály. Všechny děti, které byly 

schopnysvojí bolest ohodnotit, označily intenzitu bolesti obličejem, jež v bodové hodnotě 
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znázorňoval bolest.V době 1 hodiny po operaci také 

nelzedětistatistickyvyhodnotitpodlevýsledků sebehodnotícíobličejové škály meziexperimentální a 

kontrolní skupinou, protože 60,47 % dětízesouborunebyloschopno spolupráce, aby 

svojíbolestohodnotily, pouze 1 dítě z experimentální skupiny svoubolest hodnotilo pomocí 

sebehodnotícíobličejové škály obličejem, jež znázorňuje bodovou hodnotu 0, tedy „žádnoubolest“. 

Přisloučenídětí do skupiny, kterébylyschopnyhodnotitsvoubolest a kterénikoliv, 

získávámevýsledek, že nenístatisticky významný rozdíl (p= 0,134) meziexperimentální a kontrolní 

skupinou. Statistickézhodnocenívýsledkůhodnocení bolesti znázorňuje Tab. 1. 

Tab. 1 Statistické vyjádření výsledků hodnocení bolesti meziexperimentální a kontrolní skupinou 

dětí v jednotlivých časových obdobích 

 
předprovedenímint

ervence (edukace) 

po edukaci 

v předoperačním 

období 

bezprostředně po 

operaci 
1 hodina po operaci 

 

 

CHEOP

S 

 

S 

 

CHEOP

S 

 

S 

 

CHEOP

S 

 

S 

 

CHEOP

S 

 

S 

Statistick

ývýslede

k 

 

nelzeho

dnotit*1 
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S= sebehodnocení*1-pouze 2 dětimělyprojevy bolesti, *2- 84,88 % dětí nespolupracuje, *3 - 60,47 

% dětí nespolupracuje 

Diskuze 

Přesintenzivní výzkum neexistuje dodnes všeobecně přijímaný nástroj prohodnocení bolesti u dětí. 

(Sedlářová, 2008) V obecných principechse uplatňuje, že pacienti, kteří si stěžují na bolest, 

jiurčitěmají. Neexistujížádné fyziologické nebo behaviorálnízpůsoby, jejichžprostřednictvím by 

bylo možné ověřit, zda si někdobolestvymýšlí. (Nicholls, Wilson, 2006) 

Bylo prokázáno, že děti, které jsou připraveny k operaci a mají podporu v průběhu hospitalizace, 

sezotavuji rychleji a majíméně emocionálních problémů než ty, kterénejsoupřipraveny. (Justus R., 

2006) Také komunikace je neoddělitelnou součástí práce v ošetřovatelství. Vhodná a efektivní 
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komunikace ve zdravotnickém prostředí může být prostředkem pro budování 

vzájemnýchpozitivních vztahů mezi rodiči, dítětema  zdravotnickým týmem. Naopak nevhodná 

komunika cemůže být zdrojem bariér.  Ve zdravotnické praxi mluvíme často o terapeutické 

komunikaci. (Kačorová, 2010). Účinná terapie bolesti snižuje pooperační komplikace. Stejný 

operační zákrok můžebýtspojen s velmi odlišnými požadavky na analgezii u různýchpacientů. 

Stejnou intenzitu bolesti mohou pacienti vyjadřovatvelmirozdílně.  (Nicholls, Wilson, 

2006)Faktorem podmiňujícím dobrou spolupráci dítěte je také dostatečné tlumení a zvládání bolesti. 

(Langmeier, Balcar, Špitz,2000) 

Závěr 

Kvalitní nástroj pro posuzování dětské bolesti je prvnímkrokem k úspěšnému hodnocení bolesti 

a následnému stanovení ošetřovatelskéhocíle a intervencíke zmírnění nebo odstraněnítohoto 

problému. Všeobecná nebo dětská sestra by mělavyužívatnejenhodnotící metodiky, ale také zvolit 

vhodný typ intervencíkezmírnění bolesti, mezikterénepochybněpatří také komunikace a 

psychologická intervence. Mezioborová spolupráce všeobecné nebo dětskésestry a herního 

terapeuta je velmidůležitá a přínosná.  
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