
 

 

VYLUČOVÁNÍ A VÝMĚNA - GASTROINTESTINÁLNÍ FUNKCE 
 
Název klinického pracoviště: 
Iniciály klienta:     Oslovení klienta: 
Pohlaví:  muž   žena   Věk: 
Lékařská/é diagnóza/y: 
Den hospitalizace:    Pooperační den: 
 
Stav vyprazdňování stolice klienta 
  pravidelné  nepravidelné 
 denní doba:  přibližně stále stejná  různá 
 frekvence defekace:  1krát denně  2krát denně  3krát denně  
   více než 3krát denně  ob den  1krát za 3 dny   méně než 2krát týdně 
 defekace v noci:  ne  ano:  výjimečně  občas  často  
 změny ve vyprazdňování stolice v poslední době:  ne  ano, jaké: 
Rituály/návyky podporující defekaci:  

 pravidelná denní doba   obklady na břicho  masáž  pití   jídlo 
 úprava stravy  úprava příjmu tekutin  projímavé minerální soli  
 rehabilitace  volně prodejná léčiva:     jiné: 

prostředí k vyprazdňování uzpůsobeno:  není  je:  madla  jiné: 
Vzhled stolice makroskopický 
množství stolice:  přiměřené  málo obsažné  objemné  
konzistence stolice:   měkká  formovaná  tvrdá  skybala  
     kašovitá  vodnatá s lemem zpěněná 
tvar stolice:  stužkovitá  bobkovitá  sekaná  jiný: 
barva stolice:  hnědá  mrkvová  žlutá  černá  zelená  
    acholická (bílo šedá, světlá)  melena (tmavá, dehtovitá)  
    enterorhagia (s jasně červenou krví)  steatorea (našedlá) 
zápach stolice:  hnilobný  kyselý  nasládlý 
patologické příměsi ve stolici:  hlen  hnis  parazité  cizí těleso  
      nestrávené zbytky potravy  
  krev:  makroskopická  okultní  
    enterorhagia  meléna  krvácení předstírané/falešné 

jiné změny vzhledu: 
Související problémy u klienta 

 změny tělesné hmotnosti  dietní chyba  dietní omezení  
 snížení příjmu tekutin  nechutenství  nausea  zvracení bolest 
 únava  imobilita  změny barvy kůže  perianální intertrigo  
 poruchy svalového tonu  poruchy inervace  psychické poruchy 
 jiné: 

 
choroby ovlivňující složení stolice a defekace:  
léky ovlivňující složení stolice a defekaci:  
způsoby léčby ovlivňující defekaci:  
  kontrastní látka v GIT  celková anestezie  operace v dutině břišní  
  enterální výživa   parenterální výživa  stomie píštěle  
  úrazy/poranění   jiné: 
Způsoby vyprazdňování stolice klienta 

 sám na WC  s doprovodem na WC  s dopomocí při hygieně  
 
Alternativní způsoby vyprazdňování stolice: 
  pojízdný klozet  podložní mísa  pleny  



 

 

  jiná pomůcka/postup usnadňující vyprazdňování stolice: 
   rektální rourka  teploměr   klyzma 

 pomůcky ke zvládání inkontinence:  
Problémy s vyprazdňováním stolice 

 obstipace   pseudoobstipace  skybala  paradoxní průjem 
 diarrhoea   tenesmus  
 incontinentia alvi:  celková  částečná  fixovaná  

 
Subjektivní obtíže při defekaci:  
  bolestivé vyprazdňování  pocit svědění  pocity tlaku  
  naléhavá defekace  otálení s defekací  
  vnímání pocitu nucení na defekaci:  oslabení  vymizení  zesílení  
 
Problémy související se střevní činností: 
  flatulence   meteorismus  borborygmy  dolní dyspeptický syndrom  
  peristaltika:  zrychlená  zpomalená  vymizelá  
  hemeroidy:   zevní  vnitřní  
Specifické způsoby vyprazdňování stolice 
 Stomie:  ne  ano, typ:  ileostomie  cekostomie  
    stomie v colon ascendens  stomie v colon transversum  
    stomie v colon descendens  sigmoideostomie 
 
Charakter vzhledu stomie:  
 popis úrovně ústí k okolí:  v úrovni  zanořená  prolaps 
 barva/prokrvení stomie:  růžová  bledá  cyanóza  hyperemie  
 velikost stomie:  přiměřená  otok  atrofie 
 tvar stomie:  stálý  změněný, jak: 
 celistvost stomie:  zachována  porušena:  ragády  poranění 
          jiné: 
 stav kůže kolem stomie:  normální  macerovaná  suchá  
 krvácení ze stomie:  ne  ano 
 bolest v místě stomie:  ne  ano 
 bolest v okolí stomie:  ne  ano  
 charakteristika sekrece ze stomie: 
  střevní obsah:  přiměřený  změněný, jak: 
   jiná sekrece:  
 konzistence střevního obsahu:  tekutý  kašovitý  formovaný 
 množství za 24 hodin v ml: 
 barva střevního obsahu:  hnědá  žlutá  zelená  jiná:  
 zápach:  kyselý  hnilobný  nasládlý 
 frekvence vyprazdňování střevního obsahu:  nepřetržité vyprazdňování  
   vyprazdňování v intervalech:  nepravidelných  pravidelných  
  možnost ovlivnění frekvence:  ne  ano 
 příměsi:  hlen  hnis  zbytky potravy 
    krev:  okultně  makroskopicky  čerstvá  natrávená 
      jiné: 
 úroveň sebepéče o stomii:  klient samostatný 
       potřeba dopomoci, v čem:  
       potřeba péče 
 


