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Co ovlivňuje kvalitu života?

• Fyzická a  materiální pohoda  (well-being)  -finanční 

zabezpečení 

• Vztahy mezi lidmi (manželi, sourozenci, příbuzní, děti, 

přátelé, spolu-pracovníci.. ) 

• Sociální a přátelské aktivity – pomoc a podpora jiným 

• Osobní vývoj a vzdělání – např. profesní kariera 

• Odpočinek, rekreace, sport 

Home Parenteral Nutrition,  F. Bozzeti, M Staum,  A. V Gossum (eds.) 2006  



Dotazníky  - kvalitu  života 

• SF 36
Dvořáková  Zuzana velké rozdíly v odpovědích jednotlivých 

respondentu (N13-IV.interní kl. 2014) 

Otázky nezohledňují konkrétní specifiku 

• Standartizovaný dotazník  -HPN QOL 



Negativní faktory na kvalitu života s 

DPV   
• Základní diagnóza

• Věk 

• Přítomnost stomie

• Symptomy ze SBS

• Bolest

• Poruchy spánku – nykturie, alarmy infuzního  čerpadla a 

následná únava ze spánkového deficitu 

• Strach z infekčních  komplikací 

• Závislost na infuzní léčbě nebo pomoci druhé osoby 



HPN -QOLJanet Baxter 

• Standartizovaný dotazník pro pacienty na parenterální 

výživě

Výhoda specifické otázky se zaměřením na PV

 Nevýhoda obtížný postup při zpracování 

otázky se  zaměřením za poslední týden,či rok 

dny, rok u  jedinců dlouhodobých velmi obtížné 

hodnocení  



HPN -QOLJanet Baxter 

• Funkční škála (8 funkč.n).0-100 vysoké skore=dobrý 

stav 

 celkový zdravotní stav 

 zvládání DPV 

 možnost cestovat a pracovat

 schopnost  jíst a pít 

 psychické,emociální,sexuální funkce

• Škála DPV

 podpora nutričního týmu a možnost mobilní pumpy pro DPV

• Symptomová škála (9 symptomů) 
• Čím vyšší skóre, tím horší stav symptomů



Charakteristika  našeho  souboru 

Pacienti  DPV > 2 měsíce -

Nutriční ambulance IV.interní kliniky VFN - vyšetřeni v 

průběhu 3-6/2015

17  pacientů věkovém rozmezí 35-80 let

 osloveno 20 pacientu 

Port  katetr                           6 

Hickman Broviac katetr       10

PICC                                    1



Diagnosy

• Pooperační komplikace       8 

• Crohnova nemoc                 4 

• Cevní ileus                           1

• Střevní pseudoobstrukce     1

• Malignita                               2

• Postradiační enteritis            1



Naše  výsledky     

Zhodnocení                        N17               N19 

emocionální funkce           58,8               58,8

schopnost jíst a pít            49,9               49.1 

zvládání situace                47,7               46,7

sexuální funkce                   9,5                13,5 

pracovní možnosti             28,6                19,6   

schopnost cestovat            22,5                19,3 

fyzické funkce 27,9                28,3  



Funkční škála 

IV.Interna N17 Studie-Baxter N33 

Funkční stav 47,1 78

Cestovaní 22.8 25,7

Fysické funkce 27,9 48,1

Jíst a pít 49 56,2

Pracovní možnosti 28,6 40,2

Sexuální funkce 9,5 23

Emociální funkce 58,8 65

DPV 72,6 79.6



QOL-Symptomová škála  

IV.Interna N17 Studie -Baxter /N33

Vzhled těla 21,6 27,2

Hmotnost 33,3 26,2

Mobilita 42.8 23,8

Únava 48 37,3

Spánek 54,9 28,1

GIT symptomy 20,9 36,8

Bolest 34,3 28,2

Stomie 19,4 35

Finance 29,4 20,5



Co jsme nečekaly  

• Nebyl rozdíl v hodnocení funkční škále u pacientu se  

stomií a bez stomie  

• Minimální spolupráce s jinými centry DPV 

 1 dotazník Homolka 

 1                z portálu život bez střeva   



• Nekontrolované symptomy či progredující nádorové 

onemocnění výrazně snižují kvalitu života


