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Souhrn: 

    Má bakalářská práce pojednává o problematice 
rehabilitace/fyzioterapie na oddělení ARO. Zabývá se  
specifickou problematiku léčebné rehabilitace a  prevence 
vzniku sekundárních změn u pacienta, který je hospitalizován 
na podobném oddělení.  
   Práce je zpracována na základě spolupráce s pacienty a 
personálem na oddělení ARO v nemocnici v Českých Budějovicích 
a FNKV. Blíže zpracovává metodu Reflexní stimulace, účinky 
této metodiky jsou demonstrovány na pacientovi 
hospitalizovaném na oddělní ARO a uvedeny v příloze.  
   Práce dále upozorňuje na pozitivní účinky Bazální 
stimulace. Jedná se o vypracovaný systém péče o pacienta, 
který vyžaduje zapojení širokého týmu lidí, kteří přijdou 
s pacientem do styku, včetně jeho rodiny.  
 
 
 
Summary: 

    My bachelor thesis deals with the topics of 
rehabilitation/physiotherapy in an ARO department. It focuses 
on the specific problems of medical rehabilitation and 
prevention of the emergence of secondary changes to a patient 
who is hospitalized in such department. 
   The thesis was created in cooperation with the patients 
and the staff of the department ARO in the hospital in České 
Budějovice and FNKV. It closely examines the method of reflex 
stimulation. The effects of this method are demonstrated on 
the patient hospitalized in the ARO department and are showed 
in the apendix. 
   Further, the project points out the positive effects of 
basal stimulation. It represents the well-developed system of 
care of a patient which demands the involvement of the wide 
team of people (including his family) who come into contact 
with the patient. 
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Úvod  

Téma své diplomové práce jsem zvolila z několika důvodů. 

Hlavní příčinou byl zájem zorientovat ve specifické 

problematice pacientů na oddělení ARO. Dále pak uvažovat, jak 

zlepšit přístup a hlavně efektivitu přístupu fyzioterapeuta i 

celého týmu k takto hospitalizovanému pacientovi. Pacient na 

takovém oddělení má svá důležitá specifika, které je třeba 

respektovat, na druhé straně je zde více než nutné hledat 

potenciál pacienta, plně ho využít a rozvíjet jeho funkci. 
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  1. Polytrauma - definice a charakteristika 

 

    Polytrauma je současně vzniklé poranění nejméně dvou 

tělesných systémů, z nichž postižení alespoň jednoho nebo 

jejich kombinace ohrožují bezprostředně základní životní 

funkce - dýchání, krevní oběh, vědomí a činnost CNS i 

homeostázu vnitřního prostředí. Charakterem polytraumatu je 

komplexnost, a to nejen svým vlivem na organismus ale i 

potřebou odborné péče. 

K pojmům definující závažný a kritický stav se dále řadí: 

- Těžké monotrauma: postihuje sice jen jednu tělní oblast 

ale v natolik strukturálně devastujícím rozsahu, že 

znemožňuje jeho funkci.  

- Megatrauma je celkově devastující, případně u ztrátového 

poranění jedince.  

- Sdružené poranění je následkem traumatizace různých 

tělních oblastí, ale jejich intenzita ani v souhrnu 

neohrožuje život. 

V popředí úrazu stojí vždy fyzikální síly, polytrauma je 

dominantně mechanické poranění. Představuje primární 

anatomický inzult.  Vzácněji je spojeno s popálením, s úrazem 

elektrickou energii, inhalačním traumatem, s tonutím nebo 

s chemickým či radiačním traumatem. 

     Traumata a polytraumata vznikala dříve především 

v bitvách, ve válkách, teprve s rozvojem průmyslu přibilo 

úrazů pracovních.  

      Již Římané měli pro své legie „trauma - systém od triage 

až po specializované nemocnice pro zraněné v boji 

(veletudinaria). Chirurg Napoleona Bonaparta baron Larrey 

systém zdokonalil. Definoval složky „triage“, tj. rychlé 

odvezení oběti z místa úrazu „létající ambulancí“ a 

definitivní ošetření v „trauma centru“. 

     Ve 20. století převážily po druhé světové válce dopravní 

úrazy. 
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     Příležitostí k polytraumatu v moderním světě vyspělých 

zemí stále přibývá. Nastoupená strategie je pochopit  

polytrauma do hloubky, zaplňovat mezery v možné léčbě a 

rehabilitaci a vychovávat obyvatelstvo k primární prevenci i 

k poskytnutí první pomoci. 

 

1.1. Úrazové mechanismy polytraumat  

    Rizika, kterým jme z hlediska polytraumat vystaveni 

vystihl Rausmussen ve svém přehledu z velkých souborů 

dobrovolné lidské činnosti v USA, Kanadě a ve Velké Británii. 

 

Jízda na motocyklu   

Řízení závodního automobilu  

Řízení osobního automobilu v USA   

Vysoce rizikové sporty  

Usmrcení chodce při sražení vozidlem na ulici  

Usmrcení při tornádu  

Usmrcení při zemětřesení  

Usmrcení bleskem při bouři  

Smrt při letecké havárii   

Usmrcení při jaderné havárii  

Usmrcení výbuchem tlakové nádoby - kotle   

Usmrcení při výbuchu benzínu nebo chemikálií  

Zabití pádem meteoritu   

     Tato tabulka jasně svědčí pro naprosto vedoucí skupiny 

dopravních nehod a moderních sportů. Jsou s dalšími příčinami 

odděleny dvěma řády. 

      Úrazové mechanismy jako příčiny poranění jsou zásadně 

důležité. V kombinaci s aktuálním vyšetřením a stavem pacienta 

na místě, při příjmu a v kombinaci s časovým faktorem určující 

další vysoce pravděpodobný klinický vývoj a prognózu. Jsou 

určující i pro diagnosticko - léčebnou strategii.  
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1.2. Přednemocniční pomoc 

    Přednemocniční pomoc je základní součástí léčení náhlých 

onemocnění a poranění. Každý občan bez ohledu na výši věku a 

stupni vzdělání je povinen první pomoc poskytnout podle svých 

schopností a znalostí a ukládá mu u nemocného vyčkat do 

příchodu zdravotnické pomoci. Převoz standardně zajišťuje 

zdravotnický vůz s posádkou řidič, zdravotník, doktor. 

     Postup při poskytování první pomoci – požadavky: 

1. účelnost, rychlost, rozhodnost (psychický vliv uklidnění, 

povzbuzení, důvěra) 

2. podmínky pro práci na místě nehody (bezpečnost pro 

zraněného i zachránce, zrušit příčiny poškození, vyprostit) 

3. vyšetření a třídění (při  hromadném výskytu) 

4. primární ošetření a příprava pro transport, tísňové 

volání: 155 

Základní život ohrožující výkony 

- vyproštění postižené osoby 

- uvolnění dýchacích cest a zajištění průchodnosti 

- umělé dýchání bez pomůcek i s nimi 

- stavění krvácení 

- srdeční masáž 

- polohování nemocného „stabilizovaná poloha“ 

- protišoková opatření (teplo, úlevová poloha, tišení 

bolesti, tekutiny, ticho)(1) 

V technicky vyspělých zemích představují výjezdy 

zdravotnických záchraných služeb k polytraumatům 20 % všech 

výjezdů. Letalita na místě před příjezdem záchranářů nebo při 

jejich činnosti je 30-40 %, kdy primární inzult je 

neslučitelný s přežitím. Nejčastěji jsou polytraumatizováni 

muži ve věku 20-29 let. Nejčastější jsou končetinová poranění 

v 86 %, další pořadí zaujímají mozkolebeční poranění v 60 %, 

poranění hudníku v 62 %, poraněníbřicha v 36 %. 
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1.3. Polytrauma - akutní příjem 

    Akutní příjem je pro polytraumatizovaného pacienta 

významným mezníkem. Prvních 24 hodin je kritických pro 

všechny, kteří přežili poranění na místě a v průběhu 

transportu.  

      Do období úvodních 24 hodin je soustředěna diagnostika, 

sofistikované sledování a monitorování, výkony zachraňující 

život a snaha o stabilizaci celkového stavu.  

Traumatým a jeho úkoly  

      Vedoucím koordinátorem a rozhodující lékařem přijímacího 

týmu je chirurg-traumatolog v těsné spolupráci 

s anesteziologem-intenzivistou.  

      Úkoly chirurga-traumatologa Určuje periody diagnostiky a 

ošetření poranění v koordinaci s konziliáři chirurgicky 

zaměřených oborů, vede operační tým. 

      Úkoly anesteziologa-intenzivisty: Věnuje se diagnostice 

z hlediska celkového postižení organismu primárním i 

sekundárním inzultem a péči o základní životní funkce, léčbě 

šoku a poruch dýchání, přípravě pacienta k neodkladným 

diagnostickým a operačním výkonům, vedení anestezie. Vždy se 

podílejí dva zkušení anesteziologové, aby nebyl ztracen 

drahocenný čas.  

Časový průběh 

1. Akutní fáze trvá 1-3 hodiny. Je vyplněna zajištěním 

základních životních funkcí a simultánní vitálně důležitou 

diagnostikou.  

2. Primární fáze 3-72 hodin je vyplněna operačními výkony, 

stabilizací pacienta a naopak prvními projevy SIRS(syndrom 

systémové zánětové reakce) - ARDS, DIC, projevy sekundárního 

inzultu.  

3. Sekundární fáze 3.-10. dne je charakterizována zřetelnou 

odpovědí vzdálených orgánů a reakce CNS, tj. manifestací 

kompenzované a smíšené sekundární odpovědi – CARS 

(compensatory antiflamatory response syndrome) a MARS(mixed 
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antagonistic response syndrome), multiorgánovou dysfunkcí, 

progresí a posléze ústup edému mozku, aspiračními zánětlivými 

komplikacemi, infekčními komplikacemi v ráně, úvodní příznaky 

nozokomiálních infekcí. Komplikace - nutnost opakovaných 

operačních výkonů, snížená imunokompetence pacienta, rozvoj 

ventilátorové pneumonie, obezita… 

4. terciální fáze od 10. dne, nepříznivý vývoj končí letálně. 

Bezprostřední příčinou je multiorgánové selhání, těžký 

ARDS(syndrom akutní dechové tísně), sepse. Potencujícím 

faktorem je mozkolebeční poranění s Glasgow coma scale trvale 

se pohybujícím na hodnotě skóre menší než 8. Dalším 

nepříznivým faktorem je samozřejmě i věk. 

 

Závažnost polytraumatu je komplexní a z jiného úhlu ji 

posuzuje chirurg-traumatolog-ortoped a z jiného úhlu ji 

posuzuje anesteziolog-intenzivista. Vzájemná informovanost o 

zhodnocení, které se opakuje v rozhodujících intervalech, je 

nutné, polytraumatizovaný pacient je integrovaným obrazem 

všech inzultů a dalších momentů. 

 

 

Součástí mé práce je i kazuistika polytraumatizovaného 

pacienta, který utrpěl mozkolebeční poranění a komplikovanou 

zlomeninu pravého bérce. Proto bych se ještě zastavila u 

problematiky mozkolebečního poranění. Jako složka polytraumatu 

se toto poranění vyskytuje přibližně v 50 % a v jedné třetině 

je příčinou smrti. V klinických výsledcích je na prvním místě 

- ve 25 % mezi příčinami trvalé invalidity. I v příznivějších 

případech je nákladnost polytraumatu s mozkolebečním poraněním 

jeho nejdražší alternativou. 

Hlavní rizikové a ohrožující momenty mozkolebečního poranění 

při polytraumatu: 

- bezvědomí představuje rizikový faktor i zhoršení klinické 

diagnostiky 
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- rozvoj edému mozku kolem ložisek primárního inzultu 

- nitrolebeční hypertenze s možností hernizace, ischemizace až 

smrti vitálně důležitých oblastí mozku a prodloužené míchy 

- posttraumatická ascendentní meningitida 

-funkční paralýza trávicí trubice 

- nutnost operačního výkonu z důvodu mozkolebečního poranění 

pro evakuaci hematomu, odsátí kontuzní mozkové tkáně  

- neuologický a neuropsychický průběžný i výsledný deficit 

Mozkolebeční poranění dělíme na primární a sekundární inzult. 

Primární je anatomické a nezvratné. Druhotný inzult má časově 

terapeutické okno a je do jisté míry léčebně ovlivnitelný.  

 

Hlavní faktory druhotného inzultu: 

Druhotná ischemie 

Vazospasmus mozkových artérií 

Zánětová reakce 

Péče o pacienta s mozkolebečním poraněním na lůžku 

Základní monitorování 

EKG, SaO2, přímé měření arteriálního tlaku 

Monitorování centrálního žilního tlaku je s výhodou 

Tělesná teplota, ETCO2 

Nitrolebeční tlak(ICP) - velmi vhodné je měření zejména u 

pacientů s hodnotou GCS 3-6, jejichž úvodní CT vykázalo 

patologický obraz 

 

1.4. Neurologické vyšetření bezvědomého 

    Je nutno vzít v úvahu, že intubovaný, ventilovaný, 

relaxovaný a tlumený pacient není validně neurologicky 

vyšetřitelný, a proto je nutné před relaxací pacienta 

neurologicky vyšetřit, alespoň k určení hloubky bezvědomí a 

k odlišení ložiskové nebo neložiskovépříčiny komatu, 

k zjištění lateralizace a infra- nebo supratentoriální topiky. 

Určení hloubky bezvědomí Glasgow coma scale.   
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Otevření očí 

Spontální  4 

Na oslovení 3 

Na bolest 2 

Nepřítomno 1 

Nejlepší motorická odpověď  

Provede pokyn 6 

Cílená k algickému podnětu 5 

Odtahuje od algického podnětu 4 

Necílená flekční 3 

Necílená extenční 2 

Žádná 1 

Nejlepší verbální odpověď 

Orientovaná 5 

Zmatená 4 

Neadekvátní 3 

Nesrozumitelná 2 

Žádná 1 

Algické podněty mají být standardní. Vhodným podnětem je tření 

žeber nemocného v axile klouby naší ruky, tlak na sternum, 

tlak na výstup trojklanného nervu, tlak tupým předmětem na 

nehtové lůžko. Škála tedy není použitelná u tlumených a 

relaxovaných nemocných. Dalším limitem je postižení fatických  

funkcí. 

      Krom stavu vědomí je důležité pátrat po ložiskových 

příznacích nebo po úrovni kmenové léze. Kortikální funkce u 

bezvědomého nemocného jsou obtížně hodnotitelné. Vodítkem pro 

hemisferální lézi může být deviace bulbů na stranu léze a od 

hemiparézy při zničení frontálního centra laterálního pohledu 

v Brodmanově oblasti 8. Pomoci může i stranová asymetrie 

svalového tonu, zejména vyjádřená spasticita, lateralizovaná 
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hyperreflexie a přítomnost pyramidových iritačních jevů. 

Důležitá je asymetrie odpovědi na algické stimuly. 

Začínáme pečlivou aspekcí svlečeného nemocného, kdy sledujeme 

polohu, držení končetin a spontánní motoriku. Někdy může být 

bezvědomí doprovázeno řečmi, keré mohou být generalizované 

nebo jen parciální. 

Na hlavě sledujeme postavení očních bulbů, tvar, reakci 

zornic, korneální reflex a inervaci n. VII. - sledujeme 

symetrii obličeje v klidu a grimasu při bolestivé reakci. Jako 

bolestivý podnět používáme tlak pod úhlem mandibuly. Vždy 

vyšetříme meningeální příznaky, především opozici šíje a 

příznak Kernigův. U hlubších poruch vědomí vyšetříme 

okulocefalický případně okulovestibulární reflex. 

Na HK i DK sledujeme spontánní i provokovanou hybnost (reakce 

na nociceptivní podnět) svalový tonus, rychlost poklesu nebo 

pádu končetiny po jejím zvednutí (plegická končetina padá 

rychleji) z pyramidových jevů především reflex Babinského. 

Z pomocných vyšetření je důležitý akutní biochemický 

screening, toxikologické vyšetření, ze speciálních 

neurologických metodik CT event. vyšetření likvoru.  

 

2. Základy monitorování nemocných v intenzivní 

péči a resuscitační péči 

    Tuto kapitolu zařazuji proto, že i fyzioterapeut by měl 

mít v této problematice nějaký základ. Při rehabilitaci by měl 

sledovat základní hodnoty, podle nich korigovat svoje cvičení. 

Například při respirační rehabilitaci sledujeme saturaci, i 

při pasivních cvičeních je dobré sledovat tlak a srdeční 

frekvenci a podobně. 

    Monitorování v neodkladné a intenzivní péči je opakované 

či trvalé sledování fyziologických funkcí nemocného a činnosti 
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přístrojů sloužících k podpoře jeho životních funkcí. Cílem je 

včasná detekce abnormalit vedoucí k léčebné rozvaze a 

terapeutické intervenci a současné zhodnocení účinnosti této 

intervence.  

    Monitorování umožňuje sledovat jednotlivé vitální funkce a 

jejich změny v průběhu onemocnění a včas odhalit stavy vedoucí 

k ohrožení života nemocného. Umožňuje použití některých 

léčebných postupů a posouzení účinnosti léčby, včasné odhalení 

komplikací, nežádoucích účinků léčby. 

 

2.2. Monitorování respiračního systému 

    Cílem je sledovat zejména činnosti plic. 

- Dechová frekvence: je základním fyziologickým parametrem 

ventilace, snímá se prostřednictvím změny bioimpedance 

hrudníku při ventilačních pohybech pomocí EKG elektrod.  

-Pulzní oxymetrie (SpO2) je neinvazivní metoda měření funkční 

periferní saturace hemoglobinu kyslíkem. Využívá principu 

různého pohlcování červeného světla oxygenovaným a redukovaným 

hemoglobinem. Normální hodnota SpO2 je 95-98 %. 

- Kapnometrie je metoda měřící hodnotu parciálního tlaku oxidu uhličitého v průběhu 

dechového cyklu. 

- Monitorizace koncentrace kyslíku ve vdechované a vydechované směsi plynů. 

- Monitorizace fyziologických parametrů umožňující sledovat 

stav nemocného během umělé plicní ventilace, správnou činnost 

ventilátoru, zvlhčovače, měření parametrů plicní mechaniky. 

- Monitorizace dalších parametrů: kontinuální invazivní 

sledování krevních plynů, měření extravaskulární plicní vody, 

monitorizace spotřeby 02 a výdeje  CO2. 
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2.3.Monitorování kardiovaskulárního systému 

    Monitorování EKG křivky je jedním z nejčastěji 

monitorovaných parametrů. Tato neinvazivní technika umožňuje 

časnou detekci poruch srdeční frekvence a srdečního rytmu, 

slouží k detekci P vlny, změn ST segmentu a k detekci arytmií. 

Také časná diagnostika zástavy oběhu. 

Monitorizace hemodynamiky je možné užití invazivní či 

neinvazivní techniky. Dává informaci o hodnotě systolického, 

diastolického a středního tlaku krve. Hodnota středního tlaku 

krve vypovídá o perfuzním tlaku jednotlivých orgánů. 

Neinvazivní měření tlaku krve se provádí nejčastěji na paži. 

Měření je prováděno oscilometricky, signál je snímán 

ultrazvukovým detektorem. 

Invazivní měření tlaku krve vyžaduje kanylaci cévního řečiště. 

Výhodou je možnost kontinuálního sledování tlakových křivek, 

přesnost měření, rychlost detekce změn, bezprostřední efekt 

léčebných zásahů. Naopak riziko hematomu v místě vpichu, 

infekce, trombóza žíly nebo artérie, poškození cévní stěny 

nebo cévního svazku. 

Invazivní měření arteriálního tlaku vyžaduje kanylaci a. 

radiális nebo a. femoralis. 

Monitorizace centrálního žilního tlaku se provádí pomocí 

centrálního žilního katetru zavedeného zpravidla do horní duté 

žíly, vzácněji do dolní duté žíly.  

- Monitorizace hemodynamických parametrů pravostranou 

katetrizací je užívaná k upřesnění hemodynamických parametrů u 

kriticky nemocných. Měření pomocí Swanova Ganzova balonkového 

katetru. 

Monitorizace srdečního výdeje dává spolu s hodnotami krevních 

tlaků komplexní informaci o stavu hemodynamiky nemocného. 

Srdeční výdej je součinem tepové frekvence a tepového objemu. 
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2.3. Měření hodinové diurézy   

    Je jedním ze základních parametrů, který u nemocných 

v intenzivní a neodkladné péči dává informaci o stavu ledvin a 

vývodných močových cest, ale zprostředkovaně i možném 

poranění, perfuzním tlaku ledvin, náplni cévního řečiště, 

event. rozvoji šokových změn v organismu.  

2.4. Sledování tělesné hmotnosti 

    Provádí se zejména u dětí a dále u nemocných s vyšším 

podílem extrarenálních ztrát tekutin, kde je bilance tekutin 

nemocného jinak obtížně měřitelná.  

 

2.5. Monitorizace tělesné teploty 

    Buď měříme intermitentně měřením klasickým teploměrem, 

nebo kontinuálně pomocí čidla v močové cévce, jícnovou nebo 

rektální sondou, kožního čidla, případně pomocí senzoru 

v zavedeném Swan Ganzova katetru. 

2.6. Sledování laboratorních parametrů 

2.7. Sledování mikrobiologická 

Speciální monitorovací techniky  

2.8. Monitorizace CNS 

Monitorizace funkce CNS je nezbytná u nemocných se závažným 

kraniocerebrálním poraněním. Její součástí je monitorování 

nitrolebního tlaku (ICP) zavedeným čidlem nebo drenem 

zavedeným do komorového systému na podobném principu jako 

invazivní monitorování tlaků v krevním oběhu. Ke sledování 

oxygenace a metabolismu mozkové tkáně  slouží monitorizace Svj 

O2(kontinuální měření saturace žilní krve z jugulárního bulbu). 

Mezi speciální monitorovací techniky mozkových funkcí patří 

monitorizace EEG, evokovaných potenciálů a bispektrálního 

indexu, metoda mikrodialýzy, monitorizace prokrvení CNS 
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použitím transkraniální doplerometrie, oxygenace a 

biochemických parametrů mozkové tkáně. 

2.9. Monitorování nitrobřišního tlaku  

    Měření se provádí přes naplněný močový měchýř, kam se 

mechanicky přenáší nitrobřišní tlak.(3) 

 

 

3. Komplexní fyzioterapie u pacientů 

s polytraumatem na oddělení ARO 

 

    Rehabilitace je nedílnou součástí léčebné péče o 

polytraumatizovaného pacienta a představuje souhrn opatření 

směřujících k navrácení tělesných duševních a sociálních 

funkcí. 

    Polytraumatizovaní pacienti tvoří zvláštní supinu, kdy je 

poraněn jeden či více životně důležitých systémů (mozek, 

plíce, břicho,srdečně-cévní systém) a k tomu se přidružují 

další poranění jako zlomeniny, zhmožděniny, popáleniny a 

další. Negativní dopad takových zranění se nesčítá, ale 

násobí. 

    Rehabilitace  a rehabilitační ošetřovatelství má u těchto 

nemocných velký význam.  

 

    Hlavním úkolem rehabilitační péče, která následuje ihned 

po zvládnutí kritického stavu pacienta a po jeho stabilizaci 

je především respirační fyzioterapie neboli péče o dýchací 

cesty. U většiny polytraumatizovaných pacientů je zpočátku 

průchodnost dýchacích cest zajištěna endotracheální trubicí, 

eventuelně je provedena tracheotomie, a zpravidla je zavedena 

umělá plicní ventilace. I v tomto případě využíváme respirační 

fyzioterapie, provádíme mobilizaci hrudníku, pomáháme manuální 

kompresí odhleňování s následným odsátím dýchacích cest. 
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Osvědčují se drenáže, kde poloha pacienta závisí na tom, 

kterou část plic je třeba uvolnit od infiltrátu a jsou 

aplikovány tak, aby hlen mohl volně stékat. Při polohových 

drenážích polohujeme pacienta na lůžku, při poloze na břiše 

volíme strykerův rám nebo se pacient ukládá do pronační 

polohy. 

     Při postupném odvykání pacienta od ventilátoru cvičíme 

správný stereotyp dýchání s manuální dopomocí, nácvik 

odkašlávání pomocí mobilizace hrudníku a následnou manuální 

kompresí s vibrací. Upouští se od perkusních technik, které 

jsou dráždivé pro dýchací systém. Pomocí měkkých technik a 

míčkování udržujeme hrudník dostatečně pohyblivý. V postakutní 

fázi u pacienta cvičíme dechovou gymnastiku statickou a 

dynamickou, provádíme cvičení bránice proti odporu (přiložením 

ruky fyzioterapeuta na břišní stěnu), s výhodou používáme 

pomůcek jako flutter nebo-li VRP 1 desitin nebo přefukovacích 

kuliček triflo a válců. Přispívají k posílení dýchacích svalů, 

ke zlepšení expectorace a udržení elasticita plicní tkáně. 

     

Důležitou součástí o polytraumatizované pacienty je 

polohování, které vyžaduje spolupráci rehabilitačníhao 

pracovníka a sester. Polohování jako prevence dekubitů je 

u těchto nemocných prvořadým úkolem. Využívá se polohovacích 

lůžek, antidekubitních návleků na paty a lokty, 

antidekubitních matrací, polohování pacientů především s míšní 

lézí - možno využít stryckova rámu, nutné je dodržování změn 

poloh každé dvě hodiny. 

 

     Polohováním současně bojujeme proti kontrakturám, 

polohujeme do úlevových poloh. K tomu využíváme různých 

pomůcek, klíny, polštáře, válce, závěsy, nepostradatelné jsou 

motorové dlahy na dolní a horní končetiny. 

       Ke komplexní rehabilitační péči o pacienty ARO patří 

dále léčební rehabilitace. Rozsah a intenzita pohybové léčby 
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závisí vždy na celkovém stavu nemocného a jeho poranění. Je 

indikována ihned po stabilizaci stavu nemocného. Využíváme 

relaxace. Pasivního aktivního pohybu.  

       Pasivní mobilizace na lůžku zabraňuje vzniku kontraktur 

a zachovává rozsah pohybu v kloubech, je prevencí embolií a 

dalších komplikací. 

      Hlavními metodami léčebné rehabilitace jsou však 

pohybové procedury s aktivní účastí pacienta, a to léčebná 

tělesná výchova, která zahrnuje nejprve nácvik pohybu 

s dopomocí, kdy se pacient začíná zapojovat do cvičební 

jednotky. Dále pak aktivní pohyb, kdy nemocný cvičí sám. 

      Izometrické cvičení využíváme především u těch 

nemocných, kde není možné cvičení izotonické. Ke cvičení proti 

odporu nám slouží různé pomůcky, činky, zátěže s pískem nebo 

používáme tlaku ruky fyzioterapeuta.  

     Nezapomínáme ani na postupný nácvik sebeobsluhy, 

soběstačnosti a běžných denních činností. K aktivní spolupráci 

musí mít nemocný motivaci, musí vědět, co od někoho očekáváme, 

jaké jsou postupné i vzdálené cíle rehabilitace. Dobrá 

pedagogicko-psychologická práce s pacientem je podmínkou 

k udržení jeho motivace, neboť léčebná rehabilitace na něj 

klade nároky psychické a fyzické, a to u polytraumatizovaných 

pacientů často dlouhodobě. Podmínkou je i za ztížených 

podmínek udržet dobrý kontakt s pacientem. Důležitým 

pomocníkem zde mohou být u některých hospitalizovaných i 

rodinní příslušníci.  

      Jakmile to stav dovolí, přecházíme od aktivní mobilizace 

na lůžku k vertikalizaci. Začínáme s polohováním na lůžku, 

v křesle nebo na vozíku, nácvik stoje a chůze. Chůzi 

nacvičujeme s ohledem na stav pacienta a jeho přidružená 

poranění nejprve v chodítku, na berlích nebo s doprovodem 

rehabilitačního pracovníka. 
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     Častá mobilizace a vertikalizace vede ke snížení možnosti 

vzniku poúrazových komplikací jako bronchopneumonie, 

embolizace a svalové atrofie a další. 

    U pacientů s poraněním páteře a míchy brzká vertikalizace 

slouží k prevenci odvápnění kostry, tvorby močových kamenů. 

    U pacientů došlo vlivem úrazu i k zlomeninám končetin, 

věnujeme se rehabilitaci těchto poraněných částí ihned po 

jejich stabilizaci. Urgentní stabilizace zlomenin usnadní jak 

rehabilitační, tak i ošetřovatelskou péči. Při rehabilitaci 

končetin po zlomeninách nebo poškození s neurologickým nálezem 

využíváme reedukačních a facilitačních metod, redresivních 

cviků, jako je protahování, měkké techniky, reflexní masáže, 

Vojtovu metodu, cvičení podle Kabata a další speciální metody 

a postupy. 

    Ke komplexní péči patří též zařazení fyzikální terapie. 

Cílem je potlačení bolesti, zmírnění zánětlivých procesů a 

zlepšení celého organismu. Ke stimulaci nervů se používají 

přenosné stimulátory FIT. Analgetické procedury jsou 

zajišťovány přístroji ANALGETIK nebo ELMAG. 

    Důležitá je kryoterapie nebo naopak termoterapie (což 

znamená léčbu chladem, respektive teplem). 

    Rehabilitační program se určuje individuálně 

k momentálnímu stavu pacienta, aktuálně se mění nebo 

přizpůsobuje. Výhledově se též sleduje i dlouhodobý 

rehabilitační plán s doléčením nemocného na standardním 

oddělení a dále v některém rehabilitačním ústavu nebo jeho 

docházením na ambulantní část rehabilitace. 

     Pouze komplexní péče a vzájemná spolupráce celého týmu na 

ARO, který je v každodenním a nejužším kontaktu s pacientem, 

lze dosáhnout optimálních léčebných výsledků. 
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4. Metodika cvičení u myopatie a neuropatie u 

kriticky nemocných  

Je vázaná na odpojování z dýchacího přístroje, to znamená na 

míře řízení funkce dýchacího systému. Je dělená do 4 fází. 

 

1. fáze:  

a) Pacient orgánově selhává, což je stav ohrožující život. 

Pacient je převážně tlumen, proto ani nemůže 

spolupracovat. Činnost orgánů je zabezpečena přístroji. 

Časově relativně krátké období. K selhávání dochází u 

srdce, plic, ledvin, méně často u jater, koagulace 

vědomí. „Vědomí“ pro nás neznamená nejen vnímání 

pacienta, ale i nervosvalové odpovědi na podněty a to je 

oblast činnosti fyzioterapie v této části. 

b) Řízené dýchání nebo dýchání s velkou podporou přístroje. 

Pacient má zabezpečené životní funkce pomocí přístrojů. 

Nespolupracuje nebo jen částečně. Pokud spolupracuje, je 

vidět prodleva mezi zadáním příkazu a jeho vykonáním nebo 

dokonce nepochopení příkazu (př. vyplázněte jazyk, 

zavřete, otevřete oči). Totéž je vidět i při zdání 

pohybu. Pacient zpočátku neví o jaký pohyb se jedná. 

Musíme mu pohyb napřed vysvětlit, pak jej pasivně 

několikrát zopakovat, případně manuálně facilitovat. 

Postupně se na druhý, třetí pokus objeví záškub a to je 

první známka vědomé spolupráce pacienta 

s fyzioterapeutem. Do té doby můžeme cvičit pouze pasivně 

na zlepšení metabolismu svalů a zachování rozsahu pohybu. 

    Dokud je pacient na řízené ventilaci, dýchání 

nemůžeme ovlivňovat. Postupovali bychom „proti 

přístroji“. V této fázi řízené ventilace usnadňuje pohyb 

hlenu jemnými vibracemi hrudníku a následným odsátím 

hlenu z endotracheální trubice nebo tracheostomie. 

Jakmile se snižuje podpora můžeme začít s respirační 



 24

fyzioterapií. K nácviku samostatného dýchání možno využít 

princip Vojtovy reflexní metody pro zvětšení dechové vlny 

(zachování síly dechových svalů, zvýšit objem okamžitého 

vdechu). Později ovlivňujeme i počty dechů reflexním 

uvolněním bránice, která je oslabena a zůstává ve 

vdechové fázi. Toto dýchání provádíme jen tehdy, není-li 

pacient na řízené ventilaci nebo na velké podpoře 

dýchání, kde přístroj má větší sílu než reflexní efekt. 

     V rámci LTV provádíme pasivní cvičení k udržení 

kloubní pohyblivosti. Zabezpečení prokrvení tkání, 

metabolických jevů, kloubní a šlachové aference. Dovolí-

li přístroje kanyly a dreny, pacienta polohujeme proti 

proleženinám, otokům a zkráceným svalům. V této době se 

pohyb navrací v různé svalové síle od záškubů až po 

částečný pohyb (svalová síla 2). Na kořenových svalech 

vidíme poměrně větší sílu než na akrech (rozdíl asi jeden 

stupeň). Je-li s pacientem domluva, může si stěžovat na 

změnu čití končetin. Obraz se ale brzy mění na celkovou 

slabost a to je obraz „myopatie“ se svalovou slabostí, 

kdy kořenové svaly jsou daleko více utlumeny než akra…, 

jindy je rovnou vyjádřený více stav „myopatie“ se změnou 

čití.  

 

 

2. fáze: 

          Postupné snižování podpory dýchání. Období 

intenzivní respirační fyzioterapie a dopomoci při 

vykašlávání. Na končetinách je obraz kvadruparézy či 

plegie. Závislost na ventilaci je protahované. Pacient 

ohrožen komplikacemi. Mohou selhávat funkce základních 

orgánů. Pacienta ohrožuje i vznik bronchopneumonie, 

zánětů a sepsí. Cvičíme převážně pasivně a tam, kde je na 

svalech aktivní odpověď i aktivně, i s dopomocí. Protože 

je pacient stále na podpoře dýchání využíváme nadále 
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reflexní dýchání dle dr. Vojty, ale již přidáme odporové 

dýchání na jednotlivé laloky, tím podporujeme sílu 

dechových svalů a rovněž umožňujeme vykašlávání hlenu 

z plic. V tomto období bývá svalová síla mezi 0-2, různě 

na různých svalech. Pro zjištění svalové síly provádíme 

opakovaně orientační svalový test.  

           Často se objevuje tibioperonální paréza až plegie. 

V kořenových kloubech vidíme slabou až nulovou sílu. To 

zřejmě souvisí se známkami vyčerpanosti pacienta. Na EMG 

jsou pak popisovány parézy a na biopsii svalu 

degenerativní změny a axnonová léze na priferním 

motoneuronu.  

           Známky centrálního postižení nejsou. 

           Je-li možný aktivní pohyb, cvičíme jej velmi 

krátce, abychom neprohloubili vyčerpanost svalů. 

3. fáze: 

 

          Období intermitentního odpojování od dýchacího 

přístroje. Pacient se postupně odpojuje od ventilátoru. 

Respirační fyzioterapie je zaměřena na uvolnění bránice, 

odporové dechové cvičení, vykašlávání. LTV je stejné jako 

ve 2. fázi, svalová síla se postupně zvyšuje asi o 

1 stupeň. Přidáváme nácvik sedu nejprve na posteli. 

Zvládne-li, přecházíme na sed s DK z lůžka dolů. 

Trénujeme rovnováhu sedu. Pacienta nesmíme přetížit 

(vyčerpáním, ortostatický kolaps). Při cvičení je nutné 

pasivní dotažení do krajních poloh, včetně rotace, aby 

nedošlo ke zkrácení ramene! Zde nás často omezují kanyly 

- subklávie. U DK posilujeme zejména M. quadriceps, 

nejprve isometricky , pak aktivně. Ostatní pohyby cvičíme 

převážně aktivně s dopomocí, svaly o síle 0-2 

fycilitujeme. V tomto období můžeme někdy docházet 

k projevům bolesti a zánětu (kořenové klouby, koleno, 

loket). Dojde ke snížení rozsahu pohybu, při pohybu je 
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bolest. Při trvající bolesti vznikne ankylóza  kloubu 

následkem ukládání kalcia ve svalu a šlaše. Po zvládnutí 

bezpečného sedu, nacvičujeme s pacientem stoj s oporou. 

 

4. fáze:  

                     Pacient dýchá sám a nepotřebuje podporu 

žádného přístroje. Fyzioterapie vzniká v zásadě jako u 

jiných typů ochrnutí - periferních paréz. Svaly 0-1 

stupně stimulujeme pomocí přístroje. Většina svalů je 

však trojková nebo i silnější. Uvolňujeme rameno a 

lopatku, protahujeme zkrácené svaly, posilujeme oslabené. 

Cvičíme již pohybové vzorce dle Kabata. Trénujeme dále 

stabilní sed, nacvičujeme stoj, rovnováhu v stoji, první 

kroky, chůzi. Nacvičujeme sebeobsluhu. Stále musíme 

pamatovat na rychlejší únavnost pacienta a změnu čití při 

parézách DK. Pacient má proto problém s rovnováhou.  

 

      Časově se jednotlivé fáze těžko určují. Závisí vždy na      

impulzu, který selhávání způsobil, na věku pacienta a jeho 

předcházejícím zdravotním stavu. V zásadě je třeba zkrátit 

fázi 1 na minimum, abychom mohli s pacientem začít cvičit, 

alespoň pasivně, případně aktivně.(8) 

              

  

5. Komplexní fyzioterapie u myopatie a 

polyneuropatie u kriticky nemocných 

    1. Příčiny polyneuropatie a myopatie 

Svalová slabost, která vznikla u nemocných v kritické péči je 

výsledkem poškození motorické jednotky jak na úrovni axonů 

periferních nervů (polyneuropatie), tak na úrovni 

strukturálních změn vlastních svalových vláken (myopatie). 

    2. Význam neuromuskulárních poruch kriticky nemocných 

Neuromuskukární poruchy bývají diagnostikovány nejčastěji 

v souvislosti s obtížným odpojováním nemocného z ventilátoru. 
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Nemocným většinou stačí jen malá ventilační podpora, nicméně 

další její snižování vede k rychlému vyčerpání nemocného. 

S obtížemi při odpojování ventilátoru souvisí podstatné 

prodloužení délky pobytu na JIP i celkové doby hospitalizace, 

vyšší procento komplikací, nosokomiálních infekcí, dekubitů, 

vyšší mortalita postižených pacientů a vysoké náklady na 

léčbu. Po odpojení trvají problémy s mobilizací pacientů, 

kteří vyžadují někdy měsíce trvající rehabilitační péči. 

Nejtěžší formy jsou spojeny s trvalým motorickým deficitem, 

který pacienta dále invalidizuje. 

   Neuromuskulární abnormality jsou spojovány s náhlým úmrtím 

pacientů přeložených z JIP na standardní oddělení následkem 

nerozpoznaného respiračního selhání nebo bývají příčinou 

znovupřijetí pacientů ze standardního oddělení zpět na JIP 

nebo ARO. Těžké neuromuskulání poruchy mají velký význam 

diferenciálně diagnostický. Přetrvávající kvadrureflexie 

s omezenou nebo vymezenou reakcí na bolest po vysazení 

analgosedace, případně i z nevýbavným reflexem při těžké 

polyneuro a myopatii může být považována za projev centrální 

léze a může vést i k mylným úvahám o omezení terapeutických 

postupů. 

Nelze opomenout také velký vliv nervosvalového postižení na 

psychický stav nemocných, od psychické fixace na ventilátor až 

po depresivní stavy při dlouhodobě se nezlepšujícím stavu. 

Péče o pacienty postiženými těmito poruchami klade i velké 

nároky na ošetřující personál a příbuzné. 

 

    3. Prevence a léčba 

V současné době neexistuje specifická léčba nervosvalových 

poruch vzniklých v průběhu kritického stavu. Můžeme však 

vytýčit některé zásady pro prevenci jejich vzniku a pro 

přístup k postiženým nemocným. 
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Zásady: 

1. Svalová relaxancia k usnadnění umělé plicní ventilace, 

používat jen u výjimečně nemocných s extrémními nároky na 

ventilaci. Pokud je jejich podání nevyhnutelně nutné, 

potom aplikovat léky bonusově, jejich efekt sledovat 

klinicky nebo monitorovat, denně revidovat oprávněnost 

svalové relaxace. 

2. Současná léčba kortikoidy je relativní kontraidikací 

podávání svalových relaxancií. 

3. Hluboká sedace by měla trvat jen po dobu nezbytně nutnou. 

Kontinuální podávání sedace bez kontroly její hloubky 

predisponuje ke vzniku poruchy hybnosti podobně jako 

relaxace. 

4. Intenzivní rehabilitace pohybu a fyzioterapie hrudníku od 

počátku pohybu na JIP nebo ARO. Je vhodné co nejdříve 

využívat spolupráci pacienta při rehabilitaci - 

předpokladem je opět podávání sedativ v nejmenší možné 

míře. 

5. Agresivní léčba primární příčiny stavu je jedinou 

kauzální strategií v prevenci vzniku neuropati. 

Hlavním léčebným postupem u klinicky významných nervosvalových 

onemocnění je rehabilitace. Rehabilitační léčbu zahajujeme co 

nejdříve  a její konkrétní náplň volíme podle klinického stavu 

nemocného.(8) 

 

 

6. Pasivní pohyby 
Je to takový pohyb, který vykoná jiná osoba nebo přístroj za 

naprosté relaxace svalstva pacienta. Je často prováděn za 

současného tahu do dálky, je třeba znát tabulku normálních 

rozsahů kloubních pohybů.  

Účelem pasivního pohybu je  

1) udržet nebo zvětšit (uvolnit) kloubní pohyblivost 

2) protáhnout zkrácené svaly 
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3) nedovolit vzniku kontraktur 

4) zvláštním způsobem prováděné pasivní pohyby, protažení 

svalů atd. aktivují aferenci proprioreceptivní a 

nociceptivní aferenci k vypracování pohybové představy a 

k reedukci aktivovaného pohybu 

Podle doby trvání 

1) stálý - permanentní (polohování, trakce) 

2) přerušovaný - intermitentní 

3) opakovací 

5) postizometrická relaxace je spojení aktivní svalové 

kontrakce s následujícím protažením po předchozím napětí   

 

Při pasivních pohybech musíme: 

1) správně držet končetinu - podepřít segment, úchop musí 

být měkký, ale pevný, nedržet za svaly, šetřit klouby - 

nedovolit patologické úchylky 

2) správně fixovat, aby nemohlo dojít k náhradním pohybům 

mimo kloub, něž ve kterém se děje pohyb – fixace nesmí 

být přes dva klouby, musí být bezbolestná 

3) pohyb provádět pomalu zvlášť na jeho konci a stejně tak 

je pomalý i zpětný pohyb. 

4) pohyb provést za současné trakce segmentu do dálky tam, 

kde můžeme 

Jak často a kolikrát se pohyb provádí: 

Každý pohyb v jednom směru se procvičí nejméně 5-7krát za 

účelem udržení volnosti pohybu, například preventivní pohyby 

zvláště u dlouhodobě nemocných. Tam, kde potřebujeme (po 

zlomeninách, při kontrakturách), provádí se pohyb 10-15krát 

v jednom směru. Ideální by bylo opakovat pasivní cvičení 2-

3krát denně. 

Pasivní pohyb se dělá v plném rozsahu. Protahuje se pomalu ne 

trhavými pohyby. Při násilných pohybech mohou vznikat 

mikrotraumata, mikroruptury na svalstvu. 
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7. Prevence vzniku dekubitů: 

Pro prevenci dekubitů platí tyto zásady:  

Polohování(zkracování doby působení tlaku, aby nepřekročil 

prahovou hodnotu) 

Blokování nepříznivých mechanických vlivů vnějšího prostředí 

Hygiena (blokování nepříznivých chemických a infekčních vlivů 

vnějšího prostředí) 

Normalizace celkového stavu – vnitřní prostředí, výživa, 

krevní oběh, okysličování, zdolávání celkové infekce apod. 

Preventivní režim je nutné vždy přizpůsobovat konkrétnímu typu 

onemocnění a specifickým potřebám jednotlivých pacientů 

Polohování 

By mělo být systematické, pravidelnými změnami polohy pacienta 

se blokuje nadměrné působení tlaku na tlakové body, a 

zajišťuje se tak okysličování a prokrvování tkání. 

Intervaly mezi změnami poloh se řídí podle okamžitého stavu 

pacienta, mohou kolísat mezi 20 min až 4 hod. 

U imobilních, nepohyblivých pacientů by měl být interval změny 

polohy 1-2 hod. 

Pro důsledné provádění prevence je žádoucí sestavit denní plán 

polohování (časový úsek pro každou polohu těla pro den i noc). 

Musíme kontrolovat riziková místa nejlépe po každé změně 

polohy pacienta, nejméně však 1krát denně, jakmile se při 

zvoleném intervalu objeví příznaky vznikajícího dekubitu nebo 

dalších dekubitů, je nutné interval mezi změnami polohy ihned 

zkrátit. Kvalitní matrace nebo typ lůžka dokáže prodloužit 

interval mezi změnami polohy. 

Pozor při popotahování pacienta po podložce směrem 

k podhlavníku lůžka. Běžně se v praxi provádí popotažením za 

ruce v poloze na zádech, přitom sedací část pacienta leží 

plnou vahou na podložce. Popotažením po podložce dochází ke 

značnému tření o podložku, v této oblasti hrozí nebezpečí 

vzniku dekubitu, mikrotraumat, příp. porušení vrchní vrstvy 
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kůže vyléčeného dekubitu a otevření prostoru pro infekci. 

Proto je žádoucí provádět přesuny na lůžku za pomoci více 

osob(1-2 osoby nadzvednou hrudní část a další osoba nadzvedne 

část kyčelní a provede posun). Přesun lze u ohrožených 

pacientů provádět i na boku. 

Zcela imobilní pacient ležící ve zvýšené poloze by neměl mít 

hlavu výš než 40 stupňů nad podložkou (vyjma období jídla), 

optimální poloha je okolo 15 stupňů. 

Pomůcky pro polohování: 

Manuální polohování lze z velké části účinně doplnit o 

polohování automatické, které poskytují špičkové modely 

matrací a lůžek. Speciální lůžka a matrace mohou pacienta 

otáčet z boku na bok, odlehčovat plicím pomocí vibrací, měnit 

tlak na riziková místa pro vznik dekubitů atd. Tato lůžka a 

matrace jsou však velmi drahé (přes 100.000,-Kč), a tak je 

velmi obtížné, většinou téměř nemožné, tyto pomůcky od 

zdravotní pojišťovny získat. 

Nedoporučuje se používat plastové nafukovací kroužky nebo 

molitanové podložní kroužky, protože v místech styku 

s pokožkou brání volnému průtoku krve (malá plocha kroužku, 

lepší je materiál s větší styčnou plochou), zvyšují otoky 

tkání, a zvyšují tak nebezpečí vzniku deubitu. 

Při polohování na boku je žádoucí použít polštáře nebo měkké 

molitanové válce, klíny mezi kolena a kotníky, aby se vzájemně 

nedotýkaly. Je-li pacient zcela imobilní, je žádoucí pomocí 

měkkých polštářů podložit nohy alespoň od poloviny lýtek ke 

kotníkům tak, aby paty neležely přímo na podložce. Nikdy 

nedávat polštáře pod kolena, možno pouze na velmi krátkou dobu 

v rámci polohování.(4) 
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8. Respirační fyzioterapie na oddělení ARO, JIP 

– nejčastější jsou používané techniky : 

8.1. Technika kontaktního dýchání – vychází z principu 

autogenní drenáže. Základem je volní modifikované dýchání, 

kombinované s manuálními kontakty a manévry fyzioterapeuta. 

Základním principem dýchání při této fyzioterapii je včasná 

aktivace expiria. Cíleně ovlivňujeme výdechovou délku, 

intenzitu a především plynulost a rychlost (lépe pomalost) 

výdechu. 

       Manuální manévry – princip techniky kontaktního 

dýchání = přiložení rukou na hrudník, lehké výdechové         

pružení, hloubková výdechová vibrace a postupné uvolňování 

hrudníku při vdechu. – NUTNOST SOUHRY 

8.2. Technika reflexního dýchání = využití ontogenetických 

principů vývojové kinesiologie, kombinace polohy pacienta 

s dechovou stimulací z reflexních zón hrudníku a zad 

(nejčastěji) s cílem včasné aktivace bránice. Technika vychází 

z Vojtova principu reflexní lokomoce.  Cílem je formou 

reflexního dýchání aktivovat hluboký stabilizační systém 

páteře a následně aktivovat bránici v její respirační i 

posturální funkci. 

Do hlubokého stabilizačního systému páteře řadíme: 

- autochtonní muskulaturu 

- oblast pánevního dna 

- m. transversus abdominis 

- hluboké flexorů krku 

- bránici 
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Při reflexním dýchání kombinujeme manuální stimulaci: 

- z polohy těla a jeho jednotlivých částí 

- z opěrných bodů polohy těla 

- ze spoušťových zón 

- formou odporu velikosti izometrické kontrakce 

proti směru lokomočních pohybových komplexů 

  

 

Tato technika pomáhá rychlému opětovnému navození dechového 

vzoru po operačním zásahu, významně zkracuje pobyt na ARO, 

JIP a snižuje riziko pooperačních respiračních komplikací.  

Její maximální význam je, že ji lze uplatnit i u 

nespolupracujících pacientů. 
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9.Bazální stimulace 

 

Bazální stimulace vznikla v Německu v 70. letech a poprvé byla 

uplatněna profesorem Frolochem u psychosomaticky postižených 

dětí. Do ošetřovatelství přenesla tento koncept Christal 

Breinstein, která zjistila, že se dá uplatnit v ošetřovatelské 

péči u dospělých všech věkových kategorií, zdravých i 

nemocných. 

Zjednodušeně řečeno, koncept bazální stimulace vychází 

z myšlenky, že život je možný pouze ve vztahu. Jedná se o to, 

že lidský mozek disponuje schopnostmi uchovávat své životní 

návyky a vzpomínky v paměťových drahách ve více regionech a to 

nám dává šanci cílenou stimulací vzpomínek aktivovat jeho 

činnost a návyky. Zcela zjednodušeně řečeno, dostat se k nim 

jinou cestou, než byl mozek zvyklý. Pokud bylo spojení 

z nějakých příčin přerušeno, stimulací se vytváří nová 

dendritická spojení po kterých se k informaci uložené v mozku 

dostaneme. I když někteří pacienti nevnímají nebo jsou 

dementní, u takových můžeme koncept bazální stimulace, 

uplatnit. Platí pravidlo, vnímám tak dlouho, dokud dýchám. 

Každý pacient vnímá. Je jen na nás, jak vhodnou komunikační 

formu zvolíme. Konkrétně to znamená, že musíme rozlišit 

jakoukoliv sebemenší reakci pacienta a dát ji náležitý význam. 

Nemalou úlohu hraje v bazální stimulaci intuice. 

Schopnost vnímání se vytváří již v embryonálním vývoji. Embryo 

v těle matky  má již ve 12. týdnu těhotenství prstík 

v pusince. Tento pohyb ruky do úst je jedním ze základních 

pohybů, které nás provází celý život, které si neseme již 

z těla matky a kterým si podáváme celý život potravu do úst. 

Je jedním z pohybů, které stimulujeme, protože tento návyk a 

pohyb je v mozku uložen nejdéle a stimulací jsme schopni jej 

obnovit. To je jen jeden příklad z mnoha k přiblížení toho, co 
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je bazální stimulace. Nejnáročnějším úkolem je pochopit 

potřeby pacienta, poznat a porozumět stylu jeho komunikace a 

na základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci, jistotu a 

další rozvoj jeho osobnosti.  

Vlastně tento postup opouští cestu u nás dosud běžné 

konzervativní péče a pouští se na cestu kompetencí a 

kreativity. Důležité je, abychom čas, co jsme s pacientem 

využili co nejsmysluplněji a i to je jedním naším cílem. 

Tato metoda bojuje proti takovému způsobu péče pacienta, který 

spíše stav pacienta konzervuje, než aby ho rozvíjela.  

Nejdříve si musíme uvědomit, že naše ruce jsou mnohdy jediný 

komunikační most mezi námi a pacientem. Každý dotek nám něco 

poskytuje a může i sdělovat a stává se formou komunikace mezi 

lidmi. Dnes se začíná tento koncept u nás uplatňovat v praxi. 

Proto, abychom umožnili pacientům poznat a akceptovat vlastní 

hranice, vlastní kreativitu a realizovat jejich schopnosti a 

dali jim současně možnost odmítnou to, co nechtějí. Při 

uplatňování konceptu basální stimulace musí být příbuzní a 

rodiny klientů do péče zapojeni. Je nutné vytvořit mosty mezi 

klienty a jejich rodinou a přáteli. Taková spojení se 

nevytvoří sama, je na nás, abychom byli při jejich budování 

oporou spoluprůvodci. Mění se nejen kultura práce a 

komunikace, ale i kompetence ve vztahu k pacientům a jejich 

blízkým. Potřebujeme od příbuzných mnohem více informací, než 

je obvyklé v jiných zařízeních. Tyto informace pak využíváme 

při výživě klienta, v poskytované péči a podnětech, které 

vytváříme v závislosti na pohybu klienta, jeho vnímání a 

komunikaci s ním. 

Především musíme zajistit komunikaci s klientem na vhodné 

úrovni. U některých klientů je možnost vyjadřovat se nebo 

sdělovat potřeby omezená nebo žádná a je velmi důležité 

komunikovat s klientem na jeho úrovni tak, aby porozuměl. 

Vyžaduje to nejen znalost dané problematiky, ale i značnou 

dávku vlastního citu zaznamenávat reakce pacienta, protože ty 
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se mohou projevovat ve zcela nepatrných niancích. Jestliže se 

přizpůsobíme komunikační úrovni pacienta a zvolíme-li jeho 

komunikační formu, můžeme posoudit, na jakém stupni vědomostí 

žije, a jakékoliv aktivity, kterých je pacient schopen, musíme 

vidět jako jeho jedinou možnost kontaktu s jeho okolím. 

Z toho plyne, že nejtěžším úkolem je pochopit potřeby 

pacienta, poznat a porozumět jeho stylu komunikace a na 

základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci, jistotu a 

další rozvoj jeho osobnosti.  

V konceptu bazální stimulace jsou využívány následující 

možnosti komunikace: 

Somatická komunikace 

Vibrační komunikace 

Vestibulární komunikace 

Olfaktorická komunikace 

Orální komunikace  

Taktilní komunikace 

Mosty v komunikaci jsou doteky. Dítě je odkázáno na péči svého 

okolí a je zahrnováno doteky. Dospělý člověk je zahrnován 

doteky od svého partnera. Klient umístěný mimo svoji rodinu a 

svého partnera je o doteky ochuzen, přestože jsou přirozenou 

součástí jeho života i komunikace. Dotek je nejjednodušší 

formou komunikace beze slov, poskytuje vjemy z povrchu těla a 

vnitřního prostředí organismu. 

Dotek utváří vztahy a dává jim význam. Poskytuje klientovi 

jistotu, umožňuje orientaci a navozuje příjemný pocit. 

 

Pokuste se sami odpovědět na několik otázek a zamyslet se nad 

důležitosti doteků:   

Jaký způsob doteků je vám nepříjemný nebo příjemný? 

Jakou roli ve vašem životě hrají doteky? 

Jakou máte zkušenost z dětství? 

Jaká je k tomuto tématu osobní rodinná biografie? 
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Jaký způsob doteků vám činí nejmenší problémy u vašich kolegů, 

u vašich dětí, u vašich blízkých? 

Jaký přikládáte dotekům význam ve svém životě? 

 

Nečekané doteky nebo necílené doteky mohou u pacientů se 

sníženým stupněm vnímání vyvolávat pocit strachu a nejistoty. 

Mohou je lekat i některé naše projevy, které přicházejí 

nečekaně. Proto musíme dát pacientovi jasně najevo, kde začíná 

a kde končí naše přítomnost a činnost u něho. Tuto informaci 

můžeme poskytnout pomocí cíleného doteku, tzv. iniciálního 

doteku. Místo doteku zvolíme na základě biografické anamnézy, 

nejčastěji to bývá rameno, a pevným, zřetelným dotekem ho vždy 

informujeme o počátku a ukončení naší přítomnosti či činnosti 

s jeho tělem. 

Dotek je jasný, zřetelný a přiměřeného tlaku. Je nutné jej 

podpořit i verbálně a musí ho všichni, kteří přijdou 

s pacientem do styku respektovat a poskytnout, včetně návštěv, 

uklízeček apd. Každý příchozí o něm musí být informován, což 

zajišťuje cedulka na viditelném místě u postele, kde je 

označeno místo iniciálního doteku a verbální projev. 

 Somatická stimulace 

1. celková koupel zklidňující 

2. celková koupel osvěžující 

3. celková basálně stimulující koupel dle konceptu Bobatha 

4. diametrální celková koupel  

5. polohování - mikropolohování 

                        - mumie 

                        - hnízdo 

6. masáž stimulující dýchání 

Vestibulární stimulace 

1. přelévání lymfy 

2. metoda ovesného klasu 
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ostatní stimulace 

1. chuť 

2. zrak 

3. hmat 

4. čich 

5. sluch 

Desatero bazální stimulace 

1. Přivítat se a rozloučit s klientem vždy stejnými slovy 

2. Dodržovat iniciální dotek 

3. Hovořit zřetelně, jasně a ne příliš rychle 

4. Nezvyšovat hlas a hovořit přirozeným tónem 

5. Dbát, aby naše mimika, tón našeho hlasu a gestikulace 

odpovídaly významu našich slov 

6. Použít takovou formu komunikace, na kterou byl klient 

zvyklý 

7. Nepoužívat v řeči zdrobněliny 

8. Nehovořit s více osobami najednou 

9. Při komunikaci redukovat rušivý zvuk okolního prostředí 

10. Umožnit reagovat pacientovi na naše slova 

Biografická anamnéza 

Sociální situace zaměstnání 

Kdo může a kdo nemůže navštěvovat 

Jaký je typ 

Jak slyší 

Jak vidí, potřebuje brýle? 

Denní rytmus 

Pravák, levák 

Doteky, které má rád 

Doteky, které má nerad 

Jak spí, poloha, přikrývky 

Jak si čistí zuby, jak se holí, jakou kosmetiku používá 

Co jí rád/nerad 

Co pije rád/nerad 

Které zvuky poslouchá rád 



 39

Upřednostňuje některé materiály? 

Oblíbené vůně 

Co dělá, když má bolesti 

Co dělá, aby se cítil dobře (hudba, osoby, klid, káva) 

Ostatní sdělení 

Důležitý zážitek v poslední době  
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10. KAZUISTIKA 

P.P. 1963 
 

Přijat na ARO                                          

Hospitalizován od:13.05.2006                                            
do: 11.05.2006 

Anamnéza: nelze odebrat, dle rodiny s ničím vážněji nestonal 

Nynější onemocnění: chodec sražený os. autem, na místě 

v bezvědomí, spontánně ventilující, bez reakce na algický 

podnět, mydriatické zornice cca 4 mm, po prodechnutí zúžení 

zornice, foto bilat+, na algický podnět se objevuje symetrická 

necílená flexe. OTI, sedorelaxován, UPV, 1x periferie, 

volumoexpanze a transport na ARO 1. Nem. ČB 

Objektivní nález při příjmu: 

OTI, UPV, sedorelaxová, zornice izo, 2 mm, foto bilat+, další 

RR pro relaxaci nehodnotitelné. Na hlavě četné povrchní 

exkoriace. Oběhově stabilní bez podpory, TK 125/70, SR 

105/min, periferie dobře plněná. Dýchání sklípkové, 

symetrické. Čisté hrudník pevný. Břicho měkké, bez rezistence, 

játra v obloku, perist. 0, exkoriace v obl. L lopaty kyčelní. 

Otevřená frc. P bérce ve vakuové dlaze. Ostatní dlouhé kosti 

bez zjevné dekonfigurace, pánev pevná. Četné exkoriace na obou 

rukách. 

UPV Evita IV IPPV fi0.6, TV 650, f 12, PEEP 5 Zaveden MK, moč 

čirá. CT mozek, po příjmu fraktura baze lební od zadní jámy po 

pyramidu vlevo, traum. SAK. plášťový SDH T vpravo edém pravé 

hemisféry, přetlak stř. struktur o cca 3 mm doleva, amb. 

Cysterna mírně utlačená ale diferencovaná. C páteř bez známek 

fraktury. Plíce bez PNO, bez hemotoraxu, břicho bez volné 

tekutiny, bez plynu, játra i slezina hladkých krajů. Indikátor 

zavedení ICP čidla. Dle traumatologa nutná Os P bérce. Před 

transportem na sál nutná kanylace a. rad.1.dx. a v.scl.1.dx. 

třícestná, obé bez komplikací. Transport na OS k zavedení 

čidla. 
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Operace:  

Dne 13.05.2006 – operační diagnosy: DG: kraniotrauma, kontuse  

vpravo, fr. baze lební, pneumocefalus, počínající edém mozku 

vpravo, GCS 6 na místě nehody, poté zaintubován. 

Operační výkon: ICP monitorizace zleva. 

 

Průběh hospitalizace:  

Po příjmu kont. tlumen ve vysokých dávkách. Vzestup ICP, 

udržovaná lehká hypotermie. Zavedeno čidlo k monitorizaci sat. 

O2 z VJI. Vedena balancovaná kontrolovaná hypokapnie k vedení 

terapie nitrolební  hypertenze, 19.5. provedena punkční 

dilatační tracheostomie, 22.5.: kontrolní CT mozku: 

odbarvující se kontuze FB, 3tíhlý komorový systém, min. otok 

pravé hemisféry. ICP čidlo ex, postupně snižovaná sedace. 

Pacient se z počátku  nebudí do kvalitního kontaktu, spíše 

budí dojem rozvíjejícího se vigilního komatu, porucha hybnosti 

na levostranných končetinách odpovídající poranění 

nitrolebnímu temporálně. Pod 28.5. spont. ventilace přes 

tracheostomii. Zavedena DS. Stav se začíná neurologicky 

lepšit, intenzivní rehabilitace, počíná sledovat pohledem, 

vyhoví výzvě, tracheostomie zrušena dne 06.06.2006, bez 

komplikací, schopen mluveného slova. Bez tlumení si sedá 

v posteli, schopen basálně slovního kontaktu, jednoslovní 

odpovědi, zkouší jídlo p.o. nutný dohled, odchází z postele.        

 

Pacient je  cvičen 1-2krát denně, podle aktuálního stavu 

pacienta, respirační terapie dle metodiky cvičení řízené podle 

zlepšování a  kvality samostatnosti dýchacího ústrojí. Prvky 

z Vojtovi metody, pasivní cvičení a stimulace. Pozorujeme 

postupné zlepšování reflexů, fixování zrakem atd.  
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    20. den již bez tlumení spontálně i na zvukové podněty 

otvírá oči, pootočí hlavu, krátce se podívá, cílený flekční 

pohyb na PHK pohyb jen minimální    

    21. den celkově se spontální hybnost zvyšuje, otoky se 

menší dx. hemisféra je s min. otokem. 

    22. na výzvu plazí jazyk s latencí  

    23. živá spontální motorika po lůžku všech končetin, ale 

výzvě pac. na končetinu dále nevyhoví. 

    24. cílený flekční pohyb na PHK a spont. flexe na LHK a 

LDK na PDK 

    25. a 26. den se stav výrazně nemění  

    27. slovní kontakt velmi basální, pozdraví, příjem p.o., 

pije sondou   

    28. basálně komunikuje s rodinou 

 

Překlad na JIP: 

    15. až 27. 5. pasivní cvičení 2krát denně někdy musí být 

přerušeno pro vysoké ICP 

     29. 5. pac. bez ventilační podpory, na zvuk pootevře oči, 

ale nefixuje, spont. flektuje PHK ost. konč. - sine. 

T: respir. Ft – M.T.hrudníku, vibr. techniky, cvič. konč. 

pasivní, podmiňování 2krát denně  

    31. 5. spont. flektuje i LDK, ale na výzvu nevyhoví. LTV- 

pasivní cvičení, podmiň HK, vibrační techniky 

   6. 6. pacient aktivní, bohužel nespolupracuje 

   7. 6. pokus o LTV pacient neklidný nespolupracoval  

 

Neurologické konsilium 14.06.2006 

Závěr polytrauma, frakt. okcip. kosti vlevo, kontuze mozečku, 

SDH F vpravo, dle kontrol CT  kontuze vstřebány, širší 

komorový systém, v obj. neurol. nálezu tč org. psychosyndrom, 
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lehká paréza n VII vpravo, dnes i frustní pareza 

pravostranných končetin. Sledování hybnosti. 

 

Rehabilitační konzilium 22.06.2006 

Klin: na lůžku, sfinktery ovládá, schopen se na výzvu posadit, 

sed stabilní, vertikaliziván v chodítku bez zatížení PDK, není 

významnější porucha motoriky, psychika lehce alterována 

v rámci organ. psychosyndromu. 

 

Překlad na RHB 03.07.2006 

 

Příjmová zpráva: 

Pacient basálně orientovaný osobou, místem, časem nepřesně, 

spolupracující v klidu bez dušnosti cyanosy. Střední postavy, 

výživa přiměřená, hydratace dobrá. Kůže bez icteru a ak. 

Eflorescencí. Zevní oční nález v normě, zornice iso, reagují, 

bulby volné do všech směrů, lehce asymetrie ústního koutku, 

jazyk lehce bíle potažený, plazí středem, hrdlo klidné, 

tonsily bez obsahu, jizva ve frontální rovině klidná. Dýchání 

čisté, sklípkové. Ozvy 2 ohraničené TF 90/min, břicho palpačně 

měkké, prohmatné, nebolestivé, játra, slezina nehmatná. Jizvy 

na bérci v oblasti kolene zhojené klidné, fasciotomie fixovaná 

hypotonie svalstva tibie, výraznější hypotonie stehna vpravo. 

Lehce omezená DF hlezna vpravo.  

  

 

 

Anamnesa: 

RA rodiče zdraví, bratr Pavel, děti 0 

OA 1994 úraz PHK na okružní pile – částečná amputace 2.-4. 

prstu. 

       1989 přechodné žaludeční potíže, fibroskopie, vředy 

nezjištěny, jinak vážněji nestonal 
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alergie:ne 

NO: lehce bolesti v C páteři, problémy se stolicí 

Prac. a Soc. A: svobodný bydlí s rodiči v RD, bariera 2 plus 

25 schodů 

Pracoval v Jihostroji ve Velešíně jako obráběč kovů, nekouří 8 

týdnů, předtím 3 cigarety denně, alkohol výjimečně káva též  

Vstupní kineziologický rozbor vstupní: 

Pacient mobilní na chodítku bez nášlapu na PDK. Rozsah 

v kloubech pasivní i aktivní odpovídá normě. Síla svalová na 

PDK odpovídá orientačně stupni 3 dle svalového testu. Pacient 

subj. pociťuje oslabení pravostranných končetin. Obj. oslabení 

minimální. Celková kondice oslabená, sed stabilní statický i 

dynamický, stoj možný s pevnou oporou.  

 

Krátkodobý fyz. plán: 

Individuální LTV - kondiční a analytické cvičení na lůžku  

Individuální LTV - nácvik lokomoce, mobility – nácvik chůze o 

francouzských berlích.  

Skupinové LTV 

MT k uvolňování jizev 

Motomed 

Ergoterapie 

Nácvik kognit. funkcí 

 

Průběh: 

V průběhu pobytu afebrilní, bez komplikací. Frustní 

pravostranná hemisféra, dysestesie pravé poloviny těla. Na PHK 

lehce omezená jemná motorika těla, dyskoordinace. Pro chabé 

známky hojení zlomenin v oblasti P bérce PDK nezatěžovaná, 

nacvičena chůze o FH s pokládáním oper. Končetiny, P koleno 

rozcvičeno do plného RP, přetrvává lehké omezení DF v hleznu. 

Výrazně zlepšeny kognitivní funkce, soběstačnost. Psychická a 

tělesná unavitelnost. Při propuštění bez subjektivních potíží. 
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4. 7. Vstupní vyšetření ergoterapeutem test FIM 

7. 7. Nácvik všedních denních činností ADL- přesuny na vozíku, 

v chodítku. 

12. 7. Nácvik všedních denních činností 

16. 7. Kontrolní vyšetření ergoterapeutem- test FIM 

Test FIM vstupní  5,77 

Test Fim kontrolní 6,11 

Posun v BI ze 75 na 90 bodů 

Zvýšila se soběstačnost v oblasti personálních ADL – koupání 

(zvládá samostatně), přesuny do vany (s dohledem druhé osoby), 

oblékání dolní poloviny těla (zvládá samostatně). Pacient je 

soběstačný ne mechanickém vozíku. Chodí o2. FB.  

 

Psych. vyšetření 16.08.2006: 

Posouzení aktuálního stavu kognitivních funkcí. 

Akutní mírné kognitivní oslabení, celkový výkon ovlivněn 

rychlou unavitelností, což úzce souvisí s oslabením pozornosti 

a zpomalením tempa. Do oblasti pozornosti v současné době 

kognitivní deficit, zasahuje nejvýrazněji především ve 

schopnosti rozdělování pozornosti, vizuální pozornosti, z toho 

vyplývá porucha vizuomotor.  koordinace. V oblasti paměťových 

funkcí oslabena pracovní paměť, bezprostřední paměť na logické 

slovní celky a vizuální paměť. Profil kognitivních funkcí 

aktuálně poněkud nevyrovnaný.  

Pacient po dobu pobytu na našem oddělení zařazen do 

pravidelného tréninku kognitivních funkcí zaměřeného na výše 

uvedené oslabené oblasti. 
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Dlouhodobý fyz. plán: 

 Po skončení hospitalizace na rehabilitačním oddělení, bude 

docházet na rehabilitaci ambulantně v místě bydliště. Bude 

bydlet u rodičů. Do nemocnice se dostaví na kontrolní CT. 

Doporučená rehabilitace v Kladrubech. Cílem je zlepšit chůzi, 

zlepšit jistotu stoje, obslužnost. Zlepšit kognitivní funkce.  

 

 

 

2. 9. byla provedena plastika kosti holení, štěp byl brán 

z pravé kyčelní lopaty, operace bez komplikací. Pacient je 

propuštěn po týdenní hospitalizaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 47

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test FIM: 
Sedm úrovní: 7. úplná nezávislost 
                       6. modifikovaná nezávislost 
                       5. supervize 
                       4. minimální asistence (klient= 75%+) 
                       3. mírná asistence (klient= 50%+) 
                       2. maximální závislost (klient= 25%+) 

1. celková závislost (klient=0%+) 
datum: 04.07. 2006 - 04.08.2006 - 16.08.2006 
 
OSOBNÍ HYGIENA                         4.7. 06/ 4.8.06/ 16.8.06 

A. Příjem jídla                                   7   /   4   /    7                             
B. Osobní hygiena                            6   /   6   /   6 
C. Koupání                                        4   /   5   /   6 
D. Oblékání horní pol. těla                 6   /   6   /   6 
E. Oblékání dolní pol. Těla               4   /   6   /   6 
F. Použití WC                                   6   /   6   /   6 

KONTROLA SFINKTERŮ 
G. Kontrola močení, část 1.              7   /   7   /   7 
                                         část 2. 
H. Kontrola vyprazdňování 1.           7   /   7   /   7 
                                                2. 

PŘESUNY 
I. Postel, židle, vozík                        6   /   6   /   6 
J. Toaleta                                          6   /   6   /   6 
K. Vana, sprchový kout                      4   /   5   /   5  

LOKOMOCE 
L. Chůze/jízda na vozíku                  6/5 /    6   /   6 
M. Schody                                          1   /   1   /   1 

KOMUNIKACE 
N. Rozumění                                      7   /   7   /   7 
O. Exprese (vyjadřování)                    7   /   7   /   7 

SOCIÁLNÍ SCHOPNOST 
P. Sociální interakce                          7   /   7   /   7 
Q. Řešení problémů                           7   /   7   /   7 
R. Paměť                                            7   /   7   /   7 
 

CELKOVÉ FIM                              1045,77/ 1096,05/ 1106,11 
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BARTELŮV TEST VŠEDNÍCH ČINNOSTÍ 
Činnost                         provedení činnosti                          při přijetí/ při propuštění 

 
1. najedení, napití         / samostatně bez pomoci                     10   /   10 
                                       s pomocí                                              
                                       neprovede                        
2. oblékání                   / samostatně bez pomoci                      10  /   10 
                                       s pomocí 
                                       neprovede 
3. koupání                    / samostatně bez pomocí                       5    /    5 
                                       s pomocí  
                                       neprovede 
4. osobní hygiena         / samostatně nebo s pomocí                  5   /     5 
                                       neprovede   
5. kontinence moči       / plně kontinentní                                  10    /    10 
                                       občas kontinentní 
                                       inkontinentní 
6. kontinence stolice    / plně kontinentní                                    10   /   10 
                                       občas kontinentní 
                                       inkontinentní 
7. použití WC               / samostatně bez pomoci                       10    /    10 
                                        s pomocí 
                                        neprovede 
8. přesun na lůžko        /  samostatně bez pomoci                     5    /    10 
                                        s malou pomocí 
                                        vydrží sedět 
9. chůze po rovině        /  samostatně nad 50 m                         10    /   10 
                                        s pomocí 50 m 
                                        na vozíku 50 m 
                                        neprovede 
10. chůze po schodech  / samostatně bez pomoci                      0    /    5 
                                        s pomocí 
                                        neprovede 
 
CELKOVÉ HODNOCENÍ                                                            75    /    85 
                                                                                       (lehký stupeň závislosti) 
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Demonstrace účinků reflexní stimulace na změnu 

dýchání u pacienta na oddělení ARO 
 
 

pacient je připojen na řízenou ventilaci 
pacient je plně tlumen (diprivan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. před stimulací: 

 
 
 
sledované hodnoty: srdeční frekvence   95 
                                  dechová frekvence 16 



 
 
sledované hodnoty: MV 9,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Stimulace: 
 
 

 
 
 
 
Stimulujeme na spina iliaca anterior superior a v místě akromioklavikulárního 
skloubení,   homolaterálně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Stimulujeme v prsní zóně pátého mezižebří a v oblasti spiny, kontralaterálně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.po stimulaci: 
 

 
 
Sledované hodnoty: MV 14, 1 
                                  



 
 
 
sledované hodnoty: srdeční frekvence   88 
                                  dechová frekvence 12 
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