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Příloha č. 1 Barthel test základních všedních činností 

Hodnocení testu: 0-40 bodů: vysoká závislost 

   45-60 bodů: závislost středního stupně 

   65-95 bodů: lehká závislost 

   100 bodů: nezávislost 

Činnost Provedení činnosti Bodové skóre 

1. najedení, napití 
samostatně bez pomoci 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

2. Oblékání 
samostatně bez pomoci 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

3. Koupání 
samostatně bez pomoci 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

4. osobní hygiena 
samostatně bez pomoci 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

5. kontinence moči 
plně kontinentní 
občas inkontinentní 
inkontinentní 

10 
5 
0 

6. kontinence stolice 
plně kontinentní 
občas inkontinentní 
inkontinentní 

10 
5 
0 

7. použití WC 
samostatně bez pomoci 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

8. přesun lůžko-židle 

samostatně bez pomoci 
s malou pomocí 
vydrží sedět 
neprovede 

15 
10 
5 
0 

9. chůze po rovině 

samostatně nad 50 m 
s pomocí 50 m 
na vozíku 50 m 
neprovede 

15 
10 
5 
0 

10. chůze po schodech 
samostatně bez pomoci 
s pomocí 
neprovede 

10 
5 
0 

upraveno podle Kapounová, 2007, s. 22 

 

  



Příloha č. 2 Desatero bazální stimulace 

1. Přivítat se a rozloučit s pacientem 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 mimika, tón hlasu a gestikulace odpovídaly významu našich slov.  

6. Používat 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 pacientovi reagovat na naše slova. (Václavíčková, 2014) 

 

Příloha č. 3 Hodnocení podle Nortonové 

Spolupráce Věk 
Stav 

pokožky 

Další 

nemoc 

Fyzický 

stav 

Stav 

vědomí 
Aktivita Pohyblivost Inkontinence Body 

Úplná <10 Normální Žádná Dobrý Dobrý úplná chodí Není 4 

Malá <30 Alergie DM, TT Horší Apatický 
nutný 

doprovod 
částečná Občas 3 

Částečná <60 Vlhká obezita Špatný Zmatený sedačka omezená Moč 2 

Žádná >60 Suchá nádor 
velmi 

špatný 
Bezvědomí leží žádná moč i stolice 1 

upraveno podle Kapounová, 2007, s. 127 

 

Příloha č. 4 Richmond Agitation and Sedation Scale 

Skóre Hodnocení Popis 
+4 Útočný bezprostředně ohrožuje personál 

+3 velmi agitovaný cíleně vytahuje vstupy, agresivní 

+2 Agitovaný necíleně vytahuje vstupy, interferuje s UPV 

+1 Neklidný úzkostný, vystrašený, ale bez agrese či výrazných pohybů 

0 bdělý a klidný  

-1 Ospalý 
není plně bdělý, dlouhodoběji probuditelný, na 10 a více 
sekund otevře oči a fixuje pohled 

slovní podnět 
-2 lehká sedace 

krátce se probudí, oční kontakt udrží méně než 10 
sekund a zafixuje pohled 

-3 střední sedace pohne se či krátce otevře oči, ale nefixuje pohled 

-4 hluboká sedace nereaguje na oslovení, na podnět se pohne či otevře oči 
fyzický podnět 

-5 Neprobuditelný nereaguje na žádný pohled 
upraveno podle Tomová et al., 2016, s. 79 

  



Příloha č. 5 Povolení sběru informací ve zdravotnickém zařízení 

 

Příloha č. 6 Informační leták 

  



AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU VYŽADUJÍCÍ 

ECMO PODPORU  

 

 

 

Akutní infarkt myokardu je kardiovaskulární onemocnění způsobené 
aterosklerózou, při kterém dochází k ischemii myokardu způsobené uzávěrem 

koronární tepny. Hlavními příznaky jsou bolesti na hrudi, v horní končetině, 
oblasti spodní čelisti či žaludku, nauzea, pocení, dušnost, úzkost či únava. 

Léčba spočívá ve znovuzprůchodnění postižené tepny v co nejkratším čase 
pomocí  perkutánní koronární intervence. U pacientů nevhodných k provedení 

tohoto zákroku je  při kardiochirurgické operaci emergentně založen 
aortokoronární bypass. 

Komplikací může být rozvoj syndromu nízkého srdečního výdeje, který může 
vyžadovat mechanickou podporu srdce metodou ECMO (extrakorporální 

membránová oxygenace). ECMO je mimotělní oběh nahrazující funkci srdce a 
plic. 

Pacient se zavedenou podporou ECMO je umístěn na jednotku intenzivní 
péče, kde je kontinuálně monitorován a je mu poskytována specializovaná a 

komplexní lékařská a ošetřovatelská péče. 

Po překlenutí kritické fáze následuje dlouhodobá rekonvalescence na JIP, při 
které pacient potřebuje specifickou pomoc zdravotníků a rodiny.  

 

 

 

 

 

 



NÁVOD PRO PEČUJÍCÍ OSOBY V OBDOBÍ PACIENTOVY REKONVALESCENCE NA JIP 

 

 

ZÁKLADNÍ INTERVENCE 

Zkušenost s život ohrožujícím zdravotním stavem mění pacientovy dosavadní 
životní hodnoty a představuje významný zdroj stresu a psychické zátěže. 
Pokud pacient vlivem ztráty motivace upadá do deprese, dochází také ke 

zhoršení fyzického zdravotního stavu i při dosud nekomplikovaném průběhu. 

Hlavním faktorem ovlivňujícím rekonvalescenci je psychický stav pacienta. 
Všechny pečující osoby, by proto měly zaměřit pozornost zejména na obnovu 

a udržení pacientovy psychické pohody. 



 

 
 

 vstřícná komunikace 

 tělesná pohoda 

 respekt ke zvyklostem 

 

 

 hledání motivace 

 dostatek času 

 slovní podpora 

 přítomnost členů rodiny vč. dětí 

 fyzický kontakt 

 hovory o běžném životě 

 osobní věci 

 domácí strava 

 

OBLÍBENÉ OSOBNÍ VĚCI 

Psychická 
pohoda 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTATEK ČASU 

Zdravotníci Rodina a přátelé 

PODPORA 

ČASTÉ 

NÁVŠTĚVY 

TĚLESNÁ POHODA 

VSTŘÍCNÁ 

KOMUNIKACE 

MOTIVACE 



 

 

Pacientům po nutnosti orgánové podpory a jejich rodinám poskytuje možnost 

konzultace, pomoci a asistence spolek Znovu do života: 

http://www.znovudozivota.cz

  

  
  

  

    

  

  

http://www.znovudozivota.cz/


Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 

zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie závěrečné 

práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v 

předchozím odstavci. 
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