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Cévní mozková příhoda je jedním z onemocnění nejvíce ovlivňující lidskou populaci. 

Jejím důsledkem může být dočasné postižení, trvalé následky i smrt. Polohování pacienta po 

cévní mozkové příhodě může mnoho rizik sekundárních změn ovlivnit. 

Cílem této práce je zjistit, jak se ergoterapeuti zapojují do polohování pacientů 

v akutní a subakutní fázi po cévní mozkové příhodě v iktových centrech v České republice a 

jak polohování na iktových centrech probíhá.  

Z literatury a doporučených postupů vyplývá, že správným polohováním po cévní 

mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi je předcházeno vzniku imobilizačního syndromu a 

sekundárních změn. Polohováním pacientů po cévní mozkové příhodě lze ovlivnit svalový 

tonus, bolestivost ramene, předcházet subluxaci v kloubech, udržet pasivní i aktivní rozsah 

v kloubech atd. U pacientů po cévní mozkové příhodě by měly přicházet vzruchy z postižené 

strany pro podporu návratu senzomotorických funkcí a pro zapojení postižené strany do 

aktivit. Ergoterapeut se nejvíce zapojuje při polohování postižené horní končetiny zejména 

pro ovlivnění spastické dystonie, kdy využívá antispastické polohy během provádění všedních 

denních činností.  

Pro sběr dat byla použita metoda dotazníkového šetření. Dotazníky byly zaslány 

ergoterapeutům do iktových center v České republice. V České republice je 32 iktových 

center, na dotazník odpovědělo 29 ergoterapeutů z 29 iktových center.  Z výsledků vyplývá, 

že pouze v 16 (55,2%) iktových centrech mají daný řád polohování pacientů po cévní 

mozkové příhodě. Ve 20 (68,97%) iktových center mají speciálně zakoupené polohovací 

pomůcky, jako jsou polohovací polštáře, klíny dlahy a molitanové míčky. Ergoterapeuti 

v 86,2% případech využívají u pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi 

polohu na zádech, v 93,1% využívají polohování z důvodu předcházení spasticity. 

Antispastické polohy pro polohování paretické horní končetiny využívá po ukončení 

ergoterapeutické jednotky 44,8% ergoterapeutů a 41,8% i během ergoterapie. Během 

všedních denních činností polohuje pacienty 86,2% ergoterapeutů. Většina ergoterapeutů má 

absolvovaný kurz, který má vztah k polohování. Vzhledem ke specifikům polohování 



pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní a subakutní fázi by bylo vhodné vytvořit 

doporučený postup, jak v iktových centrech o pacienty pečovat, jehož součástí by bylo i 

správné polohování pacienta. Iktová centra by měla být vybavena pomůckami pro polohování 

a personál by měl být celoživotně vzděláván.   
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