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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po akutním respiračním selhání 

na podkladě legionelové pneumonie. 

Cíle: Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o dýchacím systému, 

o legionelové pneumonii a akutním respiračním selhání a vytvoření kazuistiky pacienta, 

který tyto nemoci prodělal.  

Metody: Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část 

pojednává o anatomii, fyziologii a patofyziologii dýchacího systému, seznamuje 

s problematikou legionelové pneumonie a akutního respiračního selhání 

a s fyzioterapeutickými postupy prováděnými u pacientů s touto diagnózou. Speciální 

část obsahuje kazuistiku pacienta po akutním respiračním selhání na podkladě 

legionelové pneumonie se záznamy jednotlivých terapií. Kazuistika byla vypracována 

na základě souvislé měsíční odborné praxe v Institutu klinické a experimentální medicíny 

na přelomu ledna a února 2021.  

Výsledky: Pacient byl ze začátku v umělém spánku a byl závislý na umělé plicní 

ventilaci, avšak brzy se jeho stav začal zlepšovat. U pacienta došlo k největšímu pokroku 

zejména v oblasti mobility a celkové kondice. Dále se podařilo u pacienta zvýšit svalovou 

sílu a upravit jeho dechový stereotyp. 

Klíčová slova: akutní respirační selhání, pneumonie, respirační fyzioterapie, fyzioterapie



 

 

Abstract 

Title: The case study of physiotherapeutic treatment of a patient after acute respiratory 

failure caused by Legionella pneumonia. 

Objectives: This work aimed to summarize general pieces of information 

about the respiratory system, Legionella pneumonia, and acute respiratory failure and 

perform a case study of a patient with this condition.  

Methods: This thesis is divided into general and practical parts. The general part covers 

anatomical, physiological, and pathophysiological facts about the respiratory system, 

issues associated with Legionella pneumonia and acute respiratory failure, 

as well as physiotherapeutic methods used to treat patients with this condition. 

The practical part is a case study of a patient who experienced acute respiratory failure 

cause by Legionella pneumophila. All physiotherapy methods used were regularly 

recorded. The case study was carried out during a 4-week internship at the Institute 

for Clinical and Experimental Medicine between January and February 2021. 

Results: At the beginning of the treatment, the patient was in a medically induced coma 

connected to breathing assistance. However, his condition soon began to improve. 

The most significant results were achieved in terms of mobility and physical ability 

of the patient. Furthermore, the muscle strength and the breathing stereotype significantly 

improved. 

Keywords: acute respiratory failure, pneumonia, respiratory physiotherapy, 

physiotherapy  
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1 ÚVOD 

Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část speciální. Cílem této práce 

je shrnutí teoretických poznatků o respiračním systému, přiblížit problematiku akutního 

respiračního selhání a vytvořit kazuistiku pacienta, který byl s tímto onemocněním 

hospitalizován na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Všechna vyšetření 

a veškeré terapeutické postupy byly provedeny na základě znalostí získaných během 

bakalářského studia fyzioterapie.  

V teoretické části je popsána anatomie dýchacího systému, fyziologie 

a patofyziologie dýchání. Podrobněji je rozebrána legionelová pneumonie a akutní 

respirační selhání včetně jejich etiologie, epidemiologie, klinických příznaků a léčby. 

Poslední kapitola této části pojednává o fyzioterapeutické péči u pacientů po akutním 

respiračním selhání. Tato část práce je zpracována na základě podrobné rešerše dostupné 

odborné literatury. 

Speciální část obsahuje kazuistiku pacienta s akutním respiračním selháním 

na podkladě legionelové pneumonie. Byl proveden vstupní a výstupní kineziologický 

rozbor a zhodnocení efektu terapie. Součástí této části práce je podrobné popsání všech 

terapií, které ze začátku probíhaly pouze pasivně, protože byl pacient v umělém spánku, 

avšak z důvodu rychlého zlepšení jeho stavu mohly další terapie probíhat již aktivně. 

Kazuistika byla vytvořena na základě souvislé odborné praxe, která probíhala na přelomu 

ledna a února 2021 v Institutu klinické a experimentální medicíny.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Anatomie dýchacího systému 

Dýchací systém (obrázek č. 1) je systém dýchacích cest, jehož funkcí je výměna 

plynů mezi krví a vzduchem, fonace, regulace acidobazické rovnováhy a vylučování 

látek. Vzniká společně s trávicím ústrojím, rozdělení na dutinu ústní a dutinu nosní 

zajišťuje tvrdé a měkké patro. Dělí se na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací (1). 

Horní cesty dýchací zahrnují dutinu nosní, vedlejší nosní dutiny, nosohltan a ústní 

a hrtanovou část hltanu. Mezi dolní cesty dýchací, které vznikají jako výchlipka přední 

stěny hltanu, patří hrtan, průdušnice, průdušky a plíce (2). Z klinického hlediska 

se do horních cest dýchacích zahrnují i ty části dýchacího systému, které jsou v oblasti 

krku (hrtan a horní část průdušnice) (1).  

2.1.1 Horní cesty dýchací 

Dutina nosní 

Vstupní část dutiny nosní tvoří nozdry, v zadní části pak dutina přechází 

v nosohltan. Stěna dutiny nosní je pokryta sliznicí produkující hlen, na který 

se zachytávají prachové částice vdechovaného vzduchu a pomocí řasinek epitelu jsou 

posouvány z přední poloviny nosní dutiny do zevního nosu a ze zadní poloviny nosní 

dutiny do nosohltanu (2). V průběhu života vznikají také vedlejší nosní dutiny 

jako výchlipky sliznice přilehlých kostí. Svým uložením vytvářejí pneumatický systém 

Obrázek č. 1: Dýchací soustava (45) 
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lebečních kostí a tím je odlehčují. Zároveň slouží jako rezonanční prostory při tvorbě 

hlasu. Rozeznáváme dutinu čelní, čelistní, čichovou a klínovou (1). 

Hltan - pharynx 

Hltan se dělí na tři části: část nosní, ústní a část hrtanovou (1). Část nosní neboli 

nosohltan, je součástí dýchacího systému a končí na zadním okraji měkkého patra (2). 

Část ústní a hrtanová patří současně do trávicího i dýchacího ústrojí. Hltan zajišťuje 

funkce, jako jsou polykání, mluvení a dýchání (1). 

 

2.1.2 Dolní cesty dýchací 

Hrtan - larynx 

Hrtan je nepárový dutý orgán, který je zavěšen na jazylce a který navazuje 

na hrtanovou část hltanu a kaudálně pokračuje průdušnicí (1). Funkce hrtanu je zejména 

dýchání, kašel a tvorba zvuku. Dýchání probíhá při uvolnění hlasových vazů a rozšíření 

hlasové štěrbiny, tvorba zvuku probíhá naopak. Při kašli po hlubokém nádechu následuje 

usilovný výdech spojený s uzavřením hlasové štěrbiny a zvýšeným nitrohrudním tlakem 

(1). 

Průdušnice - trachea 

Trachea kaudálně navazuje na hrtan a končí v hrudníku, kde se rozděluje na dvě 

průdušky (bronchy). Stěna trachey je složená z 20 hyalinních chrupavek ve tvaru podkovy 

(1). Dělí se na krční a hrudní část (2). Krční část začíná v oblasti šestého krčního obratle 

a končí v oblasti manubrium sterni. Hrudní část se nachází v mediastinu, což je prostor 

mezi pravou a levou pohrudniční dutinou, vyplněný řídkým vazivem. Trachea se díky 

řídkému vazivu pohybuje v souladu s dýcháním a zužuje se při tlaku před zakašláním (2). 

Průdušky - bronchi 

Průdušky vznikají rozdělením průdušnice v oblasti čtvrtého hrudního obratle 

a vzniká tak průduškový strom, který se rozvětví v hlavní, lalokové a segmentové bronchy 

(1). Hlavní bronchy jsou dva, vycházejí z trachey a jsou uložené v mediastinu. Lalokové 

bronchy jsou již součástí plic, vpravo se nachází tři, vlevo dva. Segmentové bronchy 

prochází společně s danou větví plicní tepny do plicní tkáně (2). 

Plíce – pulmones 

Plíce jsou párové orgány pokryté poplicnicí a nacházejí se v pohrudniční dutině 

vystlané pohrudnicí. Prostor mezi pravou a levou pohrudniční dutinou se nazývá 
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mediastinum neboli mezihrudí (2). Plíce se rozdělují mezilalokovými rýhami na plicní 

laloky ventilovány lalokovými průduškami a na bronchopulmonální segmenty, 

které jsou ventilovány segmentálními průduškami a vyživovány větvemi plicní tepny. 

Na plíci rozeznáváme bázi plicní nacházející se na spodu plíce a apex pulmonis 

neboli horní úsek plíce. Plocha na bázi plíce se nazývá  facies diaphragmatica, 

která je připojená pleurou k bránici. Vnější plocha nacházející se na straně žeber, 

se nazývá facies costalis. Plocha přivrácená k mediastinu je označována jako facies 

mediastinalis a obsahuje cévní a nervové pleteně včetně průdušek vstupujících do plic 

plicní brankou (hilus). (2).  

Plicní tkáň je tvořena cévami, nervy, mízními uzlinami, vmezeřeným vazivem 

a průduškovým kmenem (1), na který navazují plicní sklípky neboli alveoly. Jedná se 

o miniaturní výdutě s tenkou stěnou, ve kterých probíhá vlastní výměna plynů mezi 

vdechovaným vzduchem a krví. Alveoly jsou tvořeny pneumocyty, které secernují 

surfaktant, jenž snižuje povrchové napětí plic a tím zvyšuje jejich poddajnost. Plíce jsou 

měkké a přizpůsobují se svým tvarem okolním orgánům (2). 

Význam pro přenos dýchacích plynů má redukce plicních struktur. Jedná 

se zejména o velké oploštění buněk tvořících plicní sklípky a o oploštění buněk, 

které tvoří stěnu plicních vlásečnic. Zkrátí se tím dráha kyslíku a oxidu uhličitého mezi 

plicními alveoly a krví (3). 

Pleura 

Pleura je lesklá, průhledná serózní blána. Jako pleura visceralis (poplicnice) se 

označuje blána pokrývající plíce a je s nimi pevně srostlá. Pleura parietalis (pohrudnice) 

vystýlá pohrudnicovou dutinu (1). Obě pleury přecházejí jedna ve druhou v oblasti 

plicního hilu. V prostoru mezi pleurami vzniká pohrudniční dutina, ve které se nachází 

pohrudniční tekutina vylučovaná buňkami pleury (2). Tekutina umožňuje hladké klouzání 

poplicnice a pohrudnice při dýchání, vstřebává tekutiny a některé plyny, které vnikly do 

pleurální dutiny. V neposlední řadě zajišťuje podtlak v pohrudniční dutině a udržuje tak 

plíce rozepjaté (1).  
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2.2 Fyziologie dýchání 

Dýchání představuje výměnu dýchacích plynů – kyslíku a oxidu uhličitého – mezi 

organismem a vnějším prostředím. Proces dýchání zahrnuje ventilaci, kterou rozumíme 

výměnu plynů mezi atmosférickým vzduchem a vzduchem v plicních alveolech, jenž je 

zajišťována dýchacími cestami. Dalším procesem je respirace neboli výměna plynů mezi 

alveoly a krví a mezi krví a tkáněmi, která probíhá po tlakovém spádu cestou difuze (4). 

Při dýchání je zdrojem kyslíku atmosférický vzduch a zdrojem oxidu uhličitého 

je metabolismus. Složení vzduchu v atmosféře a v plicích je odlišné. Podobně se také liší 

složení v různých tělesných oddílech a to z důvodu saturace vodními parami, spotřeby 

kyslíku a produkce oxidu uhličitého. Cílem dýchání je, aby se kyslík dostal k buňkám, 

které ho spotřebují v energetickém procesu. Jeho nedostatek může vést až ke smrti, 

protože buňky nemohou vyrábět energii, kterou potřebují pro přežití a zanikají (5).   

Hlavní funkce dýchacích cest jsou udržení ventilačně-perfuzního poměru, 

regulace odporu dýchacích cest a ochrana – např. bronchokonstrikce nebo mechanický 

transport hlenu kraniálně, nasycení vzduchu vodními parami a jeho ohřátí na tělesnou 

teplotu (5). 

 

2.2.1 Plicní objemy 

Při klidném dýchání prodýcháme průměrně 500 ml vzduchu. Toto množství 

označujeme jako klidový dechový objem. Objem vzduchu, který můžeme ještě 

vydechnout po klidovém výdechu, se nazývá expirační rezervní objem a činí přibližně 

1,2 litru. Objem, který můžeme po klidovém nádechu nadechnout, nazýváme inspiračním 

rezervním objemem (2-3 litry). Všechny tři objemy dávají dohromady vitální kapacitu 

plic, která činí průměrně 3-5 litrů. Po maximálním výdechu však v plicích zůstává ještě 

reziduum vzduchu (1,2 litru), které označujeme jako reziduální objem (4). 

Součástí dýchacích cest je mrtvý dýchací prostor – anatomický a funkční. Objem 

anatomického mrtvého prostoru je asi 150 ml (5). Jedná se o část vdechnutého vzduchu, 

která se neúčastní výměny plynů v alveolech, ale má význam pro výměnu dýchacích 

plynů v plicích (4). Fyziologický mrtvý prostor je tvořen anatomickým mrtvým prostorem 

a objemem plic neúčastnícího se výměny dýchacích plynů (5). 
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2.2.2 Mechanismy respirace  

Mezi mechanismy respirace patří ventilace, difuze, perfuze a transport dýchacích 

plynů. Jako ventilaci označujeme objem vzduchu vdechnutého a vydechnutého za daný 

čas, standardně se udává 1 minuta. Minutová ventilace má průměrnou hodnotu 5-8 l/min, 

maximální minutová ventilace 200 l/min (5). 

Difuze plynů v plicích probíhá po tlakovém gradientu. Rychlost difuze záleží 

na gradientech parciálních tlaků dýchacích plynů, na ploše difuze a na prostupnosti 

difuzní bariéry pro daný dýchací plyn. Za normálních podmínek je parciální tlak kyslíku 

v alveolárním vzduchu i v arteriální krvi 100 torrů a parciální tlak oxidu uhličitého 

40 torrů. Parciální tlak oxidu uhličitého ve venózní krvi je 46 torrů, protože ve venózní 

krvi je přítomen oxid uhličitý z metabolických procesů, zatímco parciální tlak kyslíku 

ve venózní krvi bude nižší než v arteriální krvi z důvodu jeho spotřeby tkáněmi (4). 

Dalším mechanismem respirace je perfuze neboli průtok krve. Průtok krve 

plicním řečištěm je stejný jako průtok systémovým řečištěm – 5-6 l/min. Arteriální tlak 

je o mnoho nižší, než je tlak v systémovém řečišti a činí 25/10 mm Hg 

(zatímco v systémovém řečišti je tlak 120/80 mm Hg). Pro správnou výměnu dýchacích 

plynů musí být zajištěna rovnováha mezi přívodem vzduchu a průtokem krve, což je jinak 

nazýváno ventilačně-perfuzní poměr (5). 

Posledním mechanismem je transport dýchacích plynů. Dýchací plyny jsou krví 

transportovány pomocí bezjaderných krevních elementů – erytrocytů. Ty obsahují 

hemoglobin, na který se váže kyslík. Enzym karboanhydráza obsažený v erytrocytech 

urychluje přeměnu oxidu uhličitého na bikarbonát, který má v arteriální krvi největší 

podíl na transportu oxidu uhličitého (5). Ve venózní krvi je přenášen hemoglobinem 

a plazmatickými bílkovinami (4). 

 

2.2.3 Mechanika dýchání 

Pro výměnu vzduchu je důležitý tlakový gradient mezi zevním prostředím 

a alveoly. Při nádechu je zapotřebí nižšího tlaku v alveolech (intrapulmonální tlak), 

při výdechu musí být naopak nižší atmosférický tlak. Tyto změny jsou zajišťovány 

dýchacími svaly a také elasticitou hrudníku a plic (5). 

Plicím je umožněno se pohybovat souběžně s hrudním košem díky přítomnosti 

interpleurálního prostoru. V tomto prostoru má tlak oproti atmosférickému tlaku 
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negativní hodnotu. Nazývá se negativní interpleurální tlak a při klidném výdechu má 

hodnotu -2 až -4 torry, při klidném nádechu -6 až -8 torrů. Na konci klidného nádechu 

nebo výdechu má tlak v plicích stejnou hodnotu jako tlak atmosférický. Během nádechu 

je interpleurální tlak negativní a kvůli tomu se stává intrapulmonální tlak také negativním. 

Tím se vytvoří tlakový gradient mezi tlakem atmosférickým a intrapulmonálním, 

což umožní vzduchu proudit do plic. Při výdechu je intrapulmonální tlak vyšší 

než atmosférický díky zmenšenému objemu hrudníku a retrakční síle plic, tlakový 

gradient se obrací a vzduch může proudit ven z plic (4). 

Poddajnost plic a hrudníku 

Poddajností se rozumí míra objemové změny plic v závislosti na změně tlaku. 

Plíce zvětší svůj objem při jednotkové změně tlaku tím více, čím více je pružnější. Je-li 

plíce málo pružná, je potřeba větší síly k dosažení požadovaného objemu při nádechu (4). 

Největší poddajnost plic a hrudníku je za klidového dýchání, kdy stačí malá síla na změnu 

objemu. Poddajnost je ovlivněna povrchovým napětím vznikajícím na rozhraní mezi 

vzduchem a tekutinou uvnitř alveolů. Aby nebylo povrchové napětí vysoké a nedošlo 

tak ke kolapsu alveolů, produkují plicní buňky surfaktant (5), který snižuje povrchové 

napětí v alveolech (4). Molekuly surfaktantu se při nádechu od sebe vzdalují, při výdechu 

se k sobě přibližují, čímž zvyšují svůj účinek a brání tím kolapsu alveolů (5). 

Dýchací svaly 

Nádech je aktivní děj a uplatňují se při něm svaly, jako bránice, mm. intercostales 

externi, m. levator costarum, šíjové svaly, svaly podklíčkové a svaly hrudníku (1), 

přičemž první tři zmíněné se řadí mezi hlavní nádechové svaly a ostatní označujeme jako 

nádechové svaly vedlejší. Při nádechu se aktivitou bránice zvětší hrudní dutina přibližně 

o 350 ml, mm. intercostales externi a m. levator costarum pak napomáhají rozvíjet hrudní 

koš a vytáčet žebra ventrálně a laterálně (5). Vedlejší dýchací svaly se uplatňují při zátěži 

a v situacích, kdy je nedostatek kyslíku. Označují se jako pomocné nádechové svaly a při 

fixaci horních končetin napomáhají zvedat první tři páry žeber a zvyšovat tak objem 

hrudníku (4).  

Výdech je děj pasivní zajištěný elasticitou plic a hrudní stěny. Při usilovném 

výdechu se mezi hlavní výdechové svaly řadí mm. intercostales interni 

a m. sternocostalis. Vedlejší svaly jsou svaly břišní, které svojí aktivitou vytlačují bránici 

kraniálně a zvyšují nitrobřišní tlak (5). 
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Během nádechu a výdechu musejí dýchací svaly překonávat elastické síly plic 

a hrudní stěny, povrchové napětí v alveolech, třecí síly v plicích a hrudní stěně a odpor 

kladený proudu vzduchu v dýchacích cestách (5). 

 

2.2.4 Regulace dýchání 

Dýchání je řízeno centrálně z mozkového kmene autonomně, ale dočasně 

jej můžeme ovlivnit vůlí. Zvlášť je řízena úroveň ventilace a zvlášť dýchací rytmus 

zajišťovaný aktivitou dýchacích svalů (5). 

Řízení dýchacího rytmu 

Pravidelné automatické střídání nádechu a výdechu je řízeno respiračním centrem 

v retikulární formaci, které se dělí na inspirační a expirační centrum. Inspirační centrum 

retikulární formace určuje frekvenci nádechů. Posílá vzruchy k bránici a ostatním 

inspiračním svalům. Mechanoreceptory v plicích poskytují informaci o dostatečném 

nádechu a po vyslání signálu do inspiračního centra je nádech ukončen a funkci přebírá 

expirační centrum. Toto centrum se aktivuje pouze při usilovném výdechu, protože 

výdech je pouze pasivní děj. V řízení dýchacího rytmu se dále uplatňuje také apneustické 

a pneumotaxické centrum. Pneumotaxické centrum nacházející se ve Varolově mostě 

tlumí aktivitu inspiračního centra a tím omezuje velikost dechového objemu. Apneustické 

centrum pracuje přesně naopak – stimuluje inspirační centrum a prodlužuje nádech. 

Pro řízení dýchacího rytmu mají význam i vyšší etáže CNS – Varolův most, thalamus, 

mozková kůra (5). 

Řízení úrovně ventilace 

Je důležité, aby se ventilace přizpůsobovala nárokům a potřebám organismu. 

Ventilace je řízená regulací frekvence dýchání a regulací velikosti dechového objemu, 

a tím je umožněno udržet fyziologický parciální tlak kyslíku a oxidu uhličitého i během 

měnících se podmínek. Na ventilaci mají velký vliv informace o dýchacích plynech 

ve vnitřním prostředí, které jsou detekovány periferními a centrálními chemoreceptory.  

Periferní chemoreceptory se nacházejí v oblouku aorty a v místě rozvětvení 

karotid a sledují parciální tlaky a pH v arteriální krvi. Pokles parciálního tlaku kyslíku, 

zvýšení parciální tlaku oxidu uhličitého a pokles pH způsobuje hyperventilaci. Centrální 

chemoreceptory se nacházejí v mozkovém kmeni, blízko inspiračnímu centru. Jsou citlivé 
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na změnu pH cerebrospinálního moku. Při poklesu pH nastane hyperventilace, naopak 

při zvýšení pH nastane hypoventilace (5). 

 

2.2.5 Acidobazická rovnováha (ABR) 

Pojem acidobazická rovnováha představuje rovnováhu mezi kyselinami 

a zásadami uvnitř organismu. Je udržován zejména respiračním systémem a ledvinami. 

Za normálních podmínek je hodnota pH 7,35-7,45. Tato hodnota je ideální pro mnoho 

biologických procesů v těle, zejména pro proces okysličování krve. Jeho zvýšení vede 

k alkalóze, snížení naopak k acidóze (6). 

K vyhodnocení stavu acidobazické rovnováhy slouží vyšetření krevních plynů, 

které se provádí odběrem arteriální krve. Zjišťují se hodnoty pH, hodnoty parciální tlaku 

oxidu uhličitého a kyslíku a také hodnoty hydrogenuhličitanového aniontu (6).  

Acidobazická rovnováha může být narušena změnami ve ventilaci, pak mluvíme 

o poruchách respiračních, nebo změnami v koncentraci hydrogenuhličitanů, 

jež označujeme jako poruchy metabolické. Mezi respirační poruchy, které vznikají 

na základě změny hodnot parciálního tlaku oxidu uhličitého v arteriální krvi, patří acidózy 

a alkalózy. Respirační acidóza představuje pokles pH krve, který je způsoben zvýšením 

parciálního tlaku oxidu uhličitého. Nejčastěji je zapříčiněna hypoventilací, 

která se objevuje u obstrukce dýchacích cest, dále u předávkování opiáty, u těžké obezity 

nebo u poranění mozku. Respirační alkalóza je naopak název pro vzestup pH krve 

způsobený snížením parciálního tlaku oxidu uhličitého. Může být zapříčiněna 

hyperventilací z psychických důvodů nebo ve vyšších nadmořských výškách, plicní 

embolií, pneumonií či otravou salicyláty (6). 

Metabolické poruchy vznikají změnou hodnot hydrogenuhličitanového aniontu 

a rovněž se dělí na acidózy a alkalózy. Metabolická acidóza je pokles pH krve způsobený 

snížením hodnot hydrogenuhličitanového aniontu. Hlavní příčinou metabolické acidózy 

je těžký průjem. Metabolická alkalóza je vzestup pH krve způsobený zvýšením hodnot 

hydrogenuhličitanového aniontu a jejími příčinami je zvracení, hypovolemie 

nebo užívání diuretik (6). 

Ke kompenzaci metabolických poruch organismus využívá respirační systém, 

který upravuje pH pomocí oxidu uhličitého. Účinek se dostaví během několika minut 

až hodin. Respirační poruchy mohou být kompenzovány také respiračním systémem, 
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ale  výsledek se dostaví až v řádu dní, proto organismus ovlivňuje tyto poruchy za pomoci 

ledvin, které mění pH pomocí reabsorpce hydrogenuhličitanu a vylučováním kyselin 

z organismu (6). 

 

2.3 Patofyziologie dýchacího systému 

2.3.1 Hypoxie 

Hypoxie je nedostatek kyslíku v těle a tudíž nedostatečné zásobení tkání kyslíkem. 

Rozlišujeme 4 typy hypoxie, dle příčiny vzniku. Prvním typem je hypoxie hypoxická 

(hypoxemická), u které je nedostatek kyslíku v arteriální krvi způsoben nedostatkem 

kyslíku v atmosférickém tlaku, např. při výstupu do vyšší nadmořské výšky. U druhého 

typu hypoxie, hypoxie stagnační, je nedostatek kyslíku na periferii způsobený 

nedostatečnou prací srdce nebo zúžením či uzavřením cévního zásobení tkáně. 

Nedostatek kyslíku u třetího typu hypoxie, hypoxie anemické, je způsobený 

nedostatečnou transportní kapacitou krve pro kyslík, např. při velkých ztrátách krve, 

při nedostatku červených krvinek, anemii, při poklesu saturace hemoglobinu 

nebo při otravě oxidem uhelnatým. Posledním typem hypoxie je hypoxie cytotoxická. 

U této hypoxie tkáně nejsou schopny dostatečně využít kyslík z důvodu zablokování 

dýchacích enzymů např. při otravě kyanidy (4). 

Kompenzační reakce na nedostatek kyslíku mohou být lokální a systémové. Mezi 

lokální reakce řadíme vazodilataci neboli roztažení cév a přívod většího množství krve 

a s ní kyslíku tkáním. Dále do této kategorie spadá snížení afinity hemoglobinu pro kyslík 

a uvolňování kyslíku z hemoglobinu (5). Při systémové reakci způsobí nedostatek kyslíku 

aktivitu periferních chemoreceptorů a sympatiku. Dojde ke zvyšování ventilace 

a minutového srdečního výdeje. U hypoxické a stagnační hypoxie se zvyšuje tvorba 

erytrocytů a u pacientů může docházet až k cyanóze (5). 

 

2.3.2 Cyanóza 

Pojem cyanóza představuje namodrání sliznic nebo kůže. Je způsobena zvýšenou 

koncentrací redukovaného hemoglobinu v krvi. Rozlišujeme dvě formy cyanózy 

– periferní a centrální. Periferní cyanóza vzniká při stagnaci krve ve tkáních 

např. při trombotické venostáze nebo chladové vazokonstrikci arteriol a venul. 

Při centrální cyanóze je množství redukovaného hemoglobinu zvýšeno v celém krevním 
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oběhu. Nastává při respiračním nebo srdečním selhávání. Je přítomna zvýšená tvorba 

erytrocytů, zvýšené množství hemoglobinu. Tím se zvyšuje kapacita krve pro přenos 

kyslíku, ale také se zvyšuje viskozita krve a její odpor při průtoku krevním řečištěm (7). 

 

2.3.3 Akutní plicní nemoci 

Mezi akutní plicní onemocnění se řadí například akutní astma bronchiale, plicní 

embolizace, pneumotorax, exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, pleurální 

výpotek nebo pneumonie. Tyto stavy se typicky projevují dušností, hemoptýzou a bolestí 

na hrudi. Příčina dušnosti se nejlépe stanovuje zjištěním doby trvání dušnosti, dále 

například zjištěním, co vedlo k dušnosti, jak dlouho trvá nebo má-li pacient nějakou 

úlevovou polohu, která dušnost snižuje. U hemoptýzy nejčastěji zjišťujeme zbarvení a 

množství krve. Bolesti na hrudi u dýchacích obtíží jsou nejčastěji způsobeny zánětem, 

poškozením pleury, stěny hrudníku, mediastina nebo poškozením bránice. U tohoto 

příznaku je důležité vyloučit jako příčinu infarkt myokardu (8). 

 

2.3.4 Respirační insuficience (RI) 

Respirační insuficience je stav, kdy se za normálních podmínek nezajistí 

dostatečná výměna plynů v plicích. Mění se parciální tlak kyslíku i oxidu uhličitého. 

Můžeme ji dělit dle koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého v organismu na hypoxickou 

a hyperkapnickou.  

Hypoxická (parciální) RI je způsobena nedostatkem kyslíku v krvi z důvodu 

poruchy difuze. Terapií je zvýšení parciálního tlaku kyslíku ve vdechovaném vzduchu 

(7). Hyperkapnickou (globální) RI se rozumí zvýšení parciálního tlaku oxidu uhličitého 

v arteriální krvi a současný nedostatek kyslíku (hypoxémie). Vždy je přítomna alveolární 

hypoventilace a selhání dýchacích svalů. Zvětšuje se mrtvý prostor a snižuje se dechový 

objem. První pomocí je umělá plicní ventilace (7). 

Dle Kapounové (9) můžeme respirační insuficienci dělit na RI 1. typu a RI 2. typu. 

U RI 1. typu je porucha transportu plynů na alveolo-kapilární membráně. Doprovází 

ji porušení plicního parenchymu. Zahrnuje nemoci jako je pneumonie, ARDS nebo plicní 

fibróza. RI 2. typu je způsobena nedostatečnou výměnou vzduchu v plicích. Příčinami 

jsou svalová slabost, neurologické poruchy, vysoký stav bránice při intraabdominální 

distenzi, otok hrudní stěny, zlomeniny žeber a pohrudniční výpotek (9). 
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2.3.5 Patologické dýchání 

Patologické dýchání se vyznačuje změnou frekvence dýchání nebo hloubky 

dechů. Tachypnoe je označení pro klidové zvýšení dechové frekvence vyskytující se 

například u pneumonií. U poškození dechového centra se může objevit bradypnoe neboli 

snížení dechové frekvence. Dále se může objevit hyperpnoe, která se vyznačuje 

prohloubeným dýcháním se zvětšením minutového plicního objemu, nebo ortopnoe 

značící klidovou dušnost, při které pacient zapojuje pomocné dýchací svaly. Tento stav 

najdeme například u plicního edému (10). 

Mezi patologické dýchání patří Kussmaulovo dýchání. Jedná se o prohloubené dýchání, 

které kompenzuje metabolické acidózy, dekompenzovaný diabetes mellitus nebo urémii. 

Při poruše dýchacího centra se mohou objevit další dva typy patologického dýchaní. 

Prvním je Cheyne-Stokesovo dýchání, které se vyznačuje postupně vzrůstajícími a zase 

klesajícími dechy s apnoickými pauzami a vyskytuje se u pacientů po intoxikaci oxidem 

uhelnatým. Druhým typem vyskytujícím se například u meningitid nebo encefalitid 

je Biotovo dýchání, kterým se označují zrychlené dechy s apnoickými pauzami (10). 

 

2.3.6 Vedlejší dýchací fenomény 

Jestliže je v průduškách, průdušinkách nebo v plicích přítomen tekutý 

nebo polotekutý obsah, mohou při proudění vzduchu těmito místy vznikat vedlejší 

dýchací fenomény. Suché fenomény vznikají ve velkých nebo středních průduškách, 

když je jejich obsah vazký, polotekutý. Zahrnujeme do nich pískoty a vrzoty. Jsou zjevné 

při nádechu i při výdechu a v průběhu se mohou měnit. Mohou vznikat i při spazmech 

bronchů. Opakem suchých fenoménů jsou fenomény vlhké vznikající při tekutém obsahu 

dýchacích cest. Připomínají prasknutí bubliny na povrchu tekutiny. Dělíme je na chrůpky 

malých, středních a velkých bublin. Dále se můžeme setkat s třaskáním. Třaskání 

je označení pro jemné chrůpky malých bublin se šumem ke konci inspiria. Tento fenomén 

je patologický při zánětech plic, fyziologický je u osob po operacích při mělkém dýchání. 

Dalším častým fenoménem je hvízdavý zvuk při dýchání označovaný jako stridor 

a je způsobený zúžením velkých dýchacích cest (11). 
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2.4 Akutní respirační selhání (ARS) 

Akutní respirační selhání je život ohrožující stav. V definici tohoto onemocnění 

existuje značná variabilita, nicméně nejčastěji je ARS definováno jako kombinace 

funkčních poruch dýchacího systému. Patří mezi ně změny dechové frekvence, změny 

parciálních tlaků dýchacích plynů a zvýšení nároků na dýchací svaly (Chyba! Nenalezen 

droj odkazů.).  

ARS můžeme dělit dle časového hlediska na akutní a chronickou formu. Dále 

můžeme dělit ARS dle stupně závažnosti poruchy výměny krevních plynů na částečné 

a úplné. Částečné ARS se vyznačuje poruchou oxygenace. Dochází ke snížení 

koncentrace kyslíku v arteriální krvi, kdežto koncentrace oxidu uhličitého zůstává 

v normě. Při úplné ARS se objevuje snížení koncentrace kyslíku a zvýšení koncentrace 

oxidu uhličitého v arteriální krvi. Dle lokalizace vyvolávajícího onemocnění dělíme ARS 

na plicní a mimoplicní formu. U plicní formy se vyskytuje poškození parenchymu 

a to způsobuje poruchu výměny dýchacích plynů. U mimoplicní formy nenalezneme 

poškození plicního parenchymu, ale je přítomna porucha řízení ventilace.  

Mezi těžké formy ARS řadíme syndrom akutní dechové tísně u dospělých 

(ARDS), status asthmaticus, těžkou exacerbaci chronické obstrukční nemoci plicní, 

primární selhání graftu po transplantaci plic, difúzní alveolární hemoragii, plicní 

hypertenzi, těžkou plicní embolii a závažnou akutní bronchopleurální píštěl (12). 

 

2.4.1 Epidemiologie ARS 

Incidence nemoci se ve všech státech podstatně liší z důvodu rozdílného složení 

obyvatelstva. Podle studií ze Španělska je průměrná incidence 7,2 na 100 000 obyvatel 

za rok. Úmrtnost na JIP je 42,7 %, mezi nejčastější příčinu úmrtí na ARS patří syndrom 

multiorgánového selhání. Celková úmrtnost pacientů je mezi 30-60 %, s věkem 

se incidence i mortalita zvyšuje (14). 

 

2.4.2 Fáze ARS 

Během ARS dochází k narušení buněčných struktur plicního parenchymu, 

alveolokapilární membrána je více propustná a rozvíjí se edém a zánět plicního intersticia 

a alveolů. ARS můžeme dělit na 4 fáze (14). 
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První fáze je fáze exsudativní, rozvíjí se od prvního do sedmého dne a zahrnuje 

zejména vyplavení zánětlivých mediátorů buňkami imunitního i neimunitního systému. 

Dojde k poškození alveolokapilární membrány a vzniká edém exsudativního charakteru. 

Začíná se shlukovat proteinový materiál, vznikají hyalinní membrány v plicním 

intersticiu, dochází k poruše tvorby a složení surfaktantu a kolapsu alveolů a nastává 

hypoxemie (14). 

Druhá fáze se nazývá proliferativní. Během ní dochází k progresi zánětu, 

k proliferaci fibroblastů. Je zahájena produkce kolagenu a poškozené struktury jsou 

nahrazené novými. Plicní tkáň se stává denzní, může dojít k plicní hypertenzi z důvodu 

narušení plicní vaskulatury, plicní poddajnost klesá a progreduje hypoxémie. Jestliže 

během této fáze převáží reparační procesy, dojde k vymizení plicního poškození, 

v opačném případě fibroproliferace vyústí ve fibrotizaci plicní tkáně chronického 

nevratného charakteru (14). 

Fibrotická fáze nastává po 2-3 týdnech od vyvolávající příčiny. Je zde porušena 

kolagenní a fibrózní tkáň plicního parenchymu – rozdíl oproti normálním plicím můžeme 

vidět na obrázku 2 a 3 – je zhoršená plicní poddajnost, progreduje hypoxémie a plicní 

hypertenze (14). 

V poslední fázi, fázi reparativní, dochází k redukci plicního zánětu a edému, 

k lokální proliferaci a k nahrazení poškozených buněk, zlepšuje se poddajnost 

a oxygenace. V řadě případů však nedojde k úplné reparaci (14). 

 

2.4.3 Příčiny a rizika ARS 

Mezi příčiny ARS se řadí nemoci postihující plíce. Patří mezi ně chronická 

obstrukční plicní nemoc, cystická fibróza, pneumonie, plicní embolie a Covid-19, dále 

nemoci, které postihují nervy a svaly ovládající dýchání, jako je amyotrofická laterální 

Obrázek č. 3: RTG fibrotické plíce (47) Obrázek č. 2: RTG zdravé plíce (46) 
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skleróza, svalová dystrofie, poranění míchy a mozku, změny křivky páteře 

(např. skolióza), které mohou ovlivnit aktivitu dýchacích svalů. Dalšími příčinami mohou 

být například zlomeniny žeber, předávkování drogami nebo alkoholem a inhalace kouře 

nebo škodlivých výparů (15). Riziko rozvoje ARS se zvyšuje u imunokompromitovaných  

pacientů a u pacientů po operacích (16). 

 

2.4.4 Klinické příznaky ARS 

Příznaky závisí na příčině vzniku a na koncentraci kyslíku a oxidu uhličitého 

v krvi. Typickým příznakem je dušnost. Dalšími projevy jsou zrychlená dechová i srdeční 

frekvence, zmatenost, ospalost, nepravidelný srdeční rytmus, cyanóza (15), horečka, 

produktivní kašel (může být s příměsí krve) a únava (17). 

 

2.4.5 Diagnostika ARS 

V rámci diagnostických postupů se pacientovi odebírá podrobná anamnéza, 

provádí se fyzikální vyšetření srdce a fyzikální vyšetření plic, kterým zjišťujeme 

přítomnost zvukových fenoménů (17). Dále se hodnotí saturace pomocí oxymetru (18). 

Odebírá se sputum pro zjištění přítomnosti infekce (17), odebírá se také krev nutná 

k vyšetření koncentrací krevních plynů. Mezi další diagnostické postupy se řadí rentgen 

a CT plic, který ozřejmí přítomnost infiltrátů (19). 

 

2.4.6 Léčba ARS 

Léčba zahrnuje dva hlavní kroky. Prvním krokem je léčba příčiny vyvolávající 

daný stav, druhým krokem je léčba plicního selhání a podpora dýchání. Dále je nutné 

vytvářet podpůrná opatření k prevenci nebo k řešení standardních komplikací intenzivní 

terapie. Běžně se tedy v terapii používají následující postupy. Upravuje se hypoxémie, 

která se u lehčích stavů řeší oxygenoterapií, u těžších umělou plicní ventilací 

až mimotělní plicní podporou. Dále je podávána medikace používající se k utlumení 

pacienta a jeho dýchacího centra, k myorelaxaci a ke kontrole bilance tekutin. V rámci 

léčby je využíváno polohování do pronační polohy za účelem zlepšení oxygenace. Je také 

důležité předcházet rozvoji ventilátorové pneumonie, vzniku stresových ulcerací 

v trávicím traktu, tromboembolické nemoci a polyneuromyopatie u kriticky nemocných 

pacientů (12). 



23 

 

Pronační poloha 

Pacienti po ARS jsou standardně polohováni v supinační poloze, kdy je ventrální 

část plicního parenchymu lépe ventilována, ale hůře prokrvena, a naopak dorzální část 

plicního parenchymu je hůře ventilována, ale lépe prokrvena. V této poloze může 

docházet ke vzniku atelektáz, proto se v některých případech přistupuje k polohování 

do pronační polohy, aby se těmto problémům předešlo. Cílem pronační polohy je zlepšení 

ventilace dorzální části se současným zachováním prokrvení v této oblasti, zlepšení 

poddajnosti plic, homogenizace, distribuce transpulmonálního tlaku v plicním 

parenchymu, mobilizace hlenu a redukce tlaku srdce na plicní parenchym (13).  

Indikací pronační polohy je středně těžká až těžká porucha oxygenace, dále 

situace, kdy je k zajištění adekvátní výměny krevních plynů nutno použít traumatizujících 

parametrů umělé plicní ventilace, nebo situace, kdy nedochází ke zlepšení ventilačních 

a oxygenačních parametrů do 36 hodin od zahájení terapie umělou plicní ventilací. 

Největší efekt má tato poloha u pacientů s mimoplicní formou ARS. Měla by se aplikovat 

každý den aspoň na 12 hodin. Kontraindikace pronační polohy jsou špatná tolerance 

pacientem či nesprávná odpověď na metodu, velká obezita (BMI nad 40), závažné 

nestabilní poranění hrudníku, těžké kraniocerebrální poranění a závažná oběhová 

nestabilita s rizikem srdeční zástavy (13). 

Pronační poloha s sebou ale nese také určitá rizika, která je nutno brát v potaz. 

Pacienti, kteří jsou polohováni do pronační polohy, jsou vystaveni riziku vzniku nových 

dekubitů či zhoršení stávajících dekubitů. Nejčastěji se dekubity objevují na lícních 

kostech, hrudníku, prsou, hřebenu kosti kyčelní a kolenou. Míra úmrtnosti se při použití 

pronační a supinační polohy nijak výrazně neliší. Pronační poloha nicméně znatelně 

zlepšuje oxygenaci a tento efekt se objevuje již v první hodině pronační polohy a částečně 

přetrvává i po zpětném otočení do supinační polohy (19). 

Myorelaxancia 

Podáním myorelaxancií dochází ke zlepšení mechaniky ventilace a k adaptaci 

pacienta na nastavené parametry umělé plicní ventilace, ke zlepšení oxygenace, 

ke snížení pacientova inspiračního a expiračního úsilí, k redukci potřeby kyslíku 

v relaxovaných svalech a k usnadnění polohování do pronační polohy (13). 
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2.5 Pneumonie 

Pneumonie je akutní zánět respiračních bronchiolů, alveolů a plicního intersticia. 

Klinickým nálezem je čerstvý infiltrát na RTG hrudníku společně s nejméně 2 příznaky 

respirační infekce. Nejčastěji se objevuje kašel, dušnost, bolest na hrudníku, horečka 

a patologický dýchací fenomén. Pacienti s těžkou pneumonií končí v nemocnici 

na jednotce intenzivní péče či na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (21). 

 

2.5.1 Etiologie onemocnění 

Mezi nejčastější původce tohoto onemocnění patří: Streptococcus pneumoniae, 

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenzae, 

Staphylococcus aureus, ale také některé viry. U osob s přidruženými onemocněními 

pneumonii často způsobují gramnegativní bakterie, jako jsou například Klebsiella 

pneumoniae, Legionella pneumophila, či Escherichia coli. Anaerobní a mikroaerofilní 

bakterie z dutiny ústní, enterobakterie nebo i Staphylococcus aureus a tuberkulozní 

bakterie způsobují pneumonie aspirační (21). 

 

2.5.2 Klasifikace onemocnění 

Podle závažnosti dělíme pneumonie na lehké, střední a těžké. Podle etiologie 

je můžeme rozdělit do 5 skupin na pneumonie komunitní, nozokomiální, ventilátorové, 

pneumonie spojené se zdravotní péčí a pneumonie u imunokompromitovaných osob (21).  

Komunitní pneumonie vzniká v běžném prostředí mimo nemocniční zařízení a 

nejčastěji je vyvolána bakterií Streptococcus pneumoniae. Naopak nozokomiální 

pneumonie vzniká v nemocničním prostředí po 48 hodinách po přijetí pacienta až do 14 

dnů po propuštění z nemocnice a hlavní příčinou vzniku je zlatý stafylokok. Pneumonie 

spojená se zdravotní péčí může vzniknout u osob, které dlouhodobě pobývají v ústavech 

sociální péče. Pneumonie u imunokompromitovaných osob se nejčastěji vyskytuje po 

absolvování cytotoxické chemoterapie, při imunosupresi či po transplantacích (22). 

 

2.5.3 Legionelová pneumonie způsobená Legionellou pneumophilou 

Legionelly jsou gramnegativní bakterie (23), které se nachází v umělých 

i přírodních vodních zdrojích, ve vodovodních sítích, v rozvodech teplé vody 



25 

 

a v klimatizačních systémech. Existuje asi 50 druhů legionel, 24 druhů může způsobovat 

onemocnění u lidí, ale nejčastěji vyskytující se je Legionella pneumophila (24). Tyto 

bakterie se nejlépe rozmnožují ve vodě o teplotě 32 až 42 °C (25). Bakterie má afinitu 

k ledvinám, je proto důležité ji vzít v potaz u infekcí u pacientů s insuficiencí ledvin či 

s transplantovanou ledvinou, aby byla u těchto pacientů zajištěna správná léčba (26). 

Legionella pneumophilia způsobuje legionelovou infekci dýchacích cest, 

která se rozvíjí zejména po inhalaci aerosolů. Vyskytuje se ve dvou formách. První 

formou je pontiatická horečka, která probíhá jako chřipkové onemocnění. Druhá forma, 

legionářská nemoc neboli legionelóza, o které pojednává tato kapitola, se projevuje 

jako akutní zápal plic a může postihnout i další orgány, jako jsou játra, ledviny a trávicí 

soustava (26). 

Epidemiologie nemoci 

Výskyt legionářské nemoci se v Evropě i USA každým rokem zvyšuje, na obou 

kontinentech je srovnatelné procento výskytu i podobná epidemiologie nemoci. Nárůst 

případů může být způsoben změněnými podmínkami prostředí – změny podnebí, srážek 

a teplot (23). 

Do roku 2015 byla úmrtnost zhruba 0,07-0,09 úmrtní na 100 000 obyvatel, v roce 

2016 to již bylo 1,4 úmrtí na 100 000 obyvatel. Dříve byla nejčastější legionelová 

pneumonie nozokomiálního původu, kdy byla zdarojem kontaminovaná voda 

v nemocnicích. V dnešní době je nákaza nejčastěji původu komunitního. Nejvíce 

postižení bývají kojenci a senioři, dále osoby trpící chronickým onemocněním, osoby 

s imunodeficiencí, osoby po alogenních transplantacích, osoby trpící nádorem 

či diabetem a intubovaní jedinci (27). 

Diagnostika onemocnění 

Často se diagnostika legionelové pneumonie zpozdí, důvodem může být 

nedostatek snadno dostupných diagnostických nástrojů, které by pomohly určit diagnózu 

včas a také fakt, že klinické příznaky a rentgenové nálezy se nijak neliší od pneumonií, 

které byly způsobeny jinými patogeny. Včasná diagnostika je ale v léčbě legionelové 

pneumonie zásadní, aby mohla být co nejdříve zahájena antibiotická terapie (27). 

Pro spolehlivou diagnostiku je zapotřebí odebrat podrobnou anamnézu, provést 

fyzikální vyšetření (poslech a pohmat plic) a provést laboratorní vyšetření. Přítomnost 

bakterie v těle se stanovuje podle přítomnosti patogenu ve sputu, bronchoalveolární 
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tekutině, pleurální tekutině a v krevním séru (27) a podle zvýšených jaterních enzymů 

(26). Diagnostika se často provádí vyšetřením rozpustného specifického antigenu v moči 

prokazatelného již po 3 dnech od vypuknutí prvních příznaků.  Je to snadná metoda 

a výsledky jsou rychle dostupné, nicméně močový antigen detekuje pouze 

sérotyp 1 Legionella pneumophila, jiné druhy nikoli (27). K detekci dalších čtyř klinicky 

významných sérotypů se využívá PCR metoda – detekční metoda založená 

na polymerázové řetězové reakci (23). 

Další diagnostickou metodou je rentgenové vyšetření. Slouží k odhalení rychle 

se zhoršujících plicních infiltrátů (obrázek č. 4). Tento projev ale může být přítomen 

i u jakékoli jiné pneumonie, proto toto vyšetření není dostatečně spolehlivé v diagnostice 

legionelové pneumonie (27).  

Projevy onemocnění 

Mezi nejběžnější projevy nemoci patří dušnost, suchý kašel, bolest hlavy horečka, 

kožní projevy, infekce ran, selhávání jater a ledvin, zvracení a průjem (26), pleurální 

bolest (27) a zmatenost (28). V těle pacientů trpících legionářskou nemocí dochází 

ke snižování hladiny sodíku a fosfátů, zvyšování hladiny jaterních enzymů a akutní 

zvýšení hladiny kreatininu. Často se společně s přítomností horečky objevuje také 

bradykardie neboli zpomalení srdeční frekvence. Tento jev je nazýván Fagetovým 

znamením a u typických bakteriálních pneumonií ho nenajdeme (27). 

Léčba onemocnění 

První volbou léčby u těžkých pneumonií způsobených Legionellou je podání 

antibiotik, nejčastěji se podává lék zvaný Levofloxacin. Dále se může užívat 

Azitromycin, avšak během jeho užívání se nedostavily tak dobré léčebné výsledky. 

Na léčbu těmito léky pacienti reagují do tří dnů (29). Antibiotika by měla být podána 

do 4-8 hodin od potvrzení diagnózy. U středně těžké a těžké pneumonie se doporučuje 

Obrázek č. 4:  RTG plic s přítomností 

plicních infiltrátů vlevo (46) 
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podávat léky 7-10 dní, u imunokompromitovaných jedinců se doporučená doba zvyšuje 

až na 21 dní (27), ačkoli jiný zdroj uvádí, že u středně těžkého průběhu nemoci 

je dostačující léčba antibiotiky 10 dní a u lehčího průběhu nemoci má efekt i léčba 

po dobu 3-5 dnů. U velmi těžkých případů (u pacientů s komorbiditami, 

multisystémovým onemocněním a imunodeficiencí) je také doporučována léčba 

antibiotiky po dobu 21 dnů (30). 

Kromě léčby ATB se u pacientů, u kterých se z pneumonie vyvine respirační 

selhání, se musí zvolit správná podpora dýchání. U těžkých stavů se většinou přistupuje 

k invazivní mechanické ventilaci, u lehčích stavů k neinvazivní ventilaci (28). U těchto 

pacientů je z důvodu změněné mechaniky dýchání a přítomnosti sputa v dolních 

dýchacích cestách také důležité zahrnout do léčby respirační fyzioterapii. 

Léčba ale nemusí být vždy úspěšná. Může dojít k jejímu selhání či k úmrtí 

pacienta. Dle Opala a Chahina (27) vede ke zvýšené úmrtnosti intubace, trvání příznaků 

více než 5 dní před hospitalizací a pozdní podání správných antibiotik. K selhání léčby 

většinou dochází u pacientů s vážným onemocněním v době přijetí nebo u pacientů 

s oslabenou imunitou. I přes úspěšné vyléčení však může těžká legionelová pneumonie 

zanechat u pacientů přetrvávající následky, jako je například přetrvávající únava 

a neurologické nebo neuromuskulární problémy (27). 

 

2.6 Možnosti podpory plicních funkcí při ARS 

2.6.1 Neinvazivní ventilace – oxygenoterapie 

U tohoto druhu podpory plicní funkce není zapotřebí zavedení tracheální kanyly. 

Jedná se o mechanickou podporu ventilace pozitivním tlakem aplikovaným skrz různé 

masky – nosní, orofaciální, celoobličejové masky nebo helmy. Použitím této metody 

se sníží práce dýchacích svalů u pacientů s restrikční i obstrukční poruchou a zlepší 

se výměna plynů (31). U pacientů s akutním respiračním selháním je tato metoda 

nedostačující. Míra selhání léčby je až 50 % a zvyšuje se tak úmrtnost, proto se k této 

metodě u těchto pacientů přistupuje až po odpojení od invazivní ventilace (32). 

Mezi indikace neinvazivní plicní ventilace patří symptomatická akutní 

hyperkapnická respirační insuficience doprovázená respirační acidózou, symptomatická 

akutní hypoxemická respirační insuficience u pacientů s kardiogenním i nekardiálním 

plicním edémem nebo infekcí dolních dýchacích cest a odvykání od invazivní plicní 
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ventilace. Mezi kontraindikace neinvazivní plicní ventilace se řadí abnormality 

či traumata v oblasti obličeje, nedávná operace v oblasti obličeje či horní části trávicí 

trubice, fixní obstrukce horních dýchacích cest, nemožnost chránit dýchací cesty 

např. při zvracení, hemodynamická nestabilita, oběhová nebo dechová zástava, 

bezvědomí a nespolupráce pacienta (31). 

Během léčby neinvazivní plicní ventilací může nastat řada komplikací. 

Mezi nejčastější problémy patří selhání léčby, aspirace, kožní otlaky, hypotenze, 

klaustrofobie či diskomfort pacienta (31). Jestliže je pacient neklidný a nechce tolerovat 

neinvazivní plicní ventilaci, mohou se mu podat sedativa na uklidnění. Nejčastěji 

se podává benzodiazepin a remifentanil (33). 

 

2.6.2 Invazivní ventilace – umělá plicní ventilace 

Invazivní ventilace spočívá v zavedení endotracheální trubice, která je napojena 

na mechanický ventilátor, do dýchacích cest pacienta. Kromě podpory dýchaní slouží tato 

metoda ventilace také k odsávání sekretů, k usnadnění invazivních vyšetření 

(např. bronchoskopie) a ke snížení nároků na dýchací svaly. Jedná se o cyklickou aplikaci 

pozitivního tlaku do dýchacích cest a to způsobí proudění vzduchu do plic. Tlak v dutině 

ústní je v průběhu nádechu vyšší než tlak v alveolech a je tak vytvořen tlakový gradient 

pro proudění vzduchu dovnitř. Nejčastěji se používá u pacientů s hypoxemickým 

a hyperkapnickým respiračním selháním (34), kde zlepšuje výměnu dýchacích plynů. 

Také se může použít u pacientů s rozvinutým šokem jakékoli příčiny, protože 

redistribuuje průtok krve z dýchacích svalů do dalších orgánů (35). 

Dle stavu pacienta může personál měnit ventilační režimy. 

Při asistované/kontrolované (ACV) ventilaci ventilátor dodává řízené nádechy 

s nastavenými parametry (kontrolovaná ventilace) při absenci úsilí pacienta, 

při pacientově aktivitě ventilátor poskytuje asistovaný nádech. Dalším režimem 

je asistovaná spontánní ventilace (tlaková podpora, PS). Ventilátor poskytuje asistovaný 

nádech při zachované spontánní ventilační aktivitě, ostatní parametry (časování nádechu, 

dechová frekvence) jsou určovány pacientem (31). Kontinuální pozitivní tlak (CPAP) 

zlepšuje oxygenaci. Jedná se o aplikaci tlaku do dýchacích cest a jeho udržování při 

nádechu (34). Často užívaným režimem je také dvoúrovňový pozitivní tlak (BiPAP), 

u kterého se střídá tlaková podpora a kontinuální pozitivní tlak (31). Tento režim může 
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zvýšit práci dýchacích svalů, protože za snížení podpory ventilátoru se zvýší úsilí 

pacienta. BiPAP je nejvhodnější pro pacienty, u kterých se stav zlepšuje a v blízké době 

již budou odpojeni od invazivní ventilace (34). 

Mezi invazivní metody podpory plicní funkce patří endotracheální intubace 

a tracheostomie. U metody endotracheální intubace se zavádí endotracheální trubice ústy 

nebo nosem do trachey za pomoci laryngoskopu, aby nedošlo k zavedení trubice do jícnu 

(36). Tracheostomie představuje zavedení kanyly do průdušnice skrz cca centimetrový 

řez na přední části krku. Tento zákrok umožní dýchání mimo hrtan (2). Používá se u 

pacientů, kteří potřebují dlouhodobou umělou plicní ventilaci, proto je žádoucí před tímto 

zákrokem vyčkat alespoň 10 dní, aby bylo zřejmé, že pacient má trvalou potřebu umělé 

ventilace (37). 

 

2.6.3 Mimotělní plicní podpora oxygenace a eliminace oxidu uhličitého (ECMO) 

Tato metoda je určena pro pacienty s život ohrožující formou plicního 

a/nebo srdečního selhání. Jde o metodu, kdy je mimo tělo pacienta dosaženo výměny 

krevních plynů. Určitý objem krve je hnán trubicemi z pacientova těla do oxygenátoru, 

kde je zajištěna výměna krevních plynů a krev je vrácena zpět do těla. Kanyly k nasávání 

a návratu krve do cirkulace jsou různě zavedené. Rozlišujeme venovenozní zavedení 

(VV) a venoarteriální zavedení (VA). Podmínkou pro zahájení terapie touto metodou 

je potenciální reverzibilnost onemocnění, které vedlo k ARS (13). 

 

2.7 Fyzioterapeutická péče u pacientů po akutním respiračním selhání 

Fyzioterapie je důležitou součástí péče o pacienta na anesteziologicko 

- resuscitačním oddělení (ARO) nebo na jednotce intenzivní péče (JIP). Cílem je snížit 

závislost pacienta na ventilátoru, zlepšit tělesné funkce a předejít nutnosti dalších 

hospitalizací (38). Fyzioterapie může vést ke krátkodobému zlepšení plicních funkcí, 

avšak při nevhodném použití mohou mít některé techniky respirační fyzioterapie 

negativní účinky na metabolické a hemodynamické hodnoty. O účinnosti některých 

technik existuje málo důkazů. Pouze polohování jednoznačně prokázalo snížení výskytu 

plicních chorobných procesů (39). 
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2.7.1 Vliv ARS na respirační systém 

U intubovaných pacientů se v dolních dýchacích cestách kumuluje sekret, 

který vytváří místo pro množení bakterií a riziko vzniku pneumonie. Infekce se může 

dostat do dýchacích cest také skrz tracheální trubici. Další komplikace může způsobovat 

supinační poloha, která vede k atelektáze plic, kompresi břišní a hrudní stěny, ke snížení 

plicní poddajnosti a ke zvýšení nároků na dýchací svaly (40). Často také dochází 

k fibrotizaci plicní tkáně (14). 

 

2.7.2 Vliv ARS na pohybový aparát 

Plicní nemoci způsobují rigiditu hrudníku a vedou k inspiračnímu postavení 

hrudníku. U pacientů s tímto onemocněním se objevuje nefyziologický horní hrudní typ 

dýchání, což vede k poruše kloubní vůle kostosternálních, a vertebrokostálních spojů 

s disharmonickým až kontraproduktivním souhybem horní, hrudní a pánevní části trupu. 

Reakcí na tento typ dýchání je přetížení a chronická únava horní apertury šíje. Svaly zad, 

šíje a hrudníku se začínají chovat pseudospasticky a všechny tyto změny ovlivňují 

celkové držení těla. Také umělá plicní ventilace může měnit dechový vzor a způsobovat 

výše uvedené obtíže (41). 

Delší imobilizace vede k hypertrofii až atrofii svalstva, zejména na dolních 

končetinách a trupu. Snižuje se fyzická zdatnost a intolerance zátěže (18). Horním 

hrudním dýcháním se přetěžují pomocné dýchací svaly a bránice ochabuje. Je důležité 

zapojit do dýchání také bránici, aby docházelo k rozpínání hrudníku a nevznikaly 

atelektázy v dolní části plic (41). 

 

2.7.3 Respirační fyzioterapie 

Respirační fyzioterapie představuje soubor technik dechové rehabilitace, mezi 

jejíž cíle patří snížení bronchiální obstrukce, zlepšení průchodnosti dýchacích cest, 

zlepšení ventilačních parametrů, prevence vzniku zánětů v dýchacích cestách a prevence 

zhoršování plicní funkce (42). Před zahájením respirační fyzioterapie je potřeba provést 

vyšetření dechu, které zahrnuje vyšetření aspekční a palpační. Při aspekci sledujeme 

asymetrie při dýchání a typ dýchání. U pacientů, u nichž je to možné, vyšetřujeme 

dechový vzor během maximálního nádechu a výdechu. Palpací zjišťujeme napětí 
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měkkých tkání – kůže, podkoží, fascií a svalů, dále dechový pohyb a přítomnost 

zvukových fenoménů (18). 

 

2.7.3.1 Respirační fyzioterapie v akutní fázi 

Respirační fyzioterapie v akutní fázi vede k úspěšnému a včasnému odpojení od 

ventilátoru a ke snížení rizika vzniku plicní infekce a retence sekretů v dýchacích cestách 

(38). V respirační terapii se uplatňují následující techniky. 

Hyperinflace 

Hyperinflace představuje techniku, kdy se plíce manuálně nafouknou velkým 

dechovým objemem. Lze aplikovat 100% kyslík nebo vzduch. Cílem je zabránění 

plicnímu kolapsu, opětovné rozšíření zkolabovaných alveolů, zlepšení poddajnosti plic 

a mobilizace hlenu a jeho posun do horních cest dýchacích (38). V praxi se hyperinflace 

provádí jen u vybraných pacientů, u kterých přínos této techniky převažuje 

nad potenciálními riziky. Mezi tato rizika patří vznik kardiovaskulární instability, protože 

zvýšení nitrohrudního tlaku s následným snížením žilního návratu může způsobit snížení 

arteriálního tlaku (40). 

Vibrace a kontaktní dýchání 

Vibrace mohou být vytvářeny stlačováním hrudní stěny dlaněmi terapeuta 

do hloubky v průběhu expirační fáze dýchání nebo pomocí mechanických zařízení. Cílem 

je zejména mobilizace hlenu a jeho posun do horních dýchacích cest (38). Při použití 

vibrací se může zvýšit maximální výdechová rychlost až o 50 % (40). Kontaktní dýchání 

využíváme pro prodloužení nádechů a výdechů, nebo stimulaci dechu tam, 

kde má pacient dýchání oslabené (38). 

 

2.7.3.2 Techniky respirační fyzioterapie v dalších fázích 

V dalších fázích onemocnění, kdy je pacient již extubovaný, orientovaný 

a spolupracuje, provádíme techniky, které vyžadují aktivitu pacienta. Dle Zdařilové (43) 

můžeme techniky respirační fyzioterapie rozdělit do 6 skupin. 

Dechová gymnastika 

Dechová gymnastika se dělí na statickou, dynamickou, mobilizační a kondiční. 

Statická dechová gymnastika zahrnuje samotné dýchání bez souhybu končetin, terapeut 

se snaží o reedukaci dechového stereotypu. U dynamické dechové gymnastiky je dýchání 
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doprovázeno pohyby končetin, pánve, trupu a hlavy a má zde uplatnění mechanismus 

adaptace na zátěž. Během mobilizační dechové gymnastiky dochází k protažení 

a uvolnění namáhaných struktur a k automobilizaci kloubních blokád. Posledním 

podtypem je kondiční dechová gymnastika. Jedná se o terapeutickou jednotku, 

která obsahuje úvodní část, zahřátí, kondiční část, relaxaci a závěrečnou část (43). 

Drenážní techniky – techniky hygieny dýchacích cest 

Drenážní techniky slouží k odstranění sekretu z horních a dolních dýchacích cest. 

Prováděním těchto technik se sníží odpor v dýchacích cestách, sníží se bronchiální 

obstrukce a tím se zlepší ventilace (43). Popisuje se několik typů drenážních technik.  

První technikou je autogenní drenáž, která se provádí vsedě nebo vleže. Cílem 

je mobilizace hlenu a jeho evakuace z dýchacích cest. Tento proces začíná pomalým 

plynulým nádechem nosem s pauzou na konci nádechu a následným pomalým, dlouhým 

aktivním výdechem pootevřenými ústy, který může být zakončen huffingem. Drenáž trvá 

od několika minut až do 90 minut, záleží na nutnosti expektorace. Součástí drenáže jsou 

manuální kontakty – automasáž, pružení a komprese hrudníku (41). 

Dalším typem je soubor tří technik označován jako aktivní cyklus dechových 

technik. Cvičí se vleže nebo vsedě. Zahrnuje cvičení na zvýšení pružnosti hrudníku 

a zlepšení ventilačních parametrů, které probíhá jako pomalé, dlouhé nadechnutí nosem 

nebo ústy následované krátkým pasivním výdechem ústy. Druhou technikou je technika 

silového výdechu a huffing. Jde o aktivní výdech s modifikovanou rychlostí ukončený 

expektoračním huffingem. Poslední technikou je kontrolované dýchání, které probíhá 

jako uvolněné dýchání do břišní oblasti (41). 

Instrumentální techniky 

Jedná se o techniky, které využívají různé nádechové a výdechové pomůcky. 

Řadíme mezi ně například PEP (positive expiratory presure) systém dýchání. Jedná 

se o dýchání proti dávkovanému odporu s cílem zlepšit ventilaci a zvýšit průchodnost 

dýchacích cest. Pomůcky pro tuto techniku jsou PEP maska a flutter (43). 

PEP maska se skládá z průhledné obličejové části a z části s ventily pro dýchání. 

Začíná se 10-12 dechy přes masku a výdechem ústy proti odporu, poté následuje druhá 

fáze dýchání bez odporu, ale s maskou na obličeji. Celý proces je ukončen sundáním 

masky a lehkým kašlem s odstraněním sekrece (41). Flutter představuje malý náustek 

ve tvaru dýmky s kuličkou uvnitř, která vytváří kmitavý pohyb a to způsobuje uvnitř 
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dýchacích cest oscilující výdechový přetlak modulované frekvence. Podporuje delší 

otevření bronchů a díky vibraci usnadňuje mobilizaci hlenu (41). 

Relaxační techniky  

Během relaxačních technik se pacient snaží uvědomit si svoje tělo, napětí příčně 

pruhovaných svalů a uvolnit ho. Používají se různé techniky, jako je například jóga, 

autogenní trénink nebo Jacobsonova relaxační metoda. Pravidelné cvičení dopomáhá 

k celkovému uvolnění, zlepšení sebeovládání a tělesné i psychické sebekontrole (41). 

Inhalační techniky 

O léčbě inhalací rozhoduje ošetřující lékař. Prací fyzioterapeuta je kontrolovat 

techniku při inhalaci, aby se lék dostal přímo na postiženou sliznici. Důležitá je otevřená 

poloha hrudníku pro uvolnění horních dýchacích cest. Po inhalaci následuje drenážní 

technika (42). 

Nácvik kontrolovaného kašle 

Kontrolovaný kašel je prevencí kolapsu stěny bronchů (43). Nejefektivnějším 

kašlem se myslí takový kašel, kdy po maximálně dvou zakašláních dochází k expektoraci 

maximálního množství sputa (42). 

 

2.7.4 Techniky měkkých tkání (TMT) v oblasti hrudníku 

TMT slouží k uvolnění kůže, podkoží, fascií a svalů. Cílem je normalizace tonu 

měkkých tkání a obnovení jejich posunlivosti, protože v případě jejich dysfunkce může 

docházet ke zhoršování dýchání nebo k bolestivému pocitu při dýchání (18). 

 

2.7.5 Polohování 

Polohování vede ke zvětšení plicních objemů, ke snížení práce dýchacích svalů 

a snížení odporu dýchacích cest a ke zlepšení mobility bronchiální sekrece (18). Pronační 

poloha zlepšuje oxygenaci a poměr ventilace-perfuze (38). Pro polohování na boky 

se mohou využít speciální rotační postele, které rotují kolem podélné osy. Tato terapie 

se nazývá kontinuální laterální rotační terapie, snižuje riziko vzniku atelektázy a zlepšuje 

odtok sekrecí (40). 
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2.7.6 Pohyby končetin 

V akutní fázi, kdy je pacient na ventilátoru, je důležité provádět pasivní pohyby 

končetin s cílem zachovat rozsah pohybu v kloubu, zabránit vzniku kontraktur a atrofie 

svalstva a na dolních končetinách snížit riziko vzniku tromboembolické nemoci (TEN) 

(38). Pasivní pohyby u kriticky nemocných zvyšují metabolické a hemodynamické 

hodnoty (39). V dalších fázích onemocnění jsou pohyby prováděny aktivně s dopomocí, 

aktivně či proti odporu, také se nacvičují přesuny na lůžku a mimo něj (38). Dochází 

ke zvýšení alveolární ventilace, zlepšení ventilačně-perfuzního poměru a zlepšení 

prokrvení (40). 

 

2.7.7 Vertikalizace 

U pacienta po extubaci se snažíme o včasnou vertikalizaci, která podpoří mobilitu 

bronchiální sekrece, zvýší dechový objem, alveolární ventilaci, dechovou frekvenci, 

zvýší produkci plicního surfaktantu a zlepší jeho distribuci. Během vertikalizace musíme 

kontrolovat tepovou frekvenci, krevní tlak a saturaci hemoglobinu kyslíkem (18). 

 

2.7.8 Silový a vytrvalostní trénink 

Kombinací těchto dvou tréninků dochází k ovlivnění svalové síly i rozvoji 

vytrvalosti. Cílem tréninku je zlepšení fyzické kondice a tolerance zátěže pacientů, 

což vede ke zlepšení kvality života. Cvičení je vždy zahájeno rozcvičením, aby se svaly 

a klouby připravily na fyzickou zátěž a předešlo se tak nechtěným zraněním. Ukončeno 

je relaxačními cviky na protažení a zklidnění organismu (18). 

Během delší hospitalizace na JIP dochází k velkému snížení svalové síly, uvádí 

se, že nejvíce je to první týden imobilizace a to až o 40% (38). U hospitalizovaných 

pacientů proto začínáme cvičit co nejdříve, aby se jeho fyzická kondice dostala 

na původní úroveň a zkrátila se doba nutná k hospitalizaci. U takovýchto pacientů 

začínáme cvičit jen s vlastní vahou, postupně můžeme přidávat mírný manuální odpor 

terapeuta. U ambulantních pacientů můžeme v rámci silového tréninku cvičit s vahou 

vlastního těla nebo s pomůckami – činky, therabandy, závaží, posilovací stroje. Provádí 

se 2-4 série cviků po 8-12 opakováních.  

Vytrvalostní trénink u hospitalizovaných pacientů zahrnuje zejména vertikalizaci 

a mobilitu na lůžku a chůze po pokoji a odděleních. U ambulantních pacientů 
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se  k adaptaci na fyzickou zátěž uplatňuje zejména chůze s intenzitou 60-80% maximální 

tolerované zátěže trvající 20-30 minut a opakující se 3-5x za týden (18). 

Podle Mossa (44) potřebují pacienti po prodělání ARS minimálně 1 měsíc 

intenzivní terapie. U mnoha pacientů přetrvává snížení fyzických funkcí i 6 měsíců 

po propuštění z nemocnice. Dobrých výsledků se dosahuje, je-li pacient po propuštění 

z nemocnice poslán do zařízení následné péče. Efekt terapie záleží na správně a hlavně 

časně zvolených postupech (44). 

 

2.7.9 Edukace pacienta  

Důležité je, aby pacient pokračoval v terapii i po propuštění z nemocnice. 

Pacientovi by se mělo vysvětlit, jaký efekt má pohybová aktivita, jak dýchat při běžných 

denních činnostech i pohybových aktivitách, aby se neobjevovaly dechové obtíže během 

těchto činností. Měl by být poučen o technikách respirační fyzioterapie, které vedou 

k obnovení správného dýchacího vzoru, ke zvýšení síly dýchacích svalů, ke snížení 

dechových obtíží a ke zvýšení hygieny dýchacích cest. Jsou mu popsány polohy s oporou 

o horní končetiny k usnadnění dýchání a snížení dušnosti. V neposlední řadě 

mu je vysvětleno, jak velkou roli ve zdraví hraje aktivní pohyb a správná životospráva 

(18). 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 Metodika práce 

Speciální část mé bakalářské práce byla sepsána na základě souvislé odborné 

praxe, která probíhala v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze v termínu 

od 18. 1. do 12. 2. 2021. Informovaný souhlas podepsaný pacientem se nachází v příloze 

č. 2. Před zahájením praxe byl projekt schválený etickou komisí UK FTVS (příloha č. 1). 

Celá praxe probíhala pod dozorem supervizora. Všechny terapie byly prováděny 

na oddělení Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (KARIP) a později 

na oddělení nefrologie, kam byl pacient v průběhu hospitalizace přeložen. Terapie 

probíhaly 2x denně, dopolední terapie probíhaly pod mým vedením, odpolední 

pod vedením supervizora. Na začátku byl proveden vstupní kineziologický rozbor a poté 

byly prováděny jednotlivé terapeutické jednotky, které neprobíhaly každý den z důvodu 

pacientových dialýz. Předposlední den praxe byl proveden výstupní kineziologický 

rozbor, na jehož základě jsem zhodnotila efekt terapie. Veškerá vyšetření a terapeutické 

jednotky vycházely z učiva tříletého bakalářského studia oboru Fyzioterapie 

na UK FTVS. Použity byly tyto metody a postupy: respirační fyzioterapie, prevence TEN, 

techniky měkkých tkání dle Lewita, postizometrická relaxace dle Jandy, antigravitační 

relaxace dle Zbojana, proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata, léčebná 

tělesná výchova (LTV) individuální, nácvik vertikalizace a chůze. Pro vyšetření byly 

použity tyto pomůcky: krejčovský metr, plastový goniometr a neurologické kladívko. 

 

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: L. K., muž, 1973 

Diagnóza: 

J96.0       Akutní respirační selhání 

J18.9       Pneumonie 

J81          Plicní edém 

R60.1      Celkový edém 

E66.9      Obezita 

N18.5     Chronické onemocnění ledvin 

Z49.1      Extrakorporální dialýza 
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E11.7      Diabetes mellitus 2. typu s mnohočetnými komplikacemi 

E78.5      Hyperlipidemie 

I10          Arteriální hypertenze  

 

Status praesens 

- Subjektivní: Nelze zjistit, pacient je v umělém spánku. 

- Objektivní: Pacient je hospitalizován od 12. 1. 2021 na Klinice anesteziologie, 

resuscitace a intenzivní péče v Institutu klinické a experimentální medicíny 

(IKEM). Leží na zádech na lůžku, zapolohován vpolosedě pomocí polohovací 

postele. Začíná se probouzet z umělého spánku - občas otevře oči. Je monitorován, 

intubován, má zavedený centrální žilní katetr (okolí klidné, bez známek infekce), 

permanentní močový katetr, nasogastrická sonda. Pacient je obézní, celkově 

oteklý, bledý. Na levém spodním konci předloktí se nachází jizva po provedení 

arteriovenozní fistule (AVF) a v této oblasti je přítomno mnoho hematomů 

po vpichu. 

Hmotnost: 146 kg  

Výška: 176 cm 

BMI: 45,8 

Krevní tlak (TK): 145/70 mmHg 

Tepová frekvence (TF): 105 tepů/min 

Saturace: 92% 

Dechová frekvence (DF): 17 dechů/min 

 

Rodinná anamnéza: matka- hypertenze, mikrocytární anemie, hematurie, operace 

páteře- výhřez disku L5/S1 (1996), koxartróza bilat., st.p. cholecystektomii pro lithiázu, 

operace halluxu na pravé dolní končetině (PDK). Otec- hypertenze, dle pacienta má prý 

jen jednu ledvinu, sestra nevidomá, 2 děti zdrávy. 

Osobní anamnéza:  

Dřívější onemocnění: V dětství opakované angíny. V mládí recidivující otitis media 

s opakovanými operacemi pravého ucha, 4x retroauriklární flegmona (1992-2000), 

operace varixů bilaterálně (bilat.) (1992), hypertenzní krize, renální insuficience, dystopie 

levé ledviny – obě ledviny uloženy vpravo (2005), transplantace ledviny (2014), operace 

katarakty bilat. (2015), salmonelová enteritida, glomerulopatie a vaskulopatie (2016), 
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bilat. nefrektomie, cholecystektomie, založení AVF na levé horní končetině (LHK) 

(11/2020), pooperační rozvoj flegmony pravé části břicha 

Nynější onemocnění (převzato z lékařské dokumentace): Od 16. 1. 2021 začal být 

pacient dušný, od 17. 1. již vykašlával, dušnost progradovala – pacient byl dušný i v klidu. 

Po novém roce se objevily zimnice/třesavky, které po týdnu spontánně odezněly. Byl 

testován na Covid 19 - výsledek negativní. Dne 19. 1. byl přijat k péči na KARIP 

pro akutní respirační selhání na podkladě legionelové pneumonie (dle pozitivního 

legionelového antigenu v moči) a hyperhydratace. Při příjmu byl zaintubován 

a ventilován. Byla zahájena terapie antibiotiky (ATB). Pacientovi selhává funkce 

ledvinového štěpu, nutnost intermitentní dialýzy (iRRT) denně/obden centrálním žilním 

katetrem nebo via AVF. 

Pracovní anamnéza: svářeč, dominantní končetina je pravá 

Sociální anamnéza: žije s rodinou v domě s několika schody  

Alergická anamnéza: neguje  

Abusus: v mládí kouřil, alkohol příležitostně  

Farmakologická anamnéza (převzato z lékařské dokumentace): Léky jsou podávány 

zdravotnickým personálem. 

 ATB – Levofloxacin, Sumamed, Azitromycin 

 Imunosupresiva – Prednison 

 Bolusové podání – Fraxiparine, Controloc, Godasal, Vasocardin, Nitrendipin, 

Zoxon, Rilmenidin, Urapidil, Milurit, Torvacard, Acidum Ascorbicum, Thiamin, 

Acc inject, Enterol, Mutaflor, Atrovent, Ventolin, Pulmicort 

 Kontinuální infuze – Humulin – cíl glc 5-8 mmol/l 

 Výživa – Cernevit, Nutryelt 

Předchozí rehabilitace: rehabilitace po transplantaci ledviny (2014), po nefrektomii 

a cholecystektomii 

Výpis ze zdravotní dokumentace: mikrobiální vyšetření: 22. 1. moč – pozitivní 

legionelový antigen; sputum- Legionella pneumophila, 25. 1. sputum- negativní, 25. 1. 

RTG srdce a plic na lůžku, sono AVF 
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Indikace k rehabilitaci: Stav po akutním respiračním selhání, dechová rehabilitace, 

inhalace, intermitentní hemodialýza (iHD), negativní bilance, LTV s postupnou 

vertikalizací. 

Diferenciální rozvaha: Na základě anamnestických údajů a nynějšího onemocnění lze 

u pacienta očekávat omezenou funkci plic a dechovou insuficienci, zahlenění, sníženou 

saturaci, retrakci měkkých tkání v oblasti hrudníku, změnu dechového stereotypu a nález 

chroptění při palpačním vyšetření hrudníku. Z důvodu delší imobility předpokládám 

sníženou svalovou sílu končetin a trupu, sníženou kondici, zvýšené riziko vzniku 

tromboembolické nemoci (TEN) a dekubitů. Kvůli hyperhydrataci očekávám otok 

a napjatou kůži po celém těle. Po odeznění otoků lze předpokládat hypotonii a hypotrofii 

svalů na končetinách i trupu. Na počátku vertikalizace se může objevit nauzea a vertigo.  

 

3.3 Vstupní kineziologický rozbor – proveden 26. 1. 2021 

ASPEKČNÍ VYŠETŘENÍ VLEŽE NA ZÁDECH 

Pacient je zapolohován na lůžku, vleže na zádech, je v umělém spánku, zaintubován, 

monitorován. 

- Dolní končetiny (DKK) oteklé a zbarvené červeně 

- Hlezenní klouby v mírné plantární flexi 20° bilaterálně 

- Lýtka i patelly symetrické 

- Kolenní kloub (KOK) varozní bilaterálně 

- Na levém kolenním kloubu (LKOK) mediálně zhojená, 10 cm dlouhá jizva, okolí 

jizvy klidné 

- Kyčelní kloub (KYK) v zevní rotaci 20° bilaterálně 

- Břicho i horní končetiny (HKK) oteklé 

- Na pravé části břicha 20 cm dlouhá jizva, její horní část začervenalá, ale zhojená, 

dolní část překrytá sterilním polštářkem kvůli prosaku, stehy odstraněny.  

- Ramenní kloub (RK) v mírné protrakci bilaterálně 

- Předloktí v pronaci 

- Na levém předloktí jizva do tvaru L od ulnární části ke spojnici processi styloidei, 

zhojená 

- Na pravém ramenním kloubu (PRK) mnoho modřin ze zavádění centrálního 

žilního katetru 

- V jiné poloze nešlo vyšetření provést vzhledem k aktuálnímu stavu pacienta 
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VYŠETŘENÍ DECHOVÉHO STREOTYPU 

Provedeno v poloze na zádech, pacient zaintubován. 

Aspekce: Dýchání je mělké, hrudník se více rozvíjí na pravé straně. Dechová vlna 

je patologická - nádech začíná kraniálně v horní části hrudníku současně s nádechem 

do břicha, spodní hrudník se téměř nerozvíjí. 

Palpace: Chrůpky v horní části hrudníku, více vpravo, více v inspiriu. Báze hrudníku 

se téměř nerozvíjí. 

 

VYŠETŘENÍ REFLEXNÍCH ZMĚN DLE LEWITA  

HKK i DKK: kůže je napjatá, z důvodu otoku je do všech směrů omezená její posunlivost 

a protažitelnost, omezená protažitelnost i podkoží a fascie, svaly kvůli otoku v hypertonu 

Hrudník: omezená protažitelnost kůže i podkoží všemi směry, omezená protažitelnost 

fascie zejména lateromediálně (ovlivněno dechovým stereotypem), svaly hrudníku 

v hypertonu 

Břicho: kůže je napjatá, zejména na pravé straně v oblasti jizvy 

 

VYŠETŘENÍ JIZEV 

Jizva na mediální straně  LKOK po operaci menisku 

- Aspekce: 10 cm dlouhá, zhojená, jizva i okolní tkáně bez patologického zbarvení 

- Palpace: Jizva protažitelná, pružná i posunlivá všemi směry i vůči okolním 

tkáním, zhojená 

 

Jizva na levém předloktí po provedení AVF 

- Aspekce: ve tvaru L od ulnární strany po spojnici processi styloidei, zhojená, 

bez patologického zbarvení 

- Palpace: protažitelná všemi směry, v místě jizvy je cítit turbulentní průtok krve 

 

Jizva na pravé straně břicha po transplantaci ledviny 

- Aspekce: 20 cm dlouhá, 1,5 cm široká, mírně načervenalá, dolních 10 cm jizvy 

je překryto sterilním polštářkem, prosakuje, stehy již odstraněny 

- Palpace: hůře protažitelná kvůli napjaté kůži na celém břichu z důvodu 

celotělového otoku, změna teploty není 
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ANTROPOMETRIE 

Vyšetření provedeno vleže na zádech pomocí krejčovského metru. Uvedené 

hodnoty jsou v cm. 

 

Antropometrie DKK 

Délky DKK PDK LDK 

Funkční délka 92 92 

Anatomická délka 87 86 

Stehno 45 44 

Bérec 40 40 

Noha  29 29 

Tabulka č. 1: Délky DDK (vstupní kineziologický rozbor) 

 

Obvody DKK PDK LDK 

Stehno (15 cm nad patellou) 59 58 

Stehno (10 cm nad patellou) 55 54 

Patella  47 50 

Tuberositas tibiae 43 43 

Lýtko 45 43 

Kotník 35 33 

Metatarsy 31 31 

Tabulka č. 2: Obvody DKK (vstupní kineziologický rozbor) 

 

 Antropometrie HKK 

Délky HKK PHK LHK 

Celá HK 79 79 

Paže a předloktí 62 62 

Paže 32 32 

Předloktí 30 30 

Ruka 19 19 

Tabulka č. 3: Délky HKK (vstupní kineziologický rozbor) 
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Obvody HKK PHK LHK 

Relaxovaná paže 43 42 

Paže při kontrakci1 X X 

Loketní kloub 36 35 

Předloktí 35 35 

Zápěstí 23 23 

Metakarpy  27 27 

Tabulka č. 4: Obvody HKK (vstupní kineziologický rozbor) 

 

GONIOMETRIE DLE JANDY – PASIVNÍ VYŠETŘENÍ  

Vyšetření bylo provedeno pouze pasivně vzhledem k aktuálnímu stavu pacienta. 

Měřeno plastovým goniometrem vleže na zádech. Některá vyšetření vyžadovala 

přizpůsobení polohy stavu pacienta. 

 

Goniometrie DKK 

DKK ROVINA PDK LDK 

Kyčelní kloub 

S2 x -0- 120 x -0- 130 

F 35 -0- 10 30 -0- 10 

R3 30 -0- 30 40 -0- 30 

Kolenní kloub S4 0 -0- 110 0 -0- 120 

Hlezenní kloub 
S 0 -0- 20 0 -0- 20 

R 10 -0- 20 10 -0- 20 

Tabulka č. 5: Goniometrie DKK, pasivně (vstupní vyšetření) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Obvody paže v kontrakci nebylo možné změřit, protože pacient není schopen aktivního pohybu. 
2 Extenze kyčelního kloubu nemohla být provedena kvůli aktuální poloze pacienta. 
3 Rotace byly testovány v poloze na zádech s flexí kyčelního i kolenního kloubu. 
4 Flexe kolenního kloubu byla testována orientačně vleže. 
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Goniometrie HKK 

HKK ROVINA PHK LHK 

Ramenní kloub 

S5 x -0- 130 x -0- 130 

F 90 -0- 0 90 -0- 0 

T6 x -0- 90 x -0- 90 

R 70 -0- 70 70 -0- 70 

Loketní kloub S 0 -0- 110 0 -0- 110 

Předloktí R 50 -0- 50 50 -0- 50 

Zápěstí 
S 45 -0- 40 50 -0- 40 

F 15 -0- 10 15 -0- 20 

Tabulka č. 6: Goniometrie HKK (vstupní kineziologický rozbor) 

 

Závěr vstupního kineziologického rozboru 

Morbidně obézní pacient po akutním respiračním selhání byl indikován 

k rehabilitaci na KARIP. Pacient je připojen na umělou plicní ventilaci, je v umělém 

spánku, není lucidní, nespolupracuje, není schopen aktivního pohybu. Má zaveden 

centrální žilní katetr, nasogastrickou sondu, permanentní močový katetr. Klinicky 

dominuje retrakce měkkých tkání v oblasti hrudníku, dušnost, omezená pohyblivost dolní 

části hrudního koše. Pacient má kvůli velkému otoku celého těla omezený pasivní rozsah 

pohybu v kloubech, je patrná celková atrofie a snížená svalová síla svalů trupu a končetin. 

Jizvy na předloktí a koleni jsou zhojené, dobře posunlivé i protažitelné, jizva 

po transplantaci ledviny je načervenalá, její spodní část je nezhojená, prosakuje, 

je  překryta sterilním polštářkem. 

Vyšetření svalové síly, aktivních pohybů, zkrácených svalů, neurologické vyšetření, 

vyšetření sedu, stoje a chůze bude provedeno, až to pacientův stav dovolí. 

  

                                                 
5 Extenzi v ramenním kloubu nebylo možné provést kvůli aktuálnímu stavu pacienta. 
6 Horizontální addukci nebylo možné provést kvůli aktuálnímu stavu pacienta. 
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3.4 Doplňující vyšetření vstupního kineziologického rozboru 

 

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 

Vyšetření povrchového čití – provedeno na DKK i HKK 

- Algické – pacient cítí bolest na všech částech těla stejně.  

- Taktilní – pacient cítí dotek na obou stranách ve všech dermatomech stejně. 

 

Vyšetření hlubokého čití – provedeno na akrech obou DKK i HKK 

- Polohocit – není porušen  

- Pohybocit – není porušen 

 

Vyšetření reflexů 

REFLEXY DKK PDK LDK 

Patellární (L4) Normoreflexie Normoreflexie 

Achillovy šlachy (L5-

S2) 
Normoreflexie Normoreflexie 

Medioplantární (L5-

S2) 
Normoreflexie Normoreflexie 

Tabulka č. 7: Reflexy DKK (vstupní kineziologický rozbor) 

 

REFLEXY HKK PHK LHK 

Bicipitový (C4-5) Normoreflexie Normoreflexie 

Tricipitový (C5-7) Normoreflexie Normoreflexie 

Flexorů prstů (C8) Normoreflexie Normoreflexie 

Tabulka č. 8: Reflexy HKK (vstupní kineziologický rozbor) 
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ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY 

Bylo použito hodnocení dle Jandy, výchozí polohy byly modifikovány vzhledem 

ke stavu pacienta. Vyšetření bylo prováděno vleže na zádech, pouze flexe ramenního 

kloubu byla provedena vleže na nevyšetřovaném boku. Flexe v kolenním kloubu byla 

prováděna sunutím dolní končetiny po podložce. 

Svalová síla HKK 

KLOUB HKK POHYB PHK LHK 

Ramenní kloub Flexe 2 2 

Abdukce 2 2 

Loketní kloub Flexe 3- 3- 

Extenze 2 2 

Zápěstí Dorzální flexe 3 3 

Palmární flexe 3 3 

Prsty Síla stisku 2 2 

Tabulka č. 9: Svalová síla HKK (vstupní kineziologický rozbor) 

 

Svalová síla DKK 

KLOUB DKK POHYB PDK LDK 

Kyčelní kloub 

Flexe 2 2 

Abdukce 2 2 

Addukce 2 2 

Kolenní kloub Extenze 2 2 

Flexe 2 2 

Hlezenní kloub Dorzální flexe 3 3 

Plantární flexe 3 3 

Tabulka č. 10: Svalová síla DKK (vstupní kineziologický rozbor) 
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VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ DLE JANDY  

Vyšetření probíhalo vleže na zádech. Flexory kyčelního kloubu nebyly vyšetřeny, 

protože nemohla být zaujata správná poloha pro vyšetření.  

SVAL PDK LDK 

Musculus (m.) triceps surae 1 1 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

Adduktory kyčelního kloubu 2 2 

Zevní rotátory kyčelního kloubu 2 2 

SVAL PHK LHK 

M. pectoralis major, spodní vlákna 2 2 

M. pectoralis major, střední vlákna 2 2 

M. pectoralis major, dolní vlákna; 

m. pectoralis minor 

2 2 

M. trapezius 2 2 

Tabulka č. 11: Zkrácené svaly (vstupní kineziologický rozbor) 

 

GONIOMETRIE DLE JANDY – AKTIVNÍ VYŠETŘENÍ 

Měřeno plastovým goniometrem vleže na zádech. U některých vyšetření byly 

přizpůsobeny výchozí polohy stavu pacienta. Vyšetření, která se mají provádět vleže 

na břiše, nebyla provedena.  

Goniometrie DKK 

DKK ROVINA PDK LDK 

Kyčelní kloub 

S x -0- 75 x -0- 75 

F 20 -0- 10 25 -0- 10 

R7 X X 

Kolenní kloub S8 0 -0- 120 0 -0- 110 

Hlezenní kloub S 5 -0- 20 5 -0- 20 

R 10 -0- 20 10 -0- 20 

Tabulka č. 12: Goniometrie DKK, aktivně (vstupní kineziologický rozbor) 

 

                                                 
7 Rotace nemohly být vyšetřovány kvůli nemožnému zaujetí správné polohy pro provádění. 
8 Flexe byla vyšetřována orientačně vleže na zádech se současnou flexí v kyčelním kloubu sunutím 

nohy po podložce. 
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Goniometrie HKK 

HKK ROVINA PHK LHK 

Ramenní kloub 

S9 x -0- 60 x -0- 80 

F 70 -0- 0 80 -0- 0 

T x -0- 90 x -0- 90 

R 20 -0- 45 30 -0- 45 

Loketní kloub S 0 -0- 50 0 -0- 50 

Předloktí R 60 -0- 50 60 -0- 60 

Zápěstí S 50 -0- 40 50 -0- 40 

F 20 -0- 10 10 -0- 20 

Tabulka č. 13: Goniometrie HKK, aktivně (vstupní kineziologický rozbor) 

 

VYŠETŘENÍ SEDU 

Pacient je do sedu posazen pasivně přes bok, v sedu se neudrží sám, potřebuje 

oporu v oblasti zad.  Drží se oběma rukama okraje postele. Bérce svírají se stehny úhel 

100 stupňů, stejně tak trup se stehny. Pacient sedí spíše na kostrči než na sedacích 

hrbolech. Páteř v kyfotickém postavení, ramena v protrakci, hlava předsunuta, pacient má 

tendenci dívat se do země. Při vyšetření byl pravidelně kontrolován krevní tlak a tepová 

frekvence pacienta. 

 

Závěr doplňujících vyšetření 

Pacient je bez neurologického deficitu. Svalová síla je oslabena na stupeň 2 až 3 

dle svalového testu dle Jandy, aktivní pohyby proto jsou provedeny v omezeném rozsahu. 

Aktivní rozsahy pohybů jsou v některých případech větší než pasivní rozsahy při 

vstupním vyšetření, což může být zapříčiněno ústupem otoku.  Zkrácené jsou všechny 

vyšetřované svalové skupiny. Pacient byl vertikalizován poprvé od extubace, 

vertikalizace do sedu je možná pouze s dopomocí, sed s oporou v oblasti zad, pacient 

v této pozici vydržel pouze několik sekund, pro vertigo musel být položen zpět do lehu.  

 

                                                 
9 Orientační provedení flexe s pokrčeným loktem. 
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3.5 Krátkodobý rehabilitační plán 

Zahrnuje rehabilitaci v období pacientovy hospitalizace na KARIP během 

intubace a po extubaci. 

- Prevence TEN 

- Respirační fyzioterapie, mobilizace hlenu v dolních cestách dýchacích, zlepšení 

průchodnosti dýchacích cest 

- Zmírnění otoku 

- Uvolnění měkkých tkání v oblasti hrudníku 

- Obnovení rozsahu pohybu 

- Zvýšení svalové síly 

- Zlepšení mobility na lůžku 

- Vertikalizace 

- Nácvik sedu, stoje a chůze s opěrnou pomůckou 

 

3.6 Dlouhodobý rehabilitační plán 

Zahrnuje rehabilitaci v období pacientova přeložení na standardní pokoj 

a po propuštění z nemocnice. 

- Posílení oslabených svalů 

- Samostatná vertikalizace 

- Nácvik běžných denních činností (activity daily living – ADL) 

- Korekce sedu a stoje 

- Nácvik chůze bez opěrné pomůcky 

- Zlepšení celkové kondice 

- Nácvik správného dechového stereotypu  

- Úprava životního stylu 
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3.7 Průběh terapie 

 

1. Terapie 26. 1. 2021 (probíhala ve stejný den jako vstupní kineziologický rozbor) 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- Prevence TEN  

- Aktivace dolních hrudního dýchání – zvětšení dechového objemu 

- Mobilizace hlenu 

Návrh terapie 

- Pasivní pohyby DKK a HKK 

- Taktilní stimulace dolní části hrudního koše  

- Kontaktní respirační fyzioterapie s vibracemi pro lepší mobilizaci hlenu 

Provedení 

Vše provedeno v poloze na zádech 

Prevence TEN – provedeno pasivně na obou DKK. Flexe a extenze prstů, flexe a extenze 

v hlezenním kloubu, flexe v kolenním a kyčelním kloubu. Každý pohyb proveden 10x.  

Pasivní pohyby HKK – flexe a extenze prstů, dorzální a palmární flexe a cirkumdukce 

v zápěstním kloubu, flexe a extenze v loketním kloubu, flexe, abdukce a rotace 

v ramenním kloubu. 

Pasivní pohyby DKK – flexe a extenze prstů a hlezenního kloubu, cirkumdukce 

v hlezenním kloubu, abdukce a addukce, rotace v kyčelním kloubu. 

Respirační fyzioterapie – palpační vyšetření dechu, vytváření vibrací při výdechu a tím 

mobilizace hlenu – jeho posun do horních částí plic, aktivace dolního hrudního dýchání 

tlakem na dolní hrudník při výdechu a následné čekání na nádech. 

Závěr dnešní terapeutické jednotky 

Pacient je stále v umělém spánku, zaintubován. Po rozdýchání dolní části plic jsme 

zjistili velké zahlenění v této oblasti, provedli jsme vibrace a posunuli hlen výše. Sestra 

poté mohla jednodušeji odsát pacientovi hlen. Při odsávání hlenu pacient reagoval 

na tento podnět pohybem ruky, na pasivní pohyby nijak nereagoval. Respirační terapií 

jsme zvýšili saturaci na 95 %. 
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2. Terapie 27. 1. 2021 

Status praesens 

- Subjektivní: nelze zjistit 

- Objektivní: Pacient leží na zádech, monitorován, zaintubován. Načervenalé 

a oteklé DKK i HKK. Bazální dýchání lepší než včera, nicméně stále velmi slabé. 

Saturace 93 %. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- Prevence TEN  

- Zvětšení dechového objemu 

- Zlepšení dolního hrudního dýchání 

- Mobilizace hlenu 

- Protažení měkkých tkání v oblasti hrudníku 

Návrh terapie 

- Pasivní pohyby DKK a HKK 

- Respirační fyzioterapie kontaktní s vibracemi, prohloubení nádechu a výdechu 

exteroceptivní stimulací 

- Technik měkkých tkání (TMT) v oblasti hrudníku 

Provedení 

Vše provedeno v poloze na zádech 

Prevence TEN – provedeno pasivně na obou DKK. Flexe a extenze prstů, flexe a extenze 

v hlezenním kloubu, flexe v kolenním a kyčelním kloubu. Každý pohyb proveden 10x. 

Pasivní pohyby HKK – flexe a extenze prstů, dorzální a palmární flexe a cirkumdukce 

v zápěstním kloubu, flexe a extenze v loketním kloubu, flexe, abdukce a rotace 

v ramenním kloubu. 

Pasivní pohyby DKK – flexe a extenze prstů a hlezenního kloubu, cirkumdukce 

v hlezenním kloubu, abdukce a addukce, rotace v kyčelním kloubu. 

Respirační fyzioterapie – palpační vyšetření dechu, vytváření vibrací při výdechu a tím 

mobilizace hlenu – jeho posun do horních částí plic, zlepšení bazálního dýchání – při 

výdechu tlak na dolní žebra, při nádechu tlak na žebrech povolujeme a čekáme na hlubší 

nádech. 
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TMT v oblasti hrudníku – protažení kůže a podkoží na hrudníku, protažení hrudní fascie 

laterolaterálním směrem s nádechem, čekáme na fenomén tání. 

Závěr dnešní terapeutické jednotky 

Pacient je stále v umělém spánku, zaintubován. Zlepšili jsme bazální dýchání, 

prohloubili jsme nádech, dle údajů na ventilátoru zvětšili dechový objem, úspěšně 

mobilizovali hlen. Saturaci jsme opět zvýšili na 95 %. Docílili jsme mírného zlepšení 

protažitelnosti měkkých tkání na hrudníku. 

 

3. Terapie 28. 1. 2021 

Status praesens 

- Subjektivní: Pacient na otázku, jak se cítí, slabě odpověděl, že ano. 

- Objektivní: Pacient je v polosedu na posteli pomocí polohovatelné postele. Je již 

extubovaný, má pouze kyslíkové brýle. Začervenalé končetiny, otok pomalu 

ustupuje. 

Před samotnou terapií bylo možné z důvodu lepšího stavu pacienta provést zbylá 

vyšetření ze vstupního kineziologického rozboru.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- Doplnění vstupního kineziologického rozboru 

- Prevence TEN 

- Zlepšení rozsahu pohybu v kloubech 

- Nácvik prohloubeného dýchání, mobilizace hlenu a jeho odkašlání 

- Vertikalizace do sedu (z indikace lékaře) 

- Nácvik mobility na lůžku 

Návrh terapie 

- Aktivní pohyby HKK a DKK s dopomocí 

- Respirační fyzioterapie kontaktní s vibrací 

- Vertikalizace do sedu pasivně 

- Nácvik přesunů na lůžku 

Provedení 

Prevence TEN – aktivní pohyby DKK – flexe a extenze prstů, dorzální a plantární flexe 

v hlezenním kloubu, flexe kolenního a kyčelního kloubu. 
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Respirační fyzioterapie – palpace dechu, zjištěna chrůpky v horní části plic, více vpravo, 

pomocí vibrací posunut hlen do horních cest dýchacích a pacient je aktivně vykašlal. 

Lokalizované dýchání do spodní části žeber s exteroceptivní facilitací. 

Nácvik přesunů na lůžku – pacient instruován, jakým způsobem by se měl přesouvat 

na bok za pomoci madel, jak se může po posteli posouvat s využitím hrazdičky a jak 

se přesouvat do sedu s dopomocí. 

Autoterapie 

Prevence TEN – aktivní pohyby DKK od aker. Opakování 3x denně. 

Závěr dnešní terapeutické jednotky 

Pacient je již při vědomí, extubován, terapii dobře toleruje, zahlenění přetrvává 

pouze v horní části plic, lépe se mu hlen vykašlává. Aktivní pohyby HKK a DKK spolu 

s vertikalizací byly provedeny v rámci doplňujícího vyšetření, pro únavu pacienta proto 

v terapii již prováděny nebyly. Pacient byl instruován k samostatným přesunům na lůžku 

a také k asistované vertikalizaci do sedu. 

 

4. Terapie 1. 2. 2021 

Status praesens 

- Subjektivní: Pacient se cítí lépe, lépe se mu též dýchá. 

- Objektivní: Pacient je na posteli v polosedě, má kyslíkové brýle. Při nádechu 

je slyšitelné chraptění. Je orientován časem, osobou i prostorem. HKK položeny 

podél těla, LHK s modřinami na předloktí. Je schopen se na posteli přesouvat 

za pomoci madel a pomáhat personálu při vertikalizaci. Saturace 96%. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- Prohloubit dýchání, uvolnění dýchacích cest 

- Zlepšení rozsahu pohybu v kloubech 

- Zvýšení svalové síly DKK 

- Protažení měkkých tkání v oblasti hrudníku 

- Vertikalizace do sedu a stoje 

Návrh terapie 

- Respirační fyzioterapie, lokalizované dýchání 

- Aktivní pohyby DKK a HKK 
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- TMT na oblast hrudníku 

- Izometrické posilování svalů na DKK 

- Vertikalizace do sedu a do stoje do chodítka s pomocí fyzioterapeuta 

Provedení 

Respirační fyzioterapie – palpace dechu ve všech částech hrudníku, báze bez patologie, 

v horní části hrudníku palpovatelné mírné chrůpky. Vibrační masáž do hloubky při 

výdechu v horní části hrudníku a mobilizace hlenu. Ve spodní části hrudníku lokalizované 

dýchání. 

TMT na oblast hrudníku – protažení kůže, podkoží a fascie hrudníku laterolaterálním 

směrem do bariéry s nádechem, čekáme na tání. Provedeno 2x na obou stranách hrudníku. 

Aktivní pohyby DKK – vleže na zádech – flexe a extenze prstů, dorzální a palmární flexe 

a cirkumdukce v hlezenním kloubu, flexe a extenze v kolenním kloubu, flexe, abdukce 

a cirkumdukce v kyčelním kloubu. Každý pohyb proveden 5x. 

Aktivní pohyby HKK – vleže na zádech – flexe a extenze prstů a zápěstí, cirkumdukce 

zápěstí, flexe a extenze v loketním kloubu, abdukce, flexe, rotace a horizontální addukce 

v ramenním kloubu. Každý pohyb proveden 5x. 

Izometrické posilování DKK – 1) v poloze na zádech s pokrčenými koleny – pacient proti 

odporu terapeuta provádí addukci a poté abdukci v kyčelním kloubu. Oba cviky 

provedeny 6x.  2) v poloze na zádech s nataženými DKK – protlačování kolen 

do podložky se současným stažením hýždí. Provedeno 8x. Dbáme na správné dýchání, 

při výdechu kontrakce, při nádechu relaxace. 

Vertikalizace do sedu – s dopomocí fyzioterapeuta přesun přes bok do sedu. Vsedě 

přenášení váhy do stran na nácvik stability. 

Vertikalizace do stoje do vysokého chodítka – s dopomocí fyzioterapeuta vertikalizace 

do stoje. Snaha o narovnání pacienta a pohled dopředu. 

Autoterapie 

Prevence TEN – aktivní pohyby od aker. Opakování 3x denně.  

Izometrická kontrakce m. gluteus maximus. 5 opakování. 3x denně. 

Závěr dnešní terapeutické jednotky 

Pomocí vibrační masáže se podařilo zmobilizovat hlen a pacient aktivně 

vykašlával. Prsní fascii se povedlo protáhnout více než při poslední terapii, mírná bariéra 
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však přetrvává. Aktivní pohyby HKK limitovány bolestí ramenního kloubu v důsledku 

vpichů po centrálním žilním katetru. Při izometrickém posilování měl pacient potíže 

s abdukcí proti odporu. Vertikalizace do sedu i stoje proběhla bez komplikací, ve stoji 

pacient vydržel asi 2 minuty. 

 

5. Terapie 3. 2. 2021 

Status praesens 

- Subjektivní: Pacient dnes ráno absolvoval dialýzu a cítí se unaveně. 

- Objektivní: Pacient sedí na posteli v polosedě, je monitorován, má kyslíkové 

brýle. Je orientován časem, místem i osobou. Je schopen se přesouvat na posteli 

pomocí madel. Dolní končetiny má flektované v kolenním kloubu, horní 

končetiny položeny podél těla. Otok již není znatelný. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- Prohloubit dýchání, uvolnění dýchacích cest 

- Protažení měkkých tkání v oblasti hrudníku 

- Zlepšení rozsahu pohybu v kloubech 

- Zvýšení svalové síly DKK 

- Vertikalizace do sedu a stoje 

- Nácvik chůze s opěrnou pomůckou 

Návrh terapie 

- Kontaktní respirační fyzioterapie 

- TMT na oblast hrudníku 

- Aktivní pohyby DKK a HKK 

- Izometrické posilování svalů na DKK 

- Vertikalizace do sedu a do stoje do chodítka s pomocí fyzioterapeuta 

- Chůze s opěrnou pomůckou 

Provedení 

Respirační fyzioterapie – palpace dechu ve všech částech hrudníku, omezený rozvoj dolní 

části hrudníku. Provedeno lokalizované dýchání do spodní části hrudníku s exteroceptivní 

stimulací. 
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TMT na oblast hrudníku – protažení kůže, podkoží a fascie hrudníku laterolaterálním 

směrem do bariéry s nádechem, čekáme na tání. Provedeno 2x na obou stranách hrudníku. 

Aktivní pohyby DKK – vleže na zádech – flexe a extenze prstů, dorzální a palmární flexe 

a cirkumdukce v hlezenním kloubu, flexe a extenze v kolenním kloubu, flexe, abdukce 

a cirkumdukce v kyčelním kloubu. Každý pohyb proveden 7x. 

Aktivní pohyby HKK – vleže na zádech – flexe a extenze prstů a zápěstí, cirkumdukce 

zápěstí, flexe a extenze v loketním kloubu, abdukce, flexe, rotace a horizontální addukce 

v ramenním kloubu. Každý pohyb proveden 7x. 

Izometrické posilování DKK – 1) v poloze na zádech s pokrčenými koleny – pacient proti 

odporu terapeuta provádí addukci a poté abdukci v kyčelním kloubu. Oba cviky 

provedeny 5x.  2) v poloze na zádech s nataženými DKK – protlačování kolen 

do podložky se současným stažením hýždí. Provedeno 5x. Dbáme na správné dýchání, 

při výdechu kontrakce, při nádechu relaxace. 

Vertikalizace do sedu – s dopomocí fyzioterapeuta přesun přes bok do sedu.  

Vertikalizace do stoje s oporou a chůze – neprovedeno  

Autoterapie 

Prevence TEN – aktivní pohyby od aker. Opakování 3x denně.  

Izometrická kontrakce m. gluteus maximus. 5 opakování. 3x denně. 

Nácvik dolního hrudního dýchání.  

Závěr dnešní terapeutické jednotky 

Zaktivovali jsme dolní hrudní dýchání, při palpaci již nebyly zřejmé žádné 

patologické zvukové fenomény. Měkké tkáně na hrudníku jsou protažitelnější. Počet 

opakování aktivních pohybů a izometrického posilování byl přizpůsoben únavě pacienta. 

Vertikalizace proběhla pouze do sedu, pacient na stoj a chůzi neměl dostatek síly. 

 

6. Terapie 4. 2. 2021 

Status praesens 

- Subjektivní: Dnes se pacient cítí dobře, říká, že chce vyzkoušet chůzi. 

- Objektivní: Pacient sedí na posteli vpolosedě, je monitorován, má kyslíkové 

brýle. Je orientován časem, místem i osobou. Je schopen přesunů na posteli 
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pomocí madel i hrazdičky. Dolní končetiny má natažené, horní končetiny 

položeny podél těla. Je bez otoku.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- Lokalizované dýchání 

- Protažení měkkých tkání v oblasti hrudníku 

- Zlepšení rozsahu pohybu v kloubech  

- Vertikalizace do sedu a stoje 

- Nácvik chůze s opěrnou pomůckou 

Návrh terapie 

- Kontaktní respirační fyzioterapie 

- TMT na oblast hrudníku 

- Vertikalizace do sedu 

- Aktivní pohyby DKK a HKK v sedě 

- Vertikalizace do stoje do vysokého chodítka s dopomocí fyzioterapeuta 

- Chůze s vysokým chodítkem 

Provedení 

Respirační fyzioterapie – palpace dechu ve všech částech hrudníku, bez zvukových 

fenoménů. Provedeno lokalizované dýchání s exteroceptivní stimulací do břicha, horního 

a spodního hrudníku. 

TMT na oblast hrudníku – protažení kůže, podkoží a fascie hrudníku laterolaterálním 

směrem do bariéry s nádechem, čekáme na tání. Provedeno 2x na obou stranách hrudníku. 

Vertikalizace do sedu – přesun přes bok do sedu s dopomocí, nácvik přenášení váhy 

vsedě. 

Aktivní pohyby DKK – vsedě – flexe a extenze prstů, dorzální a palmární flexe 

a cirkumdukce v hlezenním kloubu, flexe a extenze v kolenním kloubu, flexe v kyčelním 

kloubu. Každý pohyb proveden 7x. 

Aktivní pohyby HKK – vsedě – flexe a extenze prstů a zápěstí, cirkumdukce zápěstí, flexe 

a extenze v loketním kloubu, abdukce, flexe, rotace v ramenním kloubu. Každý pohyb 

proveden 7x. 

Vertikalizace do stoje do vysokého chodítka – s dopomocí fyzioterapeuta přesun do stoje, 

ve stoji nácvik přenášení váhy. 
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Chůze s opěrnou pomůckou – nejdříve chůze na místě, poté chůze po pokoji a zhruba 10 

metrů po chodbě a zpět k posteli. 

Autoterapie 

Nácvik lokalizovaného dýchání do dolní části hrudníku a břicha. Opakování 3x denně. 

Prevence TEN – aktivní pohyby od aker. Opakování 3x denně.  

Izometrická kontrakce m. gluteus maximus. 5 opakování. 3x denně. 

Závěr dnešní terapeutické jednotky 

Pacient byl při dnešní terapii velice aktivní. Při dýchání nebyly palpovatelné žádné 

patologické fenomény, dýchání v dolní části plic je mírně oslabené. Měkké tkáně 

na hrudníku se nám podařilo více protáhnout, nyní přetrvává pouze mírný odpor. 

Vertikalizaci do sedu pacient zvládá téměř sám. K vertikalizaci do stoje potřebuje 

dopomoc, jeho chůze musela být zkorigována, nicméně pacient ji toleroval dobře a chtěl 

si i čas chůze prodloužit. 

 

7. Terapie 8. 2. 2021 

Pacient přeložen na standardní oddělení nefrologie. Každý druhý den podstupuje dialýzu. 

Status praesens 

- Subjektivní: Pacient se cítí dobře, těší se na terapii. 

- Objektivní: Pacient leží na posteli, bez kyslíkové podpory, pouze 

s monitorováním srdeční akce a tlaku. Spolupracuje, komunikuje, je orientován 

časem, místem i osobou. Viditelně se mu lépe dýchá. Je schopen se sám přesunout 

do sedu. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- Nácvik správné dechové vlny 

- Protažení měkkých tkání v oblasti hrudníku 

- Protažení zkráceného m. pectoralis major 

- Posílení svalů DKK i HKK 

- Nácvik chůze s opěrnou pomůckou 

Návrh terapie 

- Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání 

- TMT na oblast hrudníku 
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- Postizometrická relaxace (PIR) dle Jandy na m. pectoralis major 

- Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) dle Kabata - I. flekční a I. 

extenční diagonála HKK 

- Analytické posilování DKK proti odporu 

- Chůze s vysokým chodítkem 

Provedení 

Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání do horní i dolní části hrudníku a břicha. 

Nácvik správné dechové vlny. 

TMT na oblast hrudníku – protažení kůže, podkoží a fascie hrudníku laterolaterálním 

směrem do bariéry s nádechem, čekáme na tání. Provedeno 2x na obou stranách hrudníku. 

PIR dle Jandy na m. pectoralis major – vleže na zádech protažení všech vláken 

m. pectoralis major. Opakování 3x na každé končetině. 

PNF dle Kabata – posílení svalů HKK pomocí I. flekční a I. extenční diagonály HKK 

s odporem terapeuta. Provedeno 5x na obou končetinách. Posílení m. biceps brachii 

I. flekční diagonálou a m. triceps brachii I. extenční diagonálou s flexí lokte s použitím 

techniky opakované kontrakce.  

Analytické posilování DKK proti odporu terapeuta – a) vleže na zádech – abdukce, 

addukce a flexe v kyčelním kloubu, b) vsedě – extenze v kolenním kloubu, dorzální flexe 

v hlezenním kloubu. Vše provedeno 8x na každé končetině. 

Izometrická kontrakce m. gluteus maximus vleže na zádech. Opakování 6x. 

Chůze s vysokým chodítkem – samostatná vertikalizace pacienta do sedu i do stoje, chůze 

ve vysokém chodítku po pokoji. 

Autoterapie 

Prevence TEN. Opakování 3x denně. 

Nácvik lokalizovaného dýchání do dolní části hrudníku a břicha. Opakování 3x denně.  

Protahování m. pectoralis major metodou antigravitační relaxace (AGR) dle Zbojana. 

Opakování 3x denně. 

Závěr dnešní terapeutické jednotky 

Pacient terapii toleruje velmi dobře. Dýchání je oslabené v dolním hrudním 

sektoru, během dechové vlny ho pacient vynechává. Měkké tkáně v oblasti hrudníku jsou 

již dobře protažitelné. Při protahování m. pectoralis major je patrná bariéra. Při posilování 



59 

 

HKK pacient zvládl 6 opakování, poté byl již unaven. Svalová síla na DKK se u 

cvičených svalových skupin zvýšila na stupeň 4 dle svalového testu. Chůze asi 3 minuty 

po pokoji ve vysokém chodítku, stále je nutné korigování chůze.  

 

8. Terapie 9. 2. 2021 

Status praesens 

- Subjektivní: Pacient si stěžuje na zatuhlost až bolest v trapézovém svalu. 

- Objektivní: Pacient sedí na polohovací posteli, bez kyslíkové podpory, pouze 

s monitorováním srdeční akce a tlaku. Spolupracuje, komunikuje, je orientován 

časem, místem i osobou. Je schopen se sám posadit i postavit. Je palpovatelný 

hypertonus v m. trapezius. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- Nácvik správné dechové vlny 

- Relaxace m. trapezius 

- Protažení zkráceného m. pectoralis major 

- Posílení svalů DKK i HKK 

- Nácvik chůze s opěrnou pomůckou 

Návrh terapie 

- Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání 

- PIR dle Lewita na m. trapezius 

- PIR dle Jandy na m. pectoralis major 

- PNF dle Kabata – II. flekční diagonála HKK 

- Analytické posilování DKK proti odporu 

- Chůze ve vysokém chodítku 

Provedení 

Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání do horní i dolní části hrudníku a břicha. 

Nácvik správné dechové vlny. 

PIR dle Lewita na m. trapezius – relaxace m. trapezius vleže na zádech oboustranně. 

Opakování 4x. 

PIR dle Jandy na m. pectoralis major – vleže na zádech protažení všech vláken 

m. pectoralis major. Opakování 3x na každé končetině. 
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PNF dle Kabata – posílení svalů pletence ramenního pomocí II. flekční diagonály 

s využitím techniky opakované kontrakce. 

Analytické posilování DKK proti odporu terapeuta – a) vleže na zádech – abdukce, 

addukce a flexe v kyčelním kloubu, b) vsedě – extenze v kolenním kloubu, dorzální flexe 

v hlezenním kloubu. Vše provedeno 8x na každé končetině. 

Izometrická kontrakce m. gluteus maximus vleže na zádech. Opakování 8x. 

Chůze s vysokým chodítkem – samostatná vertikalizace pacienta do sedu i do stoje, chůze 

ve vysokém chodítku po chodbě. 

Autoterapie 

Prevence TEN. Opakování 3x denně. 

Nácvik lokalizovaného dýchání do dolní části hrudníku a břicha. Opakování 3x denně.  

Protahování m. pectoralis major metodou AGR dle Zbojana. Opakování 3x denně. 

Závěr dnešní terapeutické jednotky 

Pacient umí lépe zaktivovat dolní hrudní dýchání, pravděpodobně proto, 

že aktivně cvičil. Během protahování m. pectoralis major nedošlo k žádné změně oproti 

minulé terapii. M. trapezius se podařilo uvolnit. Metodu PNF pacient toleruje výborně, 

je mu prý velice příjemná. Při chůzi se pacient cítil velice dobře, chodil po chodbě asi 

5 minut, bylo zapotřebí korigovat jeho chůzi, opíral se o opěrky chodítka téměř celým 

trupem. Chtěl by vyzkoušet nízké chodítko, které má i doma.  

 

9. Terapie 10. 2. 2021 

Status praesens 

- Subjektivní: Pacient se cítí dobře, těší se na terapii. 

- Objektivní: Pacient sedí na polohovací posteli, bez kyslíkové podpory, bez 

monitorování srdeční akce a krevního tlaku. Spolupracuje, komunikuje, 

je orientován časem, místem i osobou. Je schopen se sám posadit i postavit.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

- Nácvik správné dechové vlny 

- Protažení zkráceného m. pectoralis major 

- Posílení svalů DKK i HKK 

- Nácvik chůze s nízkou opěrnou pomůckou 
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Návrh terapie 

- Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání 

- PIR dle Jandy na m. pectoralis major 

- PNF dle Kabata – I. a II. flekční diagonála HKK 

- Analytické posilování DKK proti odporu  

- Chůze v nízkém chodítku 

Provedení 

Respirační fyzioterapie – lokalizované dýchání do horní i dolní části hrudníku a břicha. 

Nácvik správné dechové vlny. 

PIR dle Jandy na m. pectoralis major – vleže na zádech protažení všech vláken 

m. pectoralis major. Opakování 3x na každé končetině. 

PNF dle Kabata – pasivní zopakování obou diagonál. Poté posílení oslabených svalů, 

zejména svalů pletence ramenního, m. biceps brachii a m. triceps brachii oběma 

diagonálami s použitím techniky pomalý zvrat. Provedeno 5x na obou končetinách. 

Analytické posilování DKK proti odporu terapeuta – a) vleže na zádech – abdukce, 

addukce a flexe v kyčelním kloubu, b) vsedě – extenze v kolenním kloubu, dorzální flexe 

v hlezenním kloubu, rotace v kyčelním kloubu. Vše provedeno 8x na každé končetině. 

Chůze s nízkým chodítkem – samostatná vertikalizace pacienta do sedu i do stoje, chůze 

v nízkém chodítku po chodbě. 

Závěr dnešní terapeutické jednotky 

Pacient terapii toleroval výborně, byl nadšený. Pacient umí lépe zaktivovat dolní 

hrudní dýchání, m. pectoralis major se podařilo více protáhnout. Při posilování DKK 

i HKK byla znatelná zvýšená síla, pouze abduktory kyčelního kloubu jsou stále více 

oslabené, než ostatní svalové skupiny. Při chůzi v nízkém chodítku se pacient cítil 

mnohem jistěji, držení těla si byl schopný korigovat sám. Pacientovi tedy bylo 

doporučeno i pro chůzi po propuštění využívat nízké chodítko. 
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3.8 Výstupní kineziologický rozbor - proveden 11. 2. 2021 

Status praesens 

- Subjektivní: Pacient se cítí dobře, mírně unaven z dopolední dialýzy. 

- Objektivní: Pacient leží na lůžku, bez kyslíku, není monitorován. Je orientován 

časem, místem i osobou, komunikuje, spolupracuje. Zvládá samostatné přesuny 

na lůžku, samostatnou vertikalizaci do sedu i do stoje. K přesunům po pokoji 

a chodbě využívá nízké chodítko.  

Hmotnost: 105 kg 

Výška: 176 cm 

BMI: 33, 9 

TK: 140/73 mmHg 

TF: 85 tepů/min 

DF: 16 dechů/min 

 

VYŠETŘENÍ DECHOVÉHO STREOTYPU 

Provedeno v poloze na zádech, s pokrčenými DKK. 

Aspekce: Dechová vlna probíhá fyziologicky – kaudokraniálně, nicméně můžeme stále 

vidět menší rozvíjení se v dolní části hrudníku laterálním směrem.  

Palpace: Zvukové fenomény nejsou přítomny, oslabené dolní hrudní dýchání laterálním 

směrem. 

 

VYŠETŘENÍ STOJE 

Zepředu 

Valgozita palců bilaterálně, snížená klenba více pravostranně – příčná i podélná, 

dominantnější kontura lýtka na pravé straně, valgozita kolenních kloubů, kyčelní klouby 

v mírné vnitřní rotaci, hypotonus svalů stehna, hypotonus břišních svalů, pravé rameno 

výše než levé, pravý tajle užší než levý, HKK ve vnitřní rotaci, semiflexi a pronaci, 

hypotonus svalů paže i předloktí 

Zezadu 

Zploštělé paty bilaterálně, valgozita hlezenních kloubů bilaterálně, Achillovy šlachy 

symetrické, větší trofika m. gastrocnemius. podkolenní rýha níže vpravo, subgluteální 
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rýha níže vpravo, pravostranné zešikmení pánve, paravertebrální svaly na pravé straně 

v hrudní oblasti prominují, pravá lopatka a pravé rameno výše 

Zboku 

Semiflexe kolenních i kyčelních kloubů, mírná retroverze pánve, prominence břišní 

stěny, bederní lordóza oploštěná, zvýšená hrudní kyfóza, protrakce ramen, předsun hlavy 

 

VYŠETŘENÍ CHŮZE 

K chůzi pacient používá nízké chodítko. Dle Jandy má pacient peroneální typ 

chůze. Širší báze značí jistou nestabilitu při chůzi, délka kroku je symetrická. Rytmus 

chůze je nepravidelný – pacient jde chvíli pomaleji, občas zrychlí a začne šoupat nohy 

po zemi. Chybí odraz palce, pravé koleno se při došlapu vtáčí dovnitř, v kyčelních 

kloubech chybí extenze, pohyb vychází z kolenních kloubů. U pacienta je přítomna 

protrakce ramen a předsun hlavy, pohled ale upírá před sebe a snaží se mít napřímenou 

páteř.  

VYŠETŘENÍ SEDU 

Pacient se do sedu posazuje samostatně přes bok. Vsedě se opírá horními 

končetinami postele. Bérce svírají se stehny úhel 90 stupňů, trup se stehny 110 stupňů. 

Pacient sedí spíše na kostrči než na sedacích hrbolech. Páteř v kyfotickém postavení, 

ramena v protrakci, hlava předsunuta. Pacient se snaží dívat před sebe za současného 

vzepření se na horních končetinách. 

 

VYŠETŘENÍ REFLEXNÍCH ZMĚN DLE LEWITA  

HKK i DKK: kůže, podkoží i fascie volně protažitelné do všech směrů, svaly pletence 

ramenního, paže a kyčelní svaly v hypotonu 

Hrudník: kůže, podkoží protažitelná všemi směry, prsní svaly v hypertonu 

Trup: kůže na břiše volně protažitelná; omezená protažitelnost a posunlivost kůže 

na zádech distoproximálně, posunlivost podkoží a fascie taktéž 

 

VYŠETŘENÍ JIZEV 

Jizva na mediální straně levého KOK po operaci menisku 

- Aspekce: 10 cm dlouhá, zhojená, jizva i okolní tkáně bez patologického zbarvení 



64 

 

- Palpace: Jizva protažitelná, pružná i posunlivá všemi směry i vůči okolním 

tkáním, zhojená 

 

Jizva na levém předloktí po provedení AVF 

- Aspekce: ve tvaru L od ulnární strany po spojnici processi styloidei, zhojená, bez 

patologického zbarvení 

- Palpace: protažitelná všemi směry, v místě jizvy je cítit turbulentní průtok krve 

 

Jizva na pravé straně břicha po transplantaci ledviny 

- Aspekce: 20 cm dlouhá, 1,5 cm široká, mírně načervenalá, dolních 10 cm jizvy 

je překryto sterilním polštářkem, prosakuje 

- Palpace: horní část protažitelná všemi směry, bez změny teploty, bez bolesti 

 

ANTROPOMETRIE 

Vyšetření provedeno vleže na zádech pomocí krejčovského metru. Uvedené hodnoty jsou 

v cm. 

Antropometrie DKK 

Délky DKK PDK LDK 

Funkční délka 92 92 

Anatomická délka 87 86 

Stehno 45 44 

Bérec 40 40 

Noha  29 29 

Tabulka č. 14: Délky DKK (výstupní kineziologický rozbor) 

 

Obvody DKK PDK LDK 

Stehno (15 cm nad patellou) 54 53 

Stehno (10 cm nad patellou) 50 49 

Patella  44 47 

Tuberositas tibiae 40 38 

Lýtko 40 43 

Kotník 30 28 

Metatarsy 26 26 

Tabulka č. 15: Obvody DKK (výstupní kineziologický rozbor) 
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Antropometrie HKK 

Délky HKK PHK LHK 

Celá HK 79 79 

Paže a předloktí 62 62 

Paže 32 32 

Předloktí 30 30 

Ruka 19 19 

Tabulka č. 16: Délky HKK (výstupní kineziologický rozbor) 

 

Obvody HKK PHK LHK 

Relaxovaná paže 39 38 

Paže při kontrakci 40 39 

Loketní kloub 32 31 

Předloktí 31 33 

Zápěstí 19 19 

Metakarpy  23 23 

Tabulka č. 17: Obvody HKK (výstupní kineziologický rozbor) 

 

GONIOMETRIE DLE JANDY  

Měřeno plastovým goniometrem.  

 

Aktivní vyšetření 

DKK ROVINA PDK LDK 

Kyčelní kloub 

S 5 -0- 120 5 -0- 130 

F 35 -0- 10 30 -0- 10 

R 45 -0- 30 40 -0- 30 

Kolenní kloub S 0 -0- 135 0 -0- 130 

Hlezenní kloub S 0 -0- 30 0 -0- 30 

R 15 -0- 30 15 -0- 20 

Tabulka č. 18: Goniometrie DKK, aktivně (výstupní kineziologický rozbor) 
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HKK ROVINA PHK LHK 

Ramenní kloub 

S 20 -0- 160 20 -0- 150 

F 90 -0- x 90 -0- x 

T 10 -0- 120 10 -0- 120 

R 80 -0- 70 80 -0- 70 

Loketní kloub S 0 -0- 140 0 -0- 140 

Předloktí R 80 -0- 80 80 -0- 80 

Zápěstí S 70 -0- 70 65 -0- 70 

F 10 -0- 30 15 -0- 30 

Tabulka č. 19: Goniometrie HKK, aktivně (výstupní kineziologický rozbor) 

 

Pasivní vyšetření 

DKK ROVINA PDK LDK 

Kyčelní kloub 

S 20 -0- 130 20 -0- 130 

F 35 -0- 20 35 -0- 20 

R 45 -0- 30 45 -0- 30 

Kolenní kloub S 0 -0- 140 0 -0- 145 

Hlezenní kloub S 10 -0- 35 10 -0- 35 

R 15 -0- 30 15 -0- 30 

Tabulka č. 20: Goniometrie DKK, pasivně (výstupní kineziologický rozbor) 

 

HKK ROVINA PHK LHK 

Ramenní kloub 

S 40 -0- 165 40 -0- 165 

F 130 -0- x 130 -0- x 

T 20 -0- 120 20 -0- 120 

R 80 -0- 75 80 -0- 75 

Loketní kloub S 0 -0- 150 0 -0- 150 

Předloktí R 80 -0- 85 85 -0- 80 

Zápěstí S 80 -0- 80 80 -0- 80 

F 15 -0- 30 15 -0- 30 

Tabulka č. 21: Goniometrie HKK, pasivně (výstupní kineziologický rozbor) 
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NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 

Vyšetření povrchového čití – provedeno na DKK i HKK 

- Algické – pacient cítí bolest na všech částech těla stejně.  

- Taktilní – pacient cítí dotek na obou stranách ve všech dermatomech stejně. 

Vyšetření hlubokého čití – provedeno na akrech obou DKK i HKK 

- Polohocit – není porušen  

- Pohybocit – není porušen 

 

Vyšetření reflexů 

REFLEXY DKK PDK LDK 

Patellární (L4) Normoreflexie Normoreflexie 

Achillovy šlachy (L5-

S2) 

Normoreflexie Normoreflexie 

Medioplantární (L5-

S2) 

Normoreflexie Normoreflexie 

Tabulka č. 22: Reflexy DKK (výstupní kineziologický rozbor) 

 

REFLEXY HKK PHK LHK 

Bicipitový (C4-5) Normoreflexie Normoreflexie 

Tricipitový (C5-7) Normoreflexie Normoreflexie 

Flexorů prstů (C8) Normoreflexie Normoreflexie 

Tabulka č. 23: Reflexy HKK (výstupní kineziologický rozbor) 
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VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY DLE JANDY  

Svalová síla HKK 

KLOUB HKK POHYB PHK LHK 

Ramenní kloub 

Flexe 4 4 

Extenze 3- 3- 

Abdukce 4 4 

Horizontální 

abdukce 

4 4 

Horizontální 

addukce 

3- 3- 

Zevní rotace 3 3 

Vnitřní rotace 3 3 

Loketní kloub Flexe 4 4 

Extenze 3 3 

Předloktí Supinace 3 3 

Pronace 4 4 

Zápěstí Dorzální flexe 4 4 

Palmární flexe 4 4 

Prsty  Síla stisku 5 5 

Tabulka č. 24: Svalová síla HKK (výstupní kineziologický rozbor) 

Svalová síla DKK 

KLOUB DKK POHYB PDK LDK 

Kyčelní kloub 

Flexe 5 5 

Extenze 3- 3- 

Abdukce 3- 3- 

Addukce 2 2 

Zevní rotace 3 3 

Vnitřní rotace 3 3 

Kolenní kloub Extenze 5 5 

Flexe 4 4 

Hlezenní kloub Dorzální flexe 3 3 

Plantární flexe 3 3 

Tabulka č. 25: Svalová síla DKK (výstupní kineziologický rozbor)  
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VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ DLE JANDY  

Vyšetření probíhalo vleže na zádech. Flexory kyčelního kloubu nebyly vyšetřeny, 

protože nemohla být zaujata správná poloha pro vyšetření.  

SVAL PDK LDK 

M. triceps surae 1 1 

Flexory kolenního kloubu 2 2 

Adduktory kyčelního kloubu 2 2 

Zevní rotátory kyčelního kloubu 2 2 

SVAL PHK LHK 

M. pectoralis major, spodní vlákna 1 1 

M. pectoralis major, střední vlákna 1 1 

M. pectoralis major, dolní vlákna; 

m. pectoralis minor 

1 1 

M. trapezius 2 2 

Tabulka č. 26: Zkrácené svaly (výstupní kineziologický rozbor) 

 

3.9 Závěr vyšetření 

Pacient již není tak obézní, otok ustoupil. Pacient je lucidní, orientován časem, 

místem i osobou, komunikuje, spolupracuje. Je schopen samostatných přesunů na lůžku, 

do stoje i sedu se přesune také samostatně, chůze je schopen s pomocí nízkého chodítka, 

je zapotřebí pacientovi při chůzi korigovat držení těla. Kůže po celém těle je již uvolněná, 

pacient je bez otoku, obvody končetin jsou proto mnohem menší – až o 5 a více cm. (bylo 

mu z těla odstraněno cca 33 l vody – dle dokumentace). Měkké tkáně v oblasti hrudního 

koše byly uvolněny, dýchání bylo prohloubeno a zaktivovalo se dolní hrudní dýchání, 

nicméně je tu stále mírná převaha horního hrudního dýchání. Pacient je ale schopen 

to vědomě korigovat. Ze zkrácených svalů byl pozitivně ovlivněn pouze m. pectoralis 

major, který nejvíce souvisel s omezeným dýcháním. Dýchání je dle palpace čisté, bez 

zvukových fenoménů. Díky ústupu otoku a zvýšení svalové síly se rozsahy pohybů 

zvětšily na fyziologické hodnoty. Svalová síla se na HKK zvýšila o 2 stupně, na DKK 

jsou stále oslabené svaly kyčelního kloubu, zejména abduktory, adduktory a extenzory. 

Na jizvách není patrná změna – na předloktí a koleni jsou zhojené, dobře posunlivé 

i protažitelné, jizva po transplantaci ledviny je načervenalá, její spodní část je nezhojená, 

prosakuje, je překryta sterilním polštářkem. Pacient je bez neurologického deficitu.  
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3.10 Zhodnocení efektu terapie 

Během mé praxe v IKEM jsem pacienta navštěvovala několikrát týdně, nicméně 

často byl pacient na dialýze, nebo byl po dialýze unaven. S pacientem proběhlo 9 terapií. 

Nejprve byly prováděny na KARIP, poté na standardním oddělení nefrologie. 

Po vstupním kineziologickém rozboru jsme si stanovili několik krátkodobých 

cílů, kterých se nám podařilo dosáhnout. Hlavním cílem bylo zlepšení celkového stavu 

pacienta, protože při zahájení terapií byl pacient v umělém spánku a závislý na umělé 

plicní ventilaci. Po dvou terapiích se pacientův stav zlepšil, byl probuzen a extubován. 

Podařilo se nám u pacienta aktivovat dolní hrudní dýchání, prohloubili jsme jeho dýchání 

a úspěšně jsme odstraňovali sekret z jeho dýchacích cest. Měkké tkáně na hrudníku 

se povedlo uvolnit. Obnovily se pacientovy rozsahy pohybů v kloubech, zvýšila 

se svalová síla na dolních i horních končetinách ze stupně 3 na stupeň 5, u některých 

skupin méně. Pacient byl aktivní, naučil se samostatným přesunům na lůžku, sám 

je schopen se vertikalizovat do sedu i do stoje. Velký pokrok jsme také zaznamenali 

v chůzi. Nejdříve byl pacient schopen pouze stoje do vysokého chodítka s přešlapováním 

na místě a docílil samostatné chůze v nízkém chodítku. Pacient po celou dobu terapie 

spolupracoval, přistupoval k terapii aktivně, chtěl zlepšit svůj stav a zodpovědně prováděl 

cviky, které mu byly doporučeny. 
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4 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování kazuistiky pacienta po akutním 

respiračním selhání, navržení vhodné terapie a také zpracování teoretických poznatků o 

akutním respiračním selhání a o legionelové pneumonii, která v tomto případě k akutnímu 

respiračnímu selhání vedla. Cíle, které jsem si stanovila, byly naplněny. Pacientův stav 

se během terapií výrazně zlepšil – terapie byly zahájeny v době, kdy se pacient nacházel 

v umělém spánku, na poslední terapii byl pacient plně orientován a schopen samostatné 

chůze v nízkém chodítku. U pacienta došlo k výraznému zvýšení svalové síly, úpravě 

dechového stereotypu a celkovému zlepšení fyzické kondice. Během terapií pacient 

aktivně spolupracoval a byl motivován ke cvičení, aby se co nejrychleji navrátil 

k normálnímu životu.  

  Psaním teoretické části jsem prohloubila své znalosti ohledně akutního 

respiračního selhání a jednotlivých typů pneumonií. Dále jsem získala nové poznatky o 

možných fyzioterapeutických postupech u pacientů po akutním respiračním selhání. 

Největším přínosem byla souvislá odborná praxe, která se konala v IKEMu pod vedením 

fyzioterapeuta Bc. Roberta Charváta. Praxe probíhala především na oddělení KARIP a 

po přeložení mého pacienta i na oddělení nefrologie. V rámci praxe jsem měla možnost 

vidět práci fyzioterapeutů a lékařů i na jiných odděleních a na jednotce intenzivní péče. 

Získala jsem zde mnoho nových informací a zkušeností zejména v oblasti respirační 

fyzioterapie a v oblasti terapie u pacientů s interními onemocněními a u pacientů po 

transplantacích a břišních operacích. Bylo mi také umožněno nahlédnout k různým 

drobným zákrokům prováděných u lůžka pacienta a vždy nám byl daný zákrok ochotně 

vysvětlen přítomným personálem. Práce na těchto odděleních je bezesporu náročná. 

Vyžaduje kromě odborných vědomostí také empatii a psychickou odolnost, protože 

pacienti zde hospitalizovaní jsou často vážně nemocní a v některých případech léčba i 

přes veškerou snahu personálu selže. 



72 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1. HUDÁK, R., KACHLÍK, D. a kol. Memorix anatomie. 1. vyd. Praha: Triton, 2013. ISBN 

978-80-7387-674-6. 

2. ČIHÁK, R. Anatomie 2. 3. upravené a doplněné. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-

9210-1. 

3. DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3240-4. 

4. MOUREK, M. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. vyd. Praha: 

Grada. ISBN 978-80-247-3918-2. 

5. KITTNAR, O., a kol. Lékařská fyziologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-

1429-0. 

6. HOPKINS, E., SANVICTORES, T., SHARMA, S. Acid-base imbalance: a review with 

proposed unified diagnostic algorithm. Revista Colombiana de Nefrología [online]. 

Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, 2020, 7(2), 85-97, [cit. 2021-

05-26]. ISSN 2005-5006. Dostupné z: https://doi.org/10.22265/acnef.7.2.497 

7. .ROKYTA, R. a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2015. ISBN 978-80-247-9902-5. 

8. TURČÁNI, P. Krátký úvod do akutní pneumologie. Interní medicína pro praxi [online]. 

Solen, 2010, 12(12), 606-608, [cit. 2021-05-26]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: 

https://www.internimedicina.cz/artkey/int-201012-

0009_Kratky_uvod_do_akutni_pneumologie.php 

9. KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní medicíně. 2. vyd. Praha: Grada, 2020. ISBN 

978-80-271-1550-1. 

10. ŠMALCOVÁ, J. Dušnost - diagnostika a léčba. Interní medicína pro praxi [online]. 2011, 

13(3), 120-122, [cit. 2021-05-26]. ISSN 1803-5256. Dostupné z: 

https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2011/03/06.pdf 

11. SOUČEK, M., SVAČINA, P a kol. Vnitřní lékařství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. 

ISBN 978-80-271-1095-7. 

12. HAKIM, R. et al. Acute respiratory failure in randomized trials of noninvasive respiratory 

support: A systematic review of definitions, patient characteristics, and criteria for intubation. 

Journal of critical care [online]. Elsevier, 2020, 57,141-147, [cit. 2021-05-26]. ISSN 1557-

8615. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2020.02.018 

13. MÁCA, J. Selhání plic a podpory/náhrady plicních funkcí. Postgraduální medicína [online]. 

Praha: Strategie, 2016, [cit. 2021-03-25]. ISSN 1212-4184. Dostupné z: 

https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/selhani-plic-a-moznosti-podpory-

nahrady-plicnich-funkci-483670 

14. MÁCA, J. a kol. ARDS v klinické praxi [online]. 2006, [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: 

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/108674/Monografie_ARDS-

z%20InD-text%20verze%2006.pdf?sequence=1&fbclid=IwAR1-

aiQvxAqJTskudgVpcW711kHpWrEy1im8SXZCuokr64f9LG0P3ogbk0A 

15. Medline plus. Respiratory failure [online]. [cit. 2021-04-02]. Dostupné z: 

https://medlineplus.gov/respiratoryfailure.html 

16. AZOULAY, E., MOKART, D., KOUATCHET, A., DEMOULE, A., & LEMIALE, V. Acute 

respiratory failure in immunocompromised adults. The Lancet. Respiratory medicine 

[online]. Elsevier, 2018, 7(2) 173-186, [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1016/S2213-2600(18)30345-X 

17. TOBIN, M., MANTHOUS, C. What is acute respiratory distress syndrome? American 

Journal of Respiratory and Critical Care Medicine [online].  American Thoracic 

Society, 2017, vol. 196, 17-18, [cit. 2021-03-20]. ISSN 1535-4970. Dostupné z: 

https://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/acute-respiratory-distress-

syndrome.pdf 

18. NEUMANNOVÁ, K., ZATLOUKAL, J., KOBLÍŽEK, V. Doporučený postup plicní 

rehabilitace [online]. [cit. 2021-04-03]. Dostupné z: http://www.unify-cr.cz/obrazky-

soubory/doporuateny-postup-plicn-rehabilitace-a0eee.pdf?redir 

https://doi.org/10.22265/acnef.7.2.497
https://www.internimedicina.cz/artkey/int-201012-0009_Kratky_uvod_do_akutni_pneumologie.php
https://www.internimedicina.cz/artkey/int-201012-0009_Kratky_uvod_do_akutni_pneumologie.php
https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2011/03/06.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2020.02.018
https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/selhani-plic-a-moznosti-podpory-nahrady-plicnich-funkci-483670
https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/selhani-plic-a-moznosti-podpory-nahrady-plicnich-funkci-483670
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/108674/Monografie_ARDS-z%20InD-text%20verze%2006.pdf?sequence=1&fbclid=IwAR1-aiQvxAqJTskudgVpcW711kHpWrEy1im8SXZCuokr64f9LG0P3ogbk0A
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/108674/Monografie_ARDS-z%20InD-text%20verze%2006.pdf?sequence=1&fbclid=IwAR1-aiQvxAqJTskudgVpcW711kHpWrEy1im8SXZCuokr64f9LG0P3ogbk0A
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/108674/Monografie_ARDS-z%20InD-text%20verze%2006.pdf?sequence=1&fbclid=IwAR1-aiQvxAqJTskudgVpcW711kHpWrEy1im8SXZCuokr64f9LG0P3ogbk0A
https://medlineplus.gov/respiratoryfailure.html
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(18)30345-X
https://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/acute-respiratory-distress-syndrome.pdf
https://www.thoracic.org/patients/patient-resources/resources/acute-respiratory-distress-syndrome.pdf
http://www.unify-cr.cz/obrazky-soubory/doporuateny-postup-plicn-rehabilitace-a0eee.pdf?redir
http://www.unify-cr.cz/obrazky-soubory/doporuateny-postup-plicn-rehabilitace-a0eee.pdf?redir


73 

 

19. BARTŮNĚK, P. et al. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-

247-4343-1. 

20. GATTINONI, L., et al. Effect of prone positioning on the survival of patients with acute 

respiratory failure. New England Journal of Medicine [online].  Massachusetts Medical 

Society, 2001, 345(8), 568-573, [cit. 2021-04-03]. ISSN 1533-4406. Dostupné z: DOI: 

10.1056/NEJMoa010043. 

21. KOLEK, V., KOLÁŘ, M., KAŠÁK, V., BENEŠ, J., DINDOŠ, J. Diagnostika a léčba 

komunitní pneumonie dospělých. Vnitřní lékařství [online]. Solen, 2011, 57(10), 858-866, 

[cit. 2021-04-04]. ISSN 1801-7592. Dostupné z: 

https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2011/10/10.pdf 

22. FIBIGR, O., PAUK, N. Pneumonie v praxi všeobecného lékaře a její léčba. Medicína pro 

praxi [online]. Solen, 2017, 14(3), 123-126, [cit. 2021-05-26]. ISSN 1803-5310. Dostupné z: 

https://medicinapropraxi.cz/artkey/med-201703-

0004_Pneumonie_v_praxi_vseobecneho_lekare_a_jeji_lecba.php?l=en 

23. MONDINO, S. et al. Legionnaires’ disease: state of the art knowledge of pathogenesis 

mechanisms of Legionella. Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease [online]. 

Annual Reviews, 2020, 15, 439-466, [cit. 2021-03-28]. ISSN 1553-4014. DOI: 

10.1146/annurev-pathmechdis-012419-032742. 

24. NEWTON, H. J., et al. Molecular pathogenesis of infections caused by Legionella 

pneumophila. Clinical microbiology reviews [online]. American Society for Microbiology, 

2010, 23(2), 274-298, [cit. 2021-03-28]. ISSN 1098-6618. DOI: 10.1128/CMR.00052-09. 

25. WADOWSKY, R., M., YEE, R., B. Multiplication of Legionella pneumophilain unsterilized 

tap water. Applied and environmental microbiology [online]. American Society for 

Microbiology, 1982, 43(6), 1330-1334, [cit. 2021-05-26]. ISSN 1098-5336. Dostupné z: 

DOI:10.1128/AEM.43.6.1330-1334.1982. 

26. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Průkaz Legionella pneumophila v klinickém materiálu 

[online]. [cit. 2021-03-27]. Dostupné z: https://www.zuova.cz/Home/Sluzba/prukaz-

legionella-pneumophila 

27. CHAHIN, A., OPAL, S. M. Severe pneumonia caused by Legionella pneumophila: 

Differential diagnosis and therapeutic considerations. Infectious disease clinics of North 

America [online]. Saunders, 2017, 31.1: 111, [cit. 2021-03-28]. ISSN 1557-9824. Dostupné 

z: DOI: 10.1016/j.idc.2016.10.009. 

28. PRINA, E., RANZANI, O. T., TORRES, A. Community-acquired pneumonia. The Lancet 

[online]. Elsevier, 2015, 386(9998), 1097-1108, [cit. 2021-03-20]. ISSN 1474-547X. 

Dostupné z: DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60733-4. 

29. KASHIF, M. et al. Legionella pneumonia associated with severe acute respiratory distress 

syndrome and diffuse alveolar hemorrhage-A rare association. Respiratory medicine case 

reports [online]. Elsevier, 2017, 21, 7-11, [cit. 2021-03-20]. ISSN 2213-0071. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1016/j.rmcr.2017.03.008 

30. ROIG, J., RELLO, J. Legionnaires’ disease: a rational approach to therapy. Journal of 

Antimicrobial Chemotherapy [online]. Oxford University Press, 2003, 51(5), 1119-1129, [cit. 

2021-03-20]. ISSN 1460-2091. Dostupné z: https://doi.org/10.1093/jac/dkg191 

31. CHLUMSKÝ, J. Doporučení pro použití neinvazivní ventilační podpory (NIVP) [online]. [cit. 

2021-03-20]. Dostupné z: 

http://www.pneumologie.cz/soubory/Neinvazivni%20ventilace.pdf 

32. FRAT, J. P., et al. High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory 

failure. New England Journal of Medicine [online]. Massachusetts Medical Society, 2015, 

372(23), 2185-2196, [cit. 2021-03-20]. ISSN 1533-4406. DOI: 10.1056/NEJMoa1503326. 

33. HESS, D. R. Noninvasive Ventilation for Acute Respiratory Failure Discussion. Respiratory 

care [online]. American Association for Respiratory Care, 2013, 58(6), 950-972, [cit. 2021-

03-20]. ISSN 1943-3654. Dostupné z: https://doi.org/10.4187/respcare.02319 

34. WALTER, J. M., CORBRIDGE, T. C., SINGER, B. D. Invasive mechanical 

ventilation. Southern Medical Journal [online]. Lippincott Williams & Wilkins for the 

Southern Medical Association, 2018, 111(12), 746, [cit. 2021-03-21]. ISSN 1541-8243. DOI: 

10.14423/SMJ.0000000000000905. 

https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2011/10/10.pdf
https://medicinapropraxi.cz/artkey/med-201703-0004_Pneumonie_v_praxi_vseobecneho_lekare_a_jeji_lecba.php?l=en
https://medicinapropraxi.cz/artkey/med-201703-0004_Pneumonie_v_praxi_vseobecneho_lekare_a_jeji_lecba.php?l=en
https://dx.doi.org/10.1128%2FCMR.00052-09
http://dx.doi.org/10.1128/AEM.43.6.1330-1334.1982
https://legionella.cz/o-legionelle/
https://www.zuova.cz/Home/Sluzba/prukaz-legionella-pneumophila
https://www.zuova.cz/Home/Sluzba/prukaz-legionella-pneumophila
https://dx.doi.org/10.1016%2FS0140-6736(15)60733-4
https://doi.org/10.1016/j.rmcr.2017.03.008
https://doi.org/10.1093/jac/dkg191
http://www.pneumologie.cz/soubory/Neinvazivni%20ventilace.pdf
https://doi.org/10.4187/respcare.02319
https://dx.doi.org/10.14423%2FSMJ.0000000000000905


74 

 

35. SINGER, B. D., CORBRIDGE, T C. Basic invasive mechanical ventilation. Southern 

Medical Journal [online]. Lippincott Williams & Wilkins for the Southern Medical 

Association, 2009, 102(12), 1238-1245, [cit. 2021-05-26]. ISSN 154-8243. Dostupné z: 

http://www.emergpa.net/wp/wp-content/uploads/2011/03/Mechanical-Ventilation.pdf 

36. LEWIS, S. R., et al. Videolaryngoscopy versus direct laryngoscopy for adult patients 

requiring tracheal intubation: a Cochrane Systematic Review.  British Journal of Anaesthesia 

[online]. Elsevier, 2017, 119(3), 369-383, [cit. 2021-05-26]. ISSN 1471-6771. DOI: 

10.1093/bja/aex228. 

37. CHEUNG, N. H., NAPOLITANO, L. M. Tracheostomy: Epidemiology, Indications, Timing, 

Technique, and Outcomes, Discussion. Respiratory care [online]. American Association for 

Respiratory Care, 2014, 59(6), 895-919, [cit. 2021-03-20]. ISSN 1943-3654. Dostupné z: 

https://doi.org/10.4187/respcare.02971 

38. CLINI, E., AMBROSINO, N. Early physiotherapy in the respiratory intensive care 

unit. Respiratory medicine [online]. Elsevier, 2005, 99(9), 1096-1104, [cit. 2021-03-21]. 

ISSN 0954-6111. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.rmed.2005.02.024 

39. STILLER, K. Physiotherapy in intensive care: towards an evidence-based practice. Chest 

[online]. American College of Chest Physicians, 2000, 118(6), 1801-1813, [cit. 2021-03-22]. 

ISSN 1931-3543. Dostupné z: https://doi.org/10.1378/chest.118.6.1801 

40. PATHMANATHAN, N., BEAUMONT, N., GRATRIX, A. Respiratory physiotherapy in the 

critical care unit. Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain [online]. 

Oxford University Press, 2015, 15(1), 20-25, [cit. 2021-03-22]. ISSN 1743-1824. Dostupné 

z: https://doi.org/10.1093/bjaceaccp/mku005 

41. KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262–

657-1. 
42. SMOLÍKOVÁ, L., HORÁČEK, O., KOLÁŘ, P. Plicní rehabilitace a respirační 

fyzioterapie. Postgraduální medicína [online]. Praha: Strategie, 2001, 3(6), 522-532, [cit. 

2021-03-25]. ISSN 1212-4184. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-

medicina/plicni-rehabilitace-a-respiracni-fyzioterapie-137215 

43. ZDAŘILOVÁ, E. et al. Techniky plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie při poruchách 

dýchání u neurologicky nemocných. Neurologie pro praxi [online]. Solen, 2006, 6(5), 267-

269, [cit. 2021-04-11]. ISSN 1803-5280. Dostupné z: 

https://www.solen.cz/pdfs/neu/2005/05/09.pdf 

44. MOSS, M. et al. A randomized trial of an intensive physical therapy program for patients 

with acute respiratory failure. American journal of respiratory and critical care medicine 

[online]. American Thoracic Society, 2016, 193(10), 1101-1110, [cit. 2021-04-11]. ISSN 

1535-4970. Dostupné z: https://doi.org/10.1164/rccm.201505-1039OC 

 

 

Zdroje obrázků 

45. Fyziologie a anatomie člověka. Dýchací soustava [online]. [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: 

http://www.szes-la.cz/objekty/fyziologie-a-anatomie-cloveka---dychaci-soustava.pdf 

46. BABÁČKOVÁ, B. Pacient s legionelovou pneumonií. Florence: odborný časopis pro 

nelékařské zdravotnické pracovníky [online]. 2017, [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: 

https://www.florence.cz/casopis/archiv-florence/2017/11/pacient-s-legionelovou-

pneumonii/ 

47. Idiopatická plicní fibróza. Jaké má onemocnění příznaky a jak se diagnostikuje? [online]. [cit. 

2021-04-19]. Dostupné z: 

http://www.plicnifibroza.cz/o_idiopaticke_plicni_fibroze/jake_ma_onemocneni_priznaky_a

_jak_se_diagnostikuje/ 

 

 

 

 

http://www.emergpa.net/wp/wp-content/uploads/2011/03/Mechanical-Ventilation.pdf
https://doi.org/10.4187/respcare.02971
https://doi.org/10.1016/j.rmed.2005.02.024
https://doi.org/10.1378/chest.118.6.1801
https://doi.org/10.1093/bjaceaccp/mku005
https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/plicni-rehabilitace-a-respiracni-fyzioterapie-137215
https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/plicni-rehabilitace-a-respiracni-fyzioterapie-137215
https://www.solen.cz/pdfs/neu/2005/05/09.pdf
https://doi.org/10.1164/rccm.201505-1039OC
http://www.szes-la.cz/objekty/fyziologie-a-anatomie-cloveka---dychaci-soustava.pdf
https://www.florence.cz/casopis/archiv-florence/2017/11/pacient-s-legionelovou-pneumonii/
https://www.florence.cz/casopis/archiv-florence/2017/11/pacient-s-legionelovou-pneumonii/
http://www.plicnifibroza.cz/o_idiopaticke_plicni_fibroze/jake_ma_onemocneni_priznaky_a_jak_se_diagnostikuje/
http://www.plicnifibroza.cz/o_idiopaticke_plicni_fibroze/jake_ma_onemocneni_priznaky_a_jak_se_diagnostikuje/


75 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 
Příloha č. 1: Souhlas etické komise 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

Příloha č. 3: Seznam obrázků 

Příloha č. 4: Seznam tabulek 

  



76 

 

Příloha č. 1: Souhlas etické komise 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

 
INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní, vážený pane,                                         

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 

a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů, Helsinskou deklarací, přijatou 

18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními předpisy Vás žádám o 

souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie prováděné 

v rámci praxe na Institutu klinické a experimentální medicíny, kde Vás příslušně 

kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií.  Výsledky 

Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské práce 

na UK FTVS, s názvem Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po akutním 

respiračním selhání na podkladě legionelové pneumonie. 

 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s možnostmi fyzioterapeutické péče o pacienta 

po akutním respiračním selhání na podkladě legionelové pneumonie. 

 

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení řešitele ........................................................................ 

Podpis:........................  

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení.................................. 

Podpis:........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování a 

uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 

kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení pacienta  ..............................................  Podpis pacienta: 
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