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Abstrakt

Název:

Pády seniorů

Cíle:

Cílem diplomové práce je analyzování a utřídění poznatků
o problematice pádů seniorů při běžných denních aktivitách
se zaměřením na prevenci a detekci pádů pomocí nositelných
a nenositelných systémů detekce pádů seniorů.

Metody:

V práci byla použita metoda literární rešerše prostřednictvím
odborné literatury, knih a článků, jak v českém, tak anglickém
jazyce. Pro naplnění cíle byly vybrány příklady, které pomohly
analyzovat a ujasnit problematiku pádů seniorů.

Výsledky:

Z nashromážděných literárních zdrojů vyplynulo, že jsou pády
seniorů velmi závažnou problematikou společnosti. Zároveň je důležité si
uvědomit jejich možné zdravotní a ekonomické dopady, a také jak
jim předcházet. Je prokázáno, že správné použití fixační obuvi vede
ke snížení rizika upadnutí. Řada zařízení pro detekci pádů je schopna
přivolat včasnou pomoc. V neposlední řadě by znalost této problematiky
mohla přispět vývojářům pro vylepšování a inovaci systémů pro detekci a
prevenci pádů.

Klíčová slova:pády seniorů, imobilizace seniorů, biomechanika pádů, prevence
a detekce pádů seniorů, osteoporóza, stárnutí kosti seniorů, stárnutí
chrupavky seniorů, biomechanika chůze seniorů, rychlost chůze, kontrola
rovnováhy

Abstract

Title:

Falls in the eldery

Objectives:

The aim of this diploma thesis is to analyze and classify knowlage
about falls in the eldery during usual daily activities with focus
on prevencion and detection of falls by useing wearable and non
wearable systems for detecting falls in the eldery.

Methods:

This diploma thesis is wrote with the metod of literary research
through professional literature, books and articles in both Czech
and English was used in the work. To meet the objectives that
have been provided were selected examples that helped analyze
and clarify the issue of falls in eldery.

Results:

The sources of professional literature have shown that the falls in
the eldery are very serious issue of society. At the same time,
it is important to be aware of their possible health and economic
impacts, as well as how to prevent them. The correct use of
fixation shoes has been shown to reduce the risk of fall. Many fall
detection devices are able to call for timely help. Last but not least,
knowlage of this issue could help to improve and innovate the fall
detecion and prevention systems.

Keywords:

falls in eldery, senior immobilization, biomechanics of falls,
detection and prevention of senior falls, osteoporosis, senior bone
aging, senior cartilage aging, biomechanics of senior walking,
walking speed, balance control

Obsah
1 ÚVOD..........................................................................................................................8
2 CÍL PRÁCE...............................................................................................................10
3 METODOLOGIE PRÁCE........................................................................................11
3.1 Postup práce a řešení úkolů..................................................................................11
4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ................................................................12
4.1 Evoluce stáří v sociálním životě člověka.............................................................12
4.2 Kategorizace seniorů............................................................................................13
4.3 Životní styl seniorů..............................................................................................18
4.4 Fyziologické stárnutí ..........................................................................................21
5 VÝSLEDKY A DISKUZE........................................................................................25
5.1 Pády seniorů.........................................................................................................25
5.1.1 Faktory ovlivňující pády seniorů.................................................................25
5.1.2 Důsledky pádů seniorů.................................................................................30
5.1.3 Prevence pádů seniorů..................................................................................35
5.2 Zařízení pro detekci pádů seniorů........................................................................38
5.2.1 Historie detekce pádů ..................................................................................42
5.2.2 Nositelné systémy pro detekci pádů.............................................................44
5.2.3 Nenositelné systémy pro detekci pádů.........................................................55
5.2.4 Systémy pro detekci pádů v České republice...............................................58
6 ZÁVĚR......................................................................................................................63

1

ÚVOD

Tato práce pojednává o často nediskutované problematice pádů seniorů,
s kterými se však v běžném životě denně setkáváme. Lidstvo vnímá stáří jako nejvyšší
dosažitelný bod sociálního a biologického života. Zároveň je problematika stárnutí
velikou výzvou pro společnost. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se
s náhlými pády setkává přibližně každý třetí člověk starší 65 let a stoupajícím věkem se
riziko náhodných pádů zvyšuje (WHO, 2008).
Stárnutí je přirozeně spojeno s životními obavami. V řadě výzkumů lidé uvádí na
první místo obavy a strach z nemocí, dále pak finanční tíseň a existenční problémy. Lidé
se obávají osamocení, smrti a nedostatku lékařské péče. Výsledky řady výzkumů
sdělují, že se lidé bojí více samoty než smrti (Sak, Kolesárová, 2012).
Senior je starší člověk, ale také nejstarší a zpravidla vážený člen společenství,
ve kterém žije (Haškovcová, 2012).
Kalendářní věk jedince je jediným objektivním faktorem v posouzení toho, kdo
je senior a je relativně jednoduše statisticky zachytitelný (Ondráková, 2012).
Senioři bývají často viděni jako přítěž pro společnost kvůli jejich omezené
soběstačnosti a pohyblivosti, počet seniorů nicméně neustále roste, a proto je jejich
bezpečí jedním z problémů, o které bychom se měli aktivně zajímat (Terroso a kol.,
2013).
Stárnutím populace seniorů se již v roce 1992 zabývali Olshanky a Ault. Z jejich
výzkumů plyne, že se zvyšující se seniorskou populací roste zároveň i průměrná délka
života. V roce 1900 se pohybovala střední průměrná délka života žen okolo 49 roku
života, dále v roce 1980 okolo 77 roku života a jejich předpoklad byl, že v roce 2020
bude okolo 82 let. U můžu pak 46 let , 69 let a 74 let ve stejné časovém rozmezí jako
u žen (Olshansky a Ault, 1986).
Podle Schneidera a Guralnika je základní otázkou: „Jaký má zvyšování střední
průměrné délky života dopad na společnost?“. V této otázce hraje zásadní roli
individuální stav každého jedince, avšak Schneider a Guralnik tvrdí, že mobilita tvoří
základ pro tuto otázku, jelikož s věkem roste výskyt onemocnění pohybového aparátu.
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Podle jejich výzkumu se u populace žen starších 80 let setkáváme až v 50% se
zlomeninou kyčle. Uvádí, že zlomeninu kyčle nepřežije po prvním roce od úrazu až
20% pacientek a okolo 20% jich zůstane odkázaných na lůžko, což vede k vysoké
ekonomické zátěži pro společnost (Schneider a Guralnik, 1990).
Alexander a kol. již v roce 1992 přichází s poznatky z biomechaniky, které by
dokázaly odpovědět na řadu otázek v prevenci úrazů seniorů. Z biomechanického
hlediska je jedním z důležitých řešení výzkum poruchy chůze (rozsah pohybu kloubů,
kontrola rovnováhy, svalová síla, úbytek kloubního vaziva, časová odezva svalů,
plánování pohybů a další biomechanické faktory chůze). Pomocí těchto a podobných
výzkumů a analýz se nabízí možnost vytvářet stále lepší systémy pro prevenci a detekci
úrazů seniorů (Alexander a kol., 1992).
O 30 let později můžeme vidět, jak důležitou úlohu hraje biomechanika v řešení
problematiky úrazů starší populace, která se stále zvyšuje, a proto je zapotřebí ji
věnovat ještě větší pozornost, než kdy předtím.
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že je třeba se problematikou v oblasti detekce
a prevence pádů zabývat, jelikož jsou pády seniorů spojené i s ekonomickými dopady,
které zatěžují společnost.
Teoretická část přináší výklad vymezující pojmy, které jsou spojeny se seniory
a jejich kategorizací. Část výsledky a diskuze tvoří analýzu a utřídění poznatků
o faktorech, které ovlivňují pády, důsledcích pádů. systémech pro detekci a prevenci
pádů

ve

světě

a

dále

pojednává

o

a prevenci pádů v České republice.
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2

CÍL PRÁCE

Cílem diplomové práce je analýza a utřídění poznatků o problematice pádů
seniorů při každodenním životě. Vzhledem k rozsáhlosti tohoto tématu jsme se zaměřili
na:
•

rizikové faktory vzniku pádu

•

důsledky pádů seniorů

•

prevenci pádů seniorů

•

systémy pro prevenci pádů seniorů (popis principů jejich funkce, nositelné a
nenositelné systémy)
Předpokládáme, že informovanost a porozumění této problematice může vést

k řadě důsledků:
•

používání dostupných systémy pro detekci a prevenci pádů

•

využívání smart aplikací pro detekci pádů

•

porozumění základům prevence pádů jako je například dostatek pohybové
aktivity, vhodná obuv a její správné použití

•

předcházení hospitalizaci spojenou s imobilizací a ekonomickou zátěží pro
společnost
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3

METODOLOGIE PRÁCE

3.1

Postup práce a řešení úkolů

•

zpracování vyhledané literatury a odborných článků na téma dané problematiky

•

stanovení cílů

•

výběr klíčových slov

•

výběr nejvhodnějších dostupných systému pro danou problematiku

•

kompilace jednotlivých autorů

Zdroj dat: Vyhledávání vhodné literatury a vědeckých článků probíhalo
na základě kombinování klíčových slov souvisejících s daným tématem; pády seniorů,
imobilizace seniorů, biomechanika pádů, prevence a detekce pádů seniorů, osteoporóza,
stárnutí kosti seniorů, stárnutí chrupavky seniorů, biomechanika chůze, rychlost chůze,
kontrola rovnováhy, zadávaných do elektronických databází PuBMed Central, Sage
journals, Biomedcentral, BMJ Journals a IEEE Xplore.
Výsledky byly zúženy na odborné články psané v anglickém jazyce. Kromě
elektronických databází na internetu bylo v práci využito knih a odborných článků
z časopisů.
Výběr studie: Jednotlivé studie byly použity za předpokladu, že obsahovaly
dostatek vhodných informací k danému tématu. Do práce nebyly zahrnuté studie, které
neobsahovaly dostatek ucelených informací a biomechanický rozbor k dané
problematice.
Etická komise: Tato práce byla zpracována za pomocí literární rešerše, tudíž
nebylo třeba zasílat žádost o souhlas etické komise.
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4

TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

4.1

Evoluce stáří v sociálním životě člověka

Vývoj člověka je propojený s ontogenezí a fylogenezí. Stáří je finální fáze
individuálního života ve společnosti, ve které žijeme. Dalo by se tedy říct, že lze chápat
stáří jako jakýsi produkt společnosti a zároveň nelze vynechat kontext celého života a
etap, které jsme prožily.
Kvalitu stáří ovlivňuje především život, který jsme prožili od dětství až po
dospělost. Dále je důležité zmínit, že dané souvislosti mezi stářím a společností na sebe
vzájemně působí a ovlivňují se. Prodloužením délky života bychom mohly prohloubit
potenciál kvality společnosti a proměnit ji na "společnost dlouhověkou".
Proces stárnutí je vymezen časovými úseky, kde konečný úsek znamená smrt.
Počáteční úsek je poněkud těžko určitelný vzhledem k jevům a procesům, které
do našeho života vstupují postupně. Jednotlivé jevy a procesy mají svůj čas a věk,
ve kterém na tělo začnou působit. Záleží především na individuálnosti a jedinečnosti
jedince. Nástup těchto proměnných je ovlivněn genetikou spojenou s životní historii
a společensko-kulturními faktory. Také sem patří životní styl, kvalita životního
prostředí, pracovní oblast spolu s zdravotním a sociálním zabezpečením.
Stáří a jeho atributy se mění na základě vývoje společnosti. Pokud porovnáme
dnešní seniory a seniory, kteří žili před sto lety, můžeme pozorovat řadu odlišností.
V první řadě by byli ve většině případů po smrti, jelikož střední délka života byla
průměrně o třicet let nižší. Především vzestup medicíny a celkového životního stylu je
v posledních letech enormní (Sak, Kolesárová, 2012).
Staří v České republice 21.století
Období stáří trvá 30 - 40 let, je to stejně dlouhá vývojová etapa lidského života
jako mládí a dospělost. Proto si zaslouží stejný důraz na rozvoj, pozornost a zájem
jak ze strany samotného seniora, tak i ze strany pomáhajících profesí a samozřejmě také
státní sociální a zdravotní politiky. Člověk by měl být zodpovědný za své zdraví,
dodržovat léčebné režimy a pečovat o své zdraví (Klevetová, 2017).
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4.2

Kategorizace seniorů

Kategorizace seniorů spadá pod sociologii a biologii. Sociokulturní percepce je
proměnlivá v závislosti na sociálních a věkových skupinách. Proměny společnosti
neustále redefinují identitu seniorů (Sak, Kolesárová, 2012).
Do 31. prosince 1995 právní předpisy přesně stanovovali hranici důchodového
věku. Muži tehdy odcházeli do důchodu po dovršení 60 roku života a ženy
odstupňovaně od 53 do 57 let s ohledem na počet vychovaných dětí.
V lednu roku 1996 došlo k úpravám zákona o důchodovém pojištění. Odchod do
důchodu byl tehdy navýšen o čtyři měsíce u žen a o dva měsíce u můžu za rok. Důvody
byly jednak demografická situace, ekonomika státu a zároveň jednotný důchodový věk
pro ženy i muže (Jakešová, Urbánková, 2018).
K dalším změnám ve znění zákona došlo až na konci září 2011, kde došlo
ke sloučení důchodového věku pro všechny pojištěnce, poté ke zvýšení důchodového
věku pro ženy na šest měsíců z předchozích čtyř za rok. Dále se již pro stanovení
odchodu do důchodu nezahrnoval počet vychovaných dětí u žen narozených po roce
1977.
Od ledna roku 2018 dochází ke zrušení automatického navyšování důchodového
věku a zavádí se pevná hranice pro odchod do důchodu na 65 let. K plnému dosažení
těchto úprav dojde v roce 2031, kde se u osob narozených v roce 1966 již nebude
automaticky navyšovat důchodový věk nad 65 let života (Jakešová, Urbánková, 2018).
V posledních letech často média poukazují na ekonomické a důchodové reformy
v souvislosti s nárůstem osob vyššího věku v České republice i ostatních vyspělých
zemích, ke kterému dochází od devadesátých let 20. století. Z důvodu, že populace
stárne, narůstá počet osob závislých na pracujících v produktivním věku, a tím narůstají
důchody a výdaje za zdravotní a sociální péči (Čevela, 2014).
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Jedna ze základních charakteristik člověka je věk, který je důležitým
ukazatelem, přičemž věkový údaj nemá dostatečnou vypovídající hodnotu. V období
stárnutí a stáří se předpokládají určité problémy jako je například ztráta soběstačnosti,
snížení mentálních funkcí, omezení kontaktů s okolím a úbytek seberealizace.
Z těchto důvodů je tento úsek života pojímán a chápán negativně a s obavami.
Avšak při fyziologickém průběhu stárnutí a stáří k tomu automaticky pokaždé
nedochází. Odvíjí se to od konkrétního průběhu stárnutí (Malíková, 2011).
Stárnutí rozdělujeme na dva typy:
•

Fyziologické stárnutí – probíhá přirozeně

•

Patologické stárnutí – různé způsoby (předčasné stárnutí, nepoměr kalendářní x
funkční věk, snížená soběstačnost)
Členění dle Mühlpachera (2004)

30 - 40 let

dospělost

45 - 59 let

střední věk (nebo též
zralý věk)

60 - 74 let

Rozdělení věkových cyklů dle WHO

senescence (počínající,
časné stáří)

65 - 74 let

kmetství (nebolisenium,
vlastní stáří)

75 - 84 let

75 - 89 let

90 let a více

patriarchum
(dlouhověkost)

85 let a více

Tabulka 1: Rozdělení dle věku (Malíková, 2011).

14

mladí senioři
(problematika
penzionování, volného
času, aktivit)
staří senioři (změna
funkční zdatnosti,
atypický průběh
nemocí)
velmi staří senioři
(problém soběstačnosti
a zabezpečenosti)

Ve společnosti jsou senioři vnímáni především na základě věku, jelikož věk
představuje lehce identifikovatelnou stránku oproti hůře identifikovatelným aspektům
jako jsou; zdravotní stav, kondice, mysl a vnímaní, životní styl a sociální role, které
nelze určit v krátkém okamžiku (Sak, Kolesárová, 2012).
Dolní věkovou hranici geriatři definují jako 65 let věku člověka.
Medicína se zaměřuje na biologické a funkční změny a procesy organizmu seniora.
V životě se setkáváme s různými věkovými skupinami lidí (Hegyi, 2001).
Hegyi dělí věk z těchto aspektů:
•

chronický věk – věk kalendářní

•

biologický věk – důsledek geneticky řízeného programu

•

funkční věk – odpovídá funkčnímu potenciálu člověka

•

psychologický věk – důsledek funkčních změn v průběhu stárnutí

•

sociální věk – přítomnost životního programu
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Podle výsledků z průzkumu Petra Saka a Karolíny Kolesárové se dělí česká
populace seniorů do tří skupin podle věku. V průzkumu 924 respondentů odpovídalo na
otázku: „Od kolika let je podle vás člověk seniorem?“. Výsledky ukázaly, že se podle
45% dotázaných stává člověk seniorem již v 60 letech svého života, dále ve 23%
případů v 65 letech, 16% případů v 70 letech a zbylých 16% respondentů uvedlo věk od
50 do 75 let.
Z tohoto lze sumarizovat, že se lidé podle dotázaných stávají seniory mezi 60.
a 70. rokem života. V průzkumu však není zahrnut věk respondentů, což může být
zavádějící vzhledem k sociální percepci věku (Sak, Kolesárová, 2012).

Ilustrace 1: Graf s výsledky odpovědí na otázku:„Od kolika let je podle vás člověk
seniorem?“ (Sak, Kolesárová, 2012).
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Další průzkum Saka a Kolesárové byl zaměřen na otázku: „Co se vám vybaví,
když se řekne senior?“. Průzkumů se zúčastnilo 1014 respondentů (věk respondentů
nebyl zahrnut). Senioři jsou podle dotázaných vnímáni jako staří lidé, kteří nepracují
a pobírají důchod. Jejich role v rodině jsou dědeček a babička.
To v jakém jsou zdravotním stavu určuje, zdali jsou senioři. Mají spoustu
volného času a pozitivně nám mohou přispět zkušenostmi (Sak, Kolesárová, 2012).
Podrobné výsledky viz. tabulka 2:
starý, starší člověk
důchodce (penzista), důchod, pobírá důchod
babička a dědeček, rodiče, prarodiče
stáří, stařík, stařec
zdravotní problémy – zdraví podlomené, nemoci, nemocnice, LDN, stacionář, doktoři, spíše
už na lůžku, zdravotní problémy
nepracuje – nepracuje kvůli věku, neproduktivní/neaktivní věk, po ukončení pracovního
poměru, již si své odpracoval
aktivity, zájmy, záliby, koníčky – vitalita, tvořivost, cestování, sport, kultura, kulturní akce,
jezdí na ryby, zahrádka, chata, zábava, turistika, studium/vzdělávání, četba, TV; užívá si všeho,
na co neměli při zaměstnání čas; žití plným životem
důchodový věk
já a moji vrstevníci/kamarádi/okolí – už mezi ně nepatřím, sebe sama
věk – vyšší/zralý věk – už ne mladý člověk/má již mládí za sebou/za zenitem
čas, volný čas – více, dostatek, hodně; svoboda
zkušenosti, znalosti, rozum, moudrost, zodpovědnost; oproštění se od nepodstatného
ekonomicky slabší část obyvatel – nízký důchod, finančně ne nejlépe, bída, málo peněz/musí
šetřit, chudoba; z bytu pod most
odpočinek, relaxace – zasloužený odpočinek
spokojenost, klid, pohoda, méně stresu
nespokojený - nervózní, nevrlý, nerudný, zatrpklý, protivný, špatně naladěný, stěžuje si,
poučuje, nadává, bezohledný
rodina/vnoučata – hlídání vnoučat, láska k vnoučatům; více času na rodinu
vzhled – šedivé vlasy, vrásčití, brýle, protéza, důchodky, hůl, taška RVHP
negativní postoje – společnost se k němu staví, že je na obtíž; drahý pro společnost – čím
dříve umře, tím lépe; příživník, který se živí i z mé výplaty; musíme na ně vydělávat; obtíž
pro společnost a rodinu; společností vyhozený na vedlejší kolej, přehlížený, odstrčený,
nepotřebný člověk, periferie/okraj zájmu společnosti; nemá žádná práva
další/poslední etapa/část života, podzim života, život/větší část života většinou za sebou,
život bez budoucnosti; smrt, pohřeb, mrtvý člověk
závislost na jiných/druhých – starosti s jeho zaopatřením, pomoc okolí, bezmocnost,
potřebuje péči, postarat se o něj
únava – unavený člověk, pomalý, nikam nespěchá; pasivní; opotřebovaný, odsloužilý,
oddělaný člověk po fyzické stránce, na pokraji sil, neduživost
Všichni respondenti N = 1 014

Tabulka 2: „Co se vám vybaví když se řekne, senior?“(Sak, Kolesárová, 2012).
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39 %
36%
9%
7%
6%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

2%
2%
2%

4.3

Životní styl seniorů

Vlivem stárnutí dochází v organismu k fyziologickým změnám a patologickým
změnám, jež jsou spojené s rozvojem nemocí charakteristickými pro vyšší věk. Jak bylo
řečeno výše, stáří podle WHO dále rozdělujeme na rané (64-74 rok života), vlastní
(75-89 rok života) a dlouhověkost (90 a vyšší rok života). Do nejrizikovější
a nejpočetnější skupiny ohledně pádů patří staří lidé a děti. V mnoha případech je
možné úrazům předcházet. Stáří není nemoc, ale bohužel v této životní etapě může
člověk jednodušeji onemocnět a následné léčení může být zdlouhavé. Ve stáří je proto o
to víc důležité dodržovat zdravý životní styl (VIGUÉ, 2006).
Životní styl je hodnotový systém člověka, modifikovaný jeho vnějšími
a vnitřními vlastnostmi a je spojený se sociálním a životním polem v dané společnosti.
Zdraví životní styl je limitován společností, kulturou, technologii a ekonomikou země,
ve které existujeme a vyvíjíme se. Společnost, do které se rodíme, se stále více stává
spíše prvkem globální civilizace, tudíž je náš životní styl značně ovlivněn a nevyplývá
pouze z naší svobodné vůle, potřeb a zájmů. Životní prostředí a krajina, ve které žijeme
sehrává zásadní roli v jeho utváření. Pokud budeme žít v prostředí bez hor či skalnatých
terénů, tak například horolezectví nebude vytvářet značnou součást našeho životního
stylu. Mezi ovlivňující faktory nepatří pouze volnočasové aktivity, ale také práce,
komunikace, stolování, doprava, rodina, výchova a vzdělání. To znamená, že je životní
styl tvořen dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, tedy neustále po celou dobu
našeho života. V jednotlivých životních situacích má různou podobu, která odpovídá
naší sociální pozici, potřebám a zájmům (Sak, 1992).
Pokud je pohybový systém v průběhu života udržován, je pravděpodobné,
že člověk bude nezávislý na okolí až do pokročilého věku. Má také méně funkčních
omezení a nižší incidenci chronických chorob, jako je například diabetes, náhlá
mozková příhoda, artritida, ischematická choroba srdeční a respirační poruchy. Každá
pohybová aktivita má příznivý vliv na zdravotní stav. Tréninkem můžeme zpomalit
svalovou atrofii, dosáhnout zlepšení silových schopností a vazivového aparátu kloubů.
Při neudržovaní svalového aparátu v dobré kondici, se může zdravotní stav zhoršit až
tak, že je nutné operační řešení (Čeledová, 2017).
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Součástí našeho života je stáří. Lidé v této etapě života trpí různými nemocemi
a právě moderní medicína jim v mnohých případech umožňuje život prodloužit.
Vysokou hodnotou ve stáří je také samostatnost, rozumná míra finančního zajištění
a možnost spolurozhodovat osobě. Změny způsobené stářím jsou jak v rovině tělesné,
tak psychické i sociální (Venglářová, 2007).

Tělesné změny

Psychické změny

Sociální změny

•

změny vzhledu

•

zhoršení paměti

•

odchod do penze

•

úbytek svalové hmoty

•

•

•

změna termoregulace

obtížnější osvojování
nového

změna životního
stylu

•
•

změny činnosti smyslů
degenerativní změny
kloubů

•

nedůvěřivost

•

stěhování

•

snížená sebedůvěra

•

ztráty blízkých lidí

•

sugestibilita

•

osamělost

•

kardiopulmonární změny

změny vnímání
zhoršení úsudku

finanční obtíže

změny trávicího systému

•
•

•

•
•

změny vylučování moči

•

změny sexuální aktivity

Tabulka 3: Změny ve stáří (Venglářová, 2007).

Fyziologické změny a jejich následky
změny spánkového rytmu, spánková inverze
úbytek energie
snížená chuť k jídlu, snížený pocit žízně
poruchy soustředění a paměti

Změny kognitivních funkcí
zhoršení intelektu
zhoršení komunikace
orientace

Tabulka 4: Změny ve stáří a jejich odraz v chování seniora (Venglářévá, 2007).
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Kvalita života
„Zdraví je zásadní podmínkou kvality života (Hrozenská, 2013).“
Studie ohledně přístupů ke kvalitě života se rozchází, a to právě u indikátorů,
které určují kvalitu života.
WHO dělí indikátory kvality života takto:
•

fyzické zdraví – ovlivňuje energii, únavu člověka, bolest a diskomfort nebo
spánek

•

psychické zdraví – vyjadřuje image, pozitivní a negativní city, sebehodnocení,
způsob myšlení, učení a pozornost

•

úroveň nezávislosti – pohyb, denní aktivity, pracovní kapacita, závislost
na lécích

•

sociální vztahy – jde o osobní vztahy, sociální oboru, sexuální aktivity

•

prostředí – přístup k finančním zdrojům, svoboda, bezpečí, zdravé prostředí,
sociální péče, domov, přístup k informacím, účast na rekreaci, cestování

•

spiritualita – osobní víra a přesvědčení, hodnotová orientace (WHO, 2008).
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4.4

Fyziologické stárnutí

Biologický model zdraví
Tento model hodnotí tělesné zdraví a fungování jednotlivých orgánů.
Fyziologické změny, které ve stáří přicházejí, se dají životním stylem v různé míře
oddálit – v závislosti na jednotlivých podsystémech lidského organismu, tj. jednotlivých
tkáních a vzájemných vazbách podsystémů. Farmaceutické firmy využívají následků
dnešního rychlého běhu života, jenž vytváří nezdravý životní styl. Trh zahlcený různými
produkty v lidech vzbuzuje představu, že zdraví se dá koupit (Klevetová, 2017).
Některé změny tkání se dají částečně oddálit, jako například úbytek svalové
a kostní tkáně, který se dá ovlivnit zdravým životním stylem spojeným s aktivním
pohybem a zdravou stravou, načež pokles vazivové a chrupavkové tkáně lze oddálit
velmi obtížně.O tom, jak dochází ke stárnutí jednotlivých tkání v průběhu ontogeneze,
vypovídá rámcově následující graf:

Ilustrace 2: Stárnutí jednotivých tkání v průběhu ontogeneze (Valenta a kol., 1985).
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Verschueren uvádí, že BMD (Bone mineral density) neboli pokles minerální
hustoty kostí, svalů a svalové síly jsou klíčovými vlastnostmi procesu stárnutí.
Předurčují starší jedince například k osteoporóze, postižením pohybového aparátu,
pádům či zlomeninám, a tak představují zátěž pro klinické a veřejné zdraví společnosti.
Podle epidemiologické studie jsou ženy v postmenopauzálním období náchylnější ke
zlomeninám kostí, vzhledem k poklesu minerální hustoty kostí a svalů (Verschueren a
kol., 2012).
Biomechanika tkání
Všechny biologické materiály mají z fyzikálního hlediska tyto vlastnosti:
pevnost, tuhost, tvrdost, pružnost. Tyto vlastnosti přímo závisí na směru působení zátěže
na ně kladené, jsou tedy anizotropní. Jestliže zátěž působí ve směru proti sobě, tak
vzniká tlakové napětí, působí-li od sebe, jedná se o napětí tahové (Fakulta tělesné
výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 2021).
Pružnost biomateriálu je definována Youngovým modulem, jenž zahrnuje pouze
vlastnosti biomateriálu, ale ne jeho rozměry. Mez pružnosti určuje hranici, která
po překročení zapřičiní nevratné změny tkáně, čímž přestane být elastická a stane
se plastickou. Mez pevnosti udává hranici, která při překročení vede k porušení tkáně
(deformace nebo přetržení) (Nordin a kol., 2001).

Ilustrace 3: Závislost mezi působícím zatížením a deformací kostí (Nordin a kol.,
2001)
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Bio-psycho-sociálního model zdraví
Jeho základem je psychosociální anamnéza. Tento model zkoumá souvislosti
tělesných změn a životního příběhu starého člověka. Ve stáří je velmi důležité udržovat
funkční tělesné schopnosti a rozvíjet psychosociální schopnosti a dovednosti. Stále více
energie se vynakládá

na léčbu onemocnění, než na preventivní opatření, jelikož

je jednodušší si vzít předepsaný lék (Klevetová, 2017).
4 vlivy které ovlivňují zdraví dle WHO, jež je důležité pro pojetí způsobu života:
•

50% životní styl (stravování, pohyb, psychická pohoda)

•

20% genetické zatížení

•

20% životní prostředí (jaké máme a jaké chceme?)

•

10% lékařská péče (WHO, 2008).
Dnešní medicína umí dělat zázraky, v některých situacích nás vrací do života, ale

je na nás, jak se životem naložíme a jaký životní styl si zvolíme, abychom dokázali
udržet naše zdraví co nejdéle, jelikož zdraví je dar (Klevetová, 2017).
Studie Grazia a kol., došla k výsledku, že plánování výstavby měst a prostředí
v němž žijeme často nesplňuje potřeby společnosti. Senioři bývají často ovlivněni
prostředím, které jim zamezuje fyzickou aktivitu. Chůze je základním prvkem pro
udržení zdraví seniorů a zároveň je pro ně výhodná, jelikož nic nestojí. Proto je důležité
dbát na plánování a rozvoj prostředí, tak aby bylo pro seniory vhodné. Spousta studií
hodnotí environmentální opatření, avšak žádná z nich neřeší potřeby seniorů. Průběhem
stárnutí se pro člověka některé běžné prvky prostředí stávají překážkami.
Vzhledem k této problematice vznikl SWEAT (The Senior Walking Environmental
Audit Tool neboli prostředek pro zhodnocení prostředí pro chůzi seniorů, který má za
úkol zkoumat účinky prostředí na aktivitu seniorů (Grazia a kol., 2005).
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SPACES (Systematic Pedestrian and Cycling Environmental Scan) neboli
Systematické skenování prostředí pro chodce a cyklisty poskytl šablonu pro SWEAT,
jelikož zahrnoval potřebné prvky pro jeho realizaci.
SWEAT byl vytvořen především pro seniory a zahrnuje v sobě prvky, které jsou
pro jejich pohyb v prostředí klíčové:
•

lavičky

•

další místa k odpočinku

•

čitelnost značení (včetně velkého písma)

•

šířka chodníků
Tento koncept zároveň zahrnuje strukturální aspekty životního prostředí jako

prostředek pro motivaci chůze seniorů (typy budov, typy komunikace a krajnice,
přiměřenost osvětlení, bezpečnost provozu - povolená rychlost na komunikaci, estetika
a přitažlivost prostředí, dostupnost služeb, městská hromadná doprava a parkování).
SWEAT nabízí spolehlivé řešení problematiky chůze seniorů, jejich kvality
života a zároveň poukazuje na nutnost správného plánování a rozvoje měst včetně jejich
prostředí (Grazia a kol., 2005).
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5

VÝSLEDKY A DISKUZE

5.1

Pády seniorů

Pád je z biomechanického hlediska situace, při které je působením vnější síly
a gravitace destabilizována poloha těla. Hmotnost těla je koncentrována v pomyslném
bodě jenž je nazýván těžiště. Pokud se těžiště přesune v rovině přední, zadní či boční
vůči základně podpory, tak dojde k pádu (Tencer, 2005).
Studie Terrosa a kolektivu uvádí, že si přibližně 37,3 milionů pádů seniorů
na světě ročně vyžádá hospitalizaci, která je spojená s ekonomickou zátěží společnosti.
Dále je podle statistik každoročně přibližně 424 000 úmrtí na světě spojeno s pády
seniorů. Z tohoto výzkumu plyne, že je pád jednou z nejčastějších příčin náhodné smrti
na světě (Terroso a kol., 2013).
5.1.1 Faktory ovlivňující pády seniorů
Faktory způsobující pády seniorů podle Juráskové:
Vnitřní rizikové faktory pádů pacientů:
•

svalová slabost

•

pád v anamnéze

•

problémy s chůzí

•

problémy s rovnováhou

•

zhoršení zraku

•

arthritis

•

zhoršení běžných denních aktivit

•

porucha kognitivních funkcí, deprese

•

věk nad 80 let
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Vnější faktory:
•

nevhodná obuv

•

špatné osvětlení

•

nevhodný povrch podlah, málo bezpečné schodiště

•

cizí objekty v cestě

•

špatné umístění pomůcek denní potřeby

•

špatné dispoziční řešení koupelny
Podle Juráskové pády z vnějších příčin většinou vznikají při běžných činnostech

v domácnosti a tvoří přibližně 25–30 % všech pádů. Extrémní slabost či problémy
s chůzí jsou v 50 % příčinou pádů, dále jsou to v 10–20 % nežádoucí účinky léků a v
10–20 % vzniklá akutní nemoc (Jurásková, 2007).
Při pádu seniorů často dochází k vážným poraněním. Příčin pádů je celá řada.
Patří mezi ně například porucha vědomí či porucha hybnosti, dalším důležitým faktorem
je prostředí ve kterém senior žije (Terroso a kol., 2013).
Dělení pádů seniorů podle Benešové:
Pády podle fenomenologie;
•

zhroucení: náhlá ztráta svalového napětí

•

skácení: těžká porucha rovnováhy spojená s vážnými úrazy

•

zakopnutí: často u neurodegenerativních onemocnění

•

zamrznutí: nezvednutí nohy při chůzi k provedení dalšího kroku

26

Pády podle etiologie;
•

pády vnitřních příčin: kardiovaskulární onemocnění, neuromotorické
poruchy, poruchy svalstva a skeletu, poruchy zraku a další

•

pády vnějších příčin: nevyhovující vybavení bytů, nevhodná obuv, bariéry,
schody (Benešová a kol., 2003).

Podle Hanatsu a kol. k úrazům často dochází při chůzi, která je základním
pohybem pro aktivní a zdravý životní styl, avšak může být doprovázena rizikem pádu,
zejména u seniorů. Ženy bývají často náchylnější ke zraněním spojeným s pády,
zapříčiněných poruchou chůze. Zároveň je chůze kriticky důležitá jak z hlediska
funkčního, tak z důvodu zajištění dostatečného pohybu, tudíž musí být rizika pádu
minimalizována (Hanatsu a kol., 2018).
Fukuchi a kol. analyzují vliv rychlosti chůze jako jeden z důležitých faktorů
pádů seniorů. Uvádějí, že rychlost chůze ovlivňovala amplitudu časoprostorových
parametrů chůze, kinematiku kloubů, kinetiku kloubů a reakční síly země s poklesem
při nízkých rychlostech a zvyšováním při vysokých rychlostech ve vztahu k pohodlné
rychlosti). Kvantifikace biomechanických charakteristik chůze člověka je důležitým
klinickým nástrojem pro hodnocení normálních a patologických obrazů lokomoce
a může být použita v rozhodovacím procesu k předepisování léčby i k vyhodnocení
výsledků intervence. (Fukuchi a kol., 2019).
Terosso a kol. uvádějí, že by měly být zdokumentovány všechny druhy pádů,
bez ohledu na jejich příčinu. Tvrdí, že záměrný pohyb nelze považovat za pád.
S rostoucím věkem se méně či více zhoršuje sluch, zrak, svalová síla a schopnosti
koordinace. Výsledkem pak často bývá ztráta rovnováhy, která vede k pádům.
A právě pády jsou jedna z hlavních příčin morbidity u starších lidí. Až jedna třetina
populace nad 65 let, žijící doma upadne nejméně jednou do roka. Pády jsou nejčastější
příčina úmrtí následkem zranění a nejčastější příčina zranění, které vyžadují
hospitalizaci a léčbu (Terroso a kol., 2013).
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Kaňovský uvádí, že mezi nejčastější příčinu invalidizace ve stáří patří nečekané
a náhlé pády. Ve valné většině případů dochází k fraktuře částí skeletu, především
fraktury krčku femuru a následnému odkázání na lůžko, které je spojeno s řadou
komplikací, jež končí i fatálně. Jak bylo již řečeno, se stoupajícím věkem se riziko pádu
mnohonásobně zvyšuje. Jeho studie uvádí, že příčiny pádů ve stáří přímo souvisejí
s neurologickými onemocněními, jenž postihují motoriku a její systémy, bez kterých
nemůže normálně fungovat. Mezi nejčastější důvody pádů patří neurodegenrativní
onemocnění, a také cévní onemocnění mozku. Incidence těchto pro pády
charakteristických nemocí přímo souvisí se stárnutím (Kaňovský, 2003).
Studie Hronovské uvádí, že v pokročilém věku často dochází k porušení
rovnovážného systému (zrakového, vestibulárního a proprioceptivního). Právě kvůli
porušení těchto systémů dochází následně k pádům. Společně se stárnutím se zpomaluje
chůze a zhoršuje rovnováha. Opěrný systém se rozšiřuje a krok se zkracuje.
Těžko určitelný je i rozdíl mezi opatrnou chůzí a chůzí typickou pro seniory.
K pádům často dochází při běžných aktivitách denního života, jelikož se senioři
nedokážou v daný okamžik správně adaptovat na změnu polohy v čase (Hronovská,
2012).
Chiu a kol. zmiňují pády na natažené ruce, při kterých dochází k poranění
horních končetin, až v 90% dochází ke zlomeninám pažní kosti. Zároveň jsou tyto typy
zlomenin nejčastější u populace do 75 let (Chiu a kol., 1998).
Cummings poukaze, že pro lepší porozumění biomechanickým faktorům, které
ovlivňují riziko poranění horních končetin je nezbytné uvažovat velikost energie
působící na relativně křehký kosterní systém seniorů (Cummings, 1993).
Chiu a kol. dále uvadí, že po srovnání studií Frykmana, Spadra a kol. a Mayerse
a kol., zjistíme, že při pádu musíme vypočítat sílu, jež zapříčiní frakturu kosti a zároveň
sílu působící na naše tělo při pádu. Podle jejich studií provedených mezi roky
1967 až 1993 je průměrná síla vedoucí k fraktuře pažní kosti 2,26 ± 0,88 kN (Chiu a
kol., 1998).
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Ilustrace 4: Rázová odezva těla při pádu na nataženou ruku (d = vzdálenost klesání
těla) (Chiu a kol., 1998).

Ilustrace 5: Hodnoty síly v čase při kontaktu ruky s povrchem (Chiu a kol., 1998).

Ilustrace 6: m2 = hmotnost trupu, k2 a b2 = stabilita a tlumení nárazu v rameni, m1
= hmotnost paže, k1 a b2 = stabilita a tlumení v zápěstí a dlani (Chiu a kol., 1998).
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5.1.2 Důsledky pádů seniorů
Některé ze závažných následků pádů dle Benešové a kolektivu:
•

zlomeniny krčku stehenní kosti, komprese obratlů, Collesova zlomenina
předloktí

•

kontuze měkkých tkání

•

kraniocerebrální poranění – subdurální či epidurální hematom, mozková
kontuze vedoucí k následnému organickému psychosyndromu.

•

rabdomyolýza – syndrom charakterizovaný nekrózou buněk příčně pruhovaného
svalstva a uvolnění jejich obsahu do krevního oběhu, způsobený dlouhodobým
ležením ve vynucené poloze a nemožnosti vstát po pádu.

•

psychologický dopad s vlivem na chůzi, např. strach z pádu.

•

sociální a funkční poruchy ovlivňující kvalitu změněného života.

•

imobilizační syndrom jako závažný důsledek poúrazového stavu, jehož
rizikovými faktory jsou vedle vysokého věku i pády s následným poraněním
(Benešová a kol., 2003).

Ekonomické dopady úrazů a pádů hospitalizovaných seniorů
Definice pádů a jejich následné řešení se liší, jelikož autoři nemají na tuto
problematiku shodné názory. Navzdory tomu je pro praxi důležité, aby každé
zdravotnické zařízení mělo jasně a přesně definováno a písemně stanoveno, co je pád,
aby se mohla hlášení o těchto událostech zaznamenávat a vyhodnocovat (Miertová,
2019).
Jurásková vnímá věk jako hlavní rizikový faktor pádů seniorů. Právě u seniorů
bývají zdravotní následky pádů vážnější. Zranění při pádu ztěžuje léčbu, následně
prodlužuje a prodražuje hospitalizaci. Mnohé případy končí invaliditou nebo ztrátou
soběstačnosti. Jak je známo, pády postihují nejvíce lidi ve věku nad 65 let, u kterých
nejčastěji dochází i ke smrtelným zraněním. Hospitalizovaných pacientů pro následky
pádu je 3–5 % . Ze všech pádů u seniorů tvoří pády doma 20 % a pády v nemocnicích
20 %, nejvíce pádů utrpí senioři v dlouhodobé ústavní péči (40–60 %).
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Studie

Juráskové

pracovaly

s

hospitalizovanými

pacienty

ve

12-ti

zdravotnických zařízeních, kde byli sledováni během 12-ti měsíců. Data o průběhu
pádů, o výkonech nutných pro ošetření a vyšetření pacientů po pádu byla předávána ve
standardizované podobě. Ekonomická rozvaha vycházela z údajů v sazebníku výkonů
VZP, hodnota bodu odpovídala průměrné hodnotě účastníků studie, tedy 0,89 Kč.
Sledováno bylo celkem 335 286 pacientů, pád z nich prodělalo 1,17 % tj. 3 913
pacientů. Zraněno při pádu bylo 46,94 % pacientů, tj. 1 899 pacientů. Na lůžkách
následné péče bylo hospitalizováno 19 527 pacientů, z nich prodělalo pád 7,18 %, tj. 1
403. Z těchto seniorů, kteří prodělali pád, se zranilo 45,33 % pacientů, tj. 636 pacientů.
Náklady na vyšetření pacientů po pádu činily 2 179 671,- Kč a na ošetření zraněných
pacientů 2 162 426,- Kč. Náklady spojené s úhradou práce zdravotníků činily 2 094
225,- Kč (Jurásková, 2007).

OBORY

POČET
HOSPITALIZO
VANÝCH

POČET
PÁDŮ

%
PODÍL

126 445

1 616

1,28

112068

661

0,59

19527

1 403

7,18

335 286

3 913

1,17

INTERNÍ
OBORY
CHIRURGICKÉ
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ODDĚLĚNÍ
DLOUHODOBÉ
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POČET
ZRANĚNÝCH
8
49
2
85
636
1
899

%
PODÍL

POČET
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SE
ZRANĚNÍM
NA 1000
OŠETŘOVACÍCH DNŮ

52,41

0,78

43,10

0,416

45,33

1,078

46,94

0,61

Tabulka 5: Analýza počtu pádů za 12 měsíců, podle skupin oborů (Jurásková, 2007).
VÝKON

POČET
VÝKONŮ

KLINICKÉ VYŠETŘENÍ OŠETŘUJÍCÍM
LÉKAŘEM
KONYILIUM SPECIALISTY

BODOVÁ
HODNOTA

3 821

695 422

517

94 094

739

88 680

71

124 449

RTG-vyšetření
CT

Tabulka 6: Vyšetření pacienta po pádu (Jurásková, 2007).
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hospitalizovaných pacientů, převážně u vyšší věkové skupiny. Celkové náklady na
vyšetření a ošetření pacientů a na lidské zdroje jsou v průběhu 1 roku ve 12 zařízeních
poměrně vysoké. Na lůžkách následné péče s převahou geriatrických nemocných
je tento problém ještě závažnější díky vysokému počtu pacientů po pádu a vážným
následkům zranění. Ekonomické dopady pádů poukazují na to, jak je důležité
se prevenci pádů pacientů věnovat nejen z hlediska ekonomického, ale i z hlediska
odborného. Podstatným úspěchem bude snížení závažných následků pádů (Jurásková,
2007).
Podíl pacientů, kteří upadli s věkem rostl (věkový průměr pacientů: 73,9 let).
Věková skupina 61–65 let: zranilo se 47,8 % seniorů. Ve věkové skupině 91 a více let:
53,8 %. Bez přítomnosti zdravotníků a spolupacientů: 84,8 % . 19,8 % upadlo z lůžka
(graf 1).
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Ilustrace 7: Graf 1. Mechanizmy a okolnosti pádů (Jurásková, 2007).
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Zranění v souvislosti s pádem utrpělo 1 899 pacientů (46,94 % ze všech
pacientů, kteří prodělali pád). Na lůžkách akutní péče prodělalo pád 0,935 %
hospitalizovaných pacientů, zatímco na lůžkách následné péče celých 7,18 % (graf 2).
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Ilustrace 8: Graf 2. Druhy zranění pádů (Jurásková, 2007).
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Zranění pacienti byli rozděleni na skupinu lehce zraněných (hematomy,
povrchové exkoriace) a na skupinu s vážnějším poraněním (fraktury,tržné rány, komoce,
bezvědomí). Lehce zraněných bylo v průběhu sledování 1 280 (67,4 % ze všech
zraněných), těžce zraněných bylo 619 (32,6 %všech zraněných). Ze skupiny seniorů
bylo zraněno 31,3 % pacientů. Hlava je nejčastěji zraňovanou částí těla. Jako další jsou
zraňovány horní a potom dolní končetiny (graf 3).
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Ilustrace 9: Graf 3. Lokalizace zranění při pádu (Jurásková, 2007).
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5.1.3 Prevence pádů seniorů
Berková a kol. uvádějí, že pro prevenci pádů seniorů je důležité každoroční
vyšetření pacientů nad 65 let geriatrickým nebo praktickým lékařem se zaměřením
na nestabilitu a screening pádů viz tabulka 7. Problém nastává tehdy, když někteří
senioři o pádu lékaře neinformují anebo se dokonce stydí tuto skutečnost lékaři sdělit.
Pokud je zaznamenána patologie ve dvou či více zaznamenávaných oblastech, tak je
senior považován za rizikového. Pro tuto skutečnost by měla být zařazena intervence
prevence pádů, která podle Berkové a kol. zahrnuje:
•

léčbu chorob, které zvyšují riziko pádu

•

prevenci posturální hypotenze, korekci srdeční frekvence a rytmu

•

snížení, výběr vhodné medikace a stravy

•

korekce zraku

•

řešení problému spojených s dolními končetinami (obuv, vložky do bot apod)

•

individuální rehabilitace

•

kompenzační pomůcky, signalizační zařízení

•

úprava prostředí (bezbariérovost)

•

edukace rodiny a seniora (Berková a kol., 2018).

Prevence pádů podle Kalvacha a Hoškové:
•

pravidelná fyzická aktivita

•

dostatečný příjem tekutin

•

používání bezpečné obuvi

•

bezbariérové úpravy bytů a veřejných prostor

•

odstranění překážek a protiskluzná úprava podlah

•

používání kompenzačních pomůcek (Kalvach, Hošková, 1999).
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Z výše uvedeného lze odvodit, že během 20 let nedošlo k radikálním změnám
v prevenci pádů seniorů.

Tabulka 7: Vyšetření pacienta z hlediska rizka pádů (Berková a kol., 2018).
Podle Berkové a kol. je jednou z nejzásadnějších součástí prevence pádů seniorů
cvičení. Senioři, kteří absolvovali speciální cvičební programy vedené odborníky
efektivně snižují riziko pádů. Při cvičení lze využívat nejrůznější pomůcky
od balančních pomůcek po posilovací stroje. Dále se seniorům doporučuje cvičení
i mimo cvičební programy, což je klíčovým faktorem úspěšnosti pro zlepšení kondice
seniora za účelem prevence pádu (Berková a kol., 2018).
Verschueren a kol. zmiňují, že svaly spolupracují s kostmi a společně udržují
pohybový aparát, a tak jsou určující v otázce prevence pádů a úrazů pohybového
aparátu (Verschueren a kol., 2012).
Podle Hanatsu a kol., hraje obuv zásadní roli v prevenci pádů seniorů. Obuv by
měla splňovat určité praktické požadavky jako jsou nízké finanční náklady, snadné
použití, vysoká efektivita a málo fyzické námahy k použití, jinak by pravděpodobně
nebyla dlouhodobě a dobrovolně využívána. Typicky jsou boty konstruovány s řadou
komponentů, které mohou ovlivnit mechaniku chůze.
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Ukazuje se, že významnou součástí obuvi je podešev, která je hlavním
komponentem rovnováhy, přímo souvisí se třením, tudíž i rizikem uklouznutí. Nesmíme
však opomenout výstelku boty, která má dopad na tlak chodidla a pohyb kotníku, což
má vliv na vzorec chůze každého jedince. Některým vlastnostem "bezpečné obuvi"
se obvykle vyhýbáme, například pevnou fixací šněrování. S tímto problémem se často
setkáváme, zejména u osob s poruchou ADL (activities of daily living) (Hanatsu a kol,
2018).
Obuv seniorů má často nevhodné vlastnosti, především kvůli upřednostňování
pohodlí před bezpečností. Řada seniorů se vyhýbá nošení fixační obuvi, která výrazně
snižuje riziko pádů. Až 22% případů pádů seniorů je zapříčiněno nošením nevhodné
obuvi, jako jsou například sandále. Špatně strukturovaná obuv přímo ovlivňuje kvalitu
chůze, může vést k chronickým bolestem nohou a postupem času odrazuje seniory
od aktivní chůze. Často se můžeme setkat s problémy, které jsou zapříčiněny
nedostatečnou nosností obuvi, což vede k nepřirozené poloze kotníku a nežádoucímu
tlaku na chodidlo. Správná obuv by měla být navržena tak, aby podporovala mechaniku
chůze a nevytvářela přílišný tlak na chodidlo a klouby dolní končetiny. Právě rozložení
tlaku na chodidlo je zásadním prvkem pro kvalitu chůze. Z jejich studie vyplývá,
že nesprávná obuv může vést k odřeninám v plantární oblasti nohy, což je například
u diabetické populace značně problematické. V USA tvoří 15-20% obyvatelstva lidé
s cukrovkou a vzhledem k výše uvedenému jsou často hospitalizováni v nemocnicích.
Mezi základní pohyby kotníku patří: dorzální flexe, plantární flexe, inverze, everze,
pronace, supinace. Pro adekvátní zatížení chodidla by měla být noha na začátku pohybu
v poloze pronace, aby se správně přizpůsobila nerovnostem povrchu. Jednotlivé pohyby
kotníku jsou zodpovědné za efektivní přenos hmotnosti, ale také ovlivňují CoP (centre
of pressure), neboli centrum tlaku (Hanatsu a kol, 2018).
Berková a kol. uvádí, že v prevenci seniorů lze využít 3D technologie, které
ve virtuální realitě simulují externí prostředí, a tak jsou učastníci nuceni reagovat na
jeho změny. Výhodou zahrnutí této technologie je její zábavnost, a tak je potencialně
učinná pro rehabilitaci seniorů. Využívané rehabilitační hry obsahují úkoly pro orientaci
v prostoru, rovnováhu a cvičení motoriky (Berková a kol., 2018).
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5.2

Zařízení pro detekci pádů seniorů

V níže uvedených kapitolách 5.4, 5.5, 5.6 a 5.7 se setkáme se systémy
pro detekci pádů. K lepšímu porozumění těmto systémům je dále uvedeno, na jakých
principech fungují. Tyto zařízení se skládají především z akcelerometrů, gyroskopů
a jejich kombinací.
Akcelerometr
Akcelerometr je senzor, který sleduje zrychlení těla v daném směru pohybu.
Zároveň měří statické gravitační zrychlení, pomocí kterého dokáže stanovit úhel
náklonu tělesa od svislice. Rovněž měří dynamické zrychlení v důsledku otřesu,
pohybu, úderu či vibrace tělesa (Transfer Multisort Elektronik, 2021).
Složení akcelerometru:
•

základna (spojena s měřeným segmentem)

•

hmotné těleso, (které měříme) s určenou hmotností (pružně uloženo se
zahrnutím tuhosti pružiny)

•

tlumiče
Akcelerometr funguje na základě měření síly zrychlení (jednotka g) v jedné,

dvou či třech rovinách. Nejčastěji se dnes setkáme s tříosými akcelerometry, jejich
konstrukce zahrnuje tři akcelerometry, které měří zrychlení ve třech rovinnách: X, Y a
Z.

Ilustrace 10: Třiosý akcelerometr (Transfer Multisort Elektronik, 2021).
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Gyroskop
Gyroskop je v podstatě velký rotační setrvačník, nemusí však být složitě
konstruovaný, jelikož lze gyroskopem nazvat všechna tělesa (např. kola dopravních
prostředků), která mají tendenci zachování své osy rotace díky momentu setrvačnosti.
Dále je gyroskop charakteristický nízkou energetickou ztrátou, díky nízkému
tření. Může být miniaturní a součástí elektroniky jako mobil, hodinky či speciální čidlo
(Hájek, Hambálek, 2011).
Akcelerometr a gyrokop
V dnešní době se stále více setkáváme s kombinací akcelerometru a gyroskopu,
které jsou využívány v mobilech, balančních vozítkách, dronech a herních konzolích
pro měření vibrací, či detekci náklonu anebo natočení. Tato zařízení přináší veliký
potenciál skrze analýzu pohybu v devíti osách (tříosý gyroskop a tříosý akcelerometr)
pomocí speciálního algoritmu. Jejich kombinace přesněji určuje skutečný pohyb
zařízení v prostoru (Transfer Multisort Elektronik, 2021).

Ilustrace 11: Akcelerometr a gyroskop GY-521 MPU-6050 12C (Transfer Multisort
Elektronik, 2021).
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Kapacitní akcelerometry (MEMS)
Technologie MEMS je nejběžnějším, nejlevnějším a zároveň nejmenším typem
čidla pro akcelerometry, avšak s malou přesností měření. Kapacitní akcelerometr
MEMS funguje na principu závaží připevněného na pružinách. Jeden konec pružiny
je připevněn k deskám hřebenového kondenzátoru a druhý k nainstalovanému závaží.
Působením síly na senzor dochází k přesouvání závaží na pružině, která způsobí změnu
vzdálenosti mezi deskami kondenzátoru a hmotou, a tím následně ovlivní změnu
kapacity (Transfer Multisort Elektronik, 2021).

Ilustrace 12: Kapacitní akcelerometr SF-DEV-09267 (Transfer Multisort
Elektronik, 2021).
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Piezoelektrické akcelerometry
Tento typ čidla se nejčastěji využívá k měření úrovně vibrací strojů a zařízení.
Funguje na principu měření odporu deformace piezoelektrického materiálu,
a tím generuje elektrické napětí určité hmoty. Většinu těchto čidel tvoří olovo
zirkoničitan-titanát, který při deformaci generuje elektrický náboj. Jejich velikou
výhodou je vysoká citlivost a přesnost měření (Transfer Multisort Elektronik, 2021).

Ilustrace

13:

Schéma

piezoelektrického

(Transfer Multisort Elektronik, 2021)
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akcelerometru

5.2.1 Historie detekce pádů
Podle Matějíčkové historie systému pro pomoc v případě naléhavé situace sahá
již do 70. let 20. století. Wilhem Hormann v Německu vynalezl systém odesílání
předem naprogramované zprávy prostřednictvím tlačítka, které bylo navrženo pro
nepřetržité nošení seniorům, kteří žili v domácím prostředí. Cena tohoto zařízení byla
na tehdejší dobu neuvěřitelných 795 amerických dolarů, což je v přepočtu na dnešní
kurz 16 532 korun českých.
Okolo 90. let 20. století přišli Lord a Colvin s pokročilým výzkumem pro
automatickou detekci pádů. Jejich výzkum navrhoval použití akcelerometru
k rozpoznání situace, která by vedla k pádu. První prototyp byl vyvinut na podzim roku
1998 a fungoval na bázi piezoelektrických snímačů pro zaznamenávání abnormálních
křivek způsobených pádem a rtuťového spínače pro detekci padajícího uživatele.
V roce 2000 Wu provedl jeden z prvních pokusů detekce pádů za pomocí
videokamery. Jeho výsledky dospěly k závěru, že horizontální a vertikální rychlost
může být použita k rozlišení pádů od normálních aktivit. Prado a kol. 2002 vyvinuli
prototyp systému pro detekci pádů na základě dvou dvouosých akcelerometrů,
které bylo možné umístit na záda uživatele (Matějíčková, 2016).
Macků uvádí, že ve stejném roce Norbert Noury vyvinul inteligentní senzor
s vyhodnocovacím algoritmem. Prototyp fungoval na bázi piezoelektrického
akcelerometru, snímače vibrací a senzoru určujícím pozici. Bohužel se ale ukázalo,
že je snímač vibrací příliš citlivý.
T. Degen a kol. přisly v roce 2003 s detektorem pádů v podobě náramku.
Toto zařízení bylo pohodlné, ale jeho spolehlivost byla pouze 65%.
O rok později Sixmith a kol. přichází se systémem infračervených kamer
připevněných na zdi, které v případě delší neaktivity v okolí či při detekci pádu spustily
alarm. Avšak i tento systém měl pouze 30% úspěšnost správného rozeznání dané situace
(Macků, 2016).
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Macků a Matějíčková uvádí, že se po celém světě zapojilo několik skupin
vývojářů. V roce 2006 Kang a kol. vyvinuli náramek, který dokázal detekovat pád
a také obsahoval modul pro měření EKG, krevního tlaku a pulsu. Oximetrie, frekvence
dýchání a teplota byly sloučeny. Nyan a kol. provedli experiment detekce pádu založené
na vysokorychlostním fotoaparátu a třech gyroskopech instalovaných na hrudníku.
Kamera byla využita pro lepší porozumění poloze těla při pádu, zatímco úhlová rychlost
byla hlavním vodítkem pro detekci pádu.
Dále uvádí, že Miaou a kol. pracovali se systémem založeným na panoramatické
kameře a informacích o uživateli; výška, šířka, BMI. Tento systém vykazoval až 81%
úspěšnost. Také Alwan a kol. navrhli systém založený na piezoelektrických senzorech,
který měl sice 100% úspěšnost, avšak pokusy byly provedeny jen v rámci simulace
s figurínami (Macků a Matějíčková, 2016).
Macků zmiňuje, že v roce 2007 Srinivasan a kol. studovali automatickou detekci
pádů

na

základě

triaxiálního

akcelerometru

a

infračervených

detektorů.

Akcelerometr byl umistěn v oblasti pasu pro detekci pádu, zatímco detektory byly
namontovány na zeď, aby mohly poskytnout informace o horizontálních pohybech.
Také Almeida a kol. v roce 2007 představili svůj prototyp. Jednalo se o hůl vybavenou
gyroskopem, který měřil počet kroků a na základě úhlové rychlosti dokázal detekovat
pád.
Doukas a Maglogiannis navrhli v roce 2008 kombinaci akcelerometru a mikrofonu
umístěného na noze. Systém fungoval na podkladě Fourierovi transformace, a ten pro
detekci pádů využívá nízkofrekvenční zvukové signály s vysokou amplitudou.
Ve stejném roce Bourke a kol. zavedli systém detekce pádu využívájící algoritmus.
Tento systém se umístil do oděvu, který se vyráběl na míru. V roce 2010 Tzeng a kol.
použili tlakový senzor umístěný do podlahy, aby identifikovali sílu pádu v kombinaci s
infračervenými kamerami k detekci pohybu osob.
Také uvádí, že Bianchi a kol. vyvinuli systém detekce pádu na základě senzoru
barometrického tlaku a triaxiálního akcelerometru umístěného v pase. Fungoval
na základě rozdílu barometrického tlaku mezi linií pasu a země. Experimentální
výsledky ukázaly, že získané informace ze senzorů byly pro detekci pádů užitečné
(Macků, 2016).
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5.2.2 Nositelné systémy pro detekci pádů
Hussain a kol. uvádí, že na základě monitorování starších osob pomocí
nostitelných senzorů jako je akcelerometr, gyroskop atd. a nenositelných senzorů jako
je kamera, infračervené senzory atd., se surová data z těchto senzorů dále předávají
do jednotky zpracování dat a funkce jsou extrahovány. Po výpočtu těchto informací
je využit algoritmus k detekci incidence pádů. Poté se v případě pádů vygeneruje
nouzové varování, které přivolá pomoc osobě po pádu (Hussain a kol., 2018).

Ilustrace 15: Hlavní fáze systému pro sledování pádu (Hussain a kol., 2018).

Terosso a kol. zmiňují koncept Ambient Assisted Living (dále ALL), který se
odkazuje na současný výzkum a vývoj umožňující lidem se specifickými potřebami žít
nezávisle na nikom. Smyslem tohoto konceptu je pomoci lidem žít v jejich domově co
nejdéle, a to se stejnou kvalitou života, jakou by měli v pečovatelských institucích.
K tomuto účelu využívá techniku se zadanými údaji o konkrétním jednotlivci za účelem
monitorování jeho stavu. Tento koncept má nicméně nedostatky. Stárnutí je proces
velmi individuální a heterogenní, proto může být velmi složité a nákladné se jedincům
přizpůsobovat (Terroso a kol., 2013).

44

Jejich současnou analýzu vytvořili s využitím třech typů pádů, a to sice lehkých,
závažných a velmi závažných na základě zranění, která je provázela jakožto okamžitý
následek pádu. Tento systém senzorů je připevněn na tělo a připojen pomocí Bluetooth
ke smartphonu. Když dojde k pádu, okamžitě odešle oznámení na nouzové číslo.
Zároveň je napojen na GPS, což umožňuje přesnou lokalizaci jak uvnitř, tak venku
a pomoc se proto může dostavit velmi rychle. Jako další koncept zmiňují Pervasive
Health Management Systems. Tento koncept je založen na samotném prostředí,
ve kterém léčba probíhá. Pro některé jedince jsou například nemocnice rizikem
z hlediska psychického i zdravotního. Je proto vyvíjena snaha o zpodobnění péče
ve všech časových rozsazích na stejnou úroveň, která je co nejméně stresující a nejvíce
podobná domácímu prostředí. V současnosti už není věk limitujícím faktorem pro
využívání technologií, jak tomu ještě nedávno bylo.

To, že se starší lidé vyhýbají

technologiím je pouhý mýt. Naopak se s nimi snaží pracovat čím dál více, čemuž
je napomáháno i ze strany vývojářů, kteří se snaží uživatelské rozhraní co nejvíc
zjednodušovat a přizpůsobovat (Terroso a kol., 2013).
Igual a kol. uvádí, že v oblasti systémů detekce pádů se setkáváme s několika
studiemi od Karantonis, Miguel Angel Estudillo-Valderrama, Frank Sposaro a Shih-Hau
Fang. Kupříkladu Karantosis navrhl systém klasifikace lidského pohybu na základě
triaxiálniho akcelerometru umístěného na opasku. Tento systém umí rozlišovat období
aktivity od období pohybu, postoje či metabolického výdeje, což ve výsledku vede
k detekci možnosti pádu až s 95,6% přesností.
Dále uvádí, že Shih-Hau Fang vytvořil prototyp systému detekce pádu založený
na platformě Androidu. Ten má tří součásti. Smartphone s akcelerometrem, algoritmus
porovnávající aktuální posbírané údaje s údaji o pádech a údaje o osobách, které jsou
kontaktovány v případě pádu. Obecně tedy o návrhu systému. Jak už by naznačeno,
daný systém by měl mít tři komponenty: Senzor, smartphone s aplikací a server
aplikace. Senzor pomocí Bluetooth v případě pádu odešle signál do aplikace
ve smartphonu. Zde dojde k určení polohy pomocí GPS a na obrazovce se zobrazí dvě
možnosti jak kontaktovat předem uložené kontakty pro případ pádu - prostřednictvím
SMS či zavoláním. Na webu jsou potom všechny údaje ukládány, což umožňuje mít
přehled o pádech pro zaujaté osoby, nejčastěji rodinné příslušníky (Igual a kol., 2013).
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Dalším konceptem je SenzorTag od Instruments Texas. Obsahuje Bluetooth 4.0
čip s 6 ti dalšími senzory: senzory teploty, vlhkosti, tlaku, akcelerometru, gyroskopu
a magnetometru. Klíčovými prvky této technologie je robustnost, nízké požadavky
na energii a nízká cena. Samotný senzor, který je robustní, musí být nejdříve zpracován
do více ergonomické formy pro každodenní nošení (Instruments Texas, 2019).
Aplikace na smartphonu je zodpovědná za obdržení upozornění ze senzorů,
kontaktování zaujatých osob a zároveň zobrazuje stav baterie senzoru. Byla vyvíjena na
bázi Androidu. Má několik základní elementů jako přihlašování pomocí emailu,
nastavení kontaktů, upozornění na pád, oznámení o pádu a zobrazování údajů o baterii.
Vše lze nastavit na základě požadavků jednotlivce. Webové stránky potom údaje
shromažďují. Tyto údaje si zde můžou zobrazit pečovatelé, rodina či lékaři což značně
usnadňuje péči a stanovení diagnózy.
V současnosti funkčnost tohoto systému probíhá v laboratorních podmínkách,
aby se ověřila jeho spolehlivost před plošným zkoušením. Zatím nebyly objeveny žádné
velké chyby v přenosu dat ze senzoru do telefonu a stále se zdokonaluje algoritmus
pro rozpoznávání rozličných pozic
Tento systém by do budoucna mohl přispět k větší autonomii staršího
obyvatelstva, které by díky tomu mohlo vést daleko aktivnější život beze strachu
z pádu. Odesílání zpráv je automatické a okamžité, v případě, že by jednotlivec omdlel.
Zpráva se odešle po určitém časovém limitu sama spolu s údaji o aktuálním místě
pobytu pomocí GPS. Výhodami je dále uživatelské rozhraní, které je jednoduché
a jasné. Nevýhodou je nutnost nosit všude Smartphone a mít přístup k internetu, což
může být komplikace zejména v odlehlých místech se špatným signálem.
Jako senzor byl zmiňován pouze akcelerometr, ale do budoucna se počítá například s
využitím digitálního stetoskopu a senzorů srdeční frekvence v reálném čase. Před
zahájením výroby je nutno provést ještě pilotní zkoušky mimo laboratoře,
aby se ověřilo, jak opravdu je tento systém schopen usnadnit život starším mezi námi
(Instruments Texas, 2019).
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Tongyue a kol. uvádí, že v posledních letech zažíváme veliký rozvoj technologie
senzorů MEMS (Microelectromechanical Systems “Mikroeletromechanický systém“),
který byl navrhnutý pro detekci pádů. Nejčastěji se setkáváme s inerciálními senzory
v kombinaci s prahovým algoritmem. Yang například použil tři různé algoritmy, avšak
přesnost měření touto metodou na akcelerometru byla pouze 80%.
Dále zmiňují, že Frank a další zkoumali tříosé akcelerometry v kombinaci
s prahovým algoritmem, jejichž výsledky však ukazují, že detekce takových snímačů
je pouze 70% a často dochází k nepřesnému vyhodnocení pádu, nebo systém nedokáže
rozpoznat pád od normálních aktivit, což vedlo k nepřesným výsledkům. Touto
problematikou se v poslední době zabývá čím dál více odborníků. Například i vědci
z Šanghajské univerzity v Číně zkoumali kombinaci víceprahového pádu za pomoci
vektorového algoritmu, jenž umožňuje detekci dvouvrstvého pádu. Jejich experiment
dokazuje, že systém pro detekci pádů, který funguje na fúzní algoritmus má velmi
rychlou odezvu, vysokou přesnost a v neposlední řadě nízké procento špatných
výsledků, díky čemuž může být pád detekován daleko rychleji a následky sníženy na
minimum (Tongyue a kol, 2018).
Beg uvádí, že jde doba kupředu a s ní spojená technologie zažívá, čím dál větší
rozmach. Dříve se tedy vyráběly vložky do bot, tak aby vyhovovaly tvaru chodidla, což
mělo vliv na rozložení tlaku, jejich účinnost však není naprosto ideální. Nyní existuje
technologie senzorů, které poskytují vysoce podrobnou biomechanickou analýzu vzorce
chůze, což značně pokročilo ve vývoji vložek do bot. Tento pokrok by mohl znamenat
revoluci v prevenci úrazů.
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Trojrozměrné systémy pro snímaní pohybu (např. Optotrack, Vicon nebo
Optitrack) mohou přesně modelovat a identifikovat neoptimální prvky chůze. Využitím
takovéto technologie senzorů lze vyrobit obuv pro optimalizaci kontroly chůze.
Další velmi užitečná technologie je mapování tlaku na nohu (např. F-scan, Pedar),
které jsou často synchronizovány s trojrozměrným systémem pro snímaní pohybu.
Výhodou těchto systémů je přenositelnost a bezdrátové sdílení informací. Měření tlaku
chodidla lze využít nejen pro vývoj nových vložek, ale také pro potenciál získávání a
ukládání dat pro záznam vzorců chůze (Begg, 2018).

TYP MODIFIKACE

POTENCIÁLNÍ BIOMECHANICKÝ EFEKT
ABSORPCE ŠOKU

MATERIÁL

ROZLOŽENÍ TLAKU
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
ABSORPCE ŠOKU
STŘED PŮSOBENÍ TLAKU
BALANC

GEOMETRIE

ENERGETICKÁ ÚČINNOST
ROZLOŽENÍ TLAKU
REAKČNÍ RYCHLOST
DALŠÍ VLASTNOSTI (STRUKTURA LÁTKY)

STŘED PŮSOBENÍ TLAKU
BALANC

Tabulka 8: Modifikace obuvi a potenciální biomechanické účinky (Begg, 2018).
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Nagano došel k výsledkům, že minimální vzdálenost nohou ilustrována
na obrázku 1. (MFC – Minimum Foot Clearance) od podložky při fázi dorsální flexe
chodidla, by měla být (1-2 cm), pokud se sníží vzdálenost a zvýší rychlost dojde
ke kontaktu s podložkou, což vede k zakopnutí a následnému pádu.

Ilustrace 16: Minimální vzdálenost nohy od podložky (MFC) (Nagano, 2018).

Biomechanicky je dynamická rovnováha definovaná vztahem mezi těžištěm těla
(CoM - centre of mass) a základnou podpory (BoS - base of support). Při analýze chůze
jsou senzory jako jsou infračervené světlé diody, světelné diody a pasivní reflexní
značky obvykle připevněny k modelu, který demonstruje pohyb subjektu pomocí
souřadnic (x,

y, z). V dynamických podmínkách, včetně chůze, se tedy používá

extrapolovaný CoM (XcoM), více než CoM, což popisuje rovnice níže:
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Ve výše uvedené rovnici l označuje vzdálenost mezi kotníkem a koncem pohybu
CoM. Má se za to, že XcoM přesněji reprezentuje poziční prahová hodnota v rámci
BoS, protože poloha CoM sama o sobě nerozlišuje statické CoM od rychle
se pohybujícího CoM. Vzdálenost mezi XCoM a boční nebo předozadní hranicí BoS
v závislosti na směru pohybu CoM je definována jako okraj stability (Nagano, 2018).

Ilustrace 17: Popis rovnováhy v transverzální rovině. MoS = margin of stability (rozpětí
stability), BoS = base of support (základna podpory), CoM = centre of mass (těžiště),
XCoM = extrapolated centre of mass (extrapolované těžiště). Relevantní hranice závisí
na směru CoM momentu (Nagano, 2018).
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Monitorováním kinematiky kotníků se zabýval Rezaul, který tvrdí, že ho lze
provádět pomocí 3D systému pro snímání pohybu. Typickým nastavením
pro namodelování nohy pro snímání je umístění senzorů na distální část prstů, druhou
a pátou metatarzální kůstku, laterální a mediální část kotníku a patu. K vizualizaci
pohybu kotníku je zapotřebí namodelovat také koncové části holenní kosti (Ilustrace
11).

Ilustrace 18: Nastavení senzorů pro analýzu chůze; moment addukce
kolena v důsledku vnější rotace holenní kosti (Rezaul, 2018).
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Dále uvádí, že integrovaný systém senzorů pro monitorování chůze do vložky
obuvi zažívá velkou pozornost díky jeho praktické aplikaci. Malé a finančně nenáročné
inerciální měřící jednotky mohou zaznamenávat úhlovou rychlost a lineární zrychlení.
Tyto data lze následně přenášet do chytrých telefonů pomocí Bluetooth.
Takováto inovace má velký potenciál v online prostředí pro ukládání nashromážděných
dat a automatickému ukládání osobních záznamů o chůzi. Problém však spočívá
v nepřesnosti určování polohy v čase, tudíž nelze dosáhnout přesných kinematických
dat. Další problém je v určování ostatních parametrů jako je délka kroku. Tyto problémy
by mohlo vyřešit přidání technologii jako jsou například snímače tlaku nohy nebo GPS
do samotné vložky boty. Senzory tlaku nohy mohou přesněji detekovat kontakt nohou
s povrchem, než integrovaný systém senzorů pro monitorování chůze, zatímco GPS
dokáže zároveň sledovat celkovou dosaženou vzdálenost chůze (Rezaul, 2018).

Ilustrace 19: Systém pro monitorování tlaku nohy, Pedar
(Mnichov, Německo).
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Gongbing a kol uvádí, že jednou ze současně využívaných metod jsou chrániče
kyčelního kloubu, jenž jsou umístěny do oděvu, který chránič fixuje v oblasti kyčle.
Bohužel se v mnoha případech stává, že se chránič při pádu vychýlí ze své polohy
a neplní tak svoji funkci. Zároveň někteří senioři odmítají chrániče nosit, jelikož je
omezují v každodenních činnostech.
Tento problém by potenciálně mohl vyřešit jejich chránič, protože se aktivuje
pouze při pádu. Realizace tohoto nositelného systému, lze realizovat na základě
jednotky air-pad (podobně jako air-bag v automobilech). Jádrem této jednotky
je plynový generátor. Tato technologie o velikosti pouhých 100 mm a průměru 30 mm
váží okolo 300 gramů a její cena je menší než 10 euro. Nutno poznamenat, že nositelný
air-bag vyžaduje přibližně 1/20 množství vzduchu air-bagu automobilů. Technicky by
tento mini air-pad neměl výrazně změnit vzhled ani hmotnost oděvu, ve kterém by byl
umístěn. Z biomechanického hlediska je však velmi složité zaručit, že se tento typ
technologie neaktivuje při některých běžných aktivitách, a tak je třeba provést řadu
úprav a experimentů pro zdokonalení tohoto systému (Gongbing a kol., 2017).

Ilustrace 20: University of Lethbridge: Analýza a kvantifikace běžných pádů seniorů: a)
pád vpřed, b) pád vzad, c) pád ze sedu, d) pád vlevo, e) pád vpravo, f) pád při
chůzi/zakopnutí (Gongbing a kol., 2017).
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K pádům často dochází během změn fyzické aktivity, jako jsou:
•

sednout si/vstát

•

zakopnutí/uklouznutí

•

natáhnout se pro něco nahoru, sebrat něco ze země

•

jit nahoru/dolů po schodech
Právě tyto aktivity byly zachycovány a zkoumány k vyřešení problému

s umístěním senzorů pro spolehlivou detekci pádu (Gongbing a kol., 2017).

Ilustrace 21: Analýza a kvantifikace běžných denních činností seniorů: a) chůze, b)
nahoru po schodech, c) dolů po schodech, d) sednout/vstát, e) natáhnout se pro předmět
(Gongbing a kol., 2017).
Ze studie Gongbinga a kol. vyplývá, že pro rozdělení pádů od běžných denních
aktivit lze využít systém senzorů umístěných na pravé a levé rameno, které snímají
prahovou hodnotu rychlosti o velikosti 2,1 m/s. Tato studie klade základy
pro vypracování technologie nositelného systému pro detekci pádů a zároveň prevenci
zlomeniny kyčle pomocí air padu (Gongbing a kol., 2017).
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5.2.3 Nenositelné systémy pro detekci pádů
Podle Zhu a kol. můžeme kategorizovat nenositelné systémy pro detekci pádů
na systémy fungující na základě zvuku anebo na základě videa (Zhu a kol., 2015).
Liu a Wang popisuje metodu Mihail Popesca, která využívá k detekci pádu
zvukové senzory, jenž snímají hlasitý zvuk. Zvukovým senzorem zkoumal velikost
zvuku v prostoru k posouzení různých simulovaných situací pádů. Výsledky jeho
experimentu ukazují, že při nulové falešné detekci zařízení je míra detekce pádů pouze
70% a při 100% detekci pádu dochází až k 5 falešným detekcím za hodinu.
Problém je především v tom, že tyto zařízení detekují vysoký šum v pozadí a spouští tak
falešné oznamení (Liu a Wang, 2015).
Zhu a kol. uvádí, že Edouard Auvinet použil několik kamer snímajících lidské
tělo ve 3D prostoru pro detekci pádu. Při experimentu byly simulovány situace jako
jsou: dřep, pád, sednutí či lehnutí. Výsledky ukázaly, že při použití 4 a více kamer lze
dosáhnout až 99,7% přesnosti detekce pádu. Systémy pro detekci pádu na základě videa
jsou z výše uvedeného velmi přesné, avšak přináší řadu nevýhod:
•

oblast pro detekci pádu je omezena

•

vysoké náklady

•

špatná přenositelnost (Zhu a kol., 2015).

Ilustrace 22: Příklad kamerového systému pro detekci pádu (Wang a kol., 2020)
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Maneeprom a kol. vyvinuli systém Human Support Robot (HSR), který je
schopen pomoci osobám v seniorském věku. Robot může být ovládán samotným
uživatelem, rodinou, či pečující osobou. HSR zvládá běžné úkony jako jsou zvedání
či sundávání předmětů, někteří dokonce pomáhají seniorům vstát z postele, či se
přemístit na invalidní vozík.
Dále uvádí, že v Evropě již existují roboti, jenž se synchronizují s inteligentní
domácností a dokážou zprostředkovat pomoc v případě pádu a sledovat pomocí
fyziologických senzorů krevní tlak, zatímco například v Thajsku Robot Dinsow Mini
poskytuje uživatelům spíše funkci zábavy prostřednictvím poslechu hudby či sledování
videa, ale zvládá i telefonování propojením s chytrým telefonem (Maneeprom a kol.,
2019).

Ilustrace 23: Dinsow Mini robot (Maneeprom a
kol, 2019).
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Wright a Laing popisují projekt nových podlah, které vyhovují předpisům,
je zaměřený na snížení rizika poranění při pádu a zajištění podstatného snížení sily
během fáze nárazu. Ukazuje se, že některé podlahy nemají dobrý vliv na držení těla
a rovnováhu uživatele. Ve studii byly zkoumány podlahy Smart-Cell, SofTile a dále dva
základní pěnové povrchy Firm-Foam a Soft-Foam a nakonec standardní „tuhá“ podlaha.
Úkázalo se, že těžiště a tlakové rozpětí nebylo významně nižší u dvou nových podlah,
než u standardní podlahy. Pěnové podlahy měly výražně nižší tlakové rozpětí než
podlahy standardní. V této studii můžeme vidět, že nové podlahy SmartCell and SofTile
mají minimální vliv na rovnováhu uživatele (Wright a Laing, 2010).

Ilustrace 24: Fotografie a charakteristiky pěti podlah testovaných v této studii. Tento
test probíhal simulací kroku o síle 1000N pomocí tuhého tělesa ve tvaru nohy, které
bylo namontováno k testovacímu systému (Wright a Laing, 2010).
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5.2.4 Systémy pro detekci pádů v České republice
Systémy pro detekci pádů v České republice zažívají značný technologický
pokrok. Jedním s využívaných systémů je pádové a tísňové tlačítko na krk,
které zahrnuje funkci přivolání pomoci. Tento senzor je schopný detekovat náhodný pád
a následně vyslat signál centrále k přivolání pomoci.
Zároveň lze v případě náhlých zdravotních problému využít tísňové tlačítko
SOS, které taktéž vyšle signál k přivolání pomoci. Tento senzor je určený k nošení pod
oblečením a je připevněný šňůrkou na krku. Pro zajištění správné funkčnosti je nutné jej
nosit ve svislé poloze, aby nedocházelo k vysílání falešných poplachů (Zabezpečovací
zařízení, 2021).

Ilustrace 25: Pádové a tísňové tlačítko SPC Fall (Zabezpečovací zařízení, 2021).
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Dalším využívaným systémem je Bezdrátová signalizace AWS (Apos Wireless
System) s detekcí pádu. Je vhodný jak do zdravotnických zařízení, tak do rodin,
umožňuje přivolat pomoc, signalizovat nouzové stavy, pohyby na lůžku, a také odchody
s určených míst. Tento systém je stavebnicový a variabilní, lze jej postupně rozšiřovat
a dokáže pracovat i při výpadku elektrické energie (APOSBRNO, 2021).
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Služba vzdálené pomoci Protectu. Tento nositelný systém je navržený
pro každodenní 24 hodinové monitorování seniorů a nabízí jim pomoc na dálku
za jakékoliv situace. Protectu je chytré komunikační zařízení, které nabízí kontakt
s vyškoleným týmem asistentů, kteří jsou nepřetržitě připraveni pomoci. Zařízení
disponuje tlačítkem SOS, které po jeho stisknutí vyšle signál na centrálu asistentů
a do 60 sekund od stisknutí se ozve asistent, aby prověřil situaci a zprostředkoval
pomoc uživateli.
V případě, kdy je potřeba seniorovi pomoci přímo na místě, zavolá asistent
rodinu či záchranou službu. Dále je Protectu schopné rozeznat neobvyklé chování
uživatele (rozpoznání nehybnosti). Asistenční služba má informace o zdravotním stavu
uživatele a zároveň díky systému GSM lokalizace zná jeho přesnou polohu.
Protectu umožňuje uživateli soběstačnost a vědomí, že může žít naplno sám bez pocitu
strachu, jelikož je vždy někdo na blízku (Protectu, 2021).
Pokročilé chytré funkce Protectu:
•

detekce nehybnosti uživatele

•

automatické přijímání hovorů v režimu hlasitého odposlechu

•

dostupnost po celém světě

•

dlouhá výdrž baterie až 3 dny na jedno nabití

•

detailní informace o uživateli (míra aktivity v čase)
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Cena tohoto zařízení je 2 450Kč s DPH

Apple Watch Series 4 disponují vyspělým akcelerometrem s gyroskopem a jsou
schopné detekovat silný pád. V případě pádu vám hodinky poklepou na zápěstí, rozezní
alarm a zobrazí upozornění, dále uživatel může stisknout tísňové tlačítko “SOS“,
které je nastaveno na kontaktovaní přednastavené osoby či záchranné služby
nebo tlačítko: „Jsem v pořádku“, či “Zavřít“ upozornění (Apple Support, 2021).

Ilustrace 28: Apple Watch panel upozornění těžkého pádu
(Apple Support, 2021).

Pokud Apple Watch detekují aktivitu po pádu, vyčkají na reakci uživatele
a nekontaktují automaticky záchranné složky. V případě 60 sekundové nehybnosti
uživatele však automaticky zahájí hovor pro pomoc uživateli, po ukončení hovoru
zašlou nouzovým kontaktům zprávu s vaší polohou a informují je, že uživatel utrpěl pád
a byly pro vás vyslány záchranné složky (Apple Support, 2021).
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Fayad a Moustafa a kol. popisují mobilní aplikaci Family Heroes, jež má za úkol
kombinovat vědecké poznatky v souladu s sociálními potřebami seniorů k dosažení
monitorování zdravotní péče, kterou vyžadují.
Tato aplikace uživateli umožňuje:
•

soběstačnost, normální život bez strachu a nejistoty

•

možnost propojení s dalšími systémy pro detekci a prevenci pádů

•

snadná instalace, bezplatný software

•

bezprostřední informovanost rodiny či pečující osoby o případném úrazu
uživatele prostřednictvím hovoru
Jedinečnou kombinací tří technologii (nositelné zařízení, Microsoft Kinect

a mobilní aplikace) je zaručena maximální účinnost tohoto systému. Nashromážděná
data o uživateli se pomocí Wi-Fi automaticky odesílají na server, kde jsou uložena.
Kamera Kinect vypočítává koordinaci kloubů horní poloviny těla ve 3D prostoru.
Nositelné zařízení tohoto systému zastupují chytré hodinky, které jsou vybaveny vysoce
kvalitním akcelerometrem a gyroskopem pro detekci pádů a dalšími systémy: například
měření srdeční frekvence či měření tělesné teploty aj. (Fayad, Moustafa a kol. 2019).

Ilustrace 29: Mobilní aplikace Family Heroes (Fayad, Moustafa a kol., 2019).
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6

ZÁVĚR

Tato diplomová práce pojednává o nepříliš často zmiňované problematice pádů
seniorů, s kterými se však může setkat každý z nás. Proces stárnutí nelze zvrátit a i my
se můžeme dostat do situace, kdy ve stáří upadneme, zraníme se a budeme odkázáni na
pomoc druhých.
V této diplomové práci shrnujeme a rozebíráme poznatky o problematice pádu
seniorů z několika hledisek. Mnoho autorů zmiňuje zdravotní následky jako jsou
například zlomeniny krčku femuru a další úrazy, které mají následně nezanedbatelné
ekonomické důsledky, jenž zatěžují společnost a snižují kvalitu života těchto osob.
Několik autorů si všímá i faktorů “prevence“, které ovlivňují četnost pádů
seniorů a možnosti minimalizace závažnosti jejich důsledků (od nošení nevhodné obuvi,
k špatnému vybavení bytu seniora). Je důležité, aby bylo více v povědomí
odborné i laické společnosti, že prevence pádu seniorů začíná u pravidelných návštěv
lékaře a nekončí pouze u jejich fyzické aktivity, ale také u výběru vhodné fixační obuvi
či kompenzační pomůcky. Závažnějším důsledkům již vzniklého pádu mohou zabránit
systémy pro detekci pádu, které pomáhají včasnému přivolání pomoci.
Také

jsme

podali

náhled

do

principů

biomechaniky

pádů

seniorů.

Biomechanické znalosti jsou zásadní pro vývoj a vylepšování systému pro detekci pádů,
které jsou vzhledem k rostoucímu počtu starší populace stále více potřebné. Při
porovnání dnešních seniorů a seniorů z minulého století vidíme řadu odlišností. Jednou
z hlavních je, že senioři z počátku minulého století by byli nejspíš již po smrti, jelikož
průměrná délka života byla zhruba o 30 let nižší než dnes. Důvodem stále se
zvyšujícího věku seniorů je především moderní medicína a vysoká technologická
vyspělost.
Při bližším nahlédnutí do odborné literatury, vědeckých článků a studií jsme
zjistili, že jsou senioři a pečující osoby jen velmi málo informováni o problematice pádů
a možnostech jejich prevence. Bylo by tedy vhodné navýšit počet intervencí v této
oblasti, aby si starší lidé a pečující osoby více uvědomovali fatální následky pádů a měli
tak snahu se danou problematikou hlouběji zabývat.
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