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Abstrakt
Název:
Kvalita života u pacientů po cévní mozkové příhodě
(Patients' quality oflife after ischemie stroke)

Cile práce:
Cílem bakalářské práce (BP) je zhodnocení kvality života u mladých pacientek po cévní
mozkové

příhodě

na sociální

(CMP) pomocí kazuistik. Zjistit možnosti

zabezpečení,

těchto

pacientek s ohledem

rekvalifikaci a možnosti poskytnutí pomoci od neziskových

sdružení a institucí.

Metoda:
Vytvoření tří

kazuistik mladých pacientek po CMP,

uspořádání

do

přehledných

tabulek

a jejich porovnání vzhledem k cíli BP.

Výsledky:
Srovnáním kazuistik je patrné postupné zlepšování zdravotního stavu pacientek po
CMP a tím zvýšení kvality života.

Klíčová

slova:

Cévní mozková příhoda, kvalita života, mladí pacienti, rehabilitace, možnosti

4

uplatnění.

Abstract

Name ofbachelor's work:
Patients' quality oflife after ischemie stroke

Aims of the bachelor's work:
The aim of the bachelor' s work is to analyze young patients' quality of life after
ischemie stroke trough the use of casuistries. To find out possibilities of patients with
regard to social security, requalification and possibilities of help from unprofitable
associations and institutions.

Method:
Creation of three casuistries of young patients after CMP, ordering into synoptic tables
and their comparison regarding aim ofbachelor's work.

Results:
Though confrontation casuistries you can see improving of health condition of patients
after CMP and increasing quality oflife.

Key words:
Ischemie stroke, quality oflife, young patients, rehabilitation, possibilities ofuse.
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1 Uvod
Úvodem bych se chtěla zmínit o tom, proč jsem si vybrala toto téma bakalářské
práce. Jedním z důvodů bylo moje

zaměstnání

- pracuji jako fyzioterapeutka na

Neurologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové (FNHK) a vice než šest let
pacientů

se specializuji na problematiku
bylo, že jsem

chtěla,

uzdravením, ale že i

člověka.

postihnout i mladého
mi jsou

věkem

uvědomili,

abychom si

onemocnění,

po cévní mozkové
že ne každé

příhodě.

Dalším

důvodem

onemocnění končí

které je spíše spojováno s lidmi vyššího

plným

věku může

Pacientky, o kterých jsem se rozhodla napsat tuto práci
měla

velice blízké a

přijetí

až do

onemocnění

mozku

jsem je možnost sledovat od

současnosti.

Cévní mozkové

příhody představují

jedno z nejzávažnějších

třetí nejčastější příčinou

ajsou, po infarktech myokardu a zhoubných nádorech,

smrti.

Pokroky v diagnostice a léčbě výrazně zlepšily přežití po CMP. Cévní mozkové příhody
však stále

představuji

Zlepšená kvalita
postižených. Asi
soběstačnosti

nároky na

a

závažný zdravotní, ekonomický a

léčby

problém.

v akutní fázi prodloužila dobu života a snížila mortalitu

třicet pět

zůstane

procent nemocných po

prodělané

CMP nedosáhne

trvale závislých na dlouhodobé zdravotní

finanční zajištění.

a tato postižení jsou

společensko-sociální

péči

s vysokými

Nemocní jsou postiženi ve smyslu fyzickém i duševním,

předmětem rehabilitační léčby

jejímž cílem je dosáhnout co

nejvyšší možné kvality života pacienta. (Kalita et al., 2006)
U

většiny pacientů

po CMP je

návratu do svého domova. Dále je
určité

procento

pacientů prodělá

schopen se vrátit k původnímu
kurzy umožní návrat do
Obsahem mé

u pacientů po CMP také

potřeba

CMP ve

dosažení

soběstačnosti

uvažovat o návratu do
věku

zaměstnání

společnosti

bakalářské

důležité

je

s možností

zaměstnání,

jelikož

pod padesát let. Pokud není pacient
důležitá

rekvalifikace.

Rekvalifikační

a tím i zlepšení kvality života.

práce je tedy vedle teoretických hledisek kvality života

nastínění

problematiky mladých pacientů,

kteří

CMP prodělali.

Zabývala jsem se jakým způsobem lze zlepšit kvalitu jejich života a jaká sdružení, která
se zabývají pomocí pacientům po CMP mohou kontaktovat.
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2 Část teoretická
2.1 Úvod do problematiky cévních mozkových příhod
2.1.1 Definice
Cévní mozkové

příhody

jsou podle WHO (World Health Organization)

definovány jako rychle se rozvíjející ložiskové,

občas

i celkové

příznaky

mozkové funkce trvající déle než 24 hodin nebo

končící

přítomnosti

(Nevšímalová,

jiné zjevné

příčiny

než cévního

původu.

poruchy

smrtí nemocného, bez
Růžička,

Tichý,

2002)

2.1.2 Epidemiologie
Ischemické CMP jsou ve většině případů komplikací aterosklerotického procesu,
jehož výskyt stoupá s věkem. Zatímco u osob mladších 40 let je

roční

incidence

CMP 5 - 1OI 100 000, u osob starších 65 let stoupá na 1000 - 2000 I 100 000.
Incidence intracerebrálni hemoragie ve
60 I 100 000 osob a lze

předpokládat

věkovém

její další

rozmezí 45 - 84 let

nárůst

činí

26-

v souvislosti se zvyšujícím se

používáním trombolytik v léčbě ischemické choroby

srdeční

a mozkové ischémie.

Incidence subarachnoidálního krvácení (SAK) je l l - 20 I 100 000 osob. Nejvyšší
výskyt SAK. je mezi 40. až 60. rokem, může se však objevit kdykoliv v průběhu života.
Od

počátku

70. let dvacátého století byl ve

zaznamenáván významný pokles incidence CMP,
důsledně prováděné

vyspělých

pravděpodobně

zemích

světa

jako výsledek

primární prevence. Tento pokles byl však pouze

přechodný,

protože v posledních letech výskyt CMP v důsledku stárnutí populace znovu stoupá.
Správná,

účinná

prevence a

medicíny. (Waberžinek,

léčba

Krajíčková,

CMP jsou proto

et al., 2006)
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důležitým

úkolem

současné

2.1.3 Rizikové faktory cévní mozkové příhody
2.1.3 .1 Definice
"Rizikové faktory CMP jsou takové
důsledku
nestačí

děje

a procesy, jejichž působení v konečném

vede ke snížení rychlosti a objemu krevního proudu na takovou hodnotu, která

k nasycení mozkové

tkáně

kyslíkem a k odplavování produktů metabolismu. "

(Kalvach et al., 1997)

2.1.3 .2 Faktory neov1ivnitelné
Věk

rizikových

-

nepříznivý účinek

faktorů

CMP se podstatným

způsobem

ve vyšších věkových kategoriích. (Waberžinek,
Pohlaví- muži mají

v mladším

stejného

či

faktorům,

podobného

(Jedlička,

et al., 2006)

cévní mozkové
mužů

příhody

zejména

vyplývá z různého

věku

Keller, et al., 2005)

anamnéza CMP u jednoho z rodičů znamená zvýšené riziko

CMP pro potomky. Podílí se na
dispozice k rizikovým

Krajíčková,

mezi CMP žen a

a hormonální situace při jejich vzniku.
zátěž-

podílejí na zvýšené incidenci CMP

větší pravděpodobnost

věku. Většina rozdílů

Rodinná

nárůst

stárnutí na kardiovaskulární aparát, výskyt a

prostředí

něm

více

mechanizmů včetně

genetického vybavení,

diabetes, arteriální hypertenze, ale také sdílení vlivu
a životm'ho stylu. (Waberžinek,

Krajíčková

a kol.,

2006)
Rasa I etnikum -

příslušníci

hemoragické, než obyvatelstvo bílé.

černé

(Jedlička,

10

rasy mají

větší

riziko CMP,

Keller, et al., 2005)

zvláště

2.1.3.3 Faktory ovlivnitelné
Arteriální hypertenze -

představuje nejvýznamnější

ischemických i hemoragických mozkových

příhod.

rizikový faktor pro vznik

Riziko CMP roste v závislosti na

zvyšování systolického i diastolického tlaku krve. Systematické vyhledávání a správná
léčba

arteriální hypertenze je v

současnosti nejefektivnějším prostředkem

ke snížení

incidence CMP. (Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)
Srdeční

choroby - mezi příčinami vedoucími k ischemické CMP se

onemocnění

srdce považuje za velmi významné. (Kalvach, et al., 1997)

Diabetes

mellitus

diabetici

mají

zvýšenou

aterosklerotického procesu i zvýšenou prevalenci rizikových

dispozici
faktorů

k

rozvOJI

CMP, zejména

arteriální hypertenze, obezity a dyslipidémie. (Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)
Kouření- kouření významně

zvyšuje incidenci infarktu myokardu a onemocnění

periferních tepen. Ve vztahu k CMP výsledky jednotlivých studií nebyly dlouho
přesvědčivé.

Teprve v druhé

polovině

80. let dvacátého století byly publikovány práce,

které prokázaly 1,5krát zvýšené riziko CMP u

kuřáků.

Vysoce rizikové je

kouření

pro

karotické tepny. (Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)

Alkohol- dlouhodobé požívání alkoholu v dávkách pod 20 g denně má ochranný
účinek před

ischemickou CMP, v dávkách nad 60 g

ischemické i hemoragické CMP.

Hyperlipidémie-

změny

(Jedlička,

denně

má rizikový

účinek

pro

Keller, et al., 2005)

lipidového spektra jsou

jako rizikový faktor pro vývoj ischemické choroby

tradičně

chápány a potvrzeny

srdeční. Jednoznačná

souvislost

poruch lipidového spektra a rizika ischemického iktu nebyla prokázána. (Waberžinek,
Krajíčková,

et al., 2006)

Obezita - u hemoragické příhody nemá přímý etiologický význam. Obezita však
podporuje hypertenzi,
(Jedlička,

sekundárně

hemoragické

příhody

akcelerovat.

Keller, et al., 2005)

Hormonální
není

čímž může

definitivně

s kouřením.

substituční léčba

-

přesná

souvislost s perorálními kontraceptivy

stanovena. Zvýšení rizika CMP je

(Jedlička,

Keller, et al., 2005)

ll

při

kombinaci kontraceptiv

Orální kontraceptiva - riziko CMP u žen, které užívají orální kontraceptiva je
malé, pokud nejsou nositelkami dalších vaskulárních rizik.
způsobem

zvýšit s narůstajícím

migrény

nebo

Krajíčková,

již

věkem

prodělaných

ženy,

Může

přítomností kouření,

tromboembolických

se podstatným

arteriální hypertenze,

komplikací.

(Waberžinek,

et al., 2006)

Zvýšený ftbrinogen - zvýšená pohotovost k hemostáze zvyšuje rizika trombózy
a snižuje fluiditu krve.

(Jedlička,

Keller, et al., 2005)

2.1.4 Cévní zásobení mozku
Mozek je zásobován
vnitřními

magistrátními

přívodnými

tepnami: párovými

karotidami a vertebrálními artériemi, které se spojují v artérii bazilární.

Prostřednictvím
Willisův

čtyřmi

okruh,

komunikujících artérií
nesmírně důležitou

vytvářejí

tyto tepny na

spodině

spojku nejen mezi karotickým a vertebrobazilámím

povodím, ale též mezi pravou a levou stranou mozkové cirkulace.
umožňuje

mozku tzv.

Willisův

okruh

redistribuci krve z dobře zásobených oblastí mozku do oblastí insuficietních a

kompenzuje tak nebezpečí vzniku lokální ischémie. Morfologicky normální a funkčně
zdatný cévní systém mozku je podmínkou optimální mozkové cirkulace. (Nevšímalová,
Růžička,

Tichý, 2002)

2.1.5 Typy cévních mozkových příhod
Cévní mozkové při'hody se dělí na tři typy: Ischemické cévní mozkové při'hody
se vyskytují zhruba v 80 %. Hemoragické cévní mozkové

příhody

se

dělí

na

intracerebrální hemoragii, která se vyskytuje v 15% a na subarachnoidální hemoragii
s výskytem okolo 5 %. Ischemické ikty vznikají zejména v karotickém povodí, ikty ve
vertebrobazilámfm povodí představují zhruba 20 % všech ischemických iktů. (Kalita, et
al., 2006)
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2.1.5.1 Cévní mozková příhoda ischemická
Ischemický polostín (ischemie penumbra)

Ve většině případů selhává mozkový průtok jen částečně a obranné mechanismy
zajistí zbytkovou mozkovou perfúzi. Ta

umožňuje různé stupně přežití,

v periferních partiích postiženého ložiska. Je-li ztráta funkce
k původnímu výkonu, díky zachované životaschopnosti
dotyčná tkáň

přechodná

zejména
a vrátí

nečinných neuronů říkáme,

se nacházela ve stavu ischemického polostínu.

(Jedlička,

že

Keller, et al.,

2005)
Při

akutní CMP

představuje

ischemický polostín tkáň bezprostředně obklopující

oblast infarktu. Na včasnosti obnovy dostatečné mozkové perfúze závisí její další vývoj,
který se může vyvíjet směrem k plné funkční úpravě, nebo v opačném případě k zániku
mozkových

buněk

a tím k rozšíření ložiska infarktu. (Waberžinek,

Krajíčková,

et al.,

2006)

Etiopatogeneze
příhody

Ischemické cévní mozkové
mozkové perfúze

části

vznikají v dúsledku kritického snížení

mozku nebo celého mozku.

Tvoří přibližně

80% všech CMP.

(Nevšímalová, Růžička, Tichý, 2002)
Přlčiny

mozkové ischémie

Příčiny

cévních mozkových

příhod

ložiskovou hypoxii, jednak celkové,
Ložiskové

příčiny

způsobující

zodpovědné

za

difúzní hypoxické postižení mozku.

mohou být vaskulámí, kardiální a hematologické. Z vaskulárních

příčin

je

může

být hypoxická,

Růžička,

mohou být jednak lokální,

nejvýznamnějším onemocněním
stagnační,

ateroskleróza. Celková mozková hypoxie

anemická nebo z reologických

Tichý, 2002)
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příčin.

(Nevšímalová,

Klinický obraz
Klinický obraz u ischemických cévních mozkových

příhod

je

značně

variabilní

v závislosti na lokalizaci hypoxie, jejím rozsahu, rychlosti jejího vzniku, celkovém
zdravotním stavu nemocného, preventivní
péče

léčbě, kvalitě

a

včasnosti

urgentní intenzívní

v samém začátku onemocnění. (Nevšímalová, Růžička, Tichý, 2002)

•

Ischémie v karotickém povodí
Při

nebo její

ischémii v karotickém povodí
větve,

může

být postižena samotná a. karotis interna

velké povrchní nebo malé perforující artérie a arteria ophthalmica.

Podle lokalizace a rozsahu hypoxického ložiska se objevují
kortikosubkortikálních oblastí

čelního,

temenního

příznaky

a spánkového

z postižení

laloku nebo

z hlubokých struktur mozkové hemisféry.

- arteria cerebri media- klasickým obrazem je kontralaterální porucha hybnosti,
více

vyjádřená

na horní

končetině, především akrálně,

a v oblasti mimického svalstva.

Častým nálezem je též kontralaterální porucha citlivosti a kontralaterální homonymní

hemianopsie. Porucha symbolických funkcí je

příznakem

léze dominantní hemisféry,

anozognózie, ztráta kontralaterální pozornosti nebo neglect syndrom jsou naopak
známkou postižení hemisféry nedominantní. Častá je deviace očí, někdy i hlavy, ke
straně

léze. Následkem bývá typické Wernickeovo-Mannovo držení s flexí a addukcí

horní

končetiny

Růžička,

a extenzí

končetiny

dolní s cirkumdukcí

při chůzi.

(Nevšímalová,

Tichý, 2002)

- arteria cerebri anterior - ischémie v tomto povodí je provázena

rovněž

kontralaterální hemiparézou, avšak s výraznějším postižením dolní končetiny.

- arteria ophthalmica nebo

ztrátě

při

ischémii v tomto povodí dochází k náhlému zamlžení

vizu na stejnostranném oku,

často

jen prchavého charakteru (amaurosis

fugax).

- arteria karotis interna - příznaky postižení celého kmene arteria karotis interna
jsou

nejčastěji

Růžička,

stejné jako

při

ischémii v povodí

Tichý, 2002)
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střední

mozkové tepny. (Nevšímalová,

•

Ischémie v povodí vertebrobazilámím
Při

ischémii ve vertebrobazilámím povodí může být postižena arteria vertebralis,

arteria basilaris, arteria cerebri posterior,

mozečkové

tepny nebo tepny mozkového

kmene.
- arteria cerebri posterior - pro ischémii v tomto povodí jsou charakteristické

poruchy zrakové.(Nevšímalová, Růžička, Tichý, 2002)
pro ischémii v tomto povodí

- arteria cerebelli posterior inferior -

Je

charakteristická homolaterální neocerebelámí symptomatologie, postižení V. hlavového
nervu,

kontralaterálně

je

přítomna

disociovaná porucha

čití

syringomyelického typu na

trupu a na končetinách. Bolesti hlavy, vestibulární syndrom, poruchy polykání, chrapot
a škytavka jsou rovněž typickým obrazem. (Nevšímalová, Růžička, Tichý, 2002)
- arteria basilaris, arteria vertebralispři

ischémii jednotlivých jejich

obrazů.

větví

nebo

příznaky

může

z postižení jsou obdobné jako

jít o kombinace

těchto

klinických

(Nevšímalová, Růžička, Tichý, 2002)

Typy mozkové ischémie

Podle dynamiky progrese a regrese cévních mozkových

příhod můžeme

rozlišovat několik typů mozkové ischémie: (Nevšímalová, Růžička, Tichý, 2002)
•

Transientní ischemický neurologický deficit (TIA) - je epizoda ložiskových
příznaků

v důsledku nedostatečného zásobení mozku krví, mizí do 24 hodin bez

reziduí.
•

Reverzibilní ischemický neurologický deficit (RIND) - je obdobou TIA, jen
úprava bez

následků

je do jednoho týdne. TIA a RIND jsou významnými

varovnými příznaky hrozícího iktu.
•

Progredující iktus - jedná se o

postupně narůstající

klinickou symptomatologii

vlivem zhoršující se ložiskové mozkové hypoxie.
•

Dokončený

iktus - klinický obraz se po 24 hodinách

Obenberger, 2004)
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nemění.

(Seidl,

Ischemická CMP u mladých nemocných
Zvláštní skupinu

tvoří

cévní mozkové

příhody

u mladých nemocných (young

stroke), tj. mladších 45 let, které se podílejí asi 3% až 4% na celkovém
Z hlediska etiopatogenetického je jako
málo

pravděpodobná

příčina

ischemické CMP v této

aterosklerotická angiopatie.

jsou kardiální patologie, zejména abnormity
embolizace ze žilních pletení dolních

Pravděpodobnější

síňového

končetin

a

počtu

věkové

CMP.

kategorii

častější příčinou

septa. Ty jsou cestou možné

nebo pánve.

Při

jejich vyhledávání je

vyšetření

nezbytné použít transezofageálni metody ultrazvukového

srdce,

eventuelně

doplněné kontrastní echokardiografif. Častěji ve srovnání s celou populací v této
skupině

nemocných

zjišťujeme

některou

z výše uvedených neaterosklerotických
může

vaskulopatií a koagulopatií. Mozkový infarkt u mladých žen
v souvislosti s užíváním orálních kontraceptiv. Je
působením

zřejmě způsoben prokoagulačním

estrogenu. Kontraceptiva 2. a 3. generace s malým obsahem

zvyšují riziko ischemické komplikace jen málo. Toto riziko však
s délkou

léčby,

cévního

onemocnění.

s věkem nad 35 let a s

přítomností

mladých osob užívání drog.

častěji

je

všech dalších rizikových

příčinou

Předpokladem úspěšného

neobjasněných
větší, některé

Navzdory rozsáhlému pátrání však

stoupá
faktorů

často předchází

ischemických CMP u

pátrání po

podrobné hematologické, imunologické, kardiologické, UZ,
vyšetření.

estrogenů

mnohonásobně

Vzniku mozkového infarktu u mladých osob

akutní alkoholová intoxikace, také stále

MRl

vzniknout

časné

příčině

CMP je

angiografické a CT či

zůstává

podíl etiologicky

ischemických CMP u mladých nemocných ve srovnání s celou populací

práce uvádějí až 60 %. (Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)
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2.1.5.2 Mozková hemoragie
Etiopatogeneze
Krvácení do mozkové
z mozkových artérií.
mortalitou než

Tvoří

příhody

tkáně

vzniká v důsledku ruptury cévní

15 % všech cévních

ischemické. Krvácení

onemocněni

může

být

stěny některé

mozku a je zatíženo

větší

tříštivé, ohraničené

nebo

globózní, a to v závislosti na výši krevního tlaku, velikosti ruptury cévní

stěny

a odporu

okolní tkáně. (Nevšímalová, Růžička, Tichý, 2002)

Příčiny

mozkové hemoragie

Příčinou

intracerebrálního krváceni jsou arteriální hypertenze, arteriovenózní
léčby,

malformace, hemoragie vzniklé jako komplikace medikamentózní
a koagulopatie, amyloidní angiopatie. (Nevšímalová,

Růžička,

angiopatie

Tichý, 2002)

Klinický obraz mozkových hemoragií
Klinické

příznaky

parenchymového krvácení záleží na jeho

rozsahu, rychlosti vzniku,

kompenzačních

mechanismech mozkové

příčině,
tkáně

lokalizaci,

a celkovém

zdravotním stavu nemocného. (Nevšímalová, Růžička, Tichý, 2002)

•

Centrální

tříštivé

hemoragie - jsou v klinickém obraze charakterizovány

kombinací ložiskových projevů a příznaků

akutně

vzniklé nitrolební hypertenze,

obvykle s poruchou vědomí. Nemocný má bolesti hlavy,
inkontinentní, bývá červený v obličeji,
•

častý je

vědomí

syrnptomatologie,

je

výjimečná,

téměř

u

třetiny

zvrací,

může

být

vzestup teploty.

Subkortikální globózní hemoragie - probíhají
porucha

často

méně

dramaticky,

významnější

v popředí je náhle vzniklá ložisková

nemocných se krvácení manifestuje fokálním

epileptickým záchvatem. (Nevšimalová, Růžička, Tichý, 2002)
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•

Mozečková

krvácení - jsou obvykle závažná, nebývají

včas

Náhlá bolest hlavy, nauzea, zvracení, porucha stoje a

diagnostikována.

chůze

s rozvojem

homolaterální neocerebelární a vestibulární symptomatologie bývá

přičítána

ischemickému postižení vertebrobazilárního povodí.
•

Krvácení do mozkového kmene - je doprovázeno klinickou kmenovou
symptomatologií podle lokalizace krvácení. (Nevšímalová,

Růžička,

Tichý,

2002)

2.1.4.3 Subarachnoidální krvácení
Etiopatogeneze

Subarachnoidální krvácení (SAK) je závažné neurologické
s vysokou mortalitou.

Tvoří přibližně

Příčiny subarachnoidálního
Nejčastější příčinou

onemocnění

5 % z celkového počtu CMP.

krvácení

je ruptura aneuryzmatu tepen Willisova okruhu a

odstupů

hlavních mozkových artérií.

Klinický obraz subarachnoidálního krváceni

Klinický obraz SAK je závislý na rychlosti krvácení a jeho rozsahu. Je
charakterizován velmi náhlou a prudkou bolestí hlavy,
defekaci,

rozčilení

apod. Nemocný

může

často při tělesné

námaze,

mít nauzeu a zvracet, bývá fotofobický.

Typickým nálezem je postupný rozvoj meningeálního syndromu. Opozice šíje

začíná

být patrna do několika málo hodin po krvácení, ostatní meningeální příznaky se obvykle
plně

vyvinou do 24 hodin.
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Vzhledem k tomu, že

léčebná

strategie i prognóza

onemocnění

je z velké

části

závislá na stavu pacienta, slouží objektivní nález jako podklad pro klinickou klasifikaci.
Používá se stupnice podle Hunta a Hesse- tzv. grading system:
stupeň

I

- bez klinických příznaků

stupeň

II

-prudká bolest hlavy, žádné ložiskové příznaky

stupeň

III

- somnolence, lehké ložiskové příznaky

stupeň

IV

- sopor, významné ložiskové příznaky

stupeň

V

- kóma

(Nevšímalová, Růžička, Tichý, 2002)

2.1.5.4 Diagnostika
Základem diagnostiky CMP je podrobný rozbor anamnestických

údajů

a klinického obrazu onemocnění společně s posouzením nálezů urgentně provedených
laboratorních a instrumentálních

vyšetření.

Dominantní postaveními mají v tomto

procesu zobrazovací metody. (Nevšímalová, Růžička, Tichý, 2002)

Výpočetní tomografie

(computer tomography - CT)

CT diagnostika ischemických cévních lézí Je komplikovaná.
změny

tomografie je schopna zobrazit pouze strukturální
vyvíjejí

postupně

v průběhu

několika

hodin, až

Růžička,

malatického ložiska, které se

několika

v prvních hodinách po vzniku ischemické CMP

Výpočetní

dní. Proto bude CT nález

většinou

negativní. (Nevšímalová,

Tichý, 2002)

CT

vyšetření

je metodou první volby v případě

podezření

na akutní SAK.

Zobrazí množství a lokalizaci krve v subarachnoidálních prostorách, také ložisko
parenchymového hematomu a velikost mozkových komor. Spolehlivost CT metody
v detekci krve v subarachnoidálních prostorách není 100 %, negativní výsledek možnost
SAK nevyloučí. Pozitivita CT vyšetření klesá s časovým odstupem od vzniku krvácení.
(Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)
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Sonografické vyšetření
Sonografické
průtoku

vyšetření

pomocí ultrazvuku poskytuje významné informace o

krve cévou (Doppler), o morfologických
vyšetření

sonografie). Toto

tepen na krku. S velkou

provádíme máme-li

změnách

podezření

pravděpodobností může

cévní

stěny

(duplexní

na postižení magistrátních

prokázat stenózu karotidy i

stupeň

stenózy. Pokud by byl indikován chirurgický výkon, je nutno doplnit sonografické
vyšetření

angiografií. Také poskytuje informace o organických a hemodynamických

změnách

v oblasti srdce a aorty (echokardiografie). V porovnání s transtorakální

echokardiografií transezofageální

vyšetření

citlivěji

zobrazí levou

srdeční

síň

a počáteční úsek aorty, oblasti, které etiopatogenezi CMP hrají významnou roli.
(Nevšímalová, Růžička, Tichý, 2002)

Angiografie (AG)
Většinou

se provádí standardní AG s aplikací kontrastní látky do cévního

mozkového řečiště pomocí katetrizace. Angiografie nám ukáže sklerotické změny,
stenózy a
změn,

uzávěry

také

při

cév. AG je suverénní metodou pro

podezření

průkaz

kongenitálních cévních

na aneurysma nebo arteriovenózní malformace. AG

indikujeme vždy před operací. (Nebudová, 1999)

Panangiografie (PA G)
Vyšetření

všech mozkových povodí.

Vyloučí vícečetné

léze. (Seidl, Obenberger,

2004)

Vyšetření likvoru

Lehké SAK krvácení nemusí CT odhalit a v tomto

případě

je

vyšetření

likvoru

rozhodující. U zcela lehkých krvácení, kdy hrozí těžší nebo i letální recidiva, nemusí
být ani makroskopicky zjistitelná příměs krve, ale

vyšetření

moku spektrofotometricky

prokáže krevní barviva, a tak správnou diagnózu. (Nebudová, 1999)
Odběr

likvoru u SAK má svá

krvácení, a proto by toto

vyšetření mělo

nebezpečí spočívající

v možnosti obnovení

následovat až po CT a to pouze v případě, že

CT je negativní. (Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)
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Magnetická rezonance (Magnetic Resonance - MR)
Předností

MR je

čerstvých hematomů

časnější

detekce ischemického ložiska, naopak detekce

není tak. jednoznačná jako na CT. (Nebudová, 1999)

Magneticko-rezonanční zobrazování (Magnetic

Resonance Imaging - MRl)

Prokáže nám hemosiderin v subarachnoidálních prostorách
kdy CT

vyšetření

ještě

s odstupem,

již selhává. MR dokáže zobrazit trombozované aneuryzma, které

nemusí být zachyceno angiograficky. (Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)

Digitální subtrakční angiografie (DSA)
subtrakční

Digitální
nálezu.

Umožňuje

angiografie Je

počítačové

zpracování angiografického

detailní morfologické zobrazení cévního

řečiště

obliterací, aneuryzmatu a jiných cévních anomálií, také cévních
zásadní význam

především při

s průkazem stenóz,
spazmů.

DSA má

angiochirurgických a endovaskulárních intervencích.

(Nevšímalová, Růžička, Tichý, 2002)

Single-Photon Emission Computed Tomography (SPECT)
Pomocí této metody lze zjistit

stupeň

perfúze

při

ischemickém nebo jiném

lokálním postižení. (Nebudová, 1999)

Pozitronová emisní tomografie (PET)
Umožňuje

poznání

funkčních

poruch mozkové

tkáně.

Její pomocí je možno

zjistit metabolický obrat v jednotlivých mozkových oblastech, kde nejsou strukturální
léze a CT nebo MR je neodhalí. (Nebudová, 1999)
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2.1.5.5

Léčba

Konzervativní léčba ischemické CMP

Dostatečná

oxygenace

U nemocných s poruchou
měla

Protože hypoxie by

vědomí

je

důležité

zajistit volné dýchací cesty.

za následek další zhoršení mozkového poškození.

(Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)

Regulace krevního tlaku (TK)
Přechodné

k zajištění

zvýšení TK povazuJeme za

dostatečné

hodnotám by,

zvláště

kompenzační

mechanizmus sloužící

mozkové perfúze. Agresivní snížení TK k normotenzním

u nemocných s preexistujicí arteriální hypertenzí, vedlo progresi

ischemického ložiska. Pouze v případě ohroženi vitálních funkcí snižujeme TK v akutní
fázi ischemické CMP pod hodnotu systolického tlaku 180 mm Hg. (Waberžinek,
Krajíčková,

et al., 2006)

Vodní a elektrolytová bilance
K dosažení správné bilance tekutin je sledování jejich denního

příjmu

a výdeje.

(Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)

Dostatečný

energetický přísun

Dostatečné nutriční zajištění

dnech akutní CMP s poměrně
Krajíčková,

je nutné u nemocných v bezvědomí nebo v prvních

často vyjádřenými

poruchami polykání. (Waberžinek,

et al., 2006)

Prevence trombotických a zánětlivých komplikací
Je

prováděna

profylaktickými

opatřeními

mezi které

patří

rehabilitace, bandáže

dolních končetin a aplikace heparinu. (Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)
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Opatření

k ovlivnění mozkového edému

Mozkový edém je hlavní
edém

ovlivňujeme

příčinou

smrti v prvních dnech po CMP. Mozkový

snížením intrakraniálního tlaku farmakoterapií - mannitol, glycerol

a hypertonický roztok NaCl. Snížení intrakraniálního tlaku také dosáhneme polohou na
zádech s elevací horní poloviny

těla včetně

hlavy

nejméně

o 20

stupňů

k umožnění

optimálního žilního návratu. (Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)

Neuroprotektivní léčba
Je

zaměřena hlavně

na oblast ischemického polostínu a tedy na

nejčasnější

období vznikání CMP, tj. první hodiny až dny. (Nebudová, 1999)
Reologická léčba
Umožňuje

snížit viskozitu krve, která je
erytrocytů,

hematokritem, neformovatelností a agregací

ovlivňována

agregací

řadou

destiček

faktorů:

a viskozitou

plazmy. (Nebudová, 1999)

Trombolytická léčba
Časový faktor hraje rozhodující úlohu pro použití systémové trombolýzy.

Interval od vzniku iktu do stanovení diagnózy je tzv. terapeutické okno. Za
limit provedení trombolýzy se považují

tři

bezpečný

hodiny od vzniku iktu. Rozsah zobrazené

malácie, větší než 33 %teritoria dané cévy, není vhodný k trombolytické léčbě (až 85%
komplikací). Postup je progresivní, je nutno

pečlivě

zvážit kontraindikace. (Seidl,

Obenberger, 2004)

Antikoagulační léčba

Je indikována v souvislosti s CMP jako prevence opakované kardiogenní
embolizace, prevence hluboké flebotrombózy dolních končetin u imobilních nemocných
a jako léčba již vzniklé flebotrombózy dolních končetin.
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Chirurgická léčba ischemické CMP

Akutní karotická endarterektomie (CEA)
Provádí se u nemocného s akutní okluzí tepny, která vznikla jako komplikace
preventivní CEA

či

angiografického

vyšetření

a u nemocného s více jak 70% stenózou

extrakraniální části karotické tepny. (Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)

Intrakraniální embolektomie
Nová metoda, kterou umožnilo zavedení mikroskopu v neurochirurgii. Provádí
se jen u vybraných případů ischemické CMP. Záleží na faktorech, kterými jsou
limit,

umístění

embolu,

funkční

kolaterální

oběh,

časový

nedevastující mozkové poškození.

(Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)

Dekompresivní kraniotomie
Je

zvažována v případě

konzervativní antiedematózní

expanzivně

léčba

selhala.V

se

chovajícího

případě

infarktu, jestliže

hemisferálního infarktu je

používána zřídka. Častěji je používána v případě rozsáhlého mozečkového infarktu
hrozícího sekundární kompresí mozkového kmene. (Waberžinek,

Krajíčková,

et al.,

2006)

Karotická endarterektomie
Provádí se v rámci sekundární prevence, je
aterosklerotických stenóz extrakraniálních
výkon preventivní, který v případě již

úseků

proběhlé

zaměřena především

karotid. V naprosté

většině

na korekci
se jedná o

TIA má v dalším období snížit riziko

vzniku mozkového infarktu. (Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)

Perkutánní transluminální angioplastika (PTA)
Jedná se o endovaskulární výkon v rámci sekundární prevence. Provádí se
prostřednictvím

mikrokatétru

opatřeného

balonkem a zavedeného do místa arteriální

stenózy. Dilatace zúženého lumina tepny se docílí pomocí insuflace balonku.
(Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)
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Konzervativní léčba mozkových krvácení

Cílem konzervativní

léčby

mozkových krvácení je prevence a

léčba

zvýšeného

intrakraniálního tlaku. Intrakraniální hypertenzi je třeba léčit, protože ve svém důsledku
vede ke snížení mozkového

průtoku

s dalším zhoršením mozkových funkcí.

(Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)
Samotný hematom

nemůžeme

ovlivnit, a proto se

eventuelně léčení

základních vitálních funkcí a prevenci,
sekundárních

změn,

tj.

hlavně

léčba

omezuje na udržení

vzniklých následných

edému mozku, a tím nitrolební hypertenze. (Nebudová,

1999)

Chirurgická léčba mozkových krvácení

Mozková krvácení, která jsou vhodná pro chirurgické řešení jsou krvácení, která
se chovají
zpočátku

zřetelně expanzivně, popř.

nebyl

příliš

zhoršující se celkový stav nemocného, který

alterován. (Nebudová, 1999) Smyslem chirurgické

evakuace hematomu, je

včasné odstranění

tlaku hematomu na okolní

tkáň

léčby

-

ve snaze

zabránit tak dalšímu zhoršení v důsledku sekundárního mozkového poškození.
(Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)

Konzervativní léčba SAK

Pod konzervativní

léčbu

SAK bychom mohli

komplikací již vzniklého SAK. Mezi tyto komplikace

zařadit
patří

prevenci a

léčbu

mozkové vazospazmy,

recidiva krvácení, hydrocefalus, hyponatrémie. (Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)

Chirurgická léčba SAK

Neurochirurgický zásah
kontroly mikroskopem.
na

krčky

v nasazení svorky na

krček

aneuryzmatu za

operace trvá obvykle několik hodin. Nasazením svorek

všech aneuryzmat je nemocný uzdraven. Akutní operace je možná do

od ruptury,
třech

Náročná

spočívá

později

tří dnů

hrozí spazmy s vážnými následky. Odložená operace se provádí po

týdnech absolutního klidu na lůžku. (Seidl, Obenberger, 2004)
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Endovaskulární ošetření SAK
Výrazný

pokrok

v rozvoji

endovaskulámích

metod

umožnil

ošetření

aneuryzmat, která do této doby nebyla považována za léčitelná ať již vzhledem k jejich
morfologii a lokalizaci, nebo pro
je možnost
zjištěná

během

těžký

jednoho výkonu

stav nemocného.Výhodou endovaskulární

ošetřit kromě

léčby

krvácejícího aneuryzmatu i další

aneuryzmata. (Waberžinek, Krajíčková, et al., 2006)

Rehabilitace
Je velmi významnou složkou v léčbě CMP. Dá se říci, že následky po CMP jsou
přímo úměrné kvalitě

a

intenzitě léčebné

rehabilitace od samého

začátku

CMP.

(Nebudová, 1999)
Z pohledu rehabilitace došlo během nedávné doby k velkým změnám, především
pokud jde o facilitaci centrálního nervového systému, která se doporučuje ještě v období
zcela akutního stadia cévní mozkové příhody. (Pfeiffer,2007)
Rehabilitaci zahajujeme ihned po stabilizaci vitálních funkcí polohováním,
facilitačními

technikami a pasivními pohyby postižených

rehabilitace je

důležité

provést vstupní kineziologické

obsahovat anamnestické údaje,
svalového

tonu,

a zánikových,
ve stoji a

vyšetření

šlachookosticových

orientační vyšetření

při chůzi), eventuelně

končetin. Před
vyšetření,

které by

pacienta pohledem, pohmatem,
reflexů,

pyramidových

hybnosti a vertikalizace

(vyšetření

zahájením
mělo

vyšetření čití,

jevů

iritačních

pacienta v sedu,

uvést jak pacient spolupracuje a zvládá

běžné

denní

aktivity.
Z facilitačních metod se v současné

době nejčastěji

používá: Bobath koncept,

Kabatova metoda (proprioceptivní neuromuskulámí facilitace - PNF) a v některých
případech
přesunů,

i reflexní lokomoce podle Vojty.

Postupně

se provádí nácvik

otáčení,

postavování a nácvik chůze. (Trojan, Druga, Pfeiffer, et al., 2001)
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sedu,

Současně

porucha

řeči

může

s hemiparézou

dojít k poruše dalších funkcí.

(afazie), porucha vyslovování (dysartrie), porucha

Může

při provádění

nastat

složitých

činností (apraxie) a porucha poznávání (agnózie). Častá je také hemihyperestézie,

neglect syndrom, pusher syndrom a
provádět

cílenou rehabilitaci

různé

zaměřenou

zohlednění

těchto

při

poruch

nácviku

(Trojan, Druga, Pfeiffer, et al., 2001)

pacientů

U

je

na tyto poruchy, a to jak samostatný trénink

percepce a kognitivních funkcí, tak i
soběstačnosti.

Důležité

poruchy kognitivních funkcí.

a multidisciplinárním

s CMP
přístupu,

efektivita

fyzioterapie

závisí

na

individuálním

který nám umožní 24hodinovou

péči.

Podílí se na ní

lékař,

sestra, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, sociální pracovník,

rodina,

přátelé.

dosažení

Všichni by

soběstačnosti

2.2

Péče

znát a dodržovat zásady

při

kontaktu s pacientem. Pro

a samostatnosti postiženého jedince a tím vytvoření

pro maximální možnou
rehabilitační léčbu

měli

úroveň

kvality života, je

důležitá

předpokladu

návaznost na další

v následném období.

o pacienty po CMP

2.2.1 Ucelená RHB u pacientů po CMP
pacientů

Smyslem a cílem ucelené RHB u
nejúplnější začlenění

po CMP je pokud možno co

lidí se zdravotním postižením do aktivního života majícího

očekávanou kvalitu.

Ucelená rehabilitace se

člení

podle

zaměření při plnění úkolů

na

čtyři

hlavní

složky- rehabilitaci léčebnou, pracovní, sociální a pedagogickou.
Jedná se o

současné

a stavovsky, tedy jako

pojetí rehabilitace, která již není chápána natolik

výhradně

striktně

zdravotnická aktivita ve smyslu fyzioterapie, ale jako

interdisciplinární obor, který zahrnuje

péči

nejen zdravotnickou, ale také

právní a pedagogicko- psychologickou a pracovní. (Janovský, 2006)
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sociálně

-

Léčebné prostředky

2.2.1.1

Léčebná

jednak na

rehabilitace

rehabilitace, jako významná složka rehabilitace ucelené, je

odstranění

postižení a

zdravotního postižení. Do

léčebné

funkčních

poruch a dále na eliminaci

zaměřena

následků

rehabilitace lze zařadit:

•

fyzikální terapii

•

léčebnou tělesnou

•

ergoterapii

•

animoterapii (hipoterapie a canisterapie)

•

další specifické terapie (arteterapie, muzikoterapie, psychoterapie)

•

další možné postupy související s léčebnými prostředky rehabilitace

výchovu

2.2.1.2 Sociální prostředky rehabilitace
Sociální

prostředky

rehabilitace

řeší

problémy, které platí

obecně

pro všechny

skupiny lidí se zdravotním postižením, ale také specifické problémy podle druhu
a stupně postižení. Sociální

prostředky

rehabilitace

uplatňují

metodu reedukace (rozvoj

poškozené funkce a zbytkových schopností), kompenzace (náhrada postižené funkce
jinou nepoškozenou funkcí) a akceptace
sociálních

prostředků

(přijetí

rehabilitace je také

života s postižením).

vytváření

ekonomických a dalších

materiálních podmínek pro samostatný život. Dále sem náleží
důchodu

a další

finanční příspěvky,

Součástí

přiznání

invalidního

a také služby osobní asistence. (Janovský, 2006)

2.2.1.3 Pedagogické prostředky rehabilitace
Působení
cílevědomého

se

člověku

pedagogické rehabilitace je

zaměřeno

na návrat k původní linii

rozvoje osobnosti. O pedagogické rehabilitaci se

hovoří

až do doby, kdy

s postižením podaří znovu získat svou identitu. Není to snadný proces, jde o

postupné odbourávání odchylek

způsobených

normálního vývoje osobnosti. (Janovský, 2006)
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získaným postižením, tedy o obnovu

2.2.1.4 Pracovní prostředky rehabilitace
Hovoříme-li

přípravu

o pracovní rehabilitaci, pak nemáme na mysli pouze pracovní
vědomostí,

(tedy získávání

dovednosti a

širší proces, který v sobě zahrnuje soustavnou

návyků, čili

péči věnovanou

postižením, a to tak, aby se mohli uplatnit v pracovní
kteří

obnoveni pracovního potenciálu u lidí,
změněnou

kvalifikaci), ale mnohem
lidem se zdravotním

činnosti. Předpokladem

toho je

mají v důsledku zdravotního postižení

pracovní schopnost a nebo jsou dokonce práce neschopní. Naléhavost

pracovní integrace je dána také tím, že práce
a pokud není tato

potřeba

patří

mezi základní

saturována, dochází k frustraci,

stavu. Smyslem pracovní rehabilitace je takovým
Jednou z možností může být např.

účelná

či

stavům

potřeby člověka

dokonce ke stresovému

pokud možno

předcházet.

rekvalifikace. (Janovský, 2006)

2.2.2 Nezisková sdružení a organizace
2.2.2.1 Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
Jedná se o dobrovolné
aktivně

zájem se
příhodou

občanské

sdruženi

podílet na zlepšování

péče

občanů

o

i právnických osob,

občany

kteří

mají

postižené cévní mozkovou

anebo ohrožené vznikem této choroby.

Základním cílem
příhodách

je zlepšování

činnosti
péče

o

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových

občany

postižené cévní mozkovou

ohrožené vznikem této choroby a o

občany

příhodou,

o

občany

s jiným poškozením zdraví se

symptomatickými příznaky obdobnými poškození CMP. (Sdružení CMP, 2008)
Hlavní činnosti Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách:
•

Zřizuje

•

Zajišťuje

a provozuje kluby a komunitní centra pro tyto nemocné.
poskytování zdravotního, sociálního, právního a ekonomického

poradenství pro nemocné a jejich rodinné příslušníky.
•

Pořádá

odborné

přednáškové

a

konzultační

akce, kulturní,

vzdělávací,

a společenské akce pro nemocné a jejich rodinné příslušníky.
•

Zajišťuje

vydávání tiskovin, publikací a zpráv souvisejících s CMP.
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výukové

•

Obhajuje oprávněné zájmy nemocných.

•

Podílí se na přípravě právních předpisů a připomínkovém řízení k navrhovaným
právním předpisům týkajících se zdravotně postižených.

•

•

Organizuje

rekondiční

příslušníky,

anebo osoby ohrožené vmikem CMP.

pobyty pro své

členy,

nemocné CMP a jejich rodinné

Poskytuje sociální služby. (Sdružení CMP, 2008)

Projekt KOMPAS
Sdružení pro rehabilitaci osob po CMP je realizátorem projektu KOMPAS.
Projekt je

zaměřen

na

vytvoření

dlouhodobě nezaměstnané

individualizovaného

vzdělávacího

osoby se zdravotním postižením

tělesným

programu pro

a kombinovaným.

(Sdružení CMP, 2008)

Rekondični pobyty

Rekondiční

každého

přispívají

pobyty

účastníka,

jak na

a psychické kondice,

změnit

sobě cílevědomě

stejně

zkušeností a další aktivity jsou velice
lékaře,

po CMP a snaží se

naučit

pracovat a dosáhnout zlepšení fyzické

nebo zcela odstranit

má možnost setkání s jinými,

Zdravotní tým se skládá z

pacientů

k aktivaci

nepříznivý

vliv

postiženými pacienty.

přínosné

v

onemocnění.
Výměna

Pacient

informací,

překonávání následků onemocnění.

fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda a psychologa.

(Sdružení CMP, 2008)

KlubyCMP
Kluby CMP svojí

činností

navazují na

rekondiční

pobyty. Zakládají se

a provozují po celé České republice. Fungují v jednotlivých regionech dvakrát až
čtyřikrát měsíčně.

Zejména v klubech dochází k velice cenné rehabilitaci sociální, která

je prakticky ve všech složkách léčebného procesu úplně opomenuta. Docházka do klubu
je pro

většinu

nemocných tak

docházka do práce. Klub
služeb pro

občany

působící

důležitou skutečností,

jako pro zdravého

člověka

v daném regionu se kromě poskytování komplexních

s reziduálním postižením po CMP specializuje na jednotlivé složky

komplexní rehabilitace. (Sdružení CMP, 2008)
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2.2.2.2 Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje
Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje je občanské sdružení,
které si klade za cíl
předcházet

jejich

přispívat

ke

osamělosti

zkvalitnění

života osobám se zdravotním postižením,

a napomáhat jejich plnohodnotnému zapojování do

společnosti.
růst

Cílem služeb centra je kvalitní život, osobní
zdravotně

a co

největší

nezávislost

postižených. Vybavit je takovými dovednostmi a informacemi, aby byli

schopni v maximální možné

míře samostatně naplňovat

potřebné sebevědomí

a

zaměřit

svých klientů převzetí

odpovědnosti

své životní

potřeby,

získat

se na možnosti svého dalšího rozvoje. Podporovat u
za vlastní život, samostatnost a aktivitu. Ve vztahu

ke zdravé veřejnosti je cílem vybavit ji takovými dovednostmi a informacemi, aby byla
schopna
by

odstraňovat

a dále

nevytvářet

nadbytečně ztěžovaly

nové architektonické a mezilidské bariéry, které

již tak složitou situaci

zdravotně

postižených

občanů.

(Centrum pro zdravotně postižené, 2007)
Základem centra je poskytování široce dostupných sociální služeb:
•

Základní sociální poradenství - poskytuje

potřebné

informace

přispívající

k řešení nepříznivé sociální situace osob se zdravotním postižením.
•

Odborné sociální poradenství- je zaměřené na řešení potřeb osob se zdravotním
postižením vyplývající se zákona o sociálních službách a z předpisů
upravujících

důchodové

a nemocenské

pojištění,

sociální péči a pomoc, zaměstnanost, vzdělávání,
•

Zprostředkování

•

Pomoc

státní sociální podporu,

sociálně

právní ochranu.

kontaktu se společenským prostředím.

při uplatňování

práv,

oprávněných zájmů

a

při

obstarávání osobních

záležitostí.
•

Sociálně

právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením

zajišťované

externím právníkem.
•

Odborné poradenství

zaměřené

na pracovní

uplatnění

osob se zdravotním

postižením.
•

Zprostředkování
pracoviště,

kontaktu na další návazné služby, odborníky, odborná

instituce.
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•

Půjčování rehabilitačních

a

kompenzačních pomůcek

pro osoby se zdravotním

postižením.
•

Prodej odborných publikací.

•

Zprostředkování

a přístupnosti
•

Informace o

odborných konzultací v oblasti architektonických bariér

objektů veřejného

činnosti

a kulturního charakteru.

jiných občanských sdružení

zdravotně

postižených,

včetně

zapojení do sportovního klubu osob se zdravotním postižením.
•

Pořádání kurzů

•

Pořádání

na počítači pro osoby se zdravotním postižením.

víkendových psychorehabilitačních kurzů pro děti, mládež a dospělé se

zdravotním postižením.
•

Rehabilitační cvičení

pro osoby s tělesným postižením, kardiaky a astmatiky.

•

Poradenské služby jsou poskytovány

bezplatně.

(Centrum pro

zdravotně

postižené, 2007)

2.2.3 Podporované zaměstnávání
2.2.3 .1 Definice podporovaného zaměstnávání
"Podporované
hledají placené
a udržet si

zaměstnávání

zaměstnání

je

časově

omezená služba

v běžném pracovním

zaměstnání jsou přitom

z různých

důvodů

individuální dlouhodobou odporu poskytovanou
(Krejčířová,

2005)
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prostředí.

určená

lidem,

kteří

Jejich schopnosti získat

omezeny do té míry, že potřebují

před

i po nástupu do práce. "

Identifikační

2.2.3.2

Okamžité

umístění

vzdělávání

nejprve

zaměstnávání

znaky podporovaného zaměstnávání
na pracovní místo - u

většiny

a poté následuje nástup na

pracovních metod

pracoviště.

proběhne

U podporovaného

se vychází ze stávajících možností zájemce o práci, na základě kterých se

hledá pracovní místo. K tréninku dovedností dochází až po nástupu do práce.

Trénink pracovníka

přímo

pracovní místo požadovány, se
učí přímo

na pracovišti - dovednosti, které jsou pro dané

člověk

využívající služby podporovaného

zaměstnávání

na pracovišti, kde jsou optimální podmínky.

Konkurence schopná práce - pracovník s postižením dostává za stejnou práci
obdobnou odměnu jako člověk bez postižení, pracovní doba odpovídá běžnému rozsahu
úvazku s možností pracovat na zkrácenou pracovní dobu.
Zaměstnání

v běžném pracovním

prostředí-

jde o pracovní místa, kde lidé

s postižením pracují mezi lidmi bez postižení. Sdílí s nimi nejenom pracovní prostor, ale
spolupracují a komunikuji při společně vykonávané práci. Takové prostředí umožňuje
rozvoj smysluplné sociální integrace.
Průběžná
člověka,

aby bylo pracovní

potřeba,

nejdéle však po dobu 2 let.

umístění úspěšné,

.,Na míru šitá" podpora člověka,

je podpora

při zajišťování

zajištěna

daného

na tak dlouho, jak je

podpory se vychází z možností

ne z jeho omezení. Dostane tedy jen tolik podpory, kolik potřebuje.

Aktivní přístup uživatele služeb podporovaného
výběru

určována potřebami

podpora - doba trvání podpory je

zaměstnávání

práce, v procesu plánování i při formulování životních cílů.
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- je

důležitý

(Krejčířová,

2005)

ve

2.2.3.3 Cílové skupiny podporovaného zaměstnávání
Aby docházelo ke kvalitnímu poskytování služeb musíme

vědět,

pro koho je tato

služba vhodná.
Podporované

zaměstnávání

je

určeno

lidem,

kteří chtějí

pracovat na

otevřeném

trhu práce, to znamená na běžném pracovišti. Týká se to lidi v produktivním věku,
potřebují

pomoc a podporu při hledání práce a při práci samotné. Je

udrželi dlouhodobě v celé pracovní kariéře.

(Krejčířová,

důležité

kteří

aby si práci

2005)

2.2.4 Možnosti státní podpory pro postižené
V této kapitole uvádím
nárok pacienti po CMP.

přehled

Obecně

lze

možností státní sociální podpory, na kterou mají

říci,

že každá postižená osoba, která je

pojištěncem

zdravotní pojišťovny má nárok na plný nebo částečný invalidní důchod, jestliže se stala
plně

nebo

částečně

Občan

invalidní a získala potřebnou dobu pojištění.

je plně invalidní, jestliže z důvodu

dlouhodobě nepříznivého

zdravotního

stavu:
a) poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 %, nebo
b) je schopen pro zdravotní postižení soustavné
mimořádných

podmínek (ustanovení§ 39 Zákona o

výdělečné činnosti

jen za zcela

důchodovém pojištění č.

155/1995

Sb.)
Občan

je

částečně

invalidní, jestliže z důvodu

dlouhodobě

nepříznivého

zdravotního stavu:
a) poklesla jeho schopnost soustavné

výdělečné činnosti nejméně

o 33 % (§ 44 odst. 1

Zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.),
b) jestliže mu

dlouhodobě nepříznivý

podmínky (§ 44 odst. 2 Zákona o

zdravotní stav

značně ztěžuje

důchodovém pojištění č.

lupusinek, 2008)
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obecné životní

155/1995 Sb.). (Klub

Podat žádost o
zákonný zástupce. Ve

přiznání

invalidního

výjimečných případech může

popřípadě

jiná osoba na

základě udělené

oprávněná

osoba podle

vyjádření lékaře,

nemůže

důchodu může oprávněná

osoba nebo její
příslušník,

žádost podat rodinný

plné moci, ovšem jen za

předpokladu,

1:i!

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu,

podat žádost sama a s podáním této žádosti jinou osobou vyslovila souhlas.

Žádost o invalidní důchod se podává písemně.
Všechny žádosti o
zabezpečení, příslušné

důchod

sepisují od 1. 1. 2007 okresní správy sociálního

podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby.

Invaliditu posuzují lékaři posudkové skupiny České správy sociálního
zabezpečení.

(Klub lupusinek, 2008)

Pro pacienty po CMP
důchodu.

přicházejí

Tzv. bezmocnost a příspěvek při

v úvahu také dávky zvýšení invalidního
péči

o blízkou nebo jinou osobu byly ke dni

1. 1. 2007 transformovány do nové dávky - příspěvek na péči. Žádost o tento příspěvek
je

třeba

podat na sociálním odboru obecního

úřadu

obce s rozšířenou

působností.

Zdravotní stav žadatele v těchto případech posoudí lékař posudkové služby úřadu práce,
místně příslušného

dle místa trvalého pobytu žadatele. O zvýšení

důchodu

o

příspěvek

na péči lze žádat 3 roky zpětně.
Příspěvek

na péči je určen k zajištění potřebné pomoci, tedy k nákupu sociálních

služeb. Rozsah slllŽi!b a maximální úhrada za tyto služby je stanovena
vyhláškou Ministerstva práce a sociálních služeb.
zda si zajistí tuto pomoc

prostřednictvím

Občan

se může

svobodně

prováděcí

rozhodnout,

blízké osoby nebo se rozhodne využít slllŽi!b

poskytovatelů sociálních slllŽi!b. (Česká správa sociálního zabezpečení, 2008)
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Další pomocí postiženým po CMP je získání průkazu ZTP nebo ZTP/P.
občan

se zvlášť těžkým zdravotním postižením.

•

ZTP -

•

ZTP/P- občan se zvlášť těžkým postižením s průvodcem - P.
Držitel průkazu ZTP má nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní

veřejné

hromadné dopravy osob a na slevu 75% z jízdného ve druhé vozové

osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní

přepravě

vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

třídě

a na 62 %-ní slevu v pravidelných

Držitelům průkazu

ZTP

může

být dále

poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné
kulturní a sportovní podniky. Na toto

plnění

však není právní nárok. (Portál

veřejné

správy České republiky, 2008)

2.3 Kvalíta života u pacientů po CMP
2.3 .1 Definice
Dosavadní snahy definovat kvalitu života vycházely
jednotlivců či

výzkumných týmů.

Kromě

převážně

z iniciativy

toho existují též snahy v měřítku širším,

ať už

národním (celostátním) nebo mezinárodním. (Mareš, et al., 2006)
Světová
dospěla

zdravotnická organizace (WHO) ustavila pracovní skupinu, která

po jednání ke konsensu a navrhla použitelnou definici. Protože jde o

zdravotnictví, akcentuje tato definice

především

kvalitu života jednotlivce. Jedná se

tedy o individuálně zaměřenou definici kvality života: (Mareš, et al., 2006)

Jde o individuální percipování své pozice v životě, v kontextu té kultury a toho
systému hodnot, v nichž jedinec žije;

vyjadřuje jedincův

očekávaným

zahrnuje komplexním

hodnotám a

zájmům

somatické zdraví, psychický stav,

úroveň

vztah k vlastním
způsobem

cílům,

jedincovo

nezávislosti na okolí, sociální vztahy,

jedincovo přesvědčení, víru - a to vše ve vztahu k hlavním charakteristikám prostředí...
Kvalita života vyjadřuje subjektivní ohodnocení, které se odehrává v určitém kulturním
sociálním a environmentálním kontextu ... kvalita života není totožná s termíny "stav
zdraví", "životní spokojenost", "psychický stav" nebo "pohoda". Jde spíše o
multidimenzionální pojem. (WHO Quality of Life Group, 1993)
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2.3.2 Metody měření kvality života
Pro volbu správné strategie

rehabilitačních postupů

třeba

je

zhodnotit

společně

fyzický a duševní potenciál pacienta, tedy stav pohybových schopnosti, koordinaci,
výkonnost, schopnost aktivní spolupráce a typ osobnosti. K získání
řada testů,
základě

pak

nemocných

které dovolují kvantifikovat velikost sledovaných
můžeme určit nejvhodnější

před

a po

v léčebné rehabilitaci.

léčbě

individuální

je také nezbytnou

Umožňuje

srovnání

léčebný

součástí

údajů

parametrů.

nám slouží
Na tomto

program. Testování stavu

hodnocení efektivity terapie

úspěšnosti různých léčebných postupů 1

kvality pracovišť objektivním hodnocením. (Kalita, et al., 2006)

2.3.3 Testování
Pro volbu správné strategie

rehabilitačních postupů

je

třeba

zhodnotit

společně

fyzický a duševní potenciál pacienta, tedy stav pohybových schopnosti, koordinaci,
výkonnost, schopnost aktivní spolupráce a typ osobnosti. K získáni
řada testů,

které dovolují kvantifikovat velikost sledovaných

základě

můžeme určit nejvhodnější

pak

nemocných

před

a po

v léčebné rehabilitaci.
kvality

pracovišť

léčbě

individuální

je také nezbytnou

Umožňuje

srovnání

léčebný

součástí

údajů

parametrů.

nám slouží
Na tomto

program. Testování stavu

hodnocení efektivity terapie

úspěšnosti různých léčebných postupů

objektivním hodnocením. Pro

splnění

nutného požadavku na

prokázanou validitu, reliabilitu, senzitivitu a specificitu testu volíme testy
statistickými studiemi. (Kalita, et al., 2006)
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i

ověřené

Nejčastěji použ/vané testy:

•

Měření

poruchy motoriky

Vyšetřování

motoriky je základem kineziologického rozboru daného stavu a je

podkladem pro návrh terapie. Zápis "lehká,

střední, těžká

paréza" má omezenou

vypovídací hodnotu. Pro pacienty po CMP je vhodný například test pracoviště Chedoke
McMaster Rehabilitation Centre, Hamilton, Kanada. Test je spolehlivý, validní, citlivý
a v praxi snadno aplikovatelný. Test hodnotí kvalitu povrchové a hluboké citlivosti, stav
vědomí,

postižení paže

celkovou hybnost a

včetně

chůzi.

Testovat může fyzioterapeut,

•

bolesti ramene, postižení ruky, dolní

Je vhodný pro
lékař,

měření změn

končetiny,

nohy,

stavu u osob s hemiplegií.

zdravotní sestra, ergoterapeut. (Kalita, et al., 2006)

Hodnocení psychického stavu
Pro

testování

potřebu rehabilitačního

rovněž

programu a stanovení reálných

cílů

je

součástí

screening psychického stavu. Test Mini- Mental State Examination

(MMSE podle Folsteina) se široce užívá ve screeningu poruch postižení mozku.
Hodnotí u nemocného orientaci, krátkodobou paměť, pozornost, schopnost pojmenovat
objekty, pochopit a provést psané a verbální instrukce, provádí screening poruchy
prostorového vnímání. Testovat může lékař, klinický psycholog, logoped, fyzioterapeut,
ergoterapeut. (Kalita, et al., 2006)

•

Testy funkční soběstačnosti
Sledujeme

činnostech

stupeň

omezení, se kterým se jedinec setkává v běžných denních

(Activity of Daily Living- ADL). Stanovujeme úroveň mobility, schopnost

přijímání

potravy, oblékání, péči o zevnějšek, koupání, osobní hygienu, kontinenci moči

a stolice.

Nejužívanější

Index- Bl), Test

testy

funkční soběstačnosti

funkční soběstačnosti

jsou: Test Barthelové (Barthel

(Functional Independence Measure - FIM).

(Kalita, et al., 2006)
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2.3.4 Dotazníky kvality života (QOL - Quality ofLife)
Hodnocení kvality života vypovídá o prožitcích osob v aktuální souvislosti se
životem. Jde o
předpokládá

způsob,

jak je

individuální

příslušná

přístup.

osoba zapojena do

růmých

životních situací,

Základní hodnocení kvality života by

mělo

být

provedeno na začátku léčby jako základ pro sledování změn kvality života v čase.
současnosti

V

je interpretace dat týkajících se kvality života nejistá, protože

zatím není jasné, jestli statistická významnost mamená významnost klinickou. Testy
hodnotící kvalitu života se však již dnes staly nezbytnou

součástí

klinické praxe.

(Kalita, et al., 2006)

Craig Handicap Assessment Reporting Technique (CHART)

•

Test se provádí formou rozhovoru, protokol byl

připraven

velikosti handicapu podle kritérií WHO. Byla prokázána jeho

pro hodnocení

značná

spolehlivost,

validita a citlivost. (Kalita, et al., 2006)

•

Short Form-36 (SF-36)
Základní verze již byla

Vhodnost dotazníku byla

přeložena

ověřena

českého

jazyka a byla standardizována.

i pro testování kvality života u nemocných s CMP.

Test je

uzpůsoben

základě

rozhovoru s poučenou osobou. Byl

pro

vyplnění

do

osobami staršími 14-ti let nebo jej lze vyplnit na
vytvořen

výzkumu i pro hodnocení financování zdravotní

péče

a

pro použití v klinické praxi,
zjišťováni

statistických dat o

zdravotním stavu obyvatelstva. Prokázaná je jeho spolehlivost, validita a citlivost, doba
vyšetření

je kratší než 15 minut. (Vaňásková, 2004)
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Dotazník SF-36 zahrnuje výběrovou škálu v osmi okruzích problémů:
1) omezení fyzických aktivit v důsledku zdravotních problémů
2) omezení sociálních aktivit v důsledku fyzických a emocionálních problémů
3)omezení obvyklých činností v důsledku fyzických zdravotních problémů
4) bolest
5) všeobecné mentální zdraví, psychologické poruchy
6) omezení v běžných aktivitách v důsledku emocionálních problémů.
7) vitalitu (míru energie, únavu).
8) obecné hodnocení zdravotního stavu.

•

(Vaňásková,

2004)

Profil vlivu nemoci (Sickness Impact Profile - SIP)
Platí v zahraničí jako jedna z užívaných škál pro stavy po CMP. Hodnotí

v oddělených kategoriích aspekty životní nezávislosti, fyzických schopností a okruhy
psychosociální integrace. (Kalita, et al., 2006)

•

Kamofského škála (Kamofsky Peďormance Status)
Běžně

používaná hodnotící škála jako

však hodnotí pouze fyzickou závislost,
standardů

přibližné měřítko

nemůže

kvality života. Protože

být považována podle

současných

za nástroj pro komplexní hodnocení kvality života. S ohledem na historický

význam a jednoduchost se stále často používá. (Kalita, et al., 2006)
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2.3.5 Hodnocení
Testy lze užívat v provozu
vstupních a výstupních
léčby

opakované
zdravotními
Vytvářejí

u

protokolů.

nemocnění

pojišťovnami.

lůžkových

zařízení

jako

součást

Mohou být objektivním hlediskem pro zvážení
léčbu,

jsou oporou pro jednání se

součástí

biomedicínckého výzkumu.

vyžadující delší

Jsou i nezbytnou

podmínky pro hodnocení

(Vaňásková,

i ambulantních

výsledků léčby

na jednotlivých pracovištích.

2004)

Uvedené testovací metody patří ke
terapie na neurologických a
zdravotnictví vyžadují
postupu, v našem

předložit

případě léčby

rehabilitačních

prokazatelný,
ověřených

(Vaňásková,

2004)
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profesionálního přístupu v rámci

pracovištích.

Současné

trendy ve

vyčíslitelný

efekt zvoleného

léčebného

příhody.

Rozhodování o

léčebném

cévní mozkové

postupu má vycházet ze statisticky
Evidence Based Medicine.

standardům

dat, jedná se o

přístup

založený na tzv.

v

3 Cást experimentální
3.1 Cíl práce
Cílem BP je zhodnocení kvality života u mladých pacientek po CMP pomocí
kazuistik. Zjistit možnosti

těchto

pacientek s ohledem na sociální

zabezpečení,

rekvalifikaci a možnosti poskytnutí pomoci od neziskových sdružení a institucí.

3.2 Hypotézy
Hl:

Předpokládám,

že po uplynutí

tří

let od vzniku

onemocnění

nebudou pacientky

používat žádnou kompenzační pomůcku určenou k chůzi.

Hl:

Předpokládám,

že po uplynutí

tří

let budou pacientky

soběstačné

v rámci hygieny,

sebesycení a oblékání.

3.3 Úkoly práce
1. Shromáždit literaturu a další odpovídající informační zdroje k tématu bakalářské
práce.

2. Zpracovat informace do teoretické

části (stručně

nastínit problematiku CMP,

kvality života a péče o pacienty po CMP).

3. Získat potřebné informace k sepsání tří kazuistik.

4. Zpracovat a

setřídit

získané informace.

5. Zpracovat tři kazuistiky a vyhodnotit časový průběh změn pomoci tabulek.

6. Zpracovat závěrečné vyhodnocení práce.
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3.4 Kazuistiky
3.4.1 Kazuistika A
Pohlaví - ženské.
Věk-

281et.

Základní diagnóza - okluze a stenóza arteria basilaris.

Souhrn dillgnóz
Stav po rozsáhlém ischemickém cerebrálním inzultu s vícečetným poškozením
struktur v zadní mozkové cirkulaci

při uzávěru

arteria basilaris s klinickým

korelátem reziduální kvadrupyramidové symptomatiky.
Stav po lokální intraarteriální trombolýze s dosažením částečné rekanalizace.
Stav po umělé plicní ventilaci a tracheostomie.

Anamnéza
Rodinná anamnéza (RA) - nevýznamná.
Osobní anamnéza (OA)- dosud se neléčila.
Sociální anamnéza (SA) -kadeřnice, žije s přítelem ve 2. poschodí bez výtahu.
Farmakologická anamnéza (FA) - antikoncepci užívala od 18-ti let do
hospitalizace.
Alergická anamnéza (AA) - neguje.

Stav při přijet{ na neurologickou kliniku
25. 2. 2003

večer při

telefonování

prodělala

ortostatický kolaps s úpravou stavu

vleže. Druhý den ráno pak silné vertigo, neudržela se na nohou, zvracela.

Při přijetí

na

neurologickou kliniku FNHK. v objektivním nálezu hrubý horizontální nystagmus,
nausea,

meningeální

příznaky,

neměla.

bolesti

s opakovanými tonicko-klonickými křečemi.
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Poté následovalo

bezvědomí

Indikované diagnostické metody:
•

CT mozku - nález: denzní arteria basilaris a počínající ischemie v povodí horní
mozečkové

•

Mozková panangiografie - nález: zástava toku v levé arteria vertebralis,
přítomny

•

tepny vlevo.

emboly v kraniálním a středním úseku arteria basilaris.

Lokální trombolýza -

podařilo

se rozpustit

většinu trombů

a

přesto

nedošlo

k obnovení toku v arteria vertebralis.
•

Kontrolní CT - nález: nebyla prokázána hemoragie.
Nemocná byla během výkonu zaintubována a přijata na JIP.

Stav v průběhu hospitalizace
Pacientka hospitalizována na Neurologické klinice FNHK od 26. 2. 2003 do 30.
4. 2003. Pacientka je ležící, kvadruparetická, afatická, inkontinentní.

Postupně

je

odpojována od ventilátoru, byla zrušena tracheostomická kanila. Pozvolna dochází
k regresi kvadruparézy, která je akcentovaná levostranně.
bok. Byla zrušena nazogastrická sonda a pacientka
dopomocí zdravotní sestry. Pacientka je

postupně

Postupně

zvládá přetočení na

přijímá perorálně

s výraznou

vertikalizovaná, probíhá rehabilitace

s nácvikem chůze v chodítku. Pacientka je také v péči klinického logopeda pro fatickou
poruchu s převahou expresivní složky.

Průběh post-hospitalizačnípéče

Pacientka absolvovala opakované hospitalizace na Rehabilitační klinice Fakultní
nemocnice v Hradci Králové, dále opakované pobyty v Hamzově
Košumberk a také se

opakovaně účastnila pobytů

kurzech Bobath konceptu.

Postupně

v Krajské nemocnici v Liberci na

postupně

regreduje, ale

nestabilní levý kolenní a hlezenní kloub a mírná

flekční

končetiny. Zpočátku

zřetelnější,

a v domácím

byla úprava hybnosti mnohem
úpravě

prostředí.

spasticita

onemocnění

doposud není zcela jasná.
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se

lékaři

přesto zůstává

prstů

levé horní

než další roky, ale stále

levostranného deficitu. Pacientka

Od vzniku

v Luži -

došlo k regresi pravostranného deficitu a k úpravě

fatické poruchy. Levostranná herniparéza také

dochází k postupné

léčebně

cvičí

ambulantně

snažili zjistit etiologii, ale

3.4.2 Kazuistika B
Pohlaví - ženské.
Věk-

23 let.

Základní diagnóza - intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové.

Souhrn diagnóz
Stav po vaskulárním inzultu v povodí arteria cerebri media vlevo s rychle
regredujíci pravostrannou centrální hemiparézou a fatickou poruchou.
Stav po intracerebrální hemoragii v oblasti podkorových struktur vlevo
s probitím do postranní komory s klinickým korelátem centrální pravostranné
hemiparézy a expresivní fatické poruchy, přičemž není možno toho

času

s jistotou diferencovat mezi primární cerebrální hemoragií a sekundární
hemoragickou transformací ischemického ložiska.

Anamnéza
RA- bratr rozštěp páteře, jinak nevýznamná.
OA- v

dětství

sledována pro somnambulismus, recidivující infekty dolních cest

dýchacích, jinak bez závažných chorob.
SA- svobodná, žije s rodiči, studuje 3.

ročník

Karlovy.
FA - užívá hormonální antikoncepci - 6 let.
AA - neguje.
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Farmaceutické fakulty Univerzity

Stav při přijetí
3. 1. 2005 byla pacientka

přijata

na Neurologickou kliniku FNHK. pro náhle

vzniklou těžkou pravostrannou hemiparézu a expresivní fatickou poruchu.
Indikované diagnostické metody:
•

Akutní CT mozku- nález: neprokázalo intracerebrální hemoragii.

•

AG- nález: bez průkazu cévní malformace.
Neurologický deficit v dalších hodinách pozvolna regredoval, pacientka lehce

dysartrická, schopna adekvátního verbálního kontaktu, na PHK přetrvává

středně těžká

paréza, PDK je bez významného postižení.

6. 1. 2005 dopoledne, v klidu na
intenzivni bolest hlavy.
vyhovět. Výmam:ně

Následně

lůžku

si pacientka

začala stěžovat

na náhlou

rozvoj expresivní fatické poruchy, výzvám se snaží

zprogredoval pravostranný motorický deficit.

Indikované diagnostické metody:
•

Akutní MR mozku -

nález: obraz rozsáhlé intracerebrální hemoragie

s hematocefalem.
Klinický stav byl stabilizovaný, rozhodlo se o konzervativním postupu léčby.

Stav v průbihu hospitalizace
Pacientka hospitalizována na Neurologické klinice FNHK od 3. 1. 2005 do 1. 3.
2005. Pacientka je ležící, s pravostrannou hemiparézou a expresivní fatickou poruchou.
Pozvolna dochází k regresi pravostranné hemiparézy, která je akcentovaná více na pravé
horní končetině (PHK). Řeč je obtížně srozumitelná, ale postupně dochází k výraznému
zlepšení, je v péči klinického logopeda. Pacientka
dopomocí zdravotní sestry.
stoje a postupně

Postupně

nacvičuje chůzi

zvládá

v chodítku.
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přetočení

přijímá perorálně

s výraznou

na bok vertikalizaci do sedu,

Průběh post-hospitalizačnípéče

Pacientka absolvovala opakované hospitalizace na Rehabilitační klinice Fakultní
nemocnice v Hradci Králové a pobyty v Hamzově
Opakovaně

účastnila

se také

v Olomouci, cílem

těchto pobytů

rehabilitačních

léčebně

pobytů

v Luži - Košumberk.

na Neurologické klinice

byla aplikace botulotoxinu. Nyní dochází na aplikaci

botulotoxinu na Neurologickou kliniku v Hradci Králové.
částečné úpravě

je

došlo k

pravostranné hemiparézy a k úpravě fatické poruchy. Na pravé dolní

končetině přetrvává
končetina

Postupně

mírná spasticita,

výrazně

při chůzi

je patrná cirkumdukce. Pravá horní

spastická a aktivní pohyb je možný jen v ramenním a loketním

kloubu, v zápěstí a prstech je patrný jen náznak aktivního pohybu. Spasticita je u
pacientky ovlivňována aplikací botulotoxinu, po které následuje intenzivní rehabilitace.
Pacientka

cvičí intenzivně

v domácím

prostředí

a jednou týdně dochází

ambulantně

na

rehabilitaci.

3.4.3 Kazuistika C
Pohlaví - ženské.
Věk-

23 let.

Základní diagnóza- cévní příhoda mozková neurčená.

Souhrn diagnóz

Ischemický cerebrální inzult při uzávěru v povodí arteria cerebri media vpravo
s klinickým korelátem lehké levostranné hemiparézy a centrální parézy nervus
facialis vlevo.
Stav po úspěšné lokální intraarteriální trombolýze.
Stav po krvácení do ischemického ložiska v povodí arteria cerebri media vpravo
laterokapsulárně.

Stav po zadrénování hemoragického ložiska navigovaně.
Kombinovaná aortální vada, prokázaná na bikuspidální chlopni významná až významná stenóza, málo významná insuficience.
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středně

Anamnéza
RA- matka se léčí s vysokým krevním tlakem, otec a sourozenci zdrávi.
OA - v dětství častější angíny, skolióza zjištěna v 7. třídě ZŠ, občas bolesti
bederní páteře.
SA - svobodná, žije s rodiči v rodinném domě.
PA - prodavačka.
FA - užívá hormonální antikoncepci -7 let.
AA-neguje.

Stav při přijetí
13. 6. 2005 odpoledne po návratu ze
následně

se

Převezena
řeči,

hůře vyjadřovala, méně

zaměstnání

ovládá levostranné

na Neurologickou kliniku FNHK.

pocítila náhle celkovou slabost,
končetiny

Subjektivně

a levý ústní koutek.

udává bolest hlavy, zhoršení

parestesie pravé poloviny obličeje, nezvracela.
Indikované diagnostické metody:

•

Akutní CT mozku - nález: prokázán významný výpad perfúze v povodí arteria
cerebri media.

•

AG vyšetření.
Po provedení lokální intraarteriální trombolýzy došlo k

úpravě

neurologického

nálezu. Po výkonu dochází k regresi původní ložiskové centrální symptomatiky.

Druhý den (14. 6. 2005) v odpoledních hodinách zhoršení stavu vědomí,
levostranná hemiplegie a centrální paréza nervus facialis vlevo.
Indikované diagnostické metody:
•

Akutní CT mozku- nález: masivní parenchymová hemoragie.

•

Transtorakální ECHO srdce- nález: kombinované aortální vady.

Vzhledem k věku provedena částečná evakuace hematomu.
•

Kontrolní CT po 6 hodinách- nález: hematom a středočárový posun je zmenšen.

•

Kontrolní CT po 18 hodinách -nález: hematom je stacionární.
V dalším

průběhu

antiedémová terapie, kortikoidy, sedace,

ventilace.
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umělá

plicní

Průběh

hospitalizace

Pacientka hospitalizovaná na Neurologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci
Králové od 13. 6. 2005 do 26. 7. 2005. Pacientka je odtlumena, ventilace spontánní,
somnolentní,

rozumí,

výzvě

vyhoví,

snaží

se

spolupracovat.

V objektivním

neurologickém nálezu levostranná hemiplegie, neglect syndrom a centrální paréza
nervus facialis vlevo. Toleruje nazogastrickou sondu.

Postupně

dochází k regresi

levostranné hemiparézy akcentované více na levé horní

končetině

a k ústupu neglect

syndromu. Pacientka začíná přijímat per os, je krmena. Řeč je srozumitelná, při čtení
má jen minimální potíže.

Postupně

je vertikalizovaná do sedu, stoje, zvládne

přesuny

a nacvičuje chůzi v chodítku. Sebesycení lžící.

Průběh post-hospitalizačnípéče

Pacientka absolvovala opakované hospitalizace na rehabilitační klinice Fakultní
nemocnice v Hradci Králové a pobyty v Hamzově
Opakovaně

se také

v Olomouci, cílem

účastnila

těchto pobytů

rehabilitačních

léčebně

pobytů

v Luži - Košumberk.

na neurologické klinice

byla aplikace botulotoxinu. Nyní dochází na aplikaci

botulotoxinu na Neurologickou kliniku v Hradci Králové.

Postupně

došlo k úpravě

pohybu na levé dolní končetině. Stále přetrvává výrazný deficit na levé horní končetině,
zpočátku

byla plegická, nyní

převažuje

výrazná spasticita. Spasticita je

léčba je

efektivní,

přetrvává

problém

aplikací botulotoxinu, po které následuje intenzivní rehabilitace. Tato
zlepšil se aktivní pohyb v ramenním a loketním kloubu. Stále
v aktivní hybnosti
intenzivně

zápěstí

a

prstů,

kde je

naznačen

jen námak pohybu. Pacientka

v domácím prostředí a dvakrát týdně dochází ambulantně.
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ovlivňována

cvičí

3.4.4 Tabulky
3.4.4.1 Hybnost
Období
Kazuistika

Na konci hospitalizace
Sed stabilní.
do vozíku s dohledem.
Vertikalizace do stoje samostatně.
Stoj stabilní o širší bázi.
Chůze po místnosti v chodítku.
Vozík na delší trasy.
Přesun

A

Po 1. roce od CMP
Chdze

-

Po 2. roce od CMP
Chůze

Stav k 1. 2. 2008
Chůze

-

po bytě bez kompenzační
pomůcky (KP),
s přidrženim stěny,
nábytku
v terénu s 1FH
v zimě s dopomoci
Schody s dopomocí.
Vozík nepoužívá.

po bytě zvládá bez KP
- v terénu s 1VH
- v zimě s dopomocí
- bez odpočinku ujde
200 m, přestávka
10 min., celkem 1-2 km
Schody se zábradlím sama, jinak
s dopomocí.

po bytě zvládá bez KP
v terénu s 1VH
- v zimě s dopomocí
- bez odpočinku ujde
500 m, celkem 3-4 km
Schody se zábradlim sama, jinak
s dopomocí.

Chdze

Chůze

Chůze

po bytě zvládne s 1FH
- v terénu s IFH a
dohledem
- v zimě s dopomocí
bez odpočinku ujde
200m
Schody s 1FH a dohledem.
Vozík ~oužívá.

po bytě bez KP
v terénu s 1 vycházkovou
holí (VH)
v zimě s dohledem
Schody samostatně s 1VH.

po bytě bez KP
v terénu bez KP
v zimě s 1VH samostatně
bez odpočinku ujde
500 m, cekem 5 km
Schody samostatně bez KP.

Chůze

Chůze

Chůze

-

-

Vl

o

Sed stabilní.
do voziku s dohledem.
Vertikalizace do stoje s dohledem.
Stoj stabilní.
Chóze v chodítku s dopomocí.
Vozík ovládání s plnou asistencí.
Přesun

B

Sed stabilní.
zvládá samostatně.
Vertikalizace do stoje samostatně.
Stoj samostatný.
Chůze s francouzskou holí (FH)
a dopomocí.
Vozík nepoužívá.
Přesuny

c

-

-

po bytě zvládne s 1FH
- v terénu s 1FH a
doprovodem
- v zimě s dopomocí
Schody s 1FH a dohledem.
Vozík nepoužívá.

-

-

po bytě bez KP
v terénu s 1VH
- v zimě s doprovodem
- bez odpočinku ujde
300 m, přestávka
10 nůn., celkem 2 km
Schody samostatně s 1VH.

-

-

po bytě bez KP
v terénu s 1VH
- v zimě s doprovodem
- bez odpočinku ujde
400 m, celkem 4 km
Schody samostatně s 1VH.

-

I

3.4.4.2 Oblékání
Období
Kazuistika

S dopomocí druhé osoby.

S dopomocí druhé osoby.

B

Vše zvládá sama, v delším
časovém intervalu.
Používá obě horní končetiny,
stále více preferuje PHK..

Sama se oblékne, vše provádí
levou horní končetinou (LHK.).
PHK. při této činnosti nepoužívá.
Nezvládne
zapínání knoflíků
- zapínání zipu
zavazování tkaniček

Sama se oblékne, vše provádí
LHK..
PHK. stále nepoužívá.
Nezvládne
- zapínání knoflíků
zapínání zipu
zavazování tkaniček

LHK zvládá vše mimo
zavazování tkaniček.
PHK. používá k přidržení, není
schopna žádného úchopu.

Sama se oblékne, vše provádí
PHK.
LHK při této činnosti nepoužívá.
Nezvládne
- zapínání knoflíků
- zapínání zipu
zavazování tkaniček
navlečení levé ponožky
obutí levé boty

Sama se oblékne, vše provádí
PHK.
LHK stále nepoužívá.
Nezvládne
- zavazování tkaniček

PHK. zvládá vše mimo
zavazování tkaniček.
LHK používá k přidržení, není
schopna žádného úchopu.

-

-

S dopomocí druhé osoby.

c

Stav k 1. 2. 2008

Vše zvládá sama v pomalém
tempu.
Snaží se používat obě horní
končetiny, ale více preferuje PHK..
Vázne dotažení smyčky při
zavazování tkaniček.
Zip zapne na opakovaný pokus.

-

IJl

Po 2. roce od CMP

Sama se oblékne, více používá
pravou horní končetinu (PHK.).
Nezvládne
zapínání knoflíků
zapínání zipu
zavazování tkaniček

--

A

-

Po 1. roce od CMP

Na konci hospitalizace

-

-

3.4.4.3 Sebesycení
Období
Kazuistika

A

Vl

N

Na konci hospitalizace

Po 1. roce od CMP

Stav k 1. 2. 2008

Nají se sama.
Používá lžíci nebo vidličku v
PHK.
Strava musí být připravená.

Začíná používat příbor.
Nezvládne ukrojit maso.
Učí se používat KP pro LHK.

Nají se příborem.
Nezvládne ukrojit maso.
Využívá KP pro LHK.
Vařeni s dopomocí druhé osoby.

KP pro LHK používá minimálně.
Zvládá uvařit jednoduchá jídla.

Nají se sama.
Používá lžíci v LHK.
Strava musí být připravená.

Příbor nepoužívá.
Používá jen LHK.
Má zájem o KP pro PHK..

Pffbor nepoužívá.
Používá vidličku v LHK.
KP pro PHK. nevyužívá.
Vařit nezvládne, jen pomáhá.

Ph'bor nepoužívá.
Používá vidličku v LHK..
Nezvládá
namazat chleba
ukrojit chleba
ukrojit maso
Vařeni s dopomocí druhé osoby.

Naji se sama.
Používá lžíci v PHK..
Strava musí být připravená.

Příbor nepoužívá.
Používá jen PHK..
Učf se používat KP pro LHK.

Pftbor nepoužívá.
Používá vidličku v PHK..
Používá KP pro LHK.
Vatit nezvládne, jen pomáhá.

Pffbor nepoužfvá.
Používá vidličku v PHK..
Nezvládá
namazat chleba
ukrojit chleba
ukrojit maso
Vařeni s dopomocí druhé osoby.

B

c

Po 2. roce od CMP

-

-

3.4.4.4 Osobní hygiena
Období
Kazuistilul

Na konci hospitalizace

Po 1. roce od CMP

S dopomocí druhé osoby.
Využití KP
- madla u vany

Mytí a utírání zvládne sama v
sedu.
Úprava vlasů s dopomoci.
Stříhání nehtů s dopomocí.
Využití KP
- madla u vany

Všechny činnosti zvládá sama
v sedu a v delším časovém
intervalu.
Využití KP
- madla u vany

Všechny činnosti zvládá sama
v sedu a v delším časovém
intervalu.
Využití KP
- madla u vany

S dopomocí druhé osoby.
Využití KP
- nástavec na WC
- madlauWC
- madla u vany
- protiskluzové boty

S dopomocí
mytí a utírání v sedu
- úprava vlasů

S dopomocí
- úprava vlasů

S dopomocí

A

Vl
~

B

c

Stav k 1. 2. 2008

Po 2. roce od CMP

-

-

stříhání nehtů

Ostatní činnosti zvládá LHK.

Ostatní činnosti zvládá LHK.

,_

Vše mimo úpravy vlasů zvládá
PHK.
Využití KP
- madla u vany
samostatně

I

i

-

Mytí a utírání sama PHK.
Úprava vlasů sama PHK.
Stříhání nehtů s dopomocí.
Využití KP
- madla u vany
___

stříhání nehtů

Využití KP
madla u vany

S dopomocí druhé osoby.
Využití KP
- madla u vany

- - - -

stříhání nehtů

-

Vše mimo úpravy vlasO zvládá
samostatně PHK.
Využití KP
- madla u vany

3.4.4.5 Denní činnosti

Obdobi
Kazuistika

Na konci hospitalizace
Nezvládá běžné denní činnosti.

A

Po 1. roce od CMP
S obtížemi a v delším časovém
intervalu provádí tyto činnosti
- utírání prachu
- mytí nádobí
- vysávání
- praní a věšení prádla

Po 2. roce od CMP
Zvládá provádět tyto denní
činnosti

Běžné denní činnosti a domácí
práce zvládá sama.

-

mytí a utírání nádobí
vysávání
- praní a věšení prádla
- žehlení
Zvládá běžný denní úklid.

-

Nezvládá běžné denní činnosti.

Nezkoušela žádnou domácí práci.
Přeučuje se na LHK.

Běžné denní činnosti a domácí
práce zvládá LHK.
PHK. nepoužívá.

Běžné denní činnosti a domácí
práce zvládá LHK.
Do těchto činností PHK.
nezapojuje.

Nezvládá běžné denní činnosti.

Denní činnosti zvládá, ale
v delším časovém intervalu
- utírání prachu
- mytí nádobí
- vysávání
- praní a věšení prádla
Vše provádí PHK.

Běžné denní činnosti a domácí
práce zvládá PHK..
LHK nepoužívá.

Běžné denní činnosti a domácí
práce zvládá PHK.
Do těchto činností LHK
nezapojuje.

Vl
~

B

c

Stav k 1. 2. 2008

i

3.4.4.6 Sociální a psychická situace
Období
Kazuistika

Na konci hospitalizace

Po 1. roce od CMP

Po 2. roce od CMP
Žije v bytě s přítelem, plánuje
svatbu a rodinu.
Práci kadeřnice nenf schopna
vykonávat a o jiné neuvažuje.
Opět řídí auto s automatickou

Bydli u rodičfi.
Je stále citlivá, plačtivá,
vyrovnává se s změnami a začíná
plánovat novou budoucnost.
Má PID a ZTP/P.

Bydli u rodičů, plánuje návrat do
vlastní domácnosti a společnou
budoucnost s přítelem.
Uvažuje movu o řízení auta.
Hlavní sociální oporou jsou rodiče
a partner.

B

Bydli u rodičů.
Přerušila 3. ročník studia na
Farmaceutické fakultě UK.
Prožívá silný stres v souvislosti
s onemocněním a ze ztrátou
životních jistot, životního stylu
a soběstačnosti.
MáPID aZTP/P.

Snaží s plánovat do budoucna,
disponuje silnou vůlí a motivaci
ke zvládáni problémů.
Opět se vrátila ke studiu na VŠ.
Hlavni sociální oporou jsou rodiče
a partner.

Přerušila studium na VŠ, jelikož
nezvládala laboratorní práce.
Plánuje studium v sociálně právní
oblasti.

c

Bydlí u rodičů.
Snaží se vyrovnat se skutečností
vážného onemocnění, oplakává
ztráty, přetrvává litostivost, nejde
však o depresivní ladění.
Má plný invalidní důchod (PID) a
ZTP.

Trvá stres v souvislosti
s postižením motoriky po CMP a
se snížením soběstačnosti.
Hlavní sociální oporou jsou

Snaží se o maximální navrácení
hybnosti pomocí rehabilitace.
Zlepšuje se sebevědomí současně
s narůstající soběstačnosti.

A

Ul
Ul

rodiče.

- -

převodovkou.

Stav k 1. 2. 2008
Vdaná , žije s manželem, má
jedno dítě.
Plně se věnuje rodině.
Do budoucna uvažuje o
rekvalifikačním kurzu na PC.
MáPIDaZTP.

Studuje sociálně právní obor na
VŠ.
Chtěla by pomáhat pacientfim po
CMP v sociálně právní oblasti.
Po ukončení studia plánuje rodinu.
MáPIDaZTP.

i

Hledá zaměstnání, ale zatím
neúspěšně.

Má v plánu využít služeb
podporovaného zaměstnávání.
Měla by zájem o rekvalifikační
kurz naPC.
MáPIDaZTP.

I'

I

4 Diskuse
Cévní mozkové příhody u mladých pacientů
pacientů

po cévní mozkové

příhodě.

tvoří

malý podíl z celkového

počtu

Dobkin (1989) udává, že v posledních letech

dochází ke zvýšení počtu mladých pacientů po cévní mozkové příhodě a také ke zvýšení
počtu

ohrožených

pacientů,

které je

Baskett, et al. (1999) uvádí, že

způsobeno

příčina

užívání hormonální antikoncepce a

stále se

rozšiřujícím

vzniku CMP je nadále

léků

proti

migréně.

užíváním drog.

přisuzována těhotenství,

Marsh (1984) uvádí CMP jako

potenciální komplikaci u AIDS.
I
pátrání

přes narůstající

zůstává

informace o CMP mladých

podíl etiologicky

s celou populací

větší,

neobjasněných

a navzdory obsáhlému

CMP u mladých

Krajíčkové,

dle Waberžinka,

pacientů

pacientů

ve srovnání

et al. (2006) až 60 %. Dle Adams,

Hachinski, Norris (2001) nemusí být příčiny objasněny u 25%-40 %.
Kapelle, et al. (1996) popisuje opakovaný vznik CMP v průměru u 10%
mladých

pacientů.

V české

literatuře,

kterou jsem

měla

nenachází žádná informace o recidivách CMP mladých
sdělení

MUDr.

Krajíčkové,

možnost prostudovat se

pacientů,

dokladem toho je

CSc., která se za svoji 25letou praxi v cévní problematice

nesetkala s žádnou recidivující CMP u mladého pacienta (ústní sdělení).
Prognózy resocializace mladých pacientů se

výrazně

liší. Adunsky, et al. (1996)

popisuje, že 81 %mladých pacientů je schopno návratu do práce, avšak Kapelle, et al.
(1996) shledává, že jen 42% je schopno návratu k aktivitám před CMP a dodává, že tito
pacienti mají trvalé
praxí bych se

emoční,

přikláněla

psychické nebo sociální poruchy. Z poznatků získaných

spíše k nižší

hodnotě.

hospitalizovaných na oddělení kde pracuji
neumožňuje

většiny

zůstává těžké

návrat k původnímu povolání,

rekvalifikačních kurzů přeorientovat

U

někteří

na jinou práci.
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mladých

pacientů

po CMP

reziduum a jejich postižení jim

jsou však schopni se pomocí

Hypotézy, které jsem si stanovila se zdají být optimistické, ale dle mého názoru
a zkušeností nejsou nerealistické.
CMP do

Měla jsem

současnosti. Několikrát během

možnost sledovat tyto pacientky od vzniku
zjišťovala

každého roku od hospitalizace jsem

momentální zdravotní stav pacientek a i pacientky samy mne informovaly o tom, jaké
jsou u nich
měly

změny

zdravotní, v soběstačnosti i v
obecně

velmi dobré rodinné zázemí, což je

běžném životě.

Všechny pacientky

jednou z hlavních

příčin

pozitivního

vývoje stavu pacientů po CMP.
Jak už jsem uvedla v úvodu

bakalářské

práce, pracuji více než šest let jako

fyzioterapeutka na neurologické klinice a specializuji na problematiku
cévní mozkové

přt'hodě.

Mám možnost sledovat celý

neurologické klinice od jeho
přání

není vždy podle

přijetí

průběh

péče.

po

hospitalizace pacienta na
propuštění,

v akutním stavu až do jeho

pacienta do domácí

pacientů

které však

Díky své praxi mohu konstatovat, že

rodina je základem postupného zlepšení stavu pacienta po cévní mozkové

příhodě.

Rodina pacientovi dodává optimismus, podporuje ho ve všech jeho aktivitách, má
radost z každé

maličkosti,

která se mu

podaří .

Dle mého názoru by

měla

být

spolupracující rodina zahrnuta do multidisciplinárního týmu, který se stará o pacienta,
jelikož se tím dosáhne lepšího

zajištění

24hodinové

péče.

pacienta, rodiny a fyzioterapeuta. Pokud je tato spolupráce
postupně

instruuje rodinu a ta se snaží

během

své

důležitá

je spolupráce

úspěšná,

fyzioterapeut

Velmi

návštěvy

aplikovat tyto nové

vědomosti.

Dalším kritériem, které mě motivovalo ke stanovení takto pozitivních hypotéz je
věk

vybraných pacientek s ohledem na plasticitu mozku. Plasticita mozku je dle
oprávněným

Pfeiffera (2007)
nemocných, což

obzvlášť

přesouvat některé

zdrojem

značného

optimizmu v rehabilitaci

platí pro pacienty mladšího

získané funkce z jedné

části

věku.

mozkové

Plasticita mozku

tkáně

výkonná tkáň byla porušena. U mladých pacientů je tak možno
funkce jako jsou funkce

řečové,

z dominantní hemisféry do

umožňuje

do jiné, pokud
přesunout

opačné.

nervově

původní

i tak náročné

Pacientky, které

jsem sledovala v rámci bakalářské práce jsem neporovnávala se staršími pacienty, ale ze
své praxe mohu

říci,

že rekonvalescence mladých

pacientů

s těžkým deficitem je

mnohem rychlejší a úspěšnější než u obdobě postižených pacientů vyššího věku.
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Při

přihlížela

stanovení hypotéz jsem

ke stavu pacientek

při propuštění.

Spolupráce s nimi byla na začátku hospitalizace velmi obtížná, pacientky byly apatické,
plačtivé,

Postupně

bez chuti do života a motivace.

pacientky

začaly

být

aktivnější,

se tento

spolupracovaly a nové

počáteční

úspěchy

postoj

měnil,

je dále motivovaly.

V této době jsem si stanovila dvě hypotézy:
předpokládala,

První hypotéza

tří

let od vzniku

kompenzační pomůcku určenou

nebudou pacientky používat žádnou
tři

že po uplynutí

onemocnění

k chůzi. Všechny

pacientky se za dobu sledování velmi zlepšily, ale jen jedna z nich je schopna chůze

bez

kompenzační pomůcky

chůzi

jak v domácím

kompenzační pomůcky,

bez

přidržovat stěn

nebo nábytku.

Chůzi

U druhé hypotézy jsem
soběstačné

prostředí,

soběstačné.
dvě

předpokládala,

že po uplynutí
Souhrnně

Jedna z pacientek k těmto

končetinu

používají spíše jen k přidržení, jelikož nemají

pacientky používají nepostiženou

zavazování
například

tkaniček,

tří

let budou pacientky

mohu

úkonům

Další

přeučit

kde se mohou

v terénu zvládnou s jednou vycházkovou holí.

končetiny.

z pacientek se musela

prostředí,

avšak jen v domácím

v rámci hygieny, sebesycení a oblékání.

pacientky jsou

tak i v terénu. Ostatní zvládnou

jiným typem obuvi, samozavazovacími

horní

aktivní úchop. Jedna

vyřešit

tkaničkami

obě

a postiženou horní

na leváka. Obtížné je pro všechny

avšak tento problém jsou schopny

že všechny

používá

končetinu

ještě

říci,

tři

jiným

pacientky
způsobem,

nebo obuví se suchými

Zipy.

Shrnutím

nejdůležitějších

vše dokázaly a jak se
ně

událostí v životě

změnily jejich

tří

mladých pacientek je patrné, co

životy. Ve snaze o zvýšení kvality života bylo pro

nutné, aby se jejich životy vyvinuly

směrem,

rozvoje a uplatnění.
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ve kterém budou mít nové možnosti

Pacientka z kazuistiky A
Nyní vede spokojený rodinný život. Je matkou

ročního dítěte,

o které se stará

převáženě sama Zvládá péči o domácnost. Řídí auto s ručním ovládáním, jezdi na
Onemocnění změnilo

kontroly, na nákupy.

její životní plány, má stále

mírně

nižší

sebehodnocení v souvislosti s přetrvávajícím postiženým. Snaží se zvládat vše bez
chybných
činnosti.

úkonů,

avšak i

přes

výrazné úsilí není schopna systematické pracovní

Disponuje pevnou sociální oporou, kterou jsou manžel a rodiče.

Pacientka z kazuistiky B
Po změně zdravotního stavu došlo k naprostému narušení všech jistot a k nucené
změně

životního stylu. I

studiu na farmaceutické
byly pro ni velmi

z hlediska

bezpečnosti při

že se pacientka musela

končetinu nemůže aktivně
způsobily,

manipulaci s různými látkami
přeučit

na levou ruku

používat. Tyto problémy, spolu se

že se rozhodla

ukončit

změnou

studium na farmaceutické

a věnovat se studiu humanitního oboru. Nyní pacientka studuje první ročník

sociálně
aktivně

Problémem se stalo zvládnutí laboratorních prací, které

Připomínám,

priorit a pohledu na život
fakultě

výrazné postižení se dokázala vrátit k vysokoškolskému

fakultě.

náročné

a laboratorním sklem.
a pravou horní

přes

právní fakulty a po

ukončení

pomáhat pacientům po CMP v

studia plánuje založení rodiny. Také by

sociálně

chtěla

právní oblasti.

Pacientka z kazuistiky C
I u této dívky

přetrvává

výrazné nižší sebehodnocení, které je spojené s těžkým

pohybovým deficitem. V hodnocení její osobnosti dominuje vyšší zranitelnost
a zvýšená emoční labilita.
maximální možnou

Přesto

disponuje silnou motivací pro život a snahou bojovat o

soběstačnost.

než o rehabilitaci. Svoji

původní

V poslední

době přehodnotila

společnosti.

Snaží se najít si

v Janských Lázní, nebo o

První dva roky po CMP
profesi však v

neměla

současnosti

zájem o nic jiného

není schopna vykonávat.

své priority a jejím cílem je snaha uplatnit se ve

zaměstnání

a také uvažuje o studiu na Obchodní akademii

rekvalifikačním

kurzu. Tato pacientka má velmi dobré

rodinné zázemí a rodina se ji snaží v jejích nových aktivitách podporovat.
Všechny
nepochybně

tři

pacientky

udělaly

výrazný pokrok v hybnosti,

zvýšilo kvalitu jejich života.
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soběstačnosti

a to

5

Závěr

Bakalářská

mozkové

příhodě.

práce byla

zaměřena

základě

Na

na kvalitu života u mladých
údajů českých

literárních

i

pacientů

po cévní

zahraničních

autorů

a vlastních praktických zkušeností jsem se pokusila zmapovat problematiku mladých
pacientů

po CMP.

Lze konstatovat, že z velkého množství

české

literatury týkající se problematiky

CMP je velmi obtížným úkolem najít literaturu o problematice mladých
CMP. V zahraničí se této problematice
s přibývajícím procentem mladých

věnuje

pacientů

pacientů

po

mnohem více publikací. Myslím si, že

po CMP je

důležité,

aby i u nás bylo vice

dostupných informací.
Cílem BP bylo zhodnocení kvality života u mladých pacientek po CMP pomocí
tří

kazuistik. Pro

přehlednost

a pro možnost porovnání hodnot jsem použila tabulky.
těchto

Snažila jsem se také zjistit možnosti
zabezpečení,

a institucí.

pacientek s ohledem na sociální

rekvalifikaci a možnosti poskytnutí pomoci od neziskových sdružení

Při

hledání

těchto

informací jsem se

Zjistila jsem, že výhodu mají pacienti,

kteří

zaměřila

na Královéhradecký kraj.

bydlí ve velkém

městě.

Ten kdo bydlí

v malém městě má mnohem nižší šanci najít zaměstnání a využit služeb podporovaného
zaměstnávání

nebo pomoc sdružení či organizace.

Svojí prací jsem

chtěla

dokázat, že je možné zvýšení kvality života po CMP

i když nedojde k úplnému uzdravení, avšak jen tehdy, pokud se
onemocněním

integraci do
vzdělávání,

vyrovná. Vyrovnání se s postižením po CMP je

společnosti,

navázání

které zvýší možnosti

vztahů

uplatnění

a dále také zájmy a

zpět

kvalitní život.
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do

prodělané
běžného

s tímto

předpokladem

a i prevencí sociální izolace.

Pokud se pacient vyrovná se svými handicapy po
možností, má velkou šanci navrátit se

člověk

pro

Důležité

volnočasové

je

aktivity.

CMP a využije nabízených

života a vést plnohodnotný
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Název: Kvalita života u pacientů po cévní mozkové příhodě
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práce
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Název bakalářské práce: Kvalita života u

pacientů

po cévní mozkové příhodě

Autor: Šmfdová Barbora
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha

Cílem

bakalářské

po CMP pomocí
se svojí

účasti

tří

práce (BP) je zhodnocení kvality života u mladých pacientek

kazuistik. V průběhu

přípravy

BP budou pacientky, které souhlasí

ve výše uvedené BP, dotazovány na

skutečnosti

související sjejich

hodnocením kvality života.
Níže uvedené osoby
podstatě,

významu i

způsobu

shodně

prohlašují, že byly autorkou BP informovány o

provedení BP. Dostalo se jim detailního

vysvětlení

o cíli

této BP a způsobu spolupráce. Dále prohlašují, že byly informovány o tom, že záznamy
o výsledcích budou uchovávány jako

důvěrné,

jejich osobní data budou

ochraňována

v souladu s platnými zákony a v případě publikování výsledků budou data anonymní.
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5
N HO INDEXU SAMOSTATNOSTI
-profil FIM-

Data pacienta:
Pffjmenf:
Jméno:
rod.čfs.:

Data nemoci:
Dg. čfslo:
Dg. slovy:

Typ poruchy:

postižená:

Soběstačnost:

A.
B.

Jídlo

c.

Koupáni
Oblékáni - HK, trup
Oblékáni - DK
lntimnl hygiena

D.
E.
F.

Tělesná péče

Sfinkterv:

G.

H.
Mobilita. sebeobsluha:
pfesun
I.

Kontrola močového měchýře
Kontrola činnosti konečnlku~---+----+-----1
Postel, židle, vozík

J.

wc

K.

Vana, sprcha

Pohyblivost:
Chůze I Y:ozík
Schody
Pohybová dovednost: součet (max. 91 bodů)

L.

M.

průměr

Komunikace:

N.

Chápáni

o.

Vyjadřováni

Sociální adaotibillta:
P.

Sociál ni začleněni

Q.

Řešeni problémů

R.

Paměť

Psychické funkce: součet (max. 35 bodů)
růměr

Celkové skóre (max. 126

bodů):
růměr:
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