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Abstrakt: 

Název: Využití konceptu bazální stimulace u kriticky nemocných 

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je zhodnocení využití bazální stimulace kriticky 

nemocných na jednotce intenzivní péče. Posoudit, zda je možné bazální stimulaci 

u vybraných pacientů provádět a zda koncept bazální stimulace přispěje k omezení 

komplikací dlouhodobě hospitalizovaných a ovlivní průběh fyzioterapie. 

Metoda: Výběr tří kazuistik zahrnujících anamnézy pacientů, průběh hospitalizace 

a detailní popis fyzioterapeutické intervence a bazální stimulace. 

Výsledky: Zpracování získaných materiálů a porovnání jednotlivých kazuistik, lišících se 

mezi sebou svou závažností, průběhem a vývojem. Vyhodnocení průběhu bazální 

stimulace. 

Klíčová slova: Bazální stimulace, kriticky nemocný, fyzioterapie, jednotka intenzivní péče 



Abstract: 

Title: The Application of Basal Stimulation Concept in Critically Ill Patients 

The Aim of the Thesis: The aim of the thesis is to assess the application of basal 

stimulation concept in critically ill patients hospitalized in the intensive care unit. To 

examine if it is possible to introduce the basal stimulation concept into caring for selected 

patients, and if, by doing so, it is possible to reduce the number of complications arising 

from long-term hospitalization and influence the course of physiotherapy or if it helps to 

avoid the complications arising from long-term immobilization. Also, the cooperation of 

the intensive care unit team and patients' families was closely monitored. 

Method: Selecting 3 casuistries including patients'records, their anamnesis, hospitalization 

course and detailed description of basal stimulation and physiotherapy interventions. 

Results: Processing the collected data and comparing the individua! medical history 

records with its divergencies in terms of development and significancy. Assessing the 

course of basal stimulation . 

Key Words: Basal stimulation, Critically Ill patient, Intensive Care, Physiotherapy, Patient 
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1 Uvod 

"Porozumět znamená chápat; co nám kdo sděluje. Abychom pochopili, musíme se 

naučit naslouchat, vnímat a vidět to, co třeba druhý nevidí." (Friedlová, 2007) 

Absolvovala jsem střední zdravotnickou školu obor všeobecná sestra. Toto 

povolání se mi velmi líbí, mým cílem je pomáhat lidem. Pokračovala jsem studiem 

fyzioterapie, protože jsem stále chtěla zůstat v kontaktu s pacienty. Po skončení školy jsem 

strávila 5 let v zahraničí, kde jsem se věnovala ošetřování starých, nemocných lidí 

v domácí péči. Poté jsem působila 4 roky ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na 

metabolické JIP jako fyzioterapeutka. 

Své zaměstnání jsem musela dočasně opustit z důvodu těhotenství, ale ošetřování se 

věnuji i nadále. Vzala jsem si do domácí péče svoji babičku, která je 2 roky po mozkové 

příhodě ležící, hemiplegická a afatická. Jsem i přes to ráda, že jí mohu pomáhat a díky 

svým vědomostem a znalostem zkvalitnit její pobyt na lůžku. 

Před 3 lety jsem absolvovala kurz bazální stimulace ve Frýdku-Místku u paní Mgr. 

Karolíny Riedlové. Tento kurz vřele doporučuji nejen všem zdravotnickým pracovníkům, 

ale i lidem, kteří pracují u postižených osob nebo ji mají ve svém okolí. Vedle množství 

teoretických znalostí velice oceňuji také možnost praktického provádění všech získaných 

poznatků na sobě samých. Tak se člověk alespoň na chvíli mohl vcítit do pocitů ležícího 

pacienta odkázaného na pomoc druhých. Podle mého názoru může tento kurz konceptu 

oddálit či zamezit vzniku "syndromu vyhoření", protože se jedná o velmi kreativní, 

samostatnou a kompetentní práci. Elementy konceptu integrované do péče mají význam 

jak např. v neonatologické intenzivní péči u dětí předčasně narozených, tak také v péči 

o děti i dospělé s vrozeným intelektovým a somatickým postižením, u vigilmbo komatu, 

u lidí s různými akutními a chronickými onemocněními, po úrazech mozku, u mentálně 

postižených, u obyvatel domovů důchodců, v hospicích, atp. 

Tento koncept se neustále vyvíjí, je možno o něm stále diskutovat na různých 

seminářích, konferencích, kde je také možnost si vyměňovat své dosavadní zkušenosti 

a názory. 
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Rozhodla jsem se své poznatky zpracovat a rozšířit v bakalářské práci. Jedná se 

0 jednoduché, ale velmi důležité praktiky a záleží hlavně na zdravotnickém personálu, jaký 

přístup má k pacientovi, zda provede jen nezbytně nutnou práci a odejde nebo bude chtít 

pro pacienta udělat také něco navíc, protože i ošetřovatelská péče je terapeutická. 

Nejnáročnějším úkolem pečujících pracovníků je pochopit potřeby ošetřovaných, 

porozumět jim a zároveň poskytnout humánní péči. 

Chtěla bych zde podotknout, že se v bakalářské práci věnuji dané problematice na 

všeobecné úrovni. Mým cílem je seznámení a vyzdvižení informací o daném konceptu, 

neboť se jedná o velmi široké pole působnosti v mnoha oddílech medicíny. V současné 

době se provádí četné studie jednotlivých prvků bazální stimulace a tato problematika mě 

velmi zajímá a ráda bych své dosavadní poznatky předala i jiným lidem. 
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2 Stav dosavadních poznatků 

2.1 Anatomie nervového systému 

Základní funkční a anatomickou jednotkou nervového systému (NS) je neuron, 

který se skládá z těla neuronu a jeho výběžků. Výběžky jsou dvojího druhu, krátké 

dendrity, které vzruchy přijímají. Dendritů je větší počet, bývají kratší, bohatě se větví. 

Základní funkcí dendritických trnů je modulace postsynaptického potenciálu při jeho 

přechodu ze synapse na dendrit. Jako neurity (axony) označujeme druhé výběžky vedoucí 

vzruchy od těla neuronu. Funkčním projevem činnosti neuronu je především vzruch, 

funkčním projevem nervové soustavy je reflex. Reflex je zákonitá odpověď organismu na 

dráždění receptorů, zprostředkovaná NS (Trojan, 2003). 

Neurony vytvářejí v CNS komplikovanou a vzájemně propojenou mnohočetnou síť. 

Mezi neurony existují různé typy kontaktů. Člověk má 15 až 25 miliard kontaktních ploch 

mezi neurony - synapsí (Rokyta, 2002). 

Nervovou soustavu dělíme na centrální a periferní. CNS tvoří mozek a mícha. 

Spojení centrálního nervového systému s ostatními orgány těla zajišťují obvodové nervy. 

Jsou to nervy mozkové, míšní a útrobní - vegetativní (Machová, 2005). 

CNS je nejvýše postaveným a integrujícím systémem v organismu. Vyniká 

přesností a rychlostí registrace obrovského kvanta informací o stavu zevmbo i vnitřního 

prostředí organismu. Další významnou činností je její preciznost a rychlost zpracování 

těchto vstupních údajů a jejich další analýza za využití předchozích informací 

kumulovaných v paměťových stopách. CNS je ve svém účinku nadřazen endokrinnímu 

a imunitnímu systému. Mezi oddíly CNS řadíme: 

- páteřní míchu (medulla spinalis ), 

prodlouženou míchu (medulla oblongata), 

most Varolův (pons V aroli), 

- střední mozek (mesencephalon), 

- mozeček ( cerebellum), 

- mezimozek (diencephalon): talamus a hypotalamus, 

- bazální ganglia, 
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- limbický systém, 

- mozkovou kůru (neopalidum, neokortex). 

Jednotlivé oddíly CNS jsou propojeny vzestupnými a sestupnými drahami a tvoří 

funkční celky (Rokyta, 2002). 

2.2 Fyziologie nervového systému 

Z hlediska hierarchie stojí CNS nejvýše. Řídí a zasahuje do funkce všech orgánů 

a koordinuje jejich činnost a vzájemné vztahy tak, aby odpovídaly potřebám celého 

organismu. Další specifickou vlastností CNS je její identita. Výsledná činnost CNS 

každého jedince je naprosto jedinečná a nezaměnitelná. Variabilita CNS je v přímém 

vztahu k další specifické vlastnosti nervového systému, plasticitě. Jako plasticita jsou 

označovány dvě základní skupiny funkčních změn. První skupina charakterizuje 

přizpůsobení změnám prostředí - adaptace. Druhým typem jsou projevy plasticity, 

vyplf'ajících z funkční zátěže systému. Zde je podstatná rychlost nástupu funkčních změn 

a jejich reverzibilitě. 

Specifickou vlastností nervové soustavy je trofická úloha. Trofika je jedním 

z rozhodujících činitelů pro udržení minimálního možného poklesu neuronů (Trojan, 

2003). 

Složitější - integrační funkce se týká příjmu informací ze zevního a vnitřního 

prostředí, jejich zpracování v rámci jednotlivých oddílů CNS a adekvátní reakce na změnu 

podmínek zevního a vnitřního prostředí. Vše, co se děje vně nebo uvnitř organismu, 

zachycují receptory ve smyslových orgánech. Receptory přijímají podnět, přemění ho na 

vzruch a ten se šíří do mozkové kůry. Když podnět působí na receptor, vzniká v mozku 

počitek - základní prvek vnímání. Vjem je soubor počitků, který hodnotí podnět na 

základě porovnání s předchozí zkušeností - s paměťovou stopou. 

Receptory rozdělujeme na exteroreceptory - přijímají podněty ze zevního 

prostředí, patří k nim smyslové systémy (zrak, sluch, hmat, čich, chuť). Proprioreceptory 

- registrují polohu a pohyby těla (svalová vřeténka a šlachová tělíska). Interoreceptory 

odpovídají na mechanické a chemické podněty vnitřního prostředí. 
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Senzorické systémy přijímající podněty ze zevního a vnitřního prostředí jsou: 

somatoviscerální, vestibulární, čichový, chuťový, sluchový a zrakový. 

Centrální nervový systém je komplex analyticko-syntetických integračních celků. 

Funkčně nejvýznamnější jsou mozkový kmen a mezimozek, limbický systém a mozková 

kůra. 

Mozková kůra je nejlidštější část mozku, nejvyšší integrační a asociační centrum. 

Zde se zpracovávají všechny informace, koordinuje vstupní a výstupní systémy, zajišťuje 

chování ve složitých společenských situacích. Dále umožňuje vznik dočasných nervových 

spojení a uchovává informace formou učení, paměti a poskytuje porozumění smyslu 

informací. 

2.2.1 Fyziologie chování a paměti 

Chování člověka obsahuje jak prvky vrozené, tak získané, tj. vytvořené v průběhu 

života jedince. Na výsledném chování se obě složky podílejí v různém poměru a vzájemně 

se doplňují. Učení může měnit určité vrozené tendence, organismus se naučí vykonávat 

vrozenou reakci v nové situaci nebo se jednotlivé vrozené prvky mohou při učení 

kombinovat do různých forem chování (Friedlová, 2006). 

Jedinec vnímá podněty přicházející z okolí i z nitra organismu (vnímá, slyší, 

pociťuje bolest, únavu, aj.). Tyto vjemy pak zpracovává v mysli tak, že je ukládá do 

paměti, může si je později v paměti vybavit jako představy i v nepřítomnosti vnímaného 

podnětu, může je kombinovat ve fantazii, spojovat je s jinými představami, řadit do 

myšlenkových schémat. Na vjemy zpracované v mysli pak může reagovat svým vnějším 

chováním (Langmeier, 1998). 

Schopnost uložit a uchovávat informace je jedním z projevů plasticity nervového 

systému. Plasticita je obecnou vlastností nervového systému a je nejvýraznější v časném 

období života. V dospělém mozku mohou probíhat stále velmi složité procesy přestavby. 

Ty podmiňují nejen zmíněné procesy ukládání informací, ale i mechanismy periodické 

obnovy, přizpůsobení změněným podmínkám a jsou základem oprav i regenerace 

zničených nervových struktur (Trojan, 2003). 
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Nervové buňky mají dán potenciál plastických změn ve své genetické výbavě. 

V období vývoje je proto mozek schopen velmi rozsáhlých anatomických a funkčních 

změn. V dospělosti tato schopnost v určitém rozsahu přetrvává (Pickenhain, 2000). 

2.2.2 Ontogenický vývoj CNS 

Nejrannější formy komunikace ještě v období prenatálním mezi matkou 

a nenarozeným dítětem jsou komunikace somatická, vestibulární a vibrační. Tyto tři 

druhy vnímání utvářejí primárně u člověka pocit jistoty. Somatické vnímání je 

zprostředkováno největším percepčním a zároveň hraničním orgánem, a sice kůží. 

Vestibulární aparát má schopnost určit polohu v prostoru a uvědomit si pohyb. Vibrační 

vnímání pomáhá člověku vnímat celým tělem přicházející chvění, hlasy, tóny, zvuky atd. 

a toto vše zpracovat. Díky vibraci se dostává člověku také hlubokých tělesných podnětů. 

2.2.3 Vývoj v novorozeneckém období 

Důležitou dobou pro vývoj mozku a celé nervové soustavy je porod. Velké změny 

prostředí si vyžádají rychlé zapojení nových nepodmíněných reflexů, které probíhají po již 

vytvořených nervových drahách, za předpokladu, že CNS je dostatečně zralá (Machová, 

2002). Dochází k rychlému vzniku nových neuronálních okruhů a dendritická arborizace 

výrazně houstne. Její hustota po dvou měsících po narození je markantně zvýrazněna. 

Předpokladem tohoto nervového vývoje je ovšem genetická výbava a dostatečně podnětné 

okolí (Pickenhein, 2000). Zároveň postupuje myelinizace a gyryfikace velkého mozku. 

Zdokonalují se smyslové a výkonné schopnosti CNS (Trojan, 1994). 

2.2.4 Involuční změny v centrální nervovém systému (CNS) 

Snížení činnosti pohlavních žláz způsobuje dysbalanci endokrinních regulací. 

Výčet nejdůležitějších změn nervového systému se odvíjí od rychlejšího zániku neuronů. 

Objevují se segmentární demyelinizace s degenerací axonů. Zhoršení dráždivosti nervové 

tkáně, pomalejší tvorba dočasných spojů a zvyšování prahů dráždivosti receptorů 

způsobují pokles plasticity CNS. Obtížněji se zvládají nové pohybové struktury, klesají 

obratnostní schopnosti. Váznou procesy zapamatování a vybavování. Snižuje se odolnost 

k mimořádným psychickým zátěžím. Je menší přizpůsobivost na změny životních 

podmínek. 



K zachování duševní svěžesti je zapotřebí přiměřený příliv informací. Motivací 

prováděných činností je jejich prospěšnost. Nepotřebný člověk se jeví sám sobě 

zbytečným, ztrácí zájem o okolí a tím i duševní svěžest. Z uvedených morfofunkčních 

změn vyplývá zvýšená únavnost a delší regenerační doba starších osob, pokles adaptability 

a ekonomiky práce jednotlivých tělesných systémů. Koordinační schopnosti klesají po 

40. roce věku. Flexibilita se zhoršuje již od 15 let, výrazněji však až od 50 let. Z ostatních 

pohybových schopností nejméně klesá vytrvalostní schopnost. 

2.3 Patofyziologie centrálního nervového systému (CNS) 

2.3.1 Poruchy vědomí a kognitivních funkcí 

Vědomí a kognitivní funkce jsou výsledkem činnosti mozkové kůry, mozkového 

kmene a talamu. Funkce jsou pevně spojeny a umožňují udržení normálrn'ho vědomí, 

věnování pozornosti stimulům, analýzu a syntézu s následnou odpovědí na ně. 

Vědomí je definováno jako stav, kdy je jedinec schopen percipovat podněty 

a odpovídat na ně. Poruchy vědomí dělíme na kvantitativní a kvalitativní. Mezi 

kvantitativní poruchy patří somnolence, sopor, koma a apalický stav. 

• Somnolence - lehká porucha vědomí, člověk na oslovení otevře oči, odpoví, na 

výzvu je motorická odpověď, polykání zachováno, sfinktery ovládány. 

• Sopor- hlubší porucha vědomí, bolestivý podnět vyvolá obranný pohyb, grimasu, 

otevření očí, sfinktery nekontrolovány. 

• Kóma- hluboké bezvědomí, člověk nereaguje na zevní podněty, kontakt je s ním 

nemožný, bolestivý podnět vyvolá reflexní odpověď flekční nebo extenční. 

• Apalický stav- nazývaný též perzistující vegetativní stav nebo vigilní kóma je 

zvláštním druhem poruchy vědomí, příčinnou je poškození mozkové kůry, jde 

vlastně o dekortikaci. Člověk vypadá jako při vědomí, je bdělý, má otevřené oči, 

ale pohledem nesleduje, nemluví, reaguje pouze reflexně (Amber, 2004). 

Kvalitativní poruchy jsou provázeny změnami rozsahu i obsahu vědomí. 

V důsledku nesprávné percepce jsou neadekvátně interpretovány podněty ze zevního 

prostředí. Řadíme sem mrákotné stavy, delirium, amence, somnambulismus, aj. 



2.3.2 Kritický stav 

Profesor Zadák (2007) píše, že v souvislosti se zlepšováním intenzivní péče narůstá 

počet nemocných, kteří přežívají dříve smrtelná onemocnění či poranění. Kritický stav je 

definován jako kombinace multiorgánového selhání a sepse. 

Příčinou rozvoje kritického stavu je respirační infekce, popálení, velká operace či 

primární selhání jednoho orgánu nebo systému, primární onemocnění či poranění 

nervového systému, primární neuromuskulární onemocnění. 

Multiorgánové selhání se může komplikovat sekundárním postižením nervového 

systému (septická encefalopatie, hypoxická myelopatie a neuromuskulární komplikace). 

Neuromusculární komplikace dělíme na polyneuropatii kritického stavu - CIP a myopatii 

kritického stavu - CIM. 

Polyneuropatie kriticky nemocných je charakterizována axonální degenerací 

motorických i senzorických nervových vláken. Vyskytuje se u ventilovaných pacientů se 

syndromem systémové zánětlivé reakce organismu a multiorgánové dysfunkce. Klinická 

symptomatologie zahrnuje kvadruparézu, poruchy šlachových reflexů, hypestézie 

a parestézie. Neuropatie má podíl na prodlouženém odpojování od ventilátoru a opožděné 

rehabilitaci. Ve výjimečných případech může symptomatologie trvat až rok a zásadně 

ovlivnit pohyblivost nemocného. V popředí léčby stojí úprava celkového stavu 

nemocného, optimalizace výživy, dodávka vitaminů, aktivní a pasivní rehabilitace. 

Myopatie kriticky nemocných, druhý nejčastější syndrom. Jedná se o motorickou 

poruchu, podkladem je svalová atrofie, nekróza svalových vláken a motorická axonopatie. 

Klinickým příznakem je slabost a zvýšená únavnost svalového aparátu. Vyskytuje se při 

podávání svalových relaxancií, kortikosteroidů. 

Prognóza kriticky nemocných je obecně špatná, mortalita dosahuje až 50 %. 

Úprava může trvat několik měsíců a nemusí se vždy dosáhnout úplné obnovy funkce 

(Zadák, 2007). 

17 



2.3.3 Jednotka intenzivní péče (JIP) 

Dle Kapounové (2007) je pracoviště intenzivní péče určeno pacientům s hrozícím 

nebo již probíhajícím selháním jednoho či více orgánů. Poskytují možnost diagnózy, 

prevence a léčby multiorgánového selhání v kteroukoliv denní i noční dobu. Dostupnost 

lékařů musí být okamžitá. Na všech typech intenzivní péče je stav pacientů nepřetržitě 

sledován sestrou a veškeré informace zaznamenávány do dokumentace. 

Dle celkového stavu pacienta je nutno zajistit: 

Dýchací cesty - aplikace kyslíku, umělé plicní ventilace 

- Kontinuální monitoring základních životních funkcí 

Invazivní vstupy- centrální žilní katétr, arteriální katétr 

Neinvazívní vstupy- nazogastrická sonda, permanentní močový katétr 

- Odběr biologického materiálu na biochemické a bakteriologické vyšetření 

Vstupní hygienický filtr 

- Natočení 12-ti svodového EKG 

Diagnostické vyšetřovací metody - RTG, CT 

Konsiliární vyšetření 

Veškerou lékařskou a ošetřovatelskou péči vedoucí ke stabilizaci celkového 

stavu pacienta 
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, 
3 Uvod do problému 

3. 1 Historický vývoj konceptu bazální stimulace 

Autorem konceptu je Prof. Dr. Andreas Frohlich, speciální pedagog, který od 

70. let pracoval v Německu s dětmi, jež se narodily s těžkými kombinovanými 

somatickými a intelektovými změnami. Během pětiletého doktorandského studia 

vypracoval koncept bazální stimulace. U dětí s mentální retardací nebylo možno navázat 

verbální komunikaci. Frohlich vycházel z prenatální vývojové psychologie a zabýval se 

podporou senzomotorické komunikace. Přes komunikační kanál somatického, 

vestibulárního a vibračního vnímání navázal komunikaci s těmito dětmi. Koncept otevřel 

speciálním pedagogům cestu, aby podpořili děti ve vývoji a zkvalitnili jim prožívání života 

(Friedlová, 2006). 

Do ošetřovatelské péče přenesla koncept v 80. letech zdravotní sestra Prof. Christel 

Bienstein. Aplikací konceptu u klientů ve vigilním komatu prokázala úspěšnost tohoto 

komunikačního a vývoj podporujícího konceptu také v oblasti ošetřovatelské péče 

v intenzivní medicíně (Friedlová, 2005). Ve spolupráci s odborníky z jiných oblastí péče 

(geriatrické, neontologické, psychiatrické, paliativní) se koncept etabloval do všech těchto 

oblastí. 

Prof. Ch. Bienstein a prof. A. Frohlich se společně podílejí na vědeckých 

projektech v oblasti konceptu a vypracovali také systém vzdělávání lektorů, aby byl 

zajištěn relevantní transfer konceptu do klinické praxe. 

3.2 Současná situace 

Bazální stimulace patří v zemích Evropské ume k uznávaným a populárním 

konceptům, aplikovaných jak v oblasti speciální pedagogiky, tak v ošetřovatelství. 

Koncept je v zahraničí integrován do osnov ve výuce ošetřovatelství, v klinické praxi s ním 

pracuje většina zdravotnických zařízení vlastnící vlastní lektory, kteří průběžně školí 

zaměstnance a působí jako supervizoři. 

První základní kurz bazální stimulace proběhl v roce 2003 ve Frýdku-Místku, od té 

doby proběhlo mnoho základních i nástavbových kurzů, kterými prošli pracovníci 
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z různých oblastí ošetřovatelství, učitelky zdravotních škol, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, 

lékaři, logopedové a speciální pedagogové (Friedlová, 2007). 

3.3 Teoretická východiska konceptu bazální stimulace 

3.3.1 Neurofyziologické podklady pro koncept bazální stimulace 

Vývoj mozku není závislý pouze na biologických daných skutečnostech 

a genetických informacích, nýbrž podstatným faktorem je okolní prostředí se svými 

stimuly. Pokud je okolní prostředí z jakýchkoli důvodů málo podnětné, dochází 

k senzorické deprivaci. Nedostatek stimulů - podnětů podmiňuje nedostatečnou 

strukturu mozku a tím redukovanou schopnost jeho výkonu. Lidé s těžkými změnami 

v oblasti hybnosti jsou omezeni ve svých aktivitách. Neschopnost vykonat samostatný 

pohyb vede k podnětové deprivaci. To znamená, že těmto lidem chybí možnost, aby se 

seznámili se svým tělem a poznali své okolí. Dlouhodobá hospitalizace vede také 

k následné sociální deprivaci (Pickenhein, 2000). Frohlich hovoří v této souvislosti nejen 

o primárních, nýbrž dodatečně o sekundárních poškozeních mozku na základě masivní 

podnětové deprivace. 

Úbytek neuronů není však z funkčního hlediska příliš významný. Daleko důležitější 

roli hraje reorganizace a postupné snižování hustoty dendritické arborizace především 

korových neuronů (Langmeier, 1998). 

Podle Friedlové (2007) bazální stimulace je koncept, který podporuje 

v nejzákladnější rovině lidské vnímání. Každý jedinec vnímá pomocí smyslů, smyslových 

orgánů a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Díky schopnosti vnímat 

jsme se naučili pohybovat a komunikovat. 

Pohyb, vnímání a komunikace se vzájemně ovlivňují. Vnímání umožňuje pohyb 

a naopak komunikace je umožněna díky pohybu a vnímání. Základními prvky konceptu 

jsou pohyb, komunikace, vnímání a jejich úzké propojení. Koncept BS umožňuje lidem se 

změnami v těchto třech oblastech podporu, a to cílenou stimulací smyslových orgánů, 

využívá schopnost lidského mozku uchovávat své životní návyky v paměťových drahách. 

Cílenou stimulací uložených vzpomínek lze znovu aktivovat mozkovou činnost, a tím 

podporovat vnímání, komunikaci a hybnost. Kontinuální stimulací je podpořen také 
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vznik nových spojení dendritů v mozku a novou neuronální organizaci určitých 

mozkových lokalit. Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj podporující 

stimulační koncept, orientující se na všechny oblasti lidských potřeb. Přizpůsobuje se věku 

a stavu klienta, vidíme ho jako rovnocenného partnera, člověka s vlastní historií, určitými 

schopnostmi, individualitou. 

3.3.2 Podpora vnímání 

Fyziologie definuje lidské vědomí jako "bdělý stav, v němž je člověk schopen 

sebeuvědomování, orientované pozornosti a záměrného jednání a myšlení na základě 

souboru smyslových a paměťových informací" (Trojan, 2003). 

Jako podnět je chápána každá změna zevního nebo vnitřního prostředí organismu 

působící na neuron. O účinku rozhoduje jeho kvalita, kvantita, doba trvání, rychlost změny 

intenzity podnětu. 

Působení podnětu se nazývá stimulace, podnět je energie vyvolávající vzruch. 

Podstatou vzruchu je fyzikálně chemická změna přenášená nervovým vláknem. 

Jednotlivé prvky BS se orientují dle vývoje vnímání v prenatálním období. 

Prvky základní stimulace: 

• Somatické vnímání - vnímání vlastního těla 

• Vibrační vnímání- intenzita vibrací 

• V estibulární vnímání - vnímání rovnováhy 

Tyto tři druhy vnímání utvářejí u člověka primárně pocit jistoty. Pozorujeme-li 

matku s dítětem, automaticky dojde k stimulaci všech tří základních smyslů, dítěti se 

dostane tělesného kontaktu, pohybujeme s ním sem a tam, mluvíme na něj. Tento způsob 

chování je intuitivní, nachází se ve všech kulturách a uklidní plačící dítě i trpícího člověka. 



Prvky nástavbové stimulace: 

• Optická 

• Auditivní 

• Taktilně-haptická 

• Olfaktorická 

• Orální 

3.3.3 Podpora hybnosti 

Schopnost pohybu provází člověka po celý život. Pohyb je důležitý k zajištění 

chůze, udržení pozice těla, získávání a přijímání potravy, k vyprazdňování, k dýchání, 

rozmnožování, k práci, k gestikulaci, mimice. Schopnost hýbat se umožňuje člověku nejen 

komunikaci s okolím, ale také vnímat své vlastní tělo a okolí. Ten, kdo nemůže změnit 

svoji polohu, je velmi ochuzen o mnoho podnětů z vnitřního i vnějšího světa. Pohybu 

předchází myšlenka na pohyb, a proto od sebe nelze oddělit vnímání a pohyb (Friedlová, 

2007). 

Koncept vychází z vědeckých poznatků že chování člověka obsahuje prvky 

vrozené, geneticky programované a také získané, vytvořené v průběhu života jedince. 

První forma inteligence se nazývá senzomotorické inteligence a trvá celý první rok 

života. Uvedená inteligence je základem veškerého myšlení. Zahrnuje zkušenosti 

s pohybem a vnímáním. Senzomotorika obsahuje aktivity, které se následně týkají 

vnímání, držení těla a pohybu. Lidé, kteří vzhledem k úrazu či onemocnění sklouzli do 

nižšího vývojového stupně, musí jako děti na počátku řešit problémy se senzomotorikou, 

a to proto, že se nemohou verbálně vyjadřovat. Popis inteligenčního vývoje je identický se 

strukturálním vývojem mozku (Frohlich, 1998). 

Výchozím myšlenkovým konceptem se pro Frohlicha v této oblasti stal koncept 

Bobathových, ve kterém se nejedná o zprostředkování nějaké techniky, nýbrž 

o individuální analýzu schopností klienta. 

K podpoře hybnosti využívá koncept techniky všech základních i nástavbových 

prvků. Stimulace vnímání podporuje hybnost, přičemž důležitým faktorem je motivace. 
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3.3.4 Podpora komunikace 

Komunikovat znamená být ve spojení, je to vědomá činnost lidského chování. 

Pomocí komunikace získáváme nové vědomosti a znalosti a předáváme je dál, dochází 

k výměně informací, názorů, pocitů a pozorování. Člověk je sociální bytost a potřebuje 

komunikaci v různých formách. Schopnost komunikovat má zřetelný vliv na kvalitu 

života. Vjemy ze smyslových orgánů jsou zpracovány v mozku, ukládány do paměti a 

později v různých situacích vybavovány, aby pomohly hodnotit a zpracovat novou 

informaci. Komunikace je kompletní jev a je predisponována spoluprácí všech smyslových 

orgánů, mozku a také duševních pocitů. 

Složky komunikačního procesu: 

• Komunikátor = osoba, od níž sdělení vychází 

• Komunikant =osoba, které je sdělení určeno 

• Komuniké = vysílaná zpráva, signál 

• Zpětná vazba= zpráva o tom, že informace byla přijata 

• Kontext= prostředí a situace, ve které komunikace probíhá, může změnit význam 

sděleného 

Aby komunikace mohla probíhat, musí komunikant a komunikátor být schopen 

informace vnímat, analyzovat a reagovat na ně. V ošetřovatelské péči používá sestra 

dovednost komunikovat s pacientem jako součást profesionálního vybavení. Nemoc, 

dlouhodobé odloučení od rodiny, nemožnost pracovat, to vše může mít za následek 

zhoršení pacientových komunikačních dovedností. 

Komunikaci dělíme na verbální a neverbální. Neverbální komunikce je častější, 

tvoří 70 - 90 % komunikace. Předávaná zpráva nebo signál obsahuje i složku behaviorální. 

Rozumíme tím chování komunikujícího. Patří sem vzdálenost, postoj mimika, 

pantomimika, paralingvistika, gesta, zrakový a tělesný kontakt. Obličej patří k nejbohatším 

neverbálním scelovačům, jeho výrazové možnosti jsou díky mimickým svalům a díky 

nastavování či odklonu obrovské. Jak uvádí Jaro Křivohlavý, v obličeji rozlišujeme sedm 

druhů emocí: štěstí, překvapení, strach, zlobu, smutek, spokojenost a zájem. Totéž platí 

o gestikulaci a postavení těla. 
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Nonverbální komunikací sdělujeme emoce, zájem o sblížení, dojem o tom, kdo 

jsem, snahu ovlivnit postoj partnera a snahu řídit vzájemné setkání určitým směrem 

(Křivohlavý, 1995). 

Koncept bazální stimulace vychází z předpokladu respektu autonomie člověka, 

a proto si terapeuti dávají pozor na kvalitu doteků poskytovaných v péči i na jiné prvky 

nonverbální komunikace. 

Komunikační kanály komunikačním procesu mohou být všechny smyslové orgány, 

v konceptu bazální stimulace hovoříme o možnosti využití dle stavu a schopností klienta 

těchto komunikačních kanálů: 

• Somatického 

• V estibulárního 

• Vibračm'ho 

• Auditivního 

• Optického 

• O lfaktorického 

• T aktilně-haptického 

Dotek je významným prvkem v komunikaci. Hmat má vedle zraku relativně 

největší percepční možnosti. Dotýkat se je základní lidská schopnost. Doteky se k nám 

dostává spousta impulzů ze zevního prostředí, ale také my můžeme pomocí doteku 

komunikovat s okolím (Křivohlavý, 1995). 

Někteří lidé mohou komunikovat pouze pomocí gest, které můžeme nazvat 

symboly. Projevy mohou být i velmi nepatrné např.: 

• Mžikání očima 

• Hluboký dech, vzdychání, sténání, bručení 

• Otvírání, zavírání úst 

• Pousmání, úsměv 

• Uvolnění svalového tonu, mimiky a pohybů 

• Zavírání očí, úst, blednutí 

• N eklidné, nepravidelné dýchání 
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• Pláč, křik, sténání 

• Zvýšení svalového tonu, křečovité držení těla 

• Všeobecný motorický neklid, stereotypní chování 

• Manipulace na vlastním těle a sebepoškozování a další 



4 Koncept bazální stimulace 

Tento koncept dává ošetřovatelství zcela jiný rozměr a umožňuje ošetřujícím nově 

reflektovat svou práci, protože ošetřovatelské nabídky mají terapeutický účinek (Friedlová, 

2002). Stejnou pozornost věnujeme nejen pacientovým deficitům, ale také zachovalým 

schopnostem a tyto dále podporujeme a rozvíjíme. 

Koncept využívá mnoho vlastních technik a tréninkových programů, kterými 

dosahujeme u pacienta stimulace somatické, taktilně-haptické, vestibulární, vibrační orální, 

optické, olfaktorické a auditivní. Přizpůsobujeme péči životní situaci postiženého 

a poskytujeme vhodné stimuly zohledňující jeho biografickou anamnézu. Koncept využívá 

podporu v aktivitách všedru'ho dne, nepoužívá nadstandardních pomůcek, nevyžaduje 

finanční zatížení pouze vyškolený personál, pochopení a spolupráci všech členů 

zdravotnického týmu (Friedlová, 2002). 

4.1 Základní prvky konceptu 

Základní prvky vycházejí již z prenatálm'ho období a jedná se o: 

•!• Somatické vnímání 

•!• Vibrační vnímání 

•!• Vestibulámí vnímání 

Kvalita somatické stimulace a její účinnost je závislá na kvalitě doteku při stimulaci 

vnímání tělesného schématu. Využíváme tyto techniky: 

• Polohování 

• Somatická stimulace tělesného schématu 

• Podpora a stimulace dýchání 

• Pomoc při pohybu a korekci polohy 

Somatické stimulace dle konceptu bazální stimulace 

- Somatická stimulace zklidňující 

- Somatická stimulace povzbuzující 

- Neurofyziologická stimulace 

- Symetrická stimulace 
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- Rozvíjející somatická stimulace 

- Diametrální stimulace 

- Polohování "hnízdo" 

- Polohování "mumie" 

- Kontaktní dýchání 

- Masáž stimulující dýchání 

Vestibulární stimulace 

U zdravého člověka je rovnovážné ústrojí neustále stimulováno. Lidé s omezeným 

pohybem mají těchto informací minimálně, můžeme poskytnout podporu jejich 

rovnovážnému ústrojí, zlepšit prostorovou orientaci a vnímání pohybu. Hlavní vestibulární 

jádra jsou složitým centrem při řízení rovnováhy a svalového tonu (Trojan, 2003). 

Vibrační stimulace 

Cílem je stimulovat kožní receptory pro vnímání vibrací a proprioreceptory ve 

svalech, šlachách a vazivovém aparátu kostí a kloubů. Používáme vedle našich rukou také 

vibrující sedátka a lehátka, baterkové vibrátory, vibrující hračky, holící strojek, elektrický 

zubní kartáček. 

Optická stimulace 

Pro optickou stimulaci a orientaci v prostoru je důležitá změna tělesné polohy. 

I nepatrná změna polohy hlavy mění klientovo zorné pole. Do prostoru v zorném poli 

umísťujeme rodinné fotografie, známé obrázky, předměty, hodiny atd. 

Auditivní stimulace 

K auditivní stimulaci lze využít různých prostředků (hlas, hudební nástroje, 

reprodukované zvuky, zpěv) a zohlednit autobiografickou anamnézu klienta: 

- Jak slyší, jaké má poruchy sluchu 

Používá kompenzační pomůcky 

Které zvuky jsou klientovi nepříjemné 

Které hudbě dává klient přednost 

Je během dne doba, kdy byl zvyklý pouštět si hudbu 
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Orální stimulace 

Cílem orální stimulace je zprostředkovat pacientovi VJemy ze svých úst 

a stimulovat vnímání. Orální stimulaci lze provádět izolovaně nebo jako přípravu na orální 

přívod stravy. Předpokladem úspěšnosti je vhodně zvolená poloha, umožnění ochutnání 

oblíbených a známých chutí, zjištěných z autobiografické anamnézy. 

Olfaktorická stimulace 

Vůně a pachy jsou pro člověka výraznými provokatéry vzpomínek. Při výběru 

médií pracujeme s biografií klienta. Vhodné jsou vůně osobních toaletních potřeb klienta, 

parfémů, deodorantů, vůně jídla, ale můžeme také integrovat vůně z pracovm'ho prostředí 

nebo ze vztahu ke koníčkům a zájmům. Zvláště výrazná pro stimulaci paměťové stopy 

a aktivizaci asociačních funkcí mozku je čichová stimulace u klientů po úrazech mozku, 

zejména ve vegetativních stavech. 

Taktilně-haptická stimulace 

Somestetický systém umožňuje vnímání doteku, tlaku, napětí, natažení, chladu, 

tepla, lechtání a vibrací. Využíváme oblíbené předměty, hračky, talismany, předměty 

spojené s hobby, užívané k výkonu povolání, předměty užívané k osobní toaletě, žínky, 

ručm'ky, ale i mobilní telefon, klíče atp. Při nedostatku této stimulace dochází k tahání 

močových cévek, drénů, rolování a stahování deky, svlékání, rozepínání a trhání plenek, aj. 

4.2 Biografická anamnéza 

Předpokladem integrace prvků konceptu do péče o klienta je znalost jeho životních 

návyků, zvyků a prožitků. Každý člověk je jedinečná bytost, kterou formuje jeho sociální 

okolí a prožité situace. Individuální ošetřovatelská péče vyžaduje pochopení pro dobu, 

v níž se klient nachází (Friedlová, 2007). 

Jednotlivá zařízení by si měla vypracovat své formuláře zohledňující skladbu klientů. 

- Sociální situace, profese klienta 

Kdo může a kdo nemůže klienta navštěvovat 

Jaký je typ, klidný, živý 

Jak slyší 

Jak vidí, potřebuje brýle 
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Denní rytmus klienta, struktura dne 

Které doteky má klient rád a které naopak 

Jak spí, jak usíná, jak je zvyklý se přikrývat 

Jak si čistí zuby, jak se holí 

Co jí a pije rád, nerad 

Které zvuky rád poslouchá, rádio, TV, hudbu 

Upřednostňuje nějaké materiály, oblíbené vůně 

Oblíbené předměty, věci 

Co dělá, když má bolesti 

- Co dělá aby se cítil dobře 

Ostatní sdělení 

Důležitý zážitek v poslední době 

4.3 Pojetí bazálně stimulující ošetřovatelské péče 

Jednou z důležitých činností je promyšlené a cílené plánování jednotlivých 

ošetřovatelských aktivit. Je nezbytné zohlednit denní rytmus pacienta a jeho vyčerpanost či 

připravenost vnímat podněty. Poskytované stimulace by neměltJPřekročit 20 minut, aby se 

nepřekročila hranice schopnosti koncentrovat se a přijímat podněty. Každá ošetřovatelská 

aktivita by měla být příjemným zážitkem. 

Dále dodržujeme ritualizaci v ošetřovatelské péči: 

• péče založená na principu zohlednění autobiografické anamnézy, 

• delegování péče v týmu a na příbuzné klienta, 

• v kontaktu s klientem používat iniciální dotek, 

• oslovovat klienta jemu nejbližší formou, 

• struktura dne v koordinaci s jinými týmy. 

Velký význam má kontinuální a systematická dokumentace. Umožňuje vhodné 

plánování, koordinaci péče a signalizuje vysokou profesionalitu. 

Koncept znamená pro pacienty nejen ošetřovatelskou péči, ale také péči vysoce 

terapeutickou, profesionální, kvalitní, individuální a humánní. 
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Bazálně stimulující ošetřovatelská péče není prováděna na pacientovi, nýbrž se 

utváří v rámci schopností a možností pacienta a ošetřujících (Friedlová, 2006). 

4.4 Pojetí bazální stimulace v fyzioterapii 

Pohyb je základní vlastností živých organismů. Nedostatkem pohybu trpí pohybový 

aparát, dochází k atrofii svalů, šlach, myopatii, osteoporóze. Snižuje se výkonnost 

cirkulace, častěji vzniká trombóza, snižuje se TK, vede k vyššímu vzniku 

bronchopneumonie (Vokurka, 2006). 

Výchozím myšlenkovým konceptem se pro Frohlicha stal koncept Bobathových, 

který analyzuje schopnosti dospělého nebo dítěte. Tato přesná zjištění umožňují 

individuální terapii. Bobath koncept je dnes celosvětově uznávaný koncept využívaný 

u pacientů s těžkým onemocněním mozku, po mozkových příhodách, či jiném těžkém 

onemocnění s následným ochrnutím nebo spasticitou. 

Základem konceptu jsou inhibice spasticity a patologických pohybových vzorců 

a reflexů a facilitace fyziologických pohybových vzorů a reflexů. Je důležité tvořit správné 

pohybové vzory a ty také trénovat. Nepřípustné jsou kompenzační a špatné pohybové 

vzory. 

Předpokladem je integrace příbuzných a celého terapeutického týmu, ošetřujících, 

fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů a lékařů. 

Všichni, kteří pracují s pacientem by měli disponovat znalostmi, které umožní 

rozvíjet zachovalé pacientovi schopnosti. Hlavní úkol fyzioterapeutky je provedení analýzy 

pacientových pohybových schopností. Ošetřujícím a rodině pacienta by měl terapeutický 

tým poskytnout dostatečné množství informací o tom, které pohybové vzory mají být 

procvičovány, co je cílem a jak lze toho cíle dosáhnout (Friedlová, 2006). 
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4.5 Pojetí bazální stimulace v psychologii 

Senzorické zkušenosti nabyté během těhotenství poskytují dítěti jisté informace 

o sobě samém. Vibrační, vestibulární a somatické informace poskytují dítěti dostatek 

materiálu, aby si mohlo uvědomovat hranice sebe sama a okolního světa. 

Lze prokázat, že úmyslným zaměřením pozornosti, vědomím rozhodováním, 

snahou vštípit si něco do paměti nebo si z ní něco vybavit, usilovným přemýšlením, 

těžkým rozhodováním, zapojováním fantazie, atd. se mění fyziologické procesy v mozku 

(Langmeier, 1998). 

Frohlich dospěl k následujícím tvrzením: 

);;> Aby se dítě zdárně vyvíjelo, je odkázáno na trvalý přísun podnětů. Bez 

nedostatečně podnětného okolí dochází k senzomotorické deprivaci a změnám 

intelektu. 

);;> Kognitivní vývoj si nelze představit bez prodělané zkušenosti s pohybem, 

kognitivní vývoj zahrnuje vnímání, myšlení, pozornost, rozvoj řeči a také 

doprovodných emocionálních a sociálních procesů. Je potřeba umožnit 

postiženému dítěti dostatek pohybových zkušeností, totéž platí v ošetřovatelské 

péči u imobilních pacientů. 

);;> Lidský mozek má schopnost plasticity, poškozené struktury mohou nabýt znovu 

svých funkcí. Tuto skutečnost lze využít v péči o postižené děti, u pacientů po 

traumatickém či jiném postižení mozku. Podpora vnímání spočívá v podpoře 

reprodukce paměťových stop z dřívějších vývojových fází. Předpokladem je 

poskytnutí dostatku adekvátních podnětů, aby mohlo dojít k budování neuronálních 

struktur. 

);;> Podněty, které v péči poskytujeme musí být nadprahové, dobře strukturované. 

Bereme v úvahu také hierarchii jednotlivých oblastí vnímání. 
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5 Cíle, úkoly, hypotézy 

5.1 Cíl práce 

Cílem této práce Je zhodnocení využití konceptu bazální stimulace kriticky 

nemocných u dlouhodobých hospitalizací na JIP pomocí kazuistik. 

5.2 Úkoly práce 

~ Shromáždit literaturu a další informační zdroje na téma bazální stimulace 

~ Zpracovat informace do teoretické části, stručně nastínit problematiku bazální 

stimulace 

~ Nastínit problematiku kritického stavu 

~ Získat potřebné informace k sepsání tří kazuistik 

Y Zpracovat a setřídit potřebné informace 

~ Zpracovat závěrečné vyhodnocení práce 

5.3 Hypotézy 

Hl: Předpokládám, že koncept BS je využitelný při hospitalizaci kriticky nemocných na 

JIP. 

H2: Předpokládám kladnou spolupráci ošetřovatelského týmu a hlavně rodinných 

příslušníků. 

H3: Předpokládám, že pomocí konceptu zabráníme rozvoji vzniku komplikací při 

dlouhodobé imobilizaci na lůžku a usnadníme průběh fyzioterapie. 
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6 Metodika 

6.1 Design výzkumu 

Výzkum má kvalitativní charakter a je jedním z typů případových studií. Jedná se 

o popis 3 kazuistik kriticky nemocných a jejich porovnání vzhledem k cíli bakalářské 

práce. Jde o experimentální studii s vybranými pacienty, kde se dlouhodobě využívala 

bazální stimulace, očekáváme potvrzení hypotéz Hl, H2, H3. 

Výzkum probíhal v Hradci Králové na JIP gerontometabolické kliniky, kde jsem 

působila od roku 2005 - 2008 jako fyzioterapeutka a měla možnost s pacienty pracovat. 

Kazuistika A a B popisuje neobvykle dlouhou hospitalizaci na JIP a obě byly vybrány pro 

možnost dlouhodobého pozorování a spolupráce. Poslední kazuistika, kazuistika C, je 

z neurologické oblasti, ale z důvodu, že se jedná o blízkou osobu, mám, stejně jako u obou 

předchozích kazuistik, možnost dlouhodobé účasti na výše zmiňovaných činnostech. 

6.2 Charakteristika souboru 

Na začátku hospitalizace byla převzata anamnestická data, pečlivě sledován průběh 

hospitalizace, sledován psychický stav, působení bazální stimulace a fyzioterapie. Vše 

uvedeno u jednotlivých kazuistik. 

6.3 Použité metody 

1) Převzetí anamnestických dat a status présens z chorobopisů 

2) Pozorování 

3) Terapeutické intervence: 

a. ošetřovatelství 

b. fyzioterapie 

c. bazální stimulace 
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7 Kazuistiky 

7. 1 Kazuistika A 

Pacient B. V., věk 68 let, hospitalizován od 30. 5. 2005 do 20. 9. 2006 na metabolické JIP 

Rodinná anamnéza (RA) 

Matka zemřela v 93 letech věkem, otec v 77 letech na onemocnění plic, sestra zdráva, děti 

zdravé 

Pracovní anamnéza (PA) 

Důchodce, dříve práce v zemědělství 

Sociální anamnéza (SA) 

Bydlí s manželkou v rodinném baráčku na venkově 

Osobní anamnéza (OA) 

Diabetes mellitus 1984, arteriální hypertenze od 20 let, ICHS 1981, stav po infarktu 

myokardu 2003, dyslipidemie, 1987 operace prostaty, hypothyreosa 

Farmakologická anamnéza (FA) 

Anopyrin, Betaloc, Tenaxum, Auronal, Hydrochlortiazid, Amiclaran, Euthyrox, Actrapid, 

Insulatard 

Nynější onemocnění: 

Pacient přeložen z chirurgické JIP na metabolickou JIP k pooperační péči peritoneální 

dutiny pro dehiscenci sutury na duodenu s peritonitidou. Pacient byl operován pro 

endoskopicky neřešitelné krvácení z okraje dekubitární nekrózy stěny duodena při 

cholelithiáze, u nás pacient febrilní (přes 40 st.), hypovolemický, rozvoj septického šoku, 

zhoršení renálních funkcí - zahájena dialýza, rozvoj rhabdomyolýzy (akutní rozpad 

kosterního svalu). 

Průběh hospitalizace: 

Červen 2005 - pacient afebrilní, postupně odpojován od umělé plicní ventilace (UPV), 

ukončena kontinuální dialýza a zahájena intermitentní, pravidelné výměny vstupů a jejich 

proplachy v břišní dutině, velké množství hnisu z Douglasovu prostoru odvádí 6 drénů, 

znovu napojen na UPV pro velkou svalovou slabost v rámci neuropatie kriticky 

nemocných. 
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Červenec 2005 - pokračuje v UPV, oběhově stabilní afebrilní, pokračuje ošetřování rány 

na břiše a poplachové drenáže, nepravidelná dialýza, pokračuje rehabilitace na lůžku. 

Srpen 2005 - enterorrhagie, nalezena koagula v rectu a v ohbí hepatálního tračníku, 

vzestup teplot, punkce levostranného pleurálního výpotku, pokles teplot, odpojování od 

UPV, rehabilitace do křesla, opět hrudní punkce s evakuací ll 00 ml výpotku, píštěle stále 

odvádějí, proplachy drénů. 

Září 2005 - vzestup teplot, dušnost, tachykardie, hydrothorax:, rehabilitace do sedu v křesle 

pomocí zvedáku, pozvolný přechod na perorální příjem, depresivní nálady, dekubity na 

obou patách nutno chirurgicky ošetřit. 

Říjen 2005 - pacient spontánně ventiluje tracheotomickou kanylou, oxygenoterapie, 

nejvíce péče vyžadují hluboké dekubity na obou patách DK, pacient je intermitentně 

subfebrilní, enterální výživa sondou s kombinací s perorálním příjmem, nemocný je často 

plačtivý, pasivní negativistický. Septický stav, zdrojem rozsáhlé infikované dekubity obou 

nohou, osteomyelitida, nasazena kombinace antibiotik. Nález na břiše uspokojivý, 

perorální výživa zastavena pro dysfagii v důsledku otoků hypofaryngu, konjunktivitida 

pravého oka, rehabilitační proces komplikován depresí, emoční labilitou, pasivitou. 

Listopad 2005 - projevy levostranné kardiální insuficience, hydrothorax:, rozvoj plicní 

atelaktázy, infekce dýchacích cest. 

Prosinec 2005 - zavedena tracheotomická kanyla umožňující řeč, výrazně zahleněn, 

nadprodukce slin, stav defektů DK uspokojivý, pokračujeme v rehabilitaci, zatím nelze 

stavět na nohy, kontraktury Achillových šlach a peroneální parézy, na hýždích dekubity, 

RHB komplikována pasivitou nemocného, většinu dne prospí, je somnolentní, po 

hypnogenu ranní zmatenost. 

Leden 2006 - lokální nález na DK zlepšen, RHB do stoje, zhoršování ventilace, 

hyperkapnické koma, retracheostomie a UPV, hypotenze, známky sepse, septický šok, 

bronchopneumonie, bakteriální endokarditida. 

Únor 2006 - postupně odeznívající sepse v rámci levostranné bronchopneumonie, 

intermitentně subfebrilní, snaha o odpojování od UPV. 

Březen 2006- zlepšování stavu, trvá obtížné odpojování od UPV, defekty na DK se hojí 

dobře, převeden na plnou enterální výživu s posílením imunity. 

Duben 2006 - tonzilektomie, chronická kolonizace močových a dýchacích cest, lokání 

terapie seborrhoické dermatitidy kštice, opět prohloubení depresivního ladění, kontinuální 

odpojení od ventilátoru, intenzivní rehabilitace s posazováním do křesla, opakované 

paroxysmy, opět UPV, občasná dialýza. 
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Květen 2006 - UPV, krvácení z okolí trachey, dialýza, enterální výživa, pacient lépe 

naladěn, dobře spolupracuje. 

Červen 2006 - pacient stabilní, odpojen od ventilátoru, dobře toleruje, pokračujeme 

v intenzivní RHB do sedu i do stoje, rozvoj konjunktivitidy, plně zhojena břišní stěna 

s plnou kontinuitou GIT, pokročilé svalové atrofie se spolupodílem polyneuromyopatie, 

6. 6. resuscitován, od té doby postupné zlepšování stavu, odpojen od ventilátoru, 

přetrvávající hyperglykémie, znovu kontinuální dávkovač, během dne krátkodobé 

vysazování do křesla, metabolická alkalóza. 

Červenec 2006 - defekt na levé patě přerostl novými granulacemi, bez pokračujícího 

krvácení, opět zahájena maximální RHB, nácvik stoje v chodítku, vysazování do křesla, 

navrácena perorální strava, zavedena perforovaná tracheotomická kanyla, maximální 

prevence nových proleženin v oblasti pat, dolní končetiny zavěšeny do therapymasteru, 

který se celou dobu využívá k fyzioterapii. 

Srpen 2006- pacient extubován, vytažen močový katétr, rehabilituje chůzi v chodítku, 

objednány peroneální tahy, během dne hodně spí, unavený, apnoické pauzy, obstrukční 

spánková apnoe, přechodně na UPV, nově enteroragie, nález infiltrace rekta, odebraná 

biopsie, nález tabulární adenom, opět bronchopneumonie, 14. 8. navrácena tracheotomická 

kanyla, 24. 8. ataka tachyfibrilace síní. 

Září 2006 - průjmy, které po úpravě enterální výživy ustoupily, nově vzniklé zarudnutí 

v oblasti vnitřru'ho kotníku pravé dolní končetiny, provedena incize, v ráně hematom, 

následující dny krvavá a hnisavá sekrece, nasazeny ATB, denní převazy, následuje rychlé 

hojení rány. 

Říjen 2006 - intenzivní RHB, chůze v chodítku s využitím peroneálních tahů, vyrobených 

na protetice na míru pacienta, 9. 10. rozhodnuto přeložení z oddělení JIP na interní 

oddělení do Nového Bydžova, odkud byl pacient propuštěn do domácí péče. Odmítl pobyt 

na rehabilitační klinice, který mu byl nabízen. 

Ošetřovatelské diagnózy: 

~ Neschopnost udržet spontánní ventilaci plic z důvodu základní diagnózy, 

v přechodném období nutnost zajištění dýchacích cest tracheotomickou kanylou, 

oxygenace 

~ Neschopnost přijímat potravu a tekutiny z důvodu poruchy vědomí, později 

z důvodu tracheoezofageální píštěle 

~ Porucha vyprazdňování stolice a moči 
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~ Porucha soběstačnosti 

~ Porucha kožní integrity důvodu invazivních vstupů 

~ Porucha komunikace z důvodu nutnosti zajištění dýchacích cest tracheotomickou 

kanylou, negativismu a depresí pacienta 

~ Odloučení pacienta od rodiny z důvodu nutnosti dlouhodobé hospitalizace 

~ Potencionální riziko vzniku infekce z důvodu zavedení invazívních vstupů 

~ Potencionální riziko vzniku dekubitů z důvodu imobilizace 

~ Potencionální riziko vzniku bolesti 

~ Potencionální riziko vzniku poruchy spánku 

7.1.1 Fyzioterapeutické intervence 

Po celou dobu hospitalizace byl 2krát denně prováděn fyzioterapeutický program, 

pouze ve výjimečných případech dle ordinace lékaře se fyzioterapie vynechala. Pravidelně 

vykonávána respirační fyzioterapie. Po dobu, co byl pacient na ventilátoru, bylo cvičeno 

kontaktní dýchání, ve všech dostupných polohách, hlavně v leže na zádech, na boku 

a v sedě. Zařazeny byly také vibrační masáže, aby se lépe odstranil hlen z dýchacích cest. 

Používala se také každé dvě hodina acapella, což je poměrně nová respirační pomůcka, 

která se nasazuje na tracheotomickou kanylu. Její používání je velmi jednouché, nastaví se 

stupeň odporu, dle pacientových dechových schopností a vydechováním se rozkmitává 

malá kladka uvnitř acapelly, vzniklé vibrace se přenášejí až k plicním sklípkům a tím nám 

pomáhají uvolňovat a odstraňovat nežádoucí hlen z dýchacích cest. Dechové svaly se 

rychle unavují, proto jsme využívaly pomůcku ze začátku na 10 výdechů, dle stavu 

pacienta se tato doba postupně prodlužovala. Po ukončení tracheotomie byla použita další 

respirační pomůcka - flutter. Flutter je výdechový trenažér tvaru dýmky, je určen 

k rychlému odstranění uvolněných hlenů z dýchacích cest, usnadňuje a zkracuje kašel. 

Pacient opět vědomě prodlouženým výdechem musel rozkmitávat olověnou kuličku pro 

přenášení intrabronchiálních vibrací. Dále už v menší míře byli využívány inspirační 

a expirační trenažéry pro posílení dechových svalů. Je nutno se řídit aktuálním stavem 

pacienta. 

Dále bylo pravidelně prováděno pasivní a aktivní cvičení ve všech kloubech. 

Omezení kladl ventilátor, různé drény, dialýza, později dekubity na dolních končetinách, 

ale je nutné a v co největší možné míře léčebnou tělesnou výchovu vykonávat. Byla 

využívána proprioceptivní neuromusculámí facilitace, centrace kloubů, izometrická 
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kontrakce, postizometrická relaxace, protahování zkrácených svalových skupin, hlavně na 

dolních končetinách, později i pletence ramenruno. Pokud to zdravotní stav dovoloval, byl 

trénován nácvik sedu, nácvik rovnováhy, stabilizace trupu, což bylo po dlouhé době ležení 

na lůžku náročné, proto museli asistovat i 3 fyzioterapeuti. Jeden musel ohlídat drény, 

držet tracheotomii a dva fyzioterapeuti zvedali pacienta do sedu dokud se neposílili 

trupové svaly, aby nám pacient mohl pomoci. Pacient byl často vysazován, nejprve 

zvedákem, později přes chodítko, do křesla. Tato poloha byla pro něj nepříjemná, kvůli 

vzniklému dekubitu v oblasti hýždí, a z tohoto důvodu jsme využívali k sezení nafukovací 

kruh. 

Velkou výhodou bylo umístění lůžka pacienta pod TerapiMasterem, což je norský 

koncept cvičení, který se skládá z konstrukce připevněné do stropu, lan různých velikostí, 

pásů. Bylo využíváno zavěšení končetin a trupu pro relaxační cviky, pro snížení svalového 

napětí, pro zmírnění bolesti, k zvětšení rozsahu pohybu, k obnovení původního 

pohybového vzorce, k zvětšení svalové hmoty, k normalizaci svalové aktivity. Dále se 

TerapiMaster používal k polohování dolních končetin k zavěšení, aby se podpořilo hojení 

dekubitů. 

Pacienta bylo nutné neustále aktivizovat, trpěl často depresemi, plačtivostí, bylo 

velmi obtížné, ale velmi důležité motivovat ho k aktivní spolupráci. Ke konci 

hospitalizace, po zhojení hlubokých dekubitů v oblasti patních kostí, jsme trénovali nácvik 

stoje a chůzi v chodítku. 

7.1.2 Bazální stimulace 

Vycházeli jsme z autobiografické anamnézy, kdy jsme převážně od rodiny zjistili, že: 

pacienta může navštěvovat pouze rodina, 

je klidný typ, 

slyší dobře, 

vidí dobře do dálky, na čtení potřebuje brýle, 

slyší dobře, 

denní rytmus - byl zvyklý brzy vstávat a dříve chodil spát, hodně se 

pohyboval, měl plno aktivit kolem domu, 

- je pravák, 

doteky, příjemné jsou na rameni, paži, rukou, 
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spal na zádech, větší polštář pod hlavou, neupřednostňuje žádný materiál, 

byl zvyklý každý den se holit, 

- rád jedl maso, zeleninu, nevyhledával sladká jídla, 

z nápojů upřednostňoval minerálky, pivo, hořkou kávu, 

poslouchal rádio, český rozhlas, z TV pořadů hlavně zprávy, 

z důležitých zážitků v poslední době: narození druhého vnoučete. 

Somatické stimulace bylo využíváno před zahájením rehabilitace k navození 

vnímání tělesného schématu s cílem aktivizovat vnímání těla, využívali jsme froté žínky. 

Edukována byla také manželka. Sestřičky využívaly během toalety povzbuzující koupel, 

s teplotou vody nižší než je teplota těla. Z polohování dle BS jsme využívali polohu 

hnízda, která nám umožnila zklidnit klienta, navodit pocit uvolnění, relaxace. Poloha 

mumie byla nevhodná pro velký počet drénů, katétrů a invazivních vstupů. Kontaktní 

dýchání a masáž stimulující dýchání byly prováděny v rámci fyzioterapie, ale i během dne 

ošetřujícím personálem. Cílem bylo přejít na klidné, hluboké a pravidelné dýchání. Tato 

technika se také osvědčila jako vhodný prostředek k navázání komunikace s klientem. 

Tuto masáž jsme nejprve začínali na ventrální straně hrudníku, poté v poloze na boku na 

dorsální straně a když byl pacient schopen sedu, tak v sedě. 

V estibulární stimulace byla prováděna několikrát během dne prostřednictvím 

nepatmých pohybů hlavou do stran, ale také před každou změnou polohy, abychom 

redukovali závrať. Také jsme využívali v sedě nácviku tzv. pohybu ovesného klasu 

v ovesném poli, kdy terapeut klečí za pacientem, pevně fixuje jeho tělo na svém těle, hlavu 

má opřenou svůj hrudník a provádí pohyb ve tvaru ležaté osmičky. Jedná se o stimulaci 

vestibulámí, optickou, proprioceptivní a somatickou. 

Vibrační stimulaci jsme nezařazovali z důvodu kontraindikace krvácivých stavů. 

Optická stimulace umožňuje prožívat pozitivní vjemy, orientovat se, poznávat lidi 

a předměty, posílit pocit jistoty. Personál nainstaloval do zorného pole pacienta zvětšené 

fotografie rodinných příslušníků, hlavně vnoučat. Protože byli ještě velmi malí, nemohli 

dědečka navštěvovat, posílali namalované obrázky a různá přáníčka, to vše jsme nalepili na 

stěnu, i na strop, také jsme na hrazdičku připevnili jeho náramkové hodinky. Pacient také 

sledoval během dne televizi, hlavně zprávy a dokumentární pořady. 

39 



Auditivní stimulace byla zohledněna biografickou anamnézou, jelikož 

neupřednostňoval žádnou hudbu, pouštělo se pouze rádio, jeho oblíbená stanice. 

Orální stimulace byla komplikována dlouhodobou UPV, později také značnou 

nadprodukcí slin, které hlavně v sedě vytékaly nekontrolovatelně z úst. Také častým 

odsáváním vznikaly bolestivé afty. Využívali jsme ji hlavně k přípravě na orální přívod 

stravy, kde bylo podmínkou umožnit co nejvhodnější pozici, polohu vsedě. Přidávali jsme 

i orofaciální stimulaci, nácvik polykání. 

Taktilně-haptická stimulace byla využívána pomocí hraček, talismanů od vnoučat, 

molitanových míčků, ježků, v pozdější době jsme trénovali i nácvik úchopu, jemné 

motoriky v rámci sebeobsluhy, zapínání, rozepínání knoflíků. 

7.2 Kazuistika B 

Pacient P. P., věk 38 let, hospitalizován od 27. 9. 2006, přeložen na metabolickou JIP 

5. 12. 2006 do 20. 12. 2007 (bradykardie, asystolie, exitus) 

RA 

Ženatý, dvě děti - dcera 14let, syn 10let, oba rodiče žijí 

SA 

Bydlí s manželkou a dětmi v rodinném domku na Moravě 

OA 

Doposud se s ničím neléčil, plastika kolenních vazů PDK (1998) 

FA 

Neužíval žádné léky, při příjmu na GMK JIP užívány: Diflucan, Tavanic, Meronem, 

Edicin, Noradrenalin, Dobutamin, Furosemid, Hydrokortizon, Agapurin, Celaskon, Erevit, 

Geratam, Transmetil, Lactuloza, Urososan, Corvaton, Sectral, Bion, Ambrobene, 

Somatostatin, Dicynone, Kanavit, Clexane, Remestyp, Carnitin, Krystaloidy, parenterální 

výživa, přechodně i enterální, analgosedace. 

Nynější onemocnění: 

Úrazová perforace duodena, dilacerace hlavy slinivky, po operaci rozvoj septického šoku 

při dehyscenci sutury duodena a peritonitidě, pokus o resuturu duodena a založení 
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nutritivní jejunostomie - obě sutury se následně rozpadly. Po vícečetných chirurgických 

revizích se stal stav chirurgicky neřešitelný. 

Průběh hospitalizace 

Prosinec 2006 - dlouhodobá UPV, nutnost podpory oběhu katecholaminy, opakovaná 

krvácení z otorinolaryngologické (ORL) oblasti, řešeno protrahovanou tamponádou 

s vývojem iatrogenních dekubitů nosní sliznice a septa, 4 drény břišní dutiny se sáním, 

centrální i periferní žilní katétr, močový katétr. 

Leden 2007 - resuscitován pro bradykardii, zjištěna kardiomegalie při exsudativní 

perikarditidě , punkce, zaveden perikardiální drén, pravidelně proplachován. 

Únor 2007- 2krát ošetření ORL lékařem s koagulací významného zdroje v nosohltanu, 

krátkodobé febrilní ataky. 

Březen 2007- pravidelné převazy břišní dutiny, febrilie, zdrojem akutní respirační infekce 

či kolekce nejasné povahy v pravém retroperitoneu, pokrytí ATB, pro opětovné zhoršení 

renálních funkcí s anurií zahájena kontinuální dialýza. 

Duben 2007 - opakované ataky bradykardie, další ataka sepse, předrénování 

retroperitonea, zjištěn meticilin - rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA), zavedeny 

hygienická opatření. Rozvoj polyneuropatie kriticky nemocných s parézami zejména 

dolních končetin, poruchy šlachových reflexů, hypestézie. 

Květen 2007 - febrilie, proplachy drénů po !hodině, po dobu zánětlivých komplikací 

neodpojován od ventilátoru, při ústupu zánětu postupné snižování podpory a odpojování. 

Červen 2007- zlepšení stavu, afebrilní, postupné snižování ventilační podpory, ukončena 

ATB terapie, intenzivní fyzioterapie respirační, nácvik vertikalizace, přesuny do křesla 

přes zvedák. 

Červenec, srpen 2007 - odpojován na postupně se prodlužující intervaly od ventilátoru až 

na 9 hodin denně, intenzivní proplachy retroperitoneální dutiny, stále odcházejí nekrotické 

hmoty, intermitentní dialýza, pacient apatický, špatně spolupracující, před fyzioterapií 

vyžaduje analgetické krytí, pokračujeme ve vertikalizaci, nácviku chůze v chodítku. 

Září, říjen 2007 - maximální rehabilitační péče, zcela odpojen od podpůrné ventilace, 

pouze krátkodobě podpůrná ventilace pro únavu. 

Listopad 2007 - přetrvává celková slabost, apatie, nové febrilní ataky. Odmítá 

spolupracovat při fyzioterapii. 

Prosinec 20. 12. pacient umírá na multiorgánové selhání a septický šok. 
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Ošetřovatelské diagnózy: 

)> Neschopnost udržet spontánní ventilaci plic z důvodu základní diagnózy, 

v přechodném období nutnost zajištění dýchacích cest tracheotomickou 

kanylou, oxygenace 

)> Neschopnost přijímat potravu a tekutiny z důvodu poruchy vědomí a základní 

diagnózy 

)> Porucha vyprazdňování stolice a moči 

)> Porucha soběstačnosti 

)> Porucha kožní integrity důvodu invazivních vstupů 

)> Porucha komunikace z důvodu nutnosti zajištění dýchacích cest 

tracheotomickou kanylou, negativismu a depresí pacienta 

)> Odloučení pacienta od rodiny z důvodu nutnosti dlouhodobé hospitalizace 

)> Potencionální riziko vzniku infekce z důvodu zavedení invazivních vstupů 

)> Potencionální riziko vzniku dekubitů z důvodu imobilizace 

)> Potencionální riziko vzniku bolesti 

)> Potencionální riziko vzniku poruchy spánku 

7.2.1 Fyzioterapeutická intervence 

V průběhu hospitalizační péče byl pravidelně vykonáván fyzioterapeutický 

program, pouze při vysokých teplotách byl program omezen na minimum, v době 

operačních zákroků pacient nerehabilitoval. 

Základem byla pravidelná respirační fyzioterapie, prováděná každé 2 hodiny ve 

všech dostupných polohách (v leže na zádech, na boku, v sedě na lůžku, v křesle). 

Používány respirační dechové pomůcky: acapella, flutter, expirační trenažér. Nutné před 

použitím důkladné odsávání dýchacích cest z tracheotomické kanyly, taktéž po použití. 

Pravidelné pasivní a aktivní cvičení ve všech kloubech a stavem dovolujících 

polohách. Bylo nutné přizpůsobit se ventilátoru, drénům, katétrům, dialýze. Důležitý je 

časný nácvik vertikalizace, přes nácvik sedu, nácvik rovnováhy, posílení trupových svalů, 

využití Bobath konceptu, dále pak nácvik stoje a chůze v chodítku. Nutná spolupráce více 

fyzioterapeutů pro ohlídání velkého množství invazívních vstupů, pacient byl velmi 

zesláblý, časté mdloby, nutná dopomoc. Při začátku nácviku vertikalizace přesuny do 

křesla pomocí zvedáku. 
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Využívány další techniky fyzioterapie, proprioceptivní neuromusculární facilitace, 

využití TerapiMasteru, therabandu, overbollu, lehkých činek, molitanových míčků, 

gumových ježků, využití koncentrické, excentrické a izometrické kontrakce pro posílení 

oslabených svalových skupin, protahování zkrácených svalových skupin pomocí 

postizometrické relaxace. 

7.2.2 Bazální stimulace 

Vycházeli jsme z autobiografické anamnézy, kdy jsme od rodiny zjistili, že: 

pacienta může navštěvovat pouze rodina, 

- je klidný typ, 

slyší dobře, 

vidí dobře, nepotřebuje žádné brýle 

slyší dobře, 

- denní rytmus - rád si ráno pospal, spát chodil až kolem půlnoci 

- je pravák, 

doteky, příjemné jsou na rameni, paži, rukou, hrudníku, 

spal převážně na boku, neupřednostňuje žádný materiál, 

nebyl zvyklý každý den se holit, 

rád jedl maso, vyhledával typicky českou kuchyni, 

z nápojů upřednostňoval, pivo, sladkou kávu, 

poslouchal rádio, stanice rádio OK, z TV pořadů zprávy, akční filmy, rád 

poslouchal skupinu Kabát, Lucie, 

z důležitých zážitků v poslední době: před měsícem příjemná dovolená 

v Turecku s celou rodinou. 

Somatické stimulace bylo využíváno v průběhu celého dne, nejen před zahájením 

rehabilitace k navození vnímání tělesného schématu s cílem aktivizovat vnímání těla. 

Edukována byla maminka s tatínkem, kteří u pacienta trávili veškerý čas jeho 

hospitalizace. 
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S cílem stimulovat somatické vnímání jsme se rozhodly kombinovat tyto prvky: 

1. polohování stimulující vnímání tělesných hranic - polohování "hnízdo" 

2. kontaktní dýchání a masáž stimulující dýchání- mimo jiné k dobrému navázání 

komunikace, pacient byl velmi často negativistický 

3. somatická stimulace - zklidňující koupel - jeho tělo bylo modulováno při 

umývání dvěma žínkami, pracovalo se současně oběma rukama. Postupovalo se 

vždy v jednom směru, přiměřeným tlakem a tempem. Ručníkem při osušování 

vykonávány stejné pohyby. Pacient byl zcela klidný, klidně dýchal, zcela 

uvolněný. 

Vestibulární stimulace byla prováděna během dne prostřednictvím nepatrných 

pohybů hlavou do stran, ale také před každou změnou polohy, abychom redukovali závrať, 

na kterou pacient velmi často trpěl. Také jsme využívali v sedě nácviku rovnováhy. 

Vibrační stimulace byla zařazována několikrát během dne, využívala se jednak 

ruční stimulace, ale také elektrický vibrátor, který pro své jednoduché použití 

upřednostňovali také rodiče. 

Optická stimulace umožňuje prožívat pozitivní vjemy. Pomocí rodinných 

fotografií, fotografií dětí, psa, zážitků z dovolených atp. však vyvolávala bolestivé, byť 

přesto příjemné vzpomínky. Také byly okolo rozvěšeny plyšové talismany a hračky, 

převážně dárky od dětí. Pro další optickou stimulaci byla rovněž využívána televize. 

Auditivní stimulace byla zohledněna biografickou anamnézou, pouštěny oblíbené 

stanice, oblíbená hudba a také mluvené slovo od dětí, které nejezdili často na návštěvu, 

protože prostředí TIP nepůsobí dobře na dětskou psychiku. 

Orální stimulace byla komplikována dlouhodobou UPV, později také značnou 

nadprodukcí slin, které hlavně v sedě vytékaly nekontrolovatelně z úst. Také častým 

odsáváním vznikaly bolestivé afty. Využívali jsme ji hlavně k přípravě na orální přívod 

stravy, kde bylo podmínkou umožnit co nejvhodnější pozici, polohu v sedě. Přidávali jsme 

i orofaciální stimulaci, nácvik polykání. Z autobiografie jsme zařadili i malou skleničku 

nealkoholického piva. 
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Taktilně-haptická stimulace byla využívána pomocí plyšových talismanů od dětí, 

molitanových míčků, ježků, v pozdější době jsme trénovali i nácvik úchopu, jemné 

motoriky v rámci sebeobsluhy. Trénink sebeobsluhy nebyl pro každodenní přítomnost 

matky pro pacienta prioritní, využíval její přítomnosti a nebyl motivován si třeba sám 

podat pití. 

7.3 Kazuistika C 

Pacientka J. K. 82 let, hospitalizována na neurologické JIP od 30. 1. 2007 do 13. 2. 2007 

v Hradci Králové 

RA 

V daná, 2 synové - zdrávi - obtíže úměrné věku 

SA 

Důchodkyně, celý život pracovala jako logopedka a učitelka v mateřské školce, žije 

s manželem, který je na invalidním vozíku o kterého doposud pečovala v bezbariérovém 

bytě 

OA 

Varixy dolních končetin, cévní mozková příhoda v 55 letech, arteriální hypertenze, stav po 

transplantaci rohovky, stav po neúrazovém hemarthros levého kolenního kloubu, 

gonarthrosis oboustranně 3.- 4. stupně, coxarthrosis oboustranně mírnějšího stupně 

FA 

Anavenol, Lozap, Neprotop, Anopyrin, Berlipril 

Nynější onemocnění 

82. letá žena s anamnézou arteriální hypertenze dnes dopoledne nalezena doma s poruchou 

řeči a hybnosti pravostranných končetin, v bezvědomí zřejmě nebyla, úraz hlavy není 

popisován, nezvracela, přesná doba vzniku předpokládané CMP není známa. 

13. 2. 2007 překlad nemocné do Léčebny dlouhodobě nemocných v Hradci Králové, 

doporučena dostatečná hydratace, nutrice, prevence tromboembolické nemoci a dekubitů, 

péče o permanentní močový katétr, fyzioterapie, logopedie. 

Medikace: Anavenol, Anopyrin, Lozap, Berlipril, Ergotop, Citalec, Triamcinolon, Clexane 
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Průběh hospitalizace: 

13. 2. - 10. 10. 2007 Léčebna dlouhodobě nemocných 

10. 10. 2007-3. 6. 2008 Soukromé sanatorium pro seniory Nechanice 

3. 6. 2008- po současnost- v domácí péči u vnučky 

Bez klidové dušnosti, icteru, cyanózy, stav výživy a hydratace dobrý, imobilní, neposadí 

se, otočení s vydatnou pomocí, verbální kontakt nelze, při přijetí neschopna správného 

slova, neopakuje ani své jméno, rychlá unavitelnost, negativně vnímá nemožnost dohovořit 

se, na některé výzvy reaguje správně, jiné nepochopí, přetrvává těžká porucha hybnosti 

pravostranných končetin, paréza nervus facialis. 

Ošetřovatelská péče: 

~ Zajistit kontinuální sledování základních životních funkcí na JIP 

~ Zajistit péči o výživu 

~ Zajistit kompletní hygienickou péči 

~ Zajistit péči o vyprazdňování stolice, využívání jednorázových pomůcek 

~ Zajistit péči o vyprazdňování moči, permanentní močový katétr 

~ Zajistit prevenci dekubitů- antidekubitární matrace, polohování 

~ Zajistit pravidelnou fyzioterapii 

~ Najít vhodný způsob komunikace 

~ Zajistit adekvátní péči o psychiku pacientky 

7.3.1 Fyzioterapeutické intervence 

V akutní fázi správné polohování pomáhá předejít vzniku muskulárně skeletálním 

deformitám, proleženinám, předejít problémům s krevním a lymfatickým oběhem, posílat 

do mozku normální povely, podporovat rozpoznání a uvědomění si postižené strany. 

Pacientka střídala polohu v leže na zádech, polohu na boku postižené strany, polohu na 

boku nepostižené strany, polohu v sedě na lůžku. Střídání poloh pacientka vnímala 

negativně, častá plačtivost. Poloha na břiše byla vzhledem k věku pacientky nevhodná. 

Raná pasivní mobilizace kloubů pro udržení volného pohybového rozsahu, 

zachovává obraz pohybu na mozkové úrovni. Předcházíme vzniku otoků, kontraktur, 

retrakcí a deformit. 
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Zvláštní pozornost věnujeme správnému postavení a pohybům v kyčli a rameni. 

Nacvičujeme rovnováhu v sedu. 

Po určité době nastoupila na pravé horní končetině spasticita, pacientka vnímala 

velmi bolestivě jakoukoliv manipulaci s postiženou končetinou, což negativně ovlivňovalo 

celkový průběh fyzioterapie. 

7.3.2 Bazální stimulace 

Vycházeli jsme z autobiografické anamnézy, kdy jsme od rodiny zjistili, že: 

pacientku může navštěvovat rodina, přátelé, reaguje vždy velmi pozitivně 

doposud soběstačná, společenská, navštěvovala divadlo, knihovnu, ráda 

luštila křížovky, 

slyší dobře, 

potřebuje brýle do dálky i na čtení, 

denní rytmus - brzy vstávala, kolem 21. hodiny chodila spát, nepotřebuje 

léky na spaní, 

je pravačka, nyní nutno používat k sebeobsluze jen levou horní končetinu, 

doteky, vyžaduje podání ruky na přivítanou, 

spí na zádech, upřednostňuje přírodní materiály, lehkou deku, 

strava vzhledem k špatné zubní protéze spíše kašovitá, nakrájená na drobné 

kousky, raději má maso než sladké jídla, 

z nápojů upřednostňuje minerálku, sladkou kávu, k snídani kakao, 

k poslechu rádio Český rozhlas, z TV pořadů zprávy, dokumentární, 

cestopisné, přírodovědecké filmy, oblíbená hudba- valčíky od J. Strausse, 

z důležitých zážitků v poslední době: po dvou týdnech hospitalizace zemřel 

její manžel (pacientce to nebylo sděleno ihned, ale až po měsíci 

hospitalizace, kdy se neustále snažila získat nové informace o svém 

manželovi). 

Somatické stimulace bylo využíváno intenzívně hlavně v domácí péči, pravidelné 

neurofyziologické stimulace. Prováděna 2krát denně, v rámci hygieny, velký důraz kladen 

na zrakovou kontrolu klientky, po celou dobu opticky sledovat stimulaci na svém těle. 

Nejprve stimulujeme zdravou polovinu těla a poté postiženou polovinu, zvýrazňujeme 

střed těla. Po stimulaci nutná odpočinková pauza. Využíváme také asistovanou stimulaci, 
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stimulaci hlazením, masážním krémem. Z polohování nejčastěji volíme polohu hnízda 

v leže na zádech, hranice těla jsou modulovány srolovanými dekami a speciálními polštáři. 

Polohování na boku je méně vítané, ale nutné pro prevenci dekubitů. Masáž stimulující 

dýchání, prováděná po ukončení hygieny pomáhá zřetelně uvědomit si své tělo a zvýšit 

schopnost koncentrace reagování na okolní podněty. Dosáhneme také sníženého 

vyplavování stresových hormonů. 

Vestibulární stimulace bylo využíváno hlavně ke snížení napětí flexorů na horní 

končetině. Prováděna několikrát během dne prostřednictvím nepatmých pohybů hlavou do 

stran, ale také před každou změnou polohy. Nácviku tzv. pohybu ovesného klasu 

v ovesném poli, jedná se o stimulaci vestibulámí, optickou, proprioceptivní a somatickou. 

Vibrační stimulaci zařazujeme jako přípravu k vnímání pohybu, ale pouze ruční. 

Elektrické vibrátory nepoužíváme v péči o gerontologické klienty z důvodu :fragility vazů 

a možnosti mikrotraumatizace. 

Optická stimulace byla na neurologické JIP, ale hlavně v LDN nedostačující, 

destimulující. Privátní obrázky slouží k stimulaci paměťové stopy, k aktivizaci mozkové 

činnosti klienta na základě vybavení si vzpomínek. V domácím prostředí bylo využito 

umístění fotografií vnoučat a pravnoučat v zorném poli, umístění obrazů na stěnu, aby 

připomínaly dřívější domov, množství oblíbených květin, osobní věci, ke kterým měla paní 

K. nejbližší vztah. 

Auditivní stimulace byla zohledněna autobiografickou anamnézou, dle zájmu 

pouštěny oblíbené kazety, rádio, televizní pořady. Dále využívána řeč, vyprávění, 

předčítání a zpěv. 

Orální stimulace byla využívána od prvopočátku před rehabilitací orofaciální 

oblasti. Upřednostněny z autobiografické anamnézy oblíbená jídla a nápoje, při jídle 

umožněny důležité podmínky: co nejvhodnější pozice pokud možno v sedě, nespěchat, 

uzpůsobit tempo, po každém polknutí chvilku počkat, využít prvků asistované péče. 

Olfaktorická stimulace a orální stimulace spolu úzce souvisí. Využíváno příjemné 

vůně kávy, oblíbeného parfému, mýdla, pleťového krému, ale také čerstvých květin. 
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Taktilně-haptická stimulace 

Ruka a oblast úst zaujímá největší projekční oblast, proto je potřeba věnovat ji 

zvýšenou pozornost a stimulovat ji. Můžeme zde využít i masáž. Měsíc zkoušíme také 

canisterapii, hlazení a blízkost štěněte mají velmi pozitivní účinky. 
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8 Diskuze 

8.1 Diskuze ke kazuistice A 

V této kazuistice je popsána nezvykle dlouhodobá hospitalizace pacienta na JIP. 

Ačkoliv byl stav na počátku i během hospitalizace závažný, podařilo se onemocnění 

i následné komplikace zvládnout a pacienta uzdravit. 

Po celou dobu hospitalizace bylo nutné zajistit komplexní ošetřovatelskou péči -

hygienickou 2krát denně, péči o dýchací cesty, parenterální i enterální výživu, proplachy 

a převazy drénů a ran, péči o vyprazdňování, péči o invazivní vstupy, dekubity, 

rehabilitaci, kontinuální monitoring základních životních funkcí a laboratorních vyšetření. 

Velkou pozornost bylo třeba věnovat aktivizaci pacienta, psychologickému působení, 

komunikaci a zajištění dostatku různých impulsů v rámci konceptu bazální stimulace. 

Hypotéza 1 se potvrdila, bazální stimulace byla využitelná, pacient na většinu 

stimulů reagoval pozitivně. Prostředí JIP umožnilo využití různých pomůcek a prostředků 

BS jako například, rozvěšení obrázků, fotografií, plyšových zvířat jako dárků, pravidelné 

užívání televize a rádia, ačkoli pacient ležel na boxe s přísnými hygienickými pravidly. 

Hypotéza 2 se potvrdila částečně, velmi kladná byla spolupráce ošetřovatelského 

týmu, pacient se stal velmi oblíbený u sestřiček a ostatního personálu, důvodem byla nejen 

1,5 roku dlouhá hospitalizace, ale také vlídná a trpělivá povaha pacienta. Všichni se 

radovali i z malých úspěchů, které ho opět posunuly dopředu k uzdravení. Účast rodinných 

příslušm'ků se nedá hodnotit jako velmi kladná, vzhledem k četnosti návštěv. Manželka 

navštěvovala pacienta 1krát týdně, vzhledem k vzdálenosti, věku, horšímu zdravotnímu 

stavu se aktivně neintegrovala do péče. Synové navštěvovali tatínka méně než 1krát za 

2 týdny, ale vždy dovezli fotografie vnoučat, obrázky, dárky, z kterých se pak pan B. velmi 

radoval. 

Hypotéza 3 se nepotvrdila, i přes neustálou stimulaci dle konceptu BS, nastaly 

komplikace dlouhodobé imobilizace jako polyneuropatie, atrofie, parézy či dekubity 

značného rozsahu, které pak negativně ovlivňovaly nejen průběh fyzioterapie, ale 

i psychický stav pacienta. 
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8.2 Diskuze ke kazuistice B 

Jedná se rovněž o velmi dlouhou hospitalizaci na JIP mladého pacienta, který 

bohužel měl sám velkou vinu na svém úrazu. Jednalo se o velmi závažné poranění břicha, 

jak již bylo výše podrobně zmíněno. Jeho stav byl značně kolísavý, několikrát se podařilo 

jeho celkový stav zlepšit, pacient chodil i se všemi drény v chodítku, opakovaně nastávaly 

komplikace, které pacienta nutily začínat opakovaně znovu. Trpěl častými depresemi, 

mnohokrát byl negativistický k fyzioterapii, sám vyžadoval před cvičením analgetika, které 

byly po určité době od lékaře nahrazeny placebem. Bohužel pacient po dlouhém boji 

podlehl multiorgánovému selhání a septickému šoku. 

Pacient byl rovněž umístěn na jednolůžkovém boxu, kde se dodržují přísné 

hygienické podmínky. Vzhledem k pozitivnímu nálezu MRSA se musel veškerý personál 

i návštěvy halit do jednorázových plášťů, čepic, ústenek, rukavic. Dlouhodobý pobyt 

u pacienta na boxu byl i pro personál nepříjemný, při fyzické aktivitě nastává pocení 

a někdy se i přes roušku hůře dýchá. 

Po celou dobu hospitalizace bylo nutné zajistit komplexní ošetřovatelskou péči, 

hygienickou 2krát denně, péči o dýchací cesty, parenterální i enterální výživu, proplachy 

a převazy drénů, péči o vyprazdňování, péči o invazivní vstupy, dekubity, kontinuální 

monitoring základních životních funkcí a laboratorních vyšetření. Velkou pozornost bylo 

třeba věnovat aktivizaci pacienta, fyzioterapii a psychologickému působení, komunikaci 

a zajištění dostatku různých impulsů v rámci konceptu bazální stimulace. 

Pacient měl nevídanou podporu u svých rodičů, kteří trávili i přes značnou 

vzdálenost každý den na JIP. Byli již v důchodu, v Hradci Králové si sehnali ubytování, 

maminka byla velmi obětavá a aktivní, měla zájem o veškeré poznatky a stimuly, kterými 

mohla být svému synovi nápomocná. Aktivně se integrovala do konceptu bazální 

stimulace, tatínek spíše pasivně přihlížel. Manželka jezdila jen o víkendu, nejprve s dětmi, 

později sama, jinak každý den telefonovala, ale manžel jí nemohl odpovídat pro 

tracheotomickou kanylu. 

Hypotéza 1 se potvrdila, bazální stimulace byla v tomto případě využitelná, sloužila 

také k navázání komunikace s pacientem, který byl často depresivní, negativistický. Opět 

byly po celém boxe rozmístěny fotografie dětí a manželky, psa, obrázky ze společných 
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dovolených, dárky od dětí a přátel. Využívány byly veškeré prvky stimulace podrobně 

uvedených v popisu kazuistiky. 

Hypotéza 2 se plně potvrdila, dobrá spolupráce s ošetřovatelským týmem, ale 

hlavně neustálá přítomnost rodičů umožňovala neustálé využití různých druhů stimulací. 

Všichni opět povzbuzovali pana P. ve fyzioterapii, vyzdvihovali a poukazovali i malé 

krůčky k znovunabytí psychických a fyzických sil. 

Hypotéza 3 se nepotvrdila, i přes neustálou stimulaci se časem objevily komplikace 

dlouhodobé imobilizace jako neuropatie kriticky nemocných, parézy, svalové atrofie, 

dekubity. 

8.3 Diskuze ke kazuistice C 

Zde se jedná o poměrně krátkou hospitalizaci na JIP, ale dlouhodobou hospitalizaci 

následné péče, nejprve v LDN v Hradci Králové, později v soukromém sanatoriu pro 

seniory v Nechanicích. Celkový stav pacientky se dlouhodobě nelepšil, byla si plně 

vědoma své nemohoucnosti, blízké osoby a přátelé poznávala, stále se snažila 

komunikovat, ale správná slova nepřicházela. Reagovala plačtivostí. 

Na neurologii nepracují v konceptu bazální stimulace, proto zde bylo jen na 

rodině, jak se k danému problému postaví. Ještě horší bylo porozumění v LDN, kde bylo 

na jednom pokoji hospitalizováno až 8 pacientů, tzn. velmi malý prostor nejen pro 

pacienty, ale i návštěvy, absolutně bez soukromí, žádné obrázky, žádné rádio, žádná 

televize, striktní dodržování návštěvní doby od 15 do 17 hodin. Právě toto považuji 

v dnešní době pro pacienta za naprosto nevyhovující. V soukromém sanatoriu jsou 

podmínky bezesporu vstřícnější, pacient může být vybaven vlastním oblečením, vlastními 

lůžkovinami; pokoj může být vyzdoben např. fotografiemi na stěnách či květinami. Avšak 

i přes tato rozdílná prostředí musím konstatovat, že v obou uvedených zařízeních je stále 

nepoměr ošetřujícího personálu vůči počtu klientů, kteří jsou právě vzhledem k dané 

situaci nuceni vykonávat jen nezbytnou ošetřovatelskou péči. 

Velká změna nejen v psychickém stavu paní K. nastala při převzetí do domácí péče, 

pravidelnou auditivní stimulací s blízkou osobou začala paní K. po 1,5 roce od příhody 

52 



používat jednoduchá slova sama od sebe a zopakovat dokázala po 3 měsících skoro vše. Po 

motorické stránce vzhledem k věku, předchozím obtížím pohybového aparátu, spasticitě, 

kontrakturám, nedocházelo k velkým změnám. Podstatně se zlepšil psychický stav, paní K. 

pravidelně sledovala televizi, těšila se z každé návštěvy, měla opět chuť k jídlu a využívá 

canisterapii, která má velmi kladný vliv. 

Hypotéza 1 se potvrdila, bazální stimulace je využitelná rovněž u neurologických 

i gerontologických pacientů. 

Hypotéza 2 se potvrdila pouze částečně, v daném zařízení, kde pacientka ležela 

neupřednostňovali bazální stimulaci, dle mého názoru neměly vědomosti o tomto 

konceptu. Spolupráce rodinných příslušníků, obzvlášť syna a vnučky se ukázala jako 

prioritní. 

Hypotéza 3 se potvrdila pouze částečně, nedošlo k zhoršování stavu, nenastaly 

komplikace dlouhodobé imobilizace, ale ani se nezlepšil průběh fyzioterapie. 

8.4 Porovnání jednotlivých kazuistik 

Dle Zadáka (2007) je prognóza kriticky nemocných obecně špatná, mortalita 

dosahuje až 50 %. Což se nám v tomto případě potvrdilo, vezmeme-li v úvahu výše 

zmíněnou kazuistiku A a kazuistiku B kriticky nemocných. Obě kazuistiky popisují 

neobvykle dlouhou hospitalizaci, docházelo k opětovnému zhoršování celkového stavu, 

což na pacienty působilo psychicky velmi negativně. 

Ve všech výše uvedených kazuistikách se nám potvrdila hypotéza 1, tj., že koncept 

je využitelný u kriticky nemocných i na JIP. 

Dle Friedlové bylo provedeno v posledních letech mnoho vědeckých studií, které 

dokazují, že koncept bazální stimulace stojí na vědeckých základech. Prvotním důvodem 

k výzkumu bylo potřeba poskytovat lidem co nejlepší péči, ale za vědecky 

odůvodnitelných podmínek. V současné době zpracovává Ch. Bienstein za pomocí lektorů 

kurzů a odborníků z různých oblastí péče asi stovku studií, které se zabývají různými 

prvky bazální stimulace na různých pracovních polích medicíny. Koncept se využívá 
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v intenzivní péči, péči na standardních odděleních, v zařízení pro seniory, ústavech sociální 

péče a v hospicové péči. V oblasti intenzivní medicíny je využitelný v neantologické péči, 

dětské intenzivní péči, ale také v péči o dospělé. 

Lysková (2006) uvádí ve své bakalářské práci hypotézu, zda masáž stimulující 

dýchání ovlivňuje komunikaci klientů s okolím a zda se klient zklidní. Práce byla 

aplikována v LDN, bylo pozorováno 16 klientů po dobu 17 dní, průměrný věk byl 75 let 

a všichni se lišili v diagnózách základního onemocnění. Práce sledovala také význam 

kvality doteků v ošetřovatelské péči. Formulované předpoklady se potvrdily, většina 

klientů se zklidnila, zkvalitnila se komunikace a také se zlepšil jejich vztah s personálem. 

Hypotéza 2, předpokládaná kladná spolupráce ošetřovatelského týmu, se nám 

u kazuistiky A a B potvrdila, je věcí pracoviště a jejich vedoucích pracovníků, jak jsou 

otevřeni novým technikám a poznatkům. Ne všechny sestřičky byly proškoleny tímto 

kurzem, ale je na každé z nich, jak se sama vzdělává, jak je nakloněna učit se ve svém 

oboru novým poznatkům. Zejména se zde odrazí i to, jaký vztah má k pacientům a zda ji 

její práce baví. Dle Friedlové tato samostatná, kreativní a kompetentní práce mnohdy 

chrání profesionály před tzv. syndromem vyhoření. 

Vyvrátila se hypotéza 3, tj., že bazální stimulací pomůžeme zabránit vzniku 

komplikací dlouhodobé imobilizace a že usnadníme průběh fyzioterapie. Profesor Zadák 

uvádí, že multiorgánové selhání se může komplikovat sekundárním postižením nervového 

systému. V obou případech se nám to potvrdilo, nastaly poruchy šlachových reflexů, 

hypestézie, parestézie, svalové atrofie a polyneuropatie s projevy kvadruparézy. 
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9 Závěr 

Současná medicína je na vysoké profesionální úrovni a lékaři poskytují léčbu na 

úrovni nejnovějších postupů. Slovo terapie znamená léčba, pochází původně z řeckého 

therapeuo, což znamená uctívat, obsluhovat, pečovat o někoho, doprovázet 01 okurka, 

1994). Cílem využití konceptu bazální stimulace v péči je doprovod a podpora klientů se 

změnami v oblasti vnímání, hybnosti či komunikace. 

Jsem ráda, že počet zdravotnického personálu, který s konceptem pracuJe, se 

rozšiřuje a jejich zkušenosti s konceptem také. Koncept se etabloval v různých oblastech 

ošetřovatelství a vyvolává tok myšlenek, otázek, odpovědí a názorů. Terapeuti vedou 

neustálou diskusi a sdělují si své nové zkušenosti a poznatky. K tomu také slouží různé 

konference, semináře, literatura a v poslední době také internet. 

Dle Friedlové bylo provedeno v posledních letech mnoho vědeckých studií, které 

dokazují, že koncept bazální stimulace stojí na vědeckých základech. Prvotním důvodem 

k výzkumu byla potřeba poskytovat lidem co nejlepší péči, ale za vědecky 

odůvodnitelných podmínek. V současné době zpracovává Ch. Bienstein za pomocí lektorů 

kurzů a odborm'ků z různých oblastí péče asi stovku studií, které se zabývají různými 

prvky bazální stimulace na různých pracovních polích medicíny. 

Doufám, že se mi v této práci podařilo na všeobecné úrovni seznámit čtenáře 

s danou problematikou a probudit eventuelní zájem k absolvování semináře Bazální 

stimulace. Zmíněný seminář z vlastní zkušenosti vřele doporučuji, jedná se o velmi 

kreativní činnosti, které zkvalitňují poskytovanou péči. Účastníci semináře si osvojí mimo 

jiné teoretické poznatky z oblasti neuroanatomie, neurofyziologie, prenatální a postnatální 

vývojové psychologie, pedagogiky, komunikace, etiky a prakticky se naučí techniky 

stimulace jednotlivých smyslů. 

Jak říká Táňa Fischerová v knize Lydiiny dveře: "Já si vás vážím za to, co děláte, 

třeba vidím i Vaše chyby, to je jiná věc, ale především komunikuji s lidskou bytostí, 

v každém je něco dobrého a my to nevidíme. A vůbec už to nevidíme u těch slaboučkých, 

kteří se nemohou bránit a kteří nám to často ani nemohou říci. A celý tento problém je 

otázka, co jsme my zdraví dokázali s tímto světem udělat. Jak ho ničíme počínaje zvířaty 
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a konče vlastními dětmi a sebou. To je vlastně životní motiv, což je to, na co jsem přišla, 

k čemu mě skutečně dovedlo moje dítě. Ne že bych k tomu třeba nedošla jinak, ale tím jsem 

měla tu cestu mnohem snadnější. A já zjišťuji, že můj syn a všechny další postižené děti 

jsou pro mne veliké autority. A nemůžu to nikomu vysvětlit" (Fischerová, 1994). 
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