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Abstrakt 

 

 

Název: 

Hodnocení soběstačnosti u pacientů po cévní mozkové příhodě. 

 

 

Cíl práce: 

Cílem diplomové práce (DP) je zhodnocení soběstačnosti u pacientů po cévní mozkové 

příhodě (CMP) pomocí dotazníkového šetření s použitím standardizovaného dotazníku. 

 

 

Metoda: 

K získání dat pro výzkum bylo využito kvantitativní metody formou dotazníkového 

šetření. Jednalo se o dotazník Functional Independence Measure (FIM). 

 

 

Výsledky: 

Zkoumaný soubor byl složen z 222 pacientů. Průměrný věk byl 74,2 (SD 12,26) let 

a průměrná doba hospitalizace byla 11,5 (SD 7,69) dní. Celkové skóre soběstačnosti při 

příjmu bylo 63 (SD 36) bodů a při propuštění 83 (SD 42) bodů. Soběstačnost se celkově 

zlepšila o 32%. Párový t-test potvrdil, že došlo ke zlepšení celkové soběstačnosti tedy 

pohybových dovedností a psychických funkcí na hladině statistické významnosti 0,01. 

 

 

Klíčová slova: 

Cévní mozková příhoda, soběstačnost, FIM, rehabilitace, dotazník. 



Abstract 

 

 

Title: 

Survey of self sufficiency of patiens after stroke. 

 

 

Objectives: 

The aim of the thesis is evaluation of patiens after stroke by questionnaire reseach with 

using standard questionnaire. 

 

 

Methods: 

For getting information for research was used quantitative method by questionnaire 

research. It was used questionnaire FIM. 

 

 

Results: 

The research group was contained from 222 patients. Average age was 74,2 (SD 12,26) 

years and average time of hospitalization was 11,5 (SD 7,69) days. Total score of self 

sufficiency at admission was 63 (SD 36) points and at discharge 83 (SD 42) points. Self 

sufficiency was improved about 32% in total result. Paired t-test corfirmed that the total 

self sufficiency was improved, it means that motor and cognitive functions were better 

on level of statistical meaning 0,01. 

 

 

Keywords: 

Stroke, Self sufficiency, FIM, rehabilitation, questionnaire. 
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1  ÚVOD 

 

Téma mé diplomové práce navazuje na bakalářskou práci, ve které jsem se 

zabývala kvalitou života u pacientů po cévní mozkové příhodě (CMP). Nyní jsem 

zvolila dotazníkové šetření u těchto pacientů se zaměřením na hodnocení soběstačnosti. 

Pro hodnocení jsem použila dotazník Functional Independence Measure (FIM). 

V teoretické části jsem se zaměřila na základní informace o vzniku, rizikových 

faktorech, léčbě, zdravotních komplikacích, rehabilitaci a testování. 

Nejdůležitějším úkolem, který jsem si touto prací stanovila, bylo zjistit zda došlo 

při porovnání vstupních a výstupních hodnot dotazníku FIM ke zlepšení soběstačnosti 

pacientů po CMP, kteří byli hospitalizováni na Neurologické klinice Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové. Dále jsem se zaměřila na věkové rozdělení a pohlaví 

pacientů, na průměrnou dobu hospitalizace, na porovnání zlepšení soběstačnosti 

v závislosti na délce hospitalizace a na to, kam byli pacienti propuštěni po ukončení 

hospitalizace. Důvodem provedení tohoto šetření bylo studium odborné literatury, 

vědeckých prací z oboru neurologie a rehabilitace a snaha o porovnání získaných 

výsledků se zahraničími studiemi. Ve svojí práci jsem se také snažila využít 

dlouholetých zkušeností s pacienty hospitalizovanými po CMP. Testováním na začátku 

a na konci hospitalizace jsem chtěla zjistit, zda došlo ke zlepšení soběstačnosti. Ze 

získaných výsledků by mělo být patrné, zda byl terapeutický postup správně zvolen 

a dosáhl pozitivního účinku. 
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2  CÍL A HYPOTÉZY 

 

2.1  Cíl 

Cílem diplomové práce je zhodnocení soběstačnosti u pacientů po CMP pomocí 

dotazníkového šetření použitím dotazníku FIM. Data byla u těchto pacientů odebrána na 

začátku a na konci hospitalizace. 

 

2.2  Hypotézy 

 

Pro výzkum byly stanoveny následující hypotézy: 

 

H1: Předpokládám, že výsledky dotazníkového šetření ukáží zlepšení úrovně 

pohybových dovedností u pacientů po cévní mozkové příhodě v souvislosti 

s rehabilitací. 

 

H2: Předpokládám, že výsledky dotazníkového šetření ukáží zlepšení psychických 

funkcí.  

12 



3  CÉVNÍ  MOZKOVÁ  PŘÍHODA 

 

3.1  Definice 

 

Světová zdravotnická organizace (WHO – World Health Organization) definuje 

cévní mozkové příhody jako rychle se rozvíjející ložiskové, občas i celkové příznaky 

poruchy mozkové funkce trvající déle než 24 hodin nebo končící smrtí nemocného, bez 

přítomnosti jiné zjevné příčiny než cévního původu (Nevšímalová, Růžička, Tichý et 

al., 2002). 

 

3.2  Epidemiologie 

 

Cévní mozková příhoda je závažným a častým invalidizujícím onemocněním 

s velkou mortalitou. Ve vyspělých státech je třetí nejčastější příčinou úmrtí, po 

onemocněních kardiovaskulárního aparátu a zhoubných nádorech. Není jen jednou z 

nejčastějších příčin mortality, ale i významnou příčinou invalidizace (Kalita a kol., 

2006).  

 

3.3  Etiopatogeneze 

 

Cévní mozková příhoda vzniká v důsledku poruchy prokrvení části nebo celého 

mozku, krvácením do mozkové tkáně nebo krvácením do subarachnoidálního prostoru. 

V etiopatogenezi CMP mají dominantní postavení cévní zásobení mozku a regulační 

mechanismy mozkové cirkulace (Nevšímalová, Růžička, Tichý et al., 2002). 
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3.4  Rizikové faktory cévní mozkové příhody 

 

3.4.1  Definice 

 

„Rizikové faktory CMP jsou takové děje a procesy, jejichž působení v konečném 

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

nestačí k nasycení mozkové tkáně kyslíkem a k odplavování produktů metabolismu.“ 

(Kalvach a kol., 1997) 

 

3.4.2  Faktory neovlivnitelné 

 

Věk –stárnutí má nepříznivý účinek na kardiovaskulární aparát. Výskyt a nárůst 

rizikových faktorů CMP se podstatným způsobem podílí na zvýšené incidenci CMP ve 

vyšších věkových kategoriích (Waberžinek, Krajíčková a kol., 2006). 

Pohlaví – výskyt CMP je především v nižším věku častější u mužů než u žen. 

S rostoucím věkem se tento rozdíl stírá (Herzig, 2008). U mužů je celkově častější 

ischemická CMP. Ženy jsou častěji postiženy jen ve dvou věkových kategoriích a to ve 

věku 35 – 44 let a ve věku nad 85 let. Přitom žena, která utrpí CMP má horší prognózu 

(Waberžinek, Krajíčková a kol., 2006). 

Genetika – z genetických vlivů se uplatňuje výskyt některých z rizikových 

faktorů, jako je například diabetes mellitus, arteriální hypertenze, ale také sdílení vlivu 

stejného či podobného prostředí a životního stylu (Herzig, 2008). 

Rasa – příslušníci černé rasy mají větší riziko CMP, zvláště hemoragické, než 

obyvatelstvo bílé (Jedlička, Keller a kol., 2005). Herzig (2008) argumentuje proti 

výraznějšímu vlivu rasy tím, že je častější výskyt mozkových krvácení u obyvatel 

Japonska, ale již nikoliv u Japonců žijících na Havaji, u kterých se incidence neliší od 

bělochů. 
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3.4.3  Faktory ovlivnitelné 

 

Arteriální hypertenze je nejvýznamnějším rizikovým faktorem zejména u mužů. 

Je důležité, zachytit včas všechny pacienty s hypertenzí a zahájit odpovídající léčbu 

(Káš, 1997). 

Srdeční onemocnění je častou příčinou vedoucí k ischemické CMP, jsou to 

například kardiální dekompenzace z nejrůznějších příčin, infarkt myokardu, velmi často 

fibrilace síní, chlopenní vady, cor pulmonale a další (Herzig, 2008). 

Ateroskleróza a její význam jako rizikového faktoru rozvoje ischemické cévní 

mozkové příhody závisí na lokalizaci a rozsahu změn, které podmiňuje (Herzig, 2008). 

Diabetes mellitus zvyšuje prevalenci rizikových faktorů CMP, zejména 

arteriální hypertenze, obezity a dyslipidémie (Waberžinek, Krajíčková a kol., 2006). 

Kouření významně zvyšuje riziko rozvoje ischemického iktu, je zvláště rizikové 

u žen užívajících hormonální antikoncepci, především pak v kombinaci s migrénou. Ke 

snížení rizika rozvoje ischemické cévní mozkové příhody o 50% dochází u osob, které 

přestanou kouřit (Herzig, 2008). 

Alkohol je rizikovým faktorem vzniku mozkové hemoragie. Ischemické příhody 

nevyvolává (Káš, 1997). 

Hyperlipidémie je potvrzena jako rizikový faktor pro vývoj ischemické choroby 

srdeční. Jednoznačná souvislost poruch lipidového spektra a rizika ischemického iktu 

nebyla prokázána (Waberžinek, Krajíčková a kol., 2006). 

Obezita u hemoragické příhody nemá přímý etiologický význam. Obezita však 

podporuje hypertenzi, čímž může sekundárně hemoragické příhody akcelerovat 

(Jedlička, Keller a kol., 2005). 

Hormonální substituční léčba je významným rizikovým faktorem zejména 

v kombinaci s narůstajícím věkem ženy, s arteriální hypertenzí, s kouřením a migrénou 

(Herzig, 2008). 

Zvýšená hladina fibrinogenu zvyšuje riziko trombózy a snižuje fluiditu krve 

(Jedlička, Keller a kol., 2005). 
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3.5  Rozdělení cévních mozkových příhod 

 

Cévní mozkové příhody se dělí na ischemické cévní mozkové příhody, které se 

vyskytují zhruba v 80 % a hemoragické cévní mozkové příhody, které se podle 

lokalizace krvácení dělí na intracerebrální hemoragie, které se vyskytují v 15 % a na 

subarachnoidální hemoragie s výskytem okolo 5 % (Waberžinek, Krajíčková a kol., 

2006). 

 

3.5.1  Cévní mozková příhoda ischemická 

 

Ischemické cévní mozkové příhody vznikají v důsledku kritického snížení 

mozkové perfúze části mozku nebo celého mozku. V podstatě jde o obstrukci cévy 

narůstajícím trombem, embolií nebo o systémovou hypoperfuzi. 

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 léčbě, kvalitě a včasnosti urgentní intenzívní 

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

Typy mozkové ischémie 

 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 nemění (Seidl, Obenberger, 

2004). 
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3.5.2  Intracerebrální hemoragie 

 

Krvácení do mozkové tkáně vzniká v důsledku ruptury cévní stěny některé 

z mozkových artérií a je zatíženo větší mortalitou než příhody ischemické. Krvácení 

může být tříštivé, ohraničené nebo globózní, a to v závislosti na výši krevního tlaku, 

velikosti ruptury cévní stěny a odporu okolní tkáně. 

Příčinou intracerebrálního krvácení jsou arteriální hypertenze, arteriovenózní 

malformace, hemoragie vzniklé jako komplikace medikamentózní léčby, angiopatie, 

koagulopatie, amyloidní angiopatie a některé drogy (amfetamin, efedrin, kokain). 

Klinické příznaky parenchymového krvácení záleží na jeho příčině, lokalizaci, 

rozsahu, rychlosti vzniku, kompenzačních mechanismech mozkové tkáně a celkovém 

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

 

3.5.3  Subarachnoidální krvácení 

 

Subarachnoidální krvácení (SAK) je závažné neurologické onemocnění 

s vysokou morbiditou a mortalitou. Na celkovém počtu cévních mozkových příhod se 

podílí jen v 5%, jeho podíl na smrti v rámci cévních mozkových příhod je 25%. Letalita 

první ataky je 50% - 60%. Z pacientů, kteří přežijí zůstává 35% - 50% závislých 

v běžných denních aktivitách na pomoci jiné osoby a polovina pacientů není pro 

kognitivní a psychické poruchy schopna návratu k původnímu povolání (Waberžinek, 

Krajíčková a kol., 2006). 

Nejčastější příčinou je ruptura aneuryzmatu tepen Willisova okruhu a odstupů 

hlavních mozkových artérií. 

Klinický obraz SAK je závislý na rychlosti krvácení a jeho rozsahu. Je 

charakterizován velmi náhlou a prudkou bolestí hlavy, často při tělesné námaze, 

defekaci, rozčilení apod. Nemocný může 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 (Nevšímalová, Růžička, Tichý et al., 2002). 
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3.6  Diagnostika 

 

Základem diagnostiky CMP je podrobný rozbor anamnestických údajů 

a klinického obrazu onemocnění společně s posouzením nálezů urgentně provedených 

laboratorních vyšetření (Nevšímalová, Růžička, Tichý et al., 2002). 

 

3.6.1  Klinické vyšetření 

 

Cílem klinického vyšetření je provést rychlé zhodnocení závažnosti 

neurologického deficitu, eventuelně uvažovat i o jiné příčině pacientových obtíží než je 

cévní mozková příhoda. Součástí vyšetření pacienta s akutním iktem je i orientační 

interní vyšetření se zaměřením především na zhodnocení vitálních a kardiovaskulárních 

funkcí. Standardně se u těchto pacientů provádí elektrokardiografie, rentgen srdce 

a plic, laboratorní vyšetření a pulzní oxymetrie (Herzig, 2008). 

 

3.6.2  Pomocné vyšetřovací metody 

 

Výpočetní tomografie (CT) 

CT vyšetření je metodou první volby, protože je schopné prokázat nebo vyloučit 

krvácení v prvních hodinách po vzniku cévní příhody mozkové. 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 a kol., 2006).  

Diagnostika mozkových ischemií je složitější, protože CT nález je v prvních 

24 hodinách často negativní (Urbánek a kol., 2002). 
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CT angiografie (CTA) 

Jedná se o neinvazivní metodu. Pokud je vyšetření provedeno kvalitně a na 

dobrém přístroji, jsou získané informace velmi validní. Kvalita tohoto vyšetření je dnes 

dostatečná k indikaci operace (Beneš et al., 2003). 

 

Sonografické vyšetření 

Sonografické vyšetření pomocí ultrazvuku poskytuje významné informace 

o průtoku krve cévou (Doppler), o morfologických změnách cévní stěny (duplexní 

sonografie). Toto vyšetření se provádí pokud je podezření na postižení magistrálních 

tepen na krku. S velkou pravděpodobností může 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 v etiopatogenezi CMP hrají významnou roli 

(Nevšímalová, Růžička, Tichý et al., 2002). 

Nevýhodou tohoto vyšetření je nejen častá nedůvěra vůči sonografistovi 

a správné interpretaci nálezu, ale také v limitaci na oblast krčních průběhů tepen. 

Informace o intrakraniálním řečišti jsou minimální. Výhodou tohoto vyšetření je 

neinvazivnost, jednoduchost, rychlost, nízká cena a možnost častého opakování (Beneš 

et al., 2003). 

 

Elektroencefalografie (EEG) 

U CMP se využívá spíše jako doplňková metoda především k diferenciálně 

diagnostickému odlišení od epileptických záchvatů (Urbánek a kol., 2002). 

 

Angiografie (AG) 

Většinou se provádí standardní AG s aplikací kontrastní látky do cévního 

mozkového řečiště pomocí katetrizace. Angiografie ukáže sklerotické změny, stenózy 

a uzávěry cév. AG je suverénní metodou pro průkaz kongenitálních cévních změn, také 

při podezření na aneurysma nebo arteriovenózní malformace. 

AG je indikována vždy před operací (Nebudová, 1999).
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Panangiografie (PAG) 

Tato metoda se používá k vyšetření všech mozkových povodí a může vyloučit 

vícečetné léze (Seidl, Obenberger, 2004). 

 

Vyšetření likvoru 

Vyšetření likvoru je rozhodující v případě podezření na SAK krvácení, které 

nemusí CT odhalit, nebo není jasný přesný čas rozvoje symptomů (Nebudová, 1999). 

Odběr likvoru u SAK má svá nebezpečí spočívající v možnosti obnovení 

krvácení, a proto by toto vyšetření mělo následovat až po CT a to pouze v případě, že 

CT je negativní (Waberžinek, Krajíčková a kol., 2006). 

 

Magnetická rezonance (MR) 

Předností MR je zobrazení lokalizace a velikosti čerstvého infarktu, odlišení 

akutních ischemických změn od chronických. Nevýhodou je horší dostupnost, délka 

trvání vyšetření a kontraindikace provedení u řady pacientů z důvodu např. 

kardiostimulátoru (Herzig, 2008). 

 

Magneticko-rezonanční zobrazování (MRI) 

Tato metoda prokáže hemosiderin v subarachnoidálních prostorách ještě 

s odstupem, kdy CT vyšetření již selhává. MRI dokáže zobrazit trombozované 

aneuryzma, které nemusí být zachyceno angiograficky (Waberžinek, Krajíčková a kol., 

2006). 

 

Magneticko-rezonanční angiografie (MRA) 

Výhodou tohoto vyšetření je jeho neinvazivnost a také to, že dokáže podat i 

informace o intrakraniálním řečišti. Nevýhodou je finanční náročnost a častá chybovost, 

která závisí na softwaru použitého přístroje (Beneš et al., 2003). 
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Digitální subtrakční angiografie (DSA) 

Digitální subtrakční angiografie je počítačové zpracování angiografického 

nálezu. Umožňuje detailní morfologické zobrazení cévního řečiště s průkazem stenóz, 

obliterací, aneuryzmatu a jiných cévních anomálií, také cévních spazmů. DSA má 

zásadní význam především při angiochirurgických a endovaskulárních intervencích 

(Nevšímalová, Růžička, Tichý et al., 2002). 

DSA je dosud nepřekonanou metodou. Záporem je její invazivita, s kterou 

souvisí určité procento komplikací. Výhodou je mimo zobrazení intrakraniálního řečiště 

také možnost konverze diagnostického výkonu v terapeutický výkon (Beneš et al., 

2003). 

 

Jednofotonová emisní výpočetní tomografie (SPECT) 

U ischemických příhod je průkaz poruchy perfúze pomocí SPECT zatím 

nejpřesnější metodou. U tranzitorní ischemické ataky je SPECT prakticky jedinou 

metodou, která je schopna prokázat přechodnou poruchu mozkové perfúze v příslušné 

oblasti (Urbánek a kol., 2002). 

 

Pozitronová emisní tomografie (PET) 

Je nejmodernější emisní metoda, která umožňuje kvantitativně měřit mozkový 

krevní průtok a sledovat metabolické změny v mozku. Umožňuje zjistit metabolický 

obrat v jednotlivých mozkových oblastech, kde nejsou strukturální léze a CT nebo MR 

je neodhalí (Urbánek a kol., 2002). 
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3.7  Terapie 

 

Terapie zahrnuje primární prevenci, léčbu akutního stadia CMP a sekundární 

prevenci. 

 

3.7.1  Primární prevence 

 

Hlavním cílem primární prevence je předcházet vzniku CMP včasnou detekcí 

a eliminací významných rizikových faktorů. Z hlediska prevence je důležitější zaměřit 

se na skupinu ovlivnitelných rizikových faktorů. Z těchto rizikových faktorů jsou 

nejzávažnější arteriální hypertenze, diabetes mellitus a onemocnění srdce. Součástí 

primární prevence CMP je zákaz kouření, omezení konzumace alkoholu, redukce 

nadváhy, dostatek fyzické aktivity, uvážlivé užívání hormonální antikoncepce, 

vyvarování se stresu (Ambler, 2000). 

 

3.7.2  Léčba akutního stadia 

 

Důležité je co nejrychlejší zahájení adekvátní terapie na iktové jednotce, kde je 

poskytována multidisciplinární a kvalifikovaná intenzívní péče. Časový interval do 

zahájení léčby by neměl být delší než 3 hodiny (Ambler, Polívka, 2001).  

Dle Nevšímalové, Růžičky, Tichého et al. (2002) intenzívní léčba spočívá:  

ve sledování základních životních funkcí  

v celkové intenzívní terapii – podpora kardiovaskulárního a respiračního 

aparátu, zajištění dostatečného krevního tlaku, oxygenoterapii, léčba hyperpyrexie 

a hyperglykémie. 

v cílené medikamentózní terapii ischemických CMP – na toto místo se zařazuje 

neuroprotektivní terapie, antitrombotická terapie, antiagregační terapie, antikoagulační 

terapie, trombolytická terapie, hemoreologická terapie, antiedematózní terapie, 

symptomatická terapie. 
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v cílené medikamentózní terapii hemoragických CMP – tato terapie je 

zaměřena na zmírnění bolestí hlavy a na prevenci vazospazmů.  

v angioneurochirurgické intervenci – u ischemických CMP je nejvýznamnější 

karotická endarterektomie, což znamená chirurgické odstranění stenozujícího 

aterosklerotického plátu. U hemoragických lézí může být indikací urgentního 

chirurgického zákroku globózní krvácení, krvácení v mozečkové hemisféře nebo 

arteriální aneuryzma u subarachnoidálního krvácení. 

v endovaskulární intervenci – tyto metody se uplatňují především v léčbě 

významných nebo kritických stenóz, v terapii aneuryzmat a cévních malformací. 

v intenzívním ošetřování  

v rehabilitaci, logopedii a psychoterapii  

 

3.7.3  Sekundární prevence CMP 

 

Hlavním cílem je snížit riziko recidivy CMP, je zaměřená na potlačení rozvoje 

aterotrombotického postižení cévní stěny a zlepšení reologických vlastností krve. 

Medikamentózní sekundární prevence má být cílena na hlavní etiologii CMP. Do 

sekundární prevence se zařazuje: antiagregační terapie, hemoreologická terapie, 

antikoagulační terapie, angioneurochirurgická intervence, endovaskulární intervence 

a eliminace rizikových faktorů CMP (Kalita a kol., 2006). 
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3.8  Rehabilitace 

 

Velmi významnou složkou v léčbě CMP je rehabilitace. Jedná se hlavně 

o reedukaci ochrnutých svalových skupin a nácvik dovedností, které mohou alespoň 

částečně nahradit vyřazené funkce (Káš, 1997). 

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). 

U pacientů, kde je indikace rehabilitace jednoznačná, je důležité její zahájení 

ihned po stabilizaci pacienta. Rehabilitace je v akutní fázi zajištěna na iktové jednotce, 

její efektivita závisí na individuálním a multidisciplinárním přístupu, který nám umožní 

24hodinovou péči. Multidisciplinární tým tvoří lékař, sestra, fyzioterapeut, ergoterapeut, 

logoped, psycholog, sociální pracovník, rodina a přátelé. Všichni by měli znát 

a dodržovat zásady při kontaktu s pacientem. Pro dosažení soběstačnosti a samostatnosti 

postiženého jedince a tím vytvoření předpokladu pro maximální možnou úroveň kvality 

života, je důležitá návaznost na další rehabilitační léčbu v následném období. Intenzita 

rehabilitace, zvolené metody a délka trvání musí být optimalizovány podle potřeb 

každého pacienta. Úspěšnost rehabilitace ovlivňuje závažnost postižení centrálního 

nervového systému, kvalita léčby, věk pacienta, motivace pacienta a spolupráce rodiny 

(Herzig, 2008). 

Před zahájením rehabilitace je důležité provést vstupní kineziologické vyšetření, 

které by mělo obsahovat anamnézu pacienta, vyšetření pacienta pohledem, pohmatem, 

vyšetření čití, svalového tonu, šlachookosticových reflexů, pyramidových jevů 

iritačních a zánikových, orientační vyšetření hybnosti a vertikalizace (vyšetření pacienta 

v sedu, ve stoji a při chůzi), eventuelně uvést, jak pacient spolupracuje a zvládá běžné 

denní aktivity. Rehabilitaci začínáme správným polohováním, facilitačními technikami 

a pasivními pohyby postižených končetin. Dále se snažíme o včasnou mobilizaci 

a vertikalizaci pacienta samozřejmě s ohledem na jeho zdravotní stav (Trojan, Druga, 

Pfeiffer a kol., 2001). 
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Nejdůležitější fyzioterapeutické metody: Bobath koncept, Proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace – (PNF), Vojtova metoda, metoda Roodové, metoda 

Brunnstromové, funkční pohybová škola podle Kleinové-Vogelbachové, manuální 

terapie, senzomotorická integrace a techniky uvolnění. Dále se využívá fyzikální 

terapie, ergoterapie, logopedie a neuropsychologie (Lippertová-Grünerová, 2005). 

Své uplatnění ve fyzioterapii nacházejí také muzikoterapie a arteterapie. Jedná se 

o přístupy, které nejsou metodami ani koncepty fyzioterapeutickými, ale spíše 

doplňující terapie v rámci týmové práce v rehabilitačním procesu (Pavlů, 2003). 

 

3.8.1  Časná léčebná rehabilitace 

 

Akutní fází CMP se uvádí prvých sedm dní po iktu. Léčebná rehabilitace 

obvykle začíná již od prvého dne hospitalizace. Ošetřující personál od začátku dodržuje 

princip 24hodinové péče podle standardních postupů zásad rehabilitačního 

ošetřovatelství. 

Úkolem rehabilitace v akutní fázi je zabránit rozvoji sekundárních změn 

v pohybovém, kardiovaskulárním a respiračním systému a minimalizovat rozvoj 

pohybové inaktivity.  

Důležité je v tomto období polohování pacienta, které pozitivně ovlivňuje 

svalový tonus, percepci, propriocepci, pomáhá správnému postavení v kloubech, 

snižování bolesti a je prevencí rozvoje dalších sekundárních změn (Takáč, Kubincová, 

Hamráková, 2007). 

Již od počátku je důležitá spolupráce fyzioterapeuta, ergoterapeuta a logopeda, 

kteří využívají speciální stimulační programy. 

Fyzioterapeutické postupy mají za cíl zabránit retrakci měkkých tkání a vzniku 

kontraktur a kloubních deformit, navodit správné dýchání, upravit svalový tonus 

a stimulovat pohybovou aktivitu (Kalita a kol., 2006). 
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3.8.2  Subakutní rehabilitace 

 

V subakutním stadiu, tzn. po 1 týdnu až 2 měsících od vzniku CMP je na 

základě vyšetření a testování pacienta stanoven plán a cíl terapie z pohledu 

fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda i neuropsychologa.  

Hodnotí se postižení motorické a kognitivní. Vedle krátkodobých cílů lze 

stanovit vzhledem k prognóze první rysy dlouhodobého rehabilitačního plánu.  

Využívá se technika proprioceptivní neuromuskulární facilitace, koncept 

manželů Bobathových, reflexní lokomoce podle Vojty, techniky senzorické 

a proprioceptivní stimulace.  

Cílem rehabilitační léčby v tomto období je úprava tělesného schématu, aktivace 

schopnosti dynamické stabilizace trupu, obnovení proprioceptiního vnímání, 

harmonizace svalového tonu, podpora pohybových návyků, minimalizace  vzniku 

abnormálních pohybových vzorců (Kalita a kol., 2006). 

 

3.8.3  Rehabilitace následného období 

 

V následném období se zaměřujeme na resocializaci nemocného a učíme 

nemocného řešit každodenní problémy. Sledujeme schopnosti nemocného jednat s lidmi 

z jeho okolí, zpočátku v terapeutických situacích, později v běžném životě (Kalita 

a kol., 2006). 

Dlouhodobým cílem je snaha o maximální dosažení soběstačnosti 

a samostatnosti a dosažení co nejvyšší kvality života po propuštění do domácí péče. 

Pracovní zařazení, ekonomické a sociální problémy vzniklé díky těžkému 

postižení je vhodné co nejrychleji řešit se sociálními pracovníky. Integrace nemocných 

do běžného života se postupně stává samozřejmostí, narůstá počet organizací pro pomoc 

postiženým v důsledku CMP (Votava, 2001). 
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3.9  Testování 

 

Pro volbu správné strategie rehabilitačních postupů je třeba zhodnotit společně 

fyzický a duševní potenciál pacienta, tedy stav pohybových schopností, koordinaci, 

výkonnost, schopnost aktivní spolupráce a typ osobnosti. K získání údajů nám slouží 

řada testů, které dovolují kvantifikovat velikost sledovaných parametrů. Na tomto 

základě pak můžeme určit nejvhodnější individuální léčebný program (Vaňásková, 

2005). 

Nezbytnou součástí hodnocení efektivity terapie v léčebné rehabilitaci je 

testování stavu nemocných na začátku a na konci hospitalizace. Testování umožňuje 

srovnání úspěšnosti různých léčebných postupů i kvality pracovišť objektivním 

hodnocením.  

Pro splnění nutného požadavku na prokázanou validitu, reliabilitu, senzitivitu 

a specificitu testu je vhodné zvolit testy ověřené statistickými studiemi. Jelikož ve světě 

existují rozsáhlé databáze s publikovanými výsledky, není zanedbatelné využít 

možnosti vzájemného srovnání výsledků. To lze jen při použití stejných testovacích 

manuálů (Vaňásková, 2004). 

 

3.9.1  Testy soběstačnosti 

 

U testů soběstačnosti využívaných v neurorehabilitaci sledujeme stupeň 

omezení, se kterým se jedinec setkává v běžných denních činnostech (Activity of Daily 

Living – ADL). Stanovujeme úroveň mobility, schopnost přijímání potravy, oblékání, 

péči o zevnějšek, koupání, osobní hygienu, kontinenci moči a stolice. 

V neurorehabilitaci se využívá řada testů, mezi nejužívanější patří Test funkční 

soběstačnosti a Test Barthelové (Kalita, a kol., 2006). 
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3.9.1.1  Test Barthelové – Barthel Index (BI) 

 

Tento test hodnotí míru soběstačnosti a využívá se v neurologii a rehabilitaci. 

Byl vytvořen v roce 1955. Výhodou testu je, že obsahuje základní důležité funkce 

denního života (hodnotí 10 činností). Každá funkce je hodnocena po 5ti bodech 

(0 = plná pomoc, 10 = plná nezávislost). Celkové rozpětí skóre je 0 – 100 bodů. Doba 

vyšetření je do 20 minut. Provedení tohoto testu je rychlé a jednoduché, ale nevýhodou 

je, že maximální hodnota ještě neznamená plnou soběstačnost. Ve skórování také není 

citlivě odlišena potřeba minimální od maximální asistence. Test Barthelové neměří 

psychické funkce a sociální adaptabilitu. Testovat může ergoterapeut, fyzioterapeut, 

lékař, zdravotní sestra. Je využíván v mezinárodních studiích, a proto dovoluje i 

mezinárodní srovnání (Vaňásková, 2005). 

 

3.9.1.2  Katzův test každodenních činností –  Katz Index of Activities of 

Daily Living 

 

Používá se ke zjištění schopností v oblasti každodenního života. V roce 1963 ho 

vytvořil Katz. Tento test trvá 5 minut a obsahuje šest položek z oblasti každodenních 

činností (Lippertová – Grünerová, 2005). 

 

3.9.1.3  Frenchayský test aktivit – Frenchay Activities Index 

 

Tento test vyvinuli Holbrook a Skilbeck ve Frenchay Hospital v Bristolu v roce 

1983. Jako doplněk hodnocení každodenních činností je posuzován životní styl ve třech 

oblastech: pracovní zařazení se sociálními aktivitami, vedení domácnosti a volný čas. 

Tento test trvá 5 – 15 minut a dosahuje se od 6 do 24 bodů, které znamenají celkovou 

nezávislost (Lippertová – Grünerová, 2005). 
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3.9.1.4  Test aktivit – Aktivity Index 

 

Test byl vyvinut E. Hamrinovou a A. Wohlinovou v roce 1982. Rozlišuje tři 

oblasti: mentální schopnosti, motorickou aktivitu a každodenní činnosti. Provedení testu 

trvá 20 – 40 minut a maximálně lze dosáhnout 92 bodů (Lippertová – Grünerová, 2005).  

 

3.10  Test funkční soběstačnosti – Functional Independence Measure (FIM) 

 

Byl vyvinut institucemi American Academy of Physical Medicine a American 

Congress of Rehabilitation Medicine v roce 1984. Test vychází ze základního 

hodnocení testu Barthelové, ale oproti tomuto testu je ucelenější a citlivější. Předností 

Testu funkční soběstačnosti je, že současně hodnotí schopnosti lokomoce a aktivity 

denního života spolu s funkcemi kognitivními (schopnosti komunikace, sociální 

aspekty). FIM je široce používán v USA a dalších státech. Doba vyšetření je do 40 

minut. Sedmibodová škála hodnocení je ve srovnání s jinými testy mnohem citlivější, 

umožňuje hodnocení i menších změn. Testovat může ergoterapeut, fyzioterapeut, 

zdravotní sestra, lékař (Vávra a kol., 2005). 

Test lze využít v provozu lůžkových i ambulantních zařízení jako součást 

vstupních a výstupních protokolů, neboť současné trendy ve zdravotnictví vyžadují 

předložit prokazatelný a vyčíslitelný efekt zvoleného léčebného postupu (Vaňásková, 

2004). 

Spolehlivost, validitu a citlivost testu dokazují studie autorů (Lin et al., 2004; 

Lundgren-Nilsson et al., 2006). Český překlad Testu funkční soběstačnosti provedla 

MUDr. Vaňásková, Ph.D. 
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3.10.1  Popis kategorií a činností 

 

Test hodnotí 18 činností v 6 kategoriích. Celkové rozpětí skóre je 18 – 126 bodů. 

Pohybovou dovedností se zabývají první čtyři kategorie. Celkem za pohybovou 

dovednost může pacient získat 13 – 91 bodů.  

Psychické funkce hodnotí pátá a šestá kategorie. Celkem za vyhodnocení 

psychických funkcí může pacient získat 5 – 35 bodů. 

Popis kategorií a činností dle Vaňáskové (2004): 

1. kategorie = osobní péče, která obsahuje tyto činnosti:  

 Jídlo – zahrnuje použití příboru nebo jiných vhodných nástrojů, které umožňují 

dopravit potravu do úst. 

 Péče o zevnějšek – zahrnuje ústní hygienu, péči o vlasy, mytí rukou a obličeje, 

holení nebo líčení. 

 Koupání, mytí, sprchování – zahrnuje mytí těla od krku dolů buď ve vaně nebo 

pod sprchou, u umyvadla nebo v lůžku. 

 Oblékání horních končetin a trupu – zahrnuje oblékání a svlékání horní části těla 

včetně přikládání a odkládání protézy nebo ortézy. 

 Oblékání dolních končetin – zahrnuje oblékání od pasu dolů včetně přikládání 

a odkládání protézy nebo ortézy. 

 Intimní hygiena – zahrnuje hygienu dolní poloviny těla a úpravu oděvu před a po 

použití toalety nebo před a po použití podložní mísy.  

 

2. kategorie = kontinence, ve které hodnotíme tyto činnosti:  

 Kontrola činnosti močového měchýře – zahrnuje kontrolu mikce, používání 

potřebných pomůcek a medikace.  

 Kontrola činnosti konečníku – zahrnuje kontrolu defekace, používání potřebných 

pomůcek a léků pro kontrolu činnosti střev. 
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3. kategorie = přesuny, v této kategorii hodnotíme: 

 Přesun na lůžko, židli nebo vozík – zahrnuje všechny aspekty přesunu z postele 

a do postele, na stolici, invalidní vozík, dále vstávání, jestliže je chůze u 

nemocného typickým způsobem pohybu. 

 Přesun na toaletní mísu – zahrnuje cestu na toaletu a zpět, posazení na mísu. 

 Přesun do vany nebo sprchy – zahrnuje přesun do vany nebo do sprchy a zpět. 

 

4. kategorie = lokomoce, v této kategorii hodnotíme: 

 Chůze  nebo použití mechanického vozíku – zahrnuje chůzi nebo použití 

mechanického vozíku. Zjištění, který z uvedených způsobů je častější. 

 Chůze po schodech – při chůzi po schodech vyjde a sejde 12 – 14 schodů.  

 

5. kategorie = komunikace, v této kategorii hodnotíme: 

 Chápání – zahrnuje chápání akustické nebo vizuální komunikace. 

 Vyjadřování – zahrnuje srozumitelné ústní nebo jiné vyjádření řeči.  

 

6. kategorie = sociální aspekty, v této kategorii hodnotíme:  

 Sociální začlenění – zahrnuje schopnosti jednat s jinými lidmi v terapeutických 

a každodenních situacích. 

 Řešení problémů – zahrnuje schopnosti řešit problémy denního života. Umět se 

rozhodovat ve finančních, sociálních a osobních otázkách a učinit kroky 

a opatření i jejich řešení. 

 Paměť – zahrnuje schopnosti potřebné v souvislosti s poznáváním 

a vzpomínáním si při výkonu denních aktivit.  
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3.10.2  Hodnocení FIM 

 

K hodnocení činností se používá sedmistupňová škála. Pro dosažení stupně 

jedna až pět zvládá pacient úkony s pomocí druhé osoby. Ve stupních šest a sedm jsou 

úkony již prováděny bez pomoci. Žádná jiná osoba není pro hodnocenou činnost 

potřebná, což znamená, že je pacient nezávislý a samostatný. 

 Stupeň 1 = plná pomoc, pacient dokáže sám splnit méně než 25% výkonu.  

 Stupeň 2 = výrazná pomoc, pacient dokáže sám splnit 25% - 50% výkonu. 

 Stupeň 3 = mírná pomoc, pacient dokáže sám splnit 50% - 70% výkonu. 

 Stupeň 4 = minimální pomoc, pacient dokáže sám splnit 75% výkonu a více, 

tělesný kontakt potřebuje nemocný jen k uklidnění. 

 Stupeň 5 = dohled nebo příprava, pacient potřebuje jako pomoc jen jednu osobu 

v pohotovosti, nebo připravení potřebné pomůcky. 

 Stupeň 6 = částečná samostatnost, činnost je prováděna s jedním nebo s více 

následujícími omezeními: pomůcky, nejistota, delší doba než je doba přiměřená. 

 Stupeň 7 = plná samostatnost, všechny prvky činnosti jsou prováděny 

s jistotou, bez pomoci a v přiměřeném čase. (Vaňásková, 2004) 
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4  ČÁST  EMPIRICKÁ 

 

4.1  Výzkum 

 

4.1.1  Úkoly práce 

 
1. Shromáždit literaturu a další odpovídající informační zdroje k tématu diplomové 

práce. 

2. Zpracovat informace do teoretické části (stručně nastínit problematiku CMP, 

rehabilitace po CMP a možnosti dotazníkových šetření). 

3. Provést dotazníkové šetření. 

4. Zpracovat a setřídit získané informace, analyzovat výsledky. 

5. Zpracovat závěrečné vyhodnocení práce a zhodnocení soběstačnosti u pacientů 

po CMP. 

 

4.1.2  Metodika výzkumu a postup realizace 

 

K získání dat pro výzkum a ověření hypotéz jsem využila dotazníkového šetření, 

které jsem prováděla od října 2008 do října 2009. Použila jsem dotazník FIM jehož 

specifikace je součástí teoretické části. 

Dotazník jsem u každého pacienta vyplňovala sama z důvodu zajištění 

maximální objektivity. Testování jsem prováděla na začátku a na konci hospitalizace. 

S informacemi z dotazníků jsem nakládala diskrétně. V diplomové práci jsem 

nepoužila jména pacientů ani data jejich narození. Vzor dotazníku je obsahem přílohy. 
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4.1.3  Popis výzkumného souboru 

 

Zkoumaný soubor je složen z pacientů, kteří byli v daném období 

hospitalizováni ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na Neurologické klinice, kde 

jim byla stanovena diagnóza a probíhala komplexní léčba. Přesněji se jednalo o všechny 

pacienty s diagnózou cévní mozková příhoda ischemického typu. Počet kompletně 

vyplněných dotazníků využitých k výzkumu byl 222 a tvořil 100%. 

Komplexní léčba zahrnovala rehabilitaci, která byla prováděna na základě 

indikace lékaře. Rehabilitace probíhala 5krát týdně, délka cvičení byla přibližně jedna 

hodina denně. U každého pacienta byla zvolena pro něho nejvhodnější terapie, při které 

byly využívány facilitační prvky z metod: Bobath koncept, PNF, Vojtova metoda. 

Zajištěna byla i logopedická péče. 

 

4.1.4  Souhrnný statistický přehled 

 

4.1.4.1  T - test 

 

Pro testování statisticky významného rozdílu mezi vstupními a výstupními daty 

jednotlivých FIM testů byl s ohledem na závislé proměnné zvolen párový t-test. 

Závislost obou veličin byla prokázána korelačním koeficientem. Tabulka 1 obsahuje 

koeficient t a hladinu statistické významnosti α.  

 

Tabulka 1 – Výsledky párového t-testu 

 t α 

FIM celý soubor 2,345 0,01 

Vysvětlivky: t - koeficient párového t-testu, α – hladina statistické významnosti 

 

Párový t-test potvrdil, že došlo ke zlepšení celkové soběstačnosti tedy 

pohybových dovedností a psychických funkcí na hladině statistické významnosti 0,01. 

U obou testovaných hodnot byl prokázán statisticky významný rozdíl vstupních 

dat proti výstupním. 
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4.1.4.2  Korelační analýza 

 

Korelace byly počítány pro jednotlivé hodnoty FIM testů v rozdělení na 

celkovou soběstačnost, pohybové dovednosti a psychické funkce. Závislost obou 

veličin, tedy na vstupu i výstupu, u jednotlivých položek byla prokázána korelačním 

koeficientem 0,78 u celkové soběstačnosti, 0,75 u pohybových dovedností a 0,8 

u psychických funkcí. 

 

4.2  Výsledky 

 

4.2.1  Celkový počet pacientů 

 

Celkem bylo sledováno 222 hospitalizovaných pacientů po ischemické CMP. 

Z tohoto počtu bylo 118 mužů (53%) a 104 žen (47%). 

 

4.2.2  Věk 

 

Průměrný věk pacientů ve vyšetřovaném souboru byl 74 (SD 12,3) let. 

Nejmladšímu pacientovi bylo 23 let (žena) a nejstaršímu 99 let (muž). Průměrný věk 

žen byl 77 (SD 13,7) let a průměrný věk mužů byl 72 (SD 10,2) let ze sledovaného 

soboru pacientů. 
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4.2.3  Mortalita hospitalizovaných pacientů 

 

Mortalita pacientů byla 11 % z celku, z toho bylo 68 % žen a 32 % mužů. 

Průměrný věk při úmrtí pacientů byl 84 (SD 6,2) let. Průměrný věk úmrtí mužů byl 

83 (SD 8,7) let a průměrný věk úmrtí žen byl 85 (SD 4,5) let. 

Pacienti, kteří zemřeli nebyli zahrnuti do výsledků hodnocení soběstačnosti. 

 

Tabulka 2 – Mortalita hospitalizovaných pacientů 

 Mortalita počet Mortalita věk 
Směrodatná 

odchylka 

Mortalita v % 

z celku 

Celkově 25 84 6,2 11 

Muži 8 83 8,7 32 

Ženy 17 85 4,5 68 

 

 

4.2.4  Věkové rozdělení pacientů 

 

Tabulka 3 – Věkové rozdělení pacientů 

Věkové rozdělení do 44 let 45 – 64 let 65 – 74 let nad 75 let 

Celkově 5 37 57 123 

Muži 1 27 39 51 

Ženy 4 10 18 72 
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4.2.5  Průměrné skóre soběstačnosti při příjmu a při propuštění 

 

Celkové průměrné skóre soběstačnosti při příjmu bylo 63 (SD 35,6) bodů a při 

propuštění 83 (SD 42,3) bodů. Průměrné skóre v pohybové dovednosti bylo při příjmu 

40 (SD 25,8) bodů a při propuštění 57 (SD 31,8) bodů. U psychických funkcí bylo 

průměrné skóre při příjmu 23 (SD 11,7) bodů a při propuštění 26 (SD 11,9) bodů. 

Soběstačnost se celkově zlepšila o 32%. Celkové zlepšení v pohybové dovednosti bylo 

o 43%. Celkové zlepšení v psychických funkcích bylo o 12%. 

 

Tabulka 4 – Průměrné skóre soběstačnosti při příjmu a při propuštění 

 Při příjmu 
Směrodatná 

odchylka 

Při 

propuštění 

Směrodatná 

odchylka 

Zlepšení v 

% 

Průměrné celkové skóre 63 35,6 83 42,3 32 

Pohybová dovednost 40 25,8 57 31,8 43 

Psychické funkce 23 11,7 26 11,9 12 
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4.2.6  Srovnání doby hospitalizace a zlepšení soběstačnosti  

 

Pacienty jsem rozdělila na dvě skupiny. Kritériem pro rozdělení do skupin byla 

délka hospitalizace. V první skupině pacientů, jejichž délka hospitalizace byla sedm dní 

a méně, bylo 73 pacientů. Ke zlepšení soběstačnosti, vyjádřené zvýšením celkového 

bodového skóre dotazníku FIM, došlo u 45 (62%) pacientů z tohoto počtu. Ve druhé 

skupině byli pacienti, jejichž délka hospitalizace byla 8 dní a více. V této skupině bylo 

149 pacientů, ke zlepšení soběstačnosti došlo u 109 (73%) pacientů. 

 

Tabulka 5 – Srovnání doby hospitalizace a zlepšení soběstačnosti 

Počet pacientů 
Počet pacientů se zlepšeným 

skóre Délka hospitalizace 

Celkem % Celkem % 

Skupina č. 1 7 dní a méně 73 33 45 62 

Skupina č. 2 8 dní a více 149 67 109 73 
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4.2.7  Propuštění pacientů 

 

Z celkového počtu 222 pacientů bylo propuštěno domů 27% pacientů. Do péče 

rodiny bylo propuštěno 12% pacientů. Domů se sociální službou se vrátilo 1% pacientů. 

Do nemocnice typu léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) bylo přeloženo 28 % 

pacientů. Na lůžka rehabilitačního oddělení (RO) bylo přeloženo 15% pacientů. Překlad 

ve Fakultní nemocnici (FN) z důvodu komplikací byl uskutečněn u 4% pacientů. Na 

jiné místo než je zde uvedeno byla propuštěna 2% pacientů. Zemřelo 11% pacientů. 

 

Tabulka 6 – Propuštění pacientů 

Kam byli pacienti po CMP propuštěni: Počet % 

Jiné umístění 4 1,8 

Překlad ve FN 9 4,1 

Do LDN 63 28,4 

Do RO, RÚ, lázně 34 15,3 

Do péče rodiny 27 12,2 

Domů se sociální službou 1 0,5 

Domů 59 26,6 

Úmrtí 25 11 
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4.2.8  Propuštění pacientů domů a do LDN 

 

Při propuštění domů bylo průměrné skóre pacientů 122 (SD 7,7) bodů. Tohoto 

průměru dosáhlo 61% mužů a 39% žen z celkového počtu 59 pacientů, kteří byli po 

CMP propuštěni domů. Při propuštění do léčebny dlouhodobě nemocných bylo 

dosaženo průměrného skóre 41 (SD 21,6) bodů, který tvořilo 40% mužů a 60% žen 

z celkového počtu 63 propuštěných pacientů. 

 

Tabulka 7 – Propuštění pacientů domů a do LDN 

 Propuštění domů Propuštění do LDN 

Dosažené skóre 122 (SD 7,7) 41 (SD 21,6) 

 Počet % Počet % 

Muži 36 61 25 40 

Ženy 23 39 38 60 
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Graf 7 – Propuštění domů vs. propuštění do LDN 
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5  DISKUSE 

 

Soubor pacientů, který jsem vyhodnotila obsahoval 222 pacientů. Z celkového 

počtu bylo 53% mužů a 47% žen. Muži jen lehce převyšují ženy, ale lze říci, že jejich 

poměr je téměř vyrovnán. To dokládá i studie Vaňáskové, Tošnerové, Šmídové (2008) 

kde bylo ze 714 hodnocených pacientů 49% mužů a 51% žen. 

Průměrný věk pacientů z vyšetřovaného souboru byl 74 let. Ve studii Granger, 

Hamilton, Fiedler (1992) byl průměrný věk 71 let. V souboru Vaňáskové, Krajíčkové, 

Šmídové (2008) 72 let a ve studii souboru pacientů po CMP Pazdírka, Novákové, 

Šrubařové et al. (2004) byl průměrný věk 76 let. Z těchto výsledků je patrné, že ve 

studiích, které se zabývaly problematikou vyšetření soběstačnosti metodou FIM je 

průměrný věk v rozmezí 71 až 76 let. Waberžinek, Krajíčková a kol. (2006) uvádí, že 

cévní mozkové příhody představují věkově závislé onemocnění, jehož výskyt stoupá 

s věkem. To dokládá tabulka 3, kde je patrné, že s vyšším věkem stoupá procento 

pacientů s CMP. Tato tabulka také zobrazuje věkové rozdělení mužů a žen v době kdy 

utrpěli cévní mozkovou příhodu. Ve věku do 44 let o 3% převažují ženy nad muži, tato 

převaha je ještě zřetelnější ve věku nad 75 let a činí 26%. V kategorii pacientů mezi 

45-64 lety o 13% převažují muži a jejich převaha je i v kategorii 65-74 let a je 16%. 

Tyto výsledky se shodují s informacemi z knihy Waberžinka, Krajíčkové a kol. (2006), 

kde je popsáno, že ženy jsou častěji postiženy do 44 let a nad 85 let a v ostatních 

věkových kategorií jsou více postiženi muži. 

Tichý a kol. (1997) upozorňuje na alarmující výskyt cévní mozkové příhody ve 

stále mladších věkových kategoriích. Také Dobkin (1989) udává zvýšení počtu mladých 

pacientů po CMP. Domnívá se, že to souvisí se stále se rozšiřujícím užíváním drog. 

Mezi další příčiny dle Baskett et al. (1999) patří užívání orální kontracepce a léků proti 

migréně. Výskyt cévní mozkové příhody ve stále nižším věku nelze jednoznačně 

potvrdit souborem pacientů, který jsem hodnotila. Pacientů ve věku do 44 let bylo 

5 tj. 2% z celkového počtu, zajímavým zjištěním je nejnižší věk pacienta - 23 let (žena).  
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Porovnáním výsledků věkového rozdělení pacientů v souboru, který jsem 

sledovala se souborem pacientů ve studii Granger, Hamilton (1994) jsem zjistila, že 

mladých Američanů ve věku do 44 let, kteří utrpěli CMP v roce 1991 je o 10% více. 

V rozmezí 45-64 let a 65-74 let jsou výsledky porovnaných studií přibližně stejné. 

Zásadní rozdíl je patrný v porovnání výsledků pacientů starších 75 let: V USA utrpělo 

cévní mozkovou příhodu 42% pacientů oproti 55% pacientů ve sledovaném souboru. 

Rozdíl tedy činil 13% v neprospěch pacientů v ČR. Zjištění, že je ve sledovaném 

souboru o 13% více pacientů po CMP ve věku vyšším než 75 let potvrzuje také názor, 

že nepříznivý účinek věku na kardiovaskulární aparát a zhoršování rizikových faktorů 

cévní mozkové příhody se podstatným způsobem podílejí na zvýšené incidenci CMP ve 

vyšších věkových kategoriích. V každé dekádě, která následuje po 55. roce věku se 

riziko ischemické CMP zdvojnásobuje (Waberžinek, Krajíčková a kol., 2006). 

I když cévní mozkové příhody u mladých pacientů tvoří jen malý podíl 

z celkového počtu např. Ropper, Samuels (2009) uvádí 3%, tak následky bývají velmi 

závažné. Ze své praxe mohu potvrdit, že CMP u mladých pacientů (především žen) má 

velmi těžký průběh. Díky dnešní medicíně většina těchto pacientů přežije a čeká je 

dlouhodobá rehabilitační léčba. Bohužel i přes intenzivní rehabilitaci u těchto pacientů 

přetrvává významné reziduum. 

Abychom mohli zjistit efektivitu komplexní péče je důležité vyhodnocení 

soběstačnosti u sledovaného souboru pacientů (tabulka 4). Celkové průměrné skóre 

soběstačnosti bylo při příjmu 63 bodů a při propuštění 83 bodů. Celkově se tedy 

soběstačnost zlepšila o 20 bodů, což představuje 32%. K výraznému zlepšení došlo 

v pohybových dovednostech, kde průměrné skóre při příjmu bylo 40 bodů a při 

propuštění 57 bodů. Procentuelně se jednalo o celkové zlepšení v pohybových 

dovednostech o 43%. U psychických funkcí bylo průměrné skóre při příjmu 23 bodů 

a při propuštění 26 bodů. Celkové zlepšení v psychických funkcích bylo tedy o 12%. 

Procentuelní zlepšení soběstačnosti je znázorněno v grafu 5. Vaňásková, Tošnerová, 

Šmídová (2008) hodnotily soubor 714 nemocných na neurologické klinice v letech 2003 

až 2006 testem FIM. U jimi sledovaného souboru pacientů došlo k průměrnému 

zlepšení celkového skóre o 17 bodů. V pohybových funkcích došlo k zlepšení o 19 bodů 

a u psychických funkcí bylo zlepšení o 2 body.  
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Ve studii Hamilton, Granger (1994) jsou uvedeny tyto výsledky: celkové 

průměrné skóre na začátku hospitalizace bylo 62 bodů a na konci hospitalizace 86 bodů. 

V této studii došlo ke zlepšení soběstačnosti pacientů ve sledovaném souboru o 24 

bodů. Ve studii Pazdírka, Novákové, Šrubařové et al. (2004) došlo ke zlepšení 

průměrného skóre o 25 bodů. Výsledky těchto souborů prokázaly zlepšení soběstačnosti 

u pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu. 

Z celého sledovaného souboru pacientů byla mortalita pacientů 11%, z toho bylo 

68% žen a 32% mužů (tabulka 2). Dle Waberžinka, Krajíčkové a kol. (2006) žena, která 

utrpí cévní mozkovou příhodu má horší prognózu. V roce 1997 činil podíl žen na 

mortalitě v důsledku CMP 60,8%. Průměrný věk úmrtí pacientů z mnou vyšetřovaného 

souboru je 84 let. Což dokládá i Andrews et al. (1984), který uvádí větší míru úmrtí u 

pacientů po cévní mozkové příhodě starších 74 let. Z pacientů, kteří přežili bylo jen 

30% pacientů starších 75 let propuštěno domů oproti 73% pacientů mladších 65 let, 

kteří šli domů. Kotila et al. (1984) uvádí, že u pacientů mladších 65 let bylo hodnoceno 

jako soběstačných v běžných denních činnostech 84% pacientů a jen 52% pacientů 

starších 75 let. Podobná data uvádí ve své studii i Lindmark (1989), který tvrdí, že u 

starších pacientů se nevrátily motorické funkce tak rychle a tak kompletně jako mladším 

pacientům se stejným poškozením. 

Průměrná doba hospitalizace byla 11 dní. Nejkratší časový úsek hospitalizace 

pacientova činil dva dny. Nejdelší doba hospitalizace byla 42 dní. To mě vedlo 

k záměru zjistit, zda délka hospitalizace vede ke zlepšení soběstačnosti. Pokusila jsem 

se porovnat dobu hospitalizace a počet pacientů se zlepšenou soběstačností. Toto 

dokládá tabulka 5. Pacienty jsem rozdělila podle doby hospitalizace na dvě skupiny - 

v první skupině byli pacienti, kteří byli hospitalizovaní sedm dní a méně a ve druhé 

skupině byli pacienti jejichž pobyt byl od osmého dne výše. V první skupině bylo 73 

pacientů, ke zlepšení skóre došlo u 45 pacientů to znamená u 62%. Druhá skupina byla 

zastoupena 149 pacienty. U 109 z nich tj. 73% došlo ke zlepšení soběstačnosti zvýšením 

bodového zisku v dotazníku FIM. Z těchto výsledků je patrné, že zlepšení celkového 

skóre dotazníku FIM dosáhlo o 10% více pacientů, kteří byli hospitalizováni delší dobu 

jak jeden týden. Myslím si, že dle těchto výsledků není možné jednoznačně říci, zda má 

dlouhodobá hospitalizace vliv na zlepšení soběstačnosti. 
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Na jaké místo byli pacienti ze sledovaného souboru propuštěni je znázorněno 

v grafu 6. Z celkového souboru 222 sledovaných pacientů bylo 28% pacientů přeloženo 

do léčebny dlouhodobě nemocných. Tito pacienti dosáhli v hodnocení soběstačnosti 

průměrného bodového skóre 41 bodů. Tohoto průměru dosáhlo 60% žen a 40% mužů 

(tabulka 7). Odpovídá to tvrzení Waberžinka, Krajíčkové a kol. (2006), že žena, která 

utrpí cévní mozkovou příhodu má horší prognózu. Většina pacientů, kteří jsou přeloženi 

na lůžka dlouhodobé péče potřebují 24hodinový dohled zdravotnického personálu, 

jejich prognóza není příliš optimistická, nebo se jedná o pacienty, o které se jejich 

rodina nezvládne z různých důvodů postarat. 

Domů bylo propuštěno 27% pacientů. Tito pacienti dosáhli v hodnocení 

soběstačnosti průměrného bodového skóre 122 bodů. Tohoto průměru dosáhlo 61% 

mužů a 39% žen (graf 7). Z těchto výsledků vyplývá, že muž, který utrpí CMP má lepší 

prognózu než žena a také, že vysoké bodové skóre je dobrým předpokladem k dosažení 

soběstačnosti. Granger, Hamilton, Fiedler (1992) porovnávají celkové získané skóre 

hodnoceného souboru pacientů s procenty pacientů, kteří byli propuštěni domů. Ve 

studii docházejí k závěrům že čím je vyšší bodové skóre, tím je větší pravděpodobnost, 

že bude pacient propuštěn domů. S nižším skóre samozřejmě klesá i možnost propuštění 

domů. Příkladem uvádím tyto hodnoty: pokud pacient získal skóre 120 bodů byla  

pravděpodobnost, že bude propuštěn domů 98%, oproti pacientovi, jehož získané 

bodové skóre bylo mezi 18 - 29 body, ten má jen 25% pravděpodobnost, že bude 

propuštěn domů. 

Z pohledu dalších možností, kam mohou být pacienti propuštěni (tabulka 6) je 

zajímavé, že 15% pacientů bylo přeloženo na lůžka rehabilitačního oddělení. Jedná se o 

perspektivní pacienty, kteří mají zájem o rehabilitační pobyt nebo pacienty, kteří se 

vrátí domů do péče rodiny a je potřeba instruovat rodinné příslušníky v péči o ně. To 

obnáší seznámení s kompenzačními pomůckami, kterými je pacient vybaven a pomoc 

při řešení jak odstranit architektonické bariéry. 
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Do péče rodiny bylo propuštěno 12% pacientů. Tito pacienti mohou být 

propuštěni domů jen za podmínky, že o ně bude někdo z rodinných příslušníků pečovat. 

V průběhu hospitalizace zemřelo 11% pacientů. Překlad ve Fakultní nemocnici 

z důvodu komplikací byl uskutečněn u 4% pacientů. Na jiné místo než je v dotazníku 

uvedeno byla propuštěna 2% pacientů. 

Domů se sociální službou se vrátilo 1% pacientů. Jedná se o pacienty, kteří proto 

aby mohli žít opět doma využívají sociálních služeb. Tito pacienti mohou mít lehkou 

poruchu řeči nebo hybnosti, pro kterou využívají některou z kompenzačních pomůcek. 

Každodenní aktivity zvládají samostatně, jen pro jejich splnění potřebují delší čas. Ze 

sociálních služeb využívají například dovoz obědů, nákupů, pravidelné návštěvy 

fyzioterapeuta, logopeda nebo zdravotní sestry. 

Hypotézy jsem si stanovila na základě studia odborné literatury a vědeckých 

článků z oboru neurologie a rehabilitace a také na základě svých zkušeností s pacienty 

hospitalizovanými po CMP. Z těchto důvodů mě zajímalo zda dochází u pacientů po 

CMP ke zlepšení soběstačnosti již na konci jejich hospitalizace. Zvolila jsem hodnocení 

pacientů testem FIM, jelikož je citlivější než jiné testy a získané výsledky lze porovnat 

s dostupnými studiemi. 

U první hypotézy jsem předpokládala, že výsledky dotazníkového šetření ukáží 

zlepšení úrovně pohybových dovedností u pacientů po cévní mozkové příhodě. Ve 

druhé hypotéze jsem předpokládala, že výsledky dotazníkového šetření ukáží zlepšení 

psychických funkcí. Obě stanovené hypotézy se potvrdily. Souhrnně to dokládá graf 5, 

kde je zobrazeno procentuální zlepšení soběstačnosti (celkové, pohybových dovedností, 

psychických funkcí). Výsledky provedeného párového t-testu také potvrdily, že došlo 

ke zlepšení pohybových dovedností a psychických funkcí na hladině statistické 

významnosti 0,01. U obou testovaných hodnot byl prokázán statisticky významný rozdíl 

vstupních dat proti výstupním. 

47 



6  ZÁVĚR 

 

Cévní mozkové příhody jsou velmi závažným onemocněním. Většina autorů se 

shoduje na tom, že jsou třetí nejčastější příčinou smrti (Waberžinek, Krajíčková, 2006; 

Takáč, Kubincová, Hamráková, 2007). 

Jejich závažnost je dána také dlouhodobými důsledky onemocnění, které jsou 

jak zdravotní a sociální, tak i ekonomické. Počet pacientů, kteří utrpí cévní mozkovou 

příhodu se zvyšuje. Jednou z příčin je i výrazný pokrok v akutní medicíně, kdy pacient 

často přežije dříve smrtelné poškození mozku, ale s těžkým funkčním deficitem. Snahou 

celého multidisciplinárního týmu, který se o pacienta stará je dosažení co možná 

nejvyšší kvality života a soběstačnosti. 

Dosažení výrazného zlepšení v soběstačnosti závisí na včasném zahájení 

pravidelné rehabilitace už v akutním stadiu, na přístupu pacienta k terapii a spolupráci 

rodiny. 

Cílem diplomové práce bylo hodnocení soběstačnosti u pacientů po cévní 

mozkové příhodě. Párový t-test potvrdil, že došlo ke zlepšení celkové soběstačnosti tedy 

pohybových dovedností a psychických funkcí na hladině statistické významnosti 0,01. 

Na základě výsledků mohu konstatovat, že došlo ke zlepšení soběstačnosti u 

pacientů po cévní mozkové příhodě ischemického typu hospitalizovaných ve 

sledovaném období na Neurologické klinice FN Hradec Králové. Toto zlepšení je 

důležité, protože díky zlepšení soběstačnosti dojde k ulehčení náročné péče o tyto 

pacienty jak v domácím prostředí, tak v léčebnách dlouhodobě nemocných a jiných 

zařízeních. 

Závěrem bych chtěla říci, že díky tomuto zjištění mám jistotu, že úsilí 

vynaložené na rehabilitaci pacientů má svůj smysl, umožňuje jim zvýšení soběstačnosti, 

a některým pacientům dokonce i návrat do společnosti po závažném onemocnění. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha 1 – Hodnocení funkčního indexu soběstačnosti – profil FIM 
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