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Rehabilitative nursing in intensive care 

Keywords 

� intensive care 

� rehabilitative nursing 

� parts of rehabilitative nursing 

� immobilitating syndrom 

� positioning 

 

Rehabilitative nursing during intensive care is a way of active nursing, when  

a nurse is trying to avoid complications and secondary changes with help of all 

available means. It is a part of job of all nurses no matter which branch of hospital they 

work at ergo even the nurses of intensive care. It is a part of complex nursing care 

which includes positioning, manipulation with the patient and verticalization of the 

patient. Another parts of rehabilitative nursing are breathing rehabilitation, self-support 

practice, passive and active practice.  

Purpose of this labour was to find out what is the attitude of nurses who work  

at intensive care departments to rehabilitative nursing, what is their knowledge about 

this topic and if they position the immobile patients correctly. 

In teoretical part reader can learn elementary terms related to intensive care, 

nursing at intensive care department, rehabilitation, rehabilitative nursing. We define 

what immobilitating syndrom is and what parts of rehabilitative nursing are applicable 

in real life. In practical part we utilize the results gathered with help of questionnaire 

and observation. 

In the first part of research we probed if nurses have positive attitude to 

rehabilitative nursing. Results showed that nurses have positive attitude to rehabilitative 

nursing. When providing a nursing care they cooperate with physiotherapists and try to 

involve patient to self-care but they do not educate themselves about this topic. 

Second goal of research confirmed that nurses have good knowledge about 

rehabilitative nursing although knowledge about positioning the immobile patient on the 

side could be better.  



  

In the last goal we focused on if nurses position the patient on the side and on the 

back correctly. Results that were found out during positionning the patient on the side 

were not good and we think that nurses should do this better. 

Practical purpose of this labour was to create an educational material. This 

material is clear and brief guide for nurses how to position immobile patient on the side 

and on the back. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Rehabilitační ošetřování v intenzivní péči 

Klí čová slova 

� intenzivní péče 

� rehabilitační ošetřování 

� prvky rehabilitačního ošetřování 

� imobilizační syndrom 

� polohování 

 

Rehabilitační ošetřování v intenzivní péči je způsob aktivního ošetřování, kdy se 

sestra snaží všemi dostupnými prostředky zamezit vzniku komplikací a sekundárních 

změn. Je součástí práce všech sester pracujících na jakémkoli oddělení tedy  

i na oddělení intenzivní péče. Je také součástí komplexní ošetřovatelské péče a patří 

sem zejména polohování, manipulace s pacientem a jeho vertikalizace. Dalšími prvky 

rehabilitačního ošetřování jsou dechová rehabilitace, nácvik soběstačnosti, pasivní  

a aktivní cvičení.  

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaký postoj zaujímají sestry pracující  

na oddělení intenzivní péče k rehabilitačnímu ošetřování, jaké mají znalosti a zda 

správně polohují imobilní pacienty.  

V teoretické části seznamujeme čtenáře se základními pojmy, které se týkají 

intenzivní péče, práce sestry na oddělení intenzivní péče, rehabilitace, rehabilitačního 

ošetřovatelství. Definujeme, co je imobilizační snydrom a jaké prvky rehabilitačního 

ošetřování jsou využitelné v praxi. V praktické části zpracováváme výsledky získané 

pomocí dotazníku a pozorování.  

V první oblasti výzkumu jsme zjišťovali, zda sestry mají pozitivní postoj 

k rehabilitačnímu ošetřování. Dosažené výsledky nám ukázaly, že sestry mají pozitivní 

postoj k rehabilitačnímu ošetřování a při poskytování ošetřovatelské péče spolupracují 

s fyzoterapeuty a snaží se aktivní zapojení pacienta do sebepéče, ale samy se v této 

oblasti nevzdělávají.   



  

Druhý cíl potvrdil, že sestry mají dobré znalosti týkající se rehabilitačního 

ošetřování, přestože vědomosti související s polohováním imobilního pacienta na bok 

by mohly být výrazně lepší. 

V posledním cíli jsme se zaměřili na to, zda sestry správně polohují pacienta  

na bok a na záda. Výsledky zjištěné při polohování pacienta na bok nebyly uspokojivé. 

Myslíme si, že by tuto činnost sestry měly provádět lépe.  

Praktickým východiskem této práce bylo vytvoření edukačního materiálu. Tento 

materiál je jasným a stručným návodem, jak by sestry měly správně polohovat 

imobilního pacienta na zádech a na boku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Seznam zkratek 

 

ARO   anesteziologicko-resuscitační oddělení 

ARDS  syndrom akutní respirační tísně 

EKG  elektrokardiograf 

PEP  pozitivní výdechový přetlak 

CNS  centrální nervový systém 

pH  záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových inotů 

CMP  cévní mozková příhoda 

JIP  jednotka intenzivní péče 

SZŠ  střední zdravotnická škola 

VOŠ  vyšší odborná škola 

VŠ  vysoká škola 

HK  horní končetina 

DK   dolní končetina 
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Úvod 

Rehabilitační ošetřování v intenzivní péči je způsob aktivního ošetřování, kdy se 

sestra snaží všemi dostupnými prostředky zamezit vzniku komplikací a sekundárních 

změn. Je součástí práce všech sester pracujících na jakémkoli oddělení tedy  

i na oddělení intenzivní péče. Na jednotkách intenzivní péče se setkáváme zejména 

s imobilními pacienty, kteří vyžadují specifický přístup, neustálou monitoraci a pomoc 

sestry při uspokojování základních potřeb. Je součástí komplexní ošetřovatelské péče  

a patří sem zejména polohování, manipulace a vertikalizace pacienta. Dalším prvkem 

rehabilitačního ošetřování je dechová gymnastiku, kdy sestra pacienta především 

podporuje v expektoraci a nacvičuje s ním techniku správného dýchání. Nesmíme 

zapomenout ani na podporu pacienta v soběstačnosti. Sestra s ním nacvičuje běžné 

denní činnosti například základní hygienická péče, příjem potravy. Součástí 

rehabilitačního ošetřování je i základní pasivní a aktivní cvičení. Důležitá je spolupráce 

se všemi členy zdravotnického týmu a především s fyzioterapeutem.  

Toto téma mi přišlo velice zajímavé a přínosné pro praxi. Z vlastních zkušeností 

vím, že tento pojem zatím není sestrami příliš oblíbený a většinou tuto činnost připisují 

fyzioterapeutovi. Byla pro mě výzva ponořit se do toho tématu a smysluplně jej 

zpracovat s vidinou praktického využití. Konkrétním cílem bylo zjistit, jaký postoj 

zaujímají sestry pracující na oddělení intenzivní péče k rehabilitačnímu ošetřování,  

a jaké mají znalosti. Tento cíl jsme si vybrali z důvodu zmapování situace a zjištění, zda 

by sestry o toto téma měly zájem, jaké jsou jejich současné vědomosti a na jakých 

oblastech by bylo potřeba zapracovat. Dalším cílem bylo zjistit, zda sestry v praxi 

správně polohují. Tento prvek rehabilitačního ošetřovatelství nám přišel nejdůležitější  

a myslíme si, že by sestry měly polohování ovládat.  

 V teoretické části jsme uvedli stručný přehled rehabilitačního ošetřovatelství 

jako celku. Zaměřili jsme se na definici základních pojmů, které se týkaly intenzivní 

péče, práce sestry, rehabilitace, rehabilitačního ošetřovatelství. Nezapomněli jsme 

zmínit pojem imobilizační syndrom, který se bezprostředně týká všech pacientů 

upoutaných na lůžko, kdy mu sestra vhodnými prvky rehabilitačního ošetřovatelství 
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může předcházet. Dále jsme čtenáře seznamili s konkrétními prvky rehabilitačního 

ošetřování, kde jsme se nejvíce věnovali správnému polohování imobilního pacienta.  

Praktická část pracovala s výsledky, které se týkaly výše zmiňovaných cílů. Tyto 

údaje jsme získali z dotazníků a pozorování. Výzkumné šetření probíhalo na oddělení 

intenzivní péče v pražských nemocnicích. Při pozorování jsme sledovali uložení 

imobilních pacientů v poloze na zádech a na boku. Výsledky byly zpracovány do grafů 

a zhodnoceny v diskuzi. Dle získaných výsledků jsme usoudili, že by bylo vhodné 

vytvořit jednoduchý a přehledný edukační materiál pro sestry o správném polohování 

pacienta.  
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1. Sestra – poskytovatel ošetřovatelské péče 

1.1 Ošetřovatelství a ošetřovatelská péče 

 Ošetřovatelství je relativně mladý obor. Má svoji vlastní vědeckou základnu  

a koncepci. Je to integrovaná disciplína a opírá se o mnohé vědní oblasti. Hlavní cíle 

ošetřovatelství jsou pomáhat jednotlivci, rodině a skupinám dosáhnout tělesného, 

duševního, sociálního zdraví a pohody v souladu s jejich sociálním a ekonomickým 

prostředím. Ošetřovatelství má holistické zaměření a objektem péče je celý člověk se 

svými tělesnými, psychickými, sociálními a duchovními potřebami. Orientuje se  

na člověka a ne na jeho chorobu.  

Ošetřovatelská péče je založena na vyhledávání a plánovitém uspokojování 

potřeb nemocného člověka. Je to praktická aplikace ošetřovatelských poznatků.  

Při poskytování ošetřovatelské péče sestra úzce spolupracuje s dalšími odbornými 

pracovníky. Sestra ošetřovatelskou péči poskytuje individualizovaně prostřednictvím 

ošetřovatelského procesu.  Péče je založena na nejnovějších vědeckých poznatcích a je 

stanovena v ošetřovatelských standardech.  Ošetřovatelským standardem se rozumí 

dohodnutá profesní norma kvality. Samotný pacient je aktivně zapojen  

do péče. Moderní ošetřovatelství je kombinací aktivní a pasivní péče. Aktivní 

ošetřovatelská péče je prováděna tvůrčím způsobem, činorodě a se zájmem. Pasivní péčí 

se rozumí zpravidla ordinace lékaře, denně se opakující činnosti nebo žádost pacienta 

(Staňková a kolektiv autorů 2005, Jarošová, 2000, Mastiliaková, 2002). 

 

1.2 Funkce a práce sestry 

Funkcí sestry je:  

� poskytovat a řídit ošetřovatelskou péči pomocí ošetřovatelského procesu, 

� poskytovat péči v souladu se standardy, podílet se na jejich přípravě, 

� dbát na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu, 

� vést zdravotnickou dokumentaci, pracovat s informačním systémem, 

� vyučovat a vychovávat pacienty, zdravotnický personál a studenty, 

� poskytovat informace pacientovi v souladu se svou odbornou způsobilostí, 
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� aktivně a účinně začleňovat sestry do zdravotnického týmu, spolupracovat 

s ostatními členy týmu, 

� rozvíjet ošetřovatelskou praxi a výzkum, 

� řídit se pokyny lékaře pokud je to v souladu se zákonem a přáním pacienta. 

 

Sestry příjimají zodpovědnost za přímé poskytování ošetřovatelské péče. Pracují 

samostatně a za poskytovanou péči odpovídají. Každá role ve společnosti přináší určité 

chování. U role sestry se očekává funkční specifita, univerzalismus, kolektivní orientace 

a emocionální neutralita. Sestra zůstává ochránkyní zájmů pacienta. Pomáhá pacientovi 

při plnění jeho potřeb, nahrazuje společenské vztahy. Povinností sestry je nezveřejňovat 

důvěrné informace bez souhlasu pacienta. S pacientem jedná s úctou a respektem. 

V zájmu zlepšování kvality péče a rozvoje nových poznatků se vzdělává a sdílí své 

profesionální znalosti a zkušenosti s ostatními členy zdravotnického týmu. 

Sestra od pacienta získává podstatné informace, které shromažďuje  

a zaznamenává do ošetřovatelské dokumentace. Při posouzení pacientova stavu  

je nezbytné, aby v centru zájmu byl samotný pacient. Získání kvalitní ošetřovatelské 

anamnézy závisí na dovednostech sestry. Praktickým výsledkem sesterského šetření je 

vystižení individuálních potřeb a požadavků pacienta.  

Sestra by měla mimo svoji službu mít dostatek odpočinku, spánku a správný 

režim stravování. Měla by se stýkat se svými přáteli, věnovat se svým koníčkům  

a udržovat kontakt se světem i mimo sféru zdravotnictví (Richards, 2004, Jarošová, 

2000, Mastiliaková, 2002, Vyhláška č. 424/2004 Sb).    

 

1.3 Komunikace  

Komunikace se považuje za důležitý aspekt zdravotnické péče. Zahrnuje 

verbální i neverbální sdělení, která vyjadřují pocity a přenášejí informace. Komunikace 

může být vědomá či nevědomá. Sestra s pacientem komunikuje, naslouchá mu  

a pozoruje ho. Efektivní komunikace přispívá k uzdravení pacienta tím, že tlumí strach 

a zmatek, pomáhá při úzkosti a stresu, může pomoci zmírnit bolest a snížit počet 

komplikací, zlepšuje spolupráci pacienta. Sestra se v každodenní praxi setkává 
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s pacienty, kteří trpí poruchami zraku, sluchu i řeči. Při komunikaci s těmito pacienty je 

vhodné dorozumívat se v dobře osvětlené místnosti, stát před pacientem, mluvit 

pomalu, zřetelně artikulovat, pečlivě otevírat ústa, vyslovovat známá a jednoduchá 

slova, užívát krátké věty, řeč doplňovat gestikulací a mimikou, či jinými způsoby 

mimoslovního sdělení (Jarošová, 2000, Richards, 2004, Rozsypalová, 1996). 

 

1.4 Týmová práce  

Týmová práce je nezbytným předpokladem vysoce odborné a účinné péče. 

Sestra i ostatní ošetřovatelský personál je povinen usilovat o co nejlepší ošetřovatelskou 

péči o pacienta. Všichni členové týmu se musejí vzájemně respektovat a společně 

pracovat na vyřešení problémů. Sestra nabízí informace a svoje zkušenosti ostatním 

členům týmu, ale také velmi mnoho od ostatních získává. Sestra koordinuje péči  

o pacienta a je tedy důležitou složkou, která sjednocuje a organizuje celý proces péče  

o pacienta. Velmi nutná je vzájemná informovanost o stavu a schopnostech pacienta.  

Fyzioterapeuti jsou v poskytování rehabilitačního ošetřování důležitou součástí 

týmu. Fyzioterapeut školí zdravotnické pracovníky způsobilé poskytovat samostatně 

ošetřovatelskou péči v oblasti rehabilitačního ošetřovatelství, především v prevenci 

imobilizačního syndromu. Správně dávkovaná a vedená rehabilitace, která je součástí 

poskytované péče může pacientovi až překvapivě pomoci. Fyzioterapeuti bohužel často 

naráží na nepochopení a neochotu ostatních členů ošetřujícího týmu dělat věci jinak než 

doposud. Tím jsou nuceni suplovat rehabilitační ošetřování, které je náplní 

ošetřovatelské péče a na specializovanou péči již nezbývá čas. Fyzioterapie je často  

pro pacienty nepohodlná, bolestivá a mají tendenci se ke cvičení stavět negativně,  

a proto je důležité, aby jejich práce byla podporována. Fyzioterapeut na oddělení ARO  

je základní součástí týmu. Úzce spolupracuje s lékařem a ošetřovatelským personálem. 

Musí být dokonale obeznámen s problematikou práce na tomto oddělení (Klusoňová, 

2005, Zítková, 2007). 
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2. Intenzivní péče 

2.1 Oddělení intenzivní péče 

 Pracoviště intenzivní medicíny jsou určena pacientům s hrozícím nebo již 

probíhajícím selháním jednoho či více orgánů. Poskytují intezivní péči nepřetržitě 

v kteroukoli denní i noční dobu. Sesterská péče je zde poskytována souvisle  

a dostupnost lékařů je okamžitá. Na všech odděleních intenzivní péče je stav pacienta 

kontinuálně sledován sestrou a veškeré informace jsou zaznamenávány  

do dokumentace. Pacient je monitorován a jeho životní funkce jsou mnohdy zajišťovány 

technickými prostředky. Rozsah poskytované ošetřovatelské péče je závislý  

na zdravotním stavu pacienta a na jeho diagnóze.      

Pacienti na intenzivní péči jsou často hospitalizovaní s těmito diagnózami: 

kardiovaskulární příhody, plicní nemoci v pokročilém stádiu, cévní mozkové příhody  

a neurologická onemocnění, dále také polytraumata, pacienti s mozkolebečním 

poraněním, po neodkladné resuscitaci v terénu, po opakovaných pooperačních 

septických stavech. Věková hranice u hospitalizovaných se stále posunuje, naše 

populace stárne a intenzivní medicína je v součastnosti schopna se vyrovnat  

i s problematikou onemocnění v pokročilém věku.    

 Pacient je odkázán na pomoc druhých a na podporu přístrojů. Výsledný stav 

pacienta je svou kvalitou závislý nejen na diagnóze, ale i na systematické, trpělivé, 

časné a velmi odborné ošetřovatelské péči. Maximum zásluhy na tom, jak pacient 

vypadá, je na sestře a zdaleka se nejedná pouze o její teoretické znalosti. Významná je  

i její osobnost, zralost, všímavost či zájem o pacienta, empatie a aktivita ve vedení 

pacienta. Nedílnou součástí péče o pacienta je i rehabilitace. Rehabilitace nastupuje 

ihned po zvládnutí kritického stavu pacienta a to především v oblasti péče o dýchací 

cesty, polohování a zachování optimálního stavu pohybového aparátu. 

 Aktivita pacientů je podmíněna nejen typem a rozsahem postižení, úrovní 

zdravotní péče, ale také stavem a možnostmi zdravotnického zařízení. Základem  

je účelně vybavený pokoj a kvalitní lůžko. Lůžko musí být přístupné ze tří stran, 

vybaveno kvalitní matrací a antidekubitními pomůckami. Samozřejmostí je signalizační 

zařízení, které odpovídá pohybovým možnostem pacienta. Dále jsou potřebné pomůcky 
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zajišťující mobilitu na lůžku a bezpečnost jako jsou hrazdička, žebříček, popruh, 

postranice, schůdek, bedýnka, noční stolek a další. Polohovací polštáře, válce a klíny 

jsou dalšími nepostradatelnými pomůckami. Vhodná je pracovní deska, na které může 

pacient v případě potřeby číst, psát, stolovat a vykonávat různé činnosti (Klusoňová, 

2005, Kapounová, 2007, Drábková 2004). 

 

2.2 Potřeby pacienta na oddělení intenzivní péče 

 Zdravotní stav pacienta se neustále vyvíjí a s ním se zároveň vyvíjí i jeho 

potřeby a nároky na ošetřovatelskou péči. Pacient je často závislý na péči sestry a záleží 

jen na ní, jak kvalitní péče mu bude poskytnuta. Každý člověk má své potřeby.  

 Základní dělení potřeb: Biologicko-fyziologické potřeby, kam řadíme například 

potřebu dýchání, vyprazdňování, spánku. Zdravý člověk si tyto potřeby příliš 

neuvědomuje, v nemoci se však tyto potřeby dostávají na první místo. Další oblast tvoří 

psycho-sociální potřeby, kam zahrnujeme potřebu jistoty a bezpečí, soběstačnost.  

 K nejčastějším potřebám pacientů na oddělení intenzivní péče patří dýchání, 

výživa, vyprazdňování, soběstačnost a psychická vyrovnanost.  

 Potřeba dýchání patří mezi základní biologické potřeby člověka. Je 

předpokladem lidské existence. Uspokojování potřeby dýchání si člověk neuvědomuje, 

dýchá automaticky. V procesu kvalitního dýchání je využitelné rehabilitační ošetřování. 

Sestra s pacientem může provádět různá dechová cvičení, zajišťuje odsávání 

z dýchacích cest a jejich toaletu, podává inhalace a provádí vibrační masáže.  

 Pohyb jako potřeba. Aktivní pohyb je základním projevem života a je třeba mu 

věnovat pozornost. Schopnost pohybovat se umožňuje člověku vnímat své vlastní tělo  

a okolí. Pohyb je provázen emotivním zážitkem a ovlivňuje psychiku. Nedostatek 

aktivního pohybu vyvolá funkční i strukturální změny v organismu například atrofii, 

řídnutí kostí z nečinnosti, zkracování vazivových struktur a svalů, snížení cirkulace krve 

a lymfy, sníženou podporu funkce břišních orgánů. Při přetížení pohybového aparátu 

mohou vznikat mikrotraumata. 

 Potřeba soběstačnosti. Soběstačnost je míra samostatnosti člověka  

při vykonávání denních aktivit. U pacienta by sestra měla přebírat jen tu část aktivit, 
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kterou není schopen vykonat sám. Provedení komplexní péče u pacienta, který vyžaduje 

dopomoc, je pro sestru rychlejší a mnohdy pohodlnější, ale rozhodně nemá příznivý vliv 

na psychiku pacienta. Velice důležitá je motivace pacienta. Soběstačnost hodnotíme dle 

Barthelové testu základních všedních činností.  

 Psychické potřeby pacienta si sestry ne vždy plně uvědomují. Pacient 

hospitalizací v nemocnici náhle ztrácí životní rytmus, volnost pohybu, blízkost rodiny  

a přátel. Zároveň je přitom vystaven neznámému prostředí. Pacient pak snadno ztrácí 

pocit bezpečí a jistoty, trpí úzkostí, nespavostí. Pacient má právo na tyto situace 

reagovat. Sestra může pacientovi pomoci tím, že se snaží udržovat nebo zlepšovat 

soběstačnost, naslouchá pacientovi, reaguje na jeho dotazy, dostatečně ho informuje. 

Pacientovi v bezvědomí napomáhá v potřebě bezpečí a jistoty bazální stimulace 

(Kapounová, 2007, Staňková a kolektiv autorů 2005, Friedlová, 2007). 

 

2.3 Ošetřování pacienta na oddělení intenzivní péče 

Ošetřovatelská péče na jednotkách intenzivní péče je charakteristická rychlým 

rozhodováním a zvládáním kritických změn zdravotního stavu. Součástí práce sestry je 

cílená snaha podporovat adaptaci pacienta na vzniklou situaci. Pobyt na lůžku 

omezujeme na nejnutnější dobu a až na zcela nepatrné výjimky nikdy nenechává 

pacienta ležet úplně v klidu. Pacientovi, který je upoután na lůžku je nezbytné zajistit 

optimální podmínky a dostatek fyziologických stimulů. Sestra nesmí zapomínat, že  

pro nechodícího pacienta tvoří lůžko po dlouho dobu veškerý životní prostor. Sestra 

pacientovi zajišťuje dostatečnou hygienickou péči. Stará se o jeho aktivitu ve volném 

čase. Důležitá je aktivizace pacienta všemi vnějšími podněty. Imobilní pacienti 

s nedostatečnou aktivitou mohou reagovat zmateným chováním a motorickým neklidem 

jako je například tahání za katetry, svlékání se. Je nutné s pacientem mluvit a je vhodné 

zapojit i rodinu. Na jakéhokoli pacienta se musí pohlížet jako na někoho, kdo se jednou 

vrátí do společnosti. (Švestková, 2005, Drábková, 2004, Nollová, 2005, Friedlová 

2007).  
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3. Imobilizační syndrom 

 Imobilizační syndrom je syndrom, kterým organismus reaguje na klidový režim 

na lůžku. Imobilita je charakterizována jako stav, kdy dochází k přechodné či trvalé 

ztrátě pohybových schopoností nebo k jejich omezení. Imobilita se projevuje na všech 

životně důležitých orgánech. Sestra využívá různých prvků rehabilitačního ošetřování, 

aby předešla komplikacím a sekundárním změnám z imobility (Příloha 4). Tyto 

komplikace a změny se rozvíjí velmi rychle, a proto je důležité, aby se již od počátku 

sestra důsledně zaměřila na prevenci těchto problémů. Zásadní roli hraje polohování 

pacienta, které má úlohu jak v prevenci dekubitů, tak ovlivňuje pohybový, respirační  

i kardiovaskulární systém. Sestra s pacientem dále provádí dechová a kondiční cvičení, 

vertikalizuje pacienta, provádí bandáže dolních končetin.  

 Speciální péči o hybnost, soběstačnost a samostatnost se věnuje léčebná 

rehabilitace, kterou zajišťují odborně připravení pracovníci, fyzioterapeuti  

a ergoterapeuti. Pomocí cvičení se aktivuje endokrinní systém, zvýší se metabolismus, 

urychlí se krevní oběh, což má vliv na rychlost hojení ran. Je to také prevence 

trombembolické nemoci. Cvičením dochází k udržení kondice kardiovaskulárního 

systému, ke zlepšení erytropoézy a ke snížení tendence vzniku trombů. Na úrovni 

gastrointestinálního traktu vede cvičení ke zlepšení prokrvení orgánů podílících se  

na trávení vlivem činností svalů trupu a tím dojde k podpoře peristaltiky střev. 

Cvičením také dochází k vyplavování endorfinů, což má pozitivní vliv na psychiku 

pacienta. (Rozsypalová, 1996, Klusoňová, 2005, Kapounová, 2007, Dvořák, 2003). 

 

3.1 Respirační systém 

 Imobilita způsobuje nedostatečnou ventilaci plic. Vleže na zádech se snižuje 

vitální kapacita plic. Pacient není schopen vykašlávat, což vede k hromadění sekretu 

zejména v dolních plicních partiích. Následně mohou vznikat atelektázy a pneumonie.  

 V prevenci komplikací na respiračním systému je kladen důraz na dechovou 

gymnastiku. Několikrát během dne pacienta necháváme zhluboka prodýchat a současně  

ho nabádáme k důkladnému odkašlání (Kapounová, 2007, Workman, 2006, Kalvach, 

1996). 
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3.2 Kardiovaskulární systém  

 Imobilita má za následek nedostatečný žilní návrat, který je daný nehybností 

dolních končetin a insuficiencí svalstva dolních končetin. To způsobuje žilní městnání  

a vznik tromboflebitidy, která může vyústit v embolii. Dále poloha vleže vede velmi 

rychle k útlumu ortostatických reflexů, což vede ke vzniku syndromu ortostatické 

hypotenze. Tento syndrom se projevuje při vertikalizace pacienta mžitkami před očima, 

tachykardií, zpocením, hypotenzí až neměřitelným tlakem a krátkodobým bezvědomím. 

 Prevencí je časná mobilizace, aktivní cvičení dolních končetin na lůžku. 

Principem cévní gymnastiky je využití kontrakce lýtkového svalstva jako žilní pumpy. 

Nejjednodušším a účinným cvičením je střídání plantární a dorzální flexe nohy. 

Alternativou je pasivní cvičení a použití bandážování, která omezuje dilataci žil  

a zrychluje cirkulaci. Také hluboké dýchání napomáhá venóznímu návratu krve  

do srdce (Kapounová, 2007, Workman, 2006, Kalvach, 1996).  

 

3.3 Gastrointestinální trakt a močový systém  

Nejčastějším následkem imobility je na zažívacím traktu zácpa. Ta vzniká 

v souvislosti se zpomalenou střevní peristaltikou, s nedostatkem pohybu, vlivem stresu, 

sníženým příjmem tekutin a vlákniny.  

 Při imobilitě může také docházet k nedostatečnému vyprázdnění močového 

měchýře, což může vyvolat záněty močového systému a urolithiázy vedoucí  

v  konečném stádiu k ledvinnému selhání nebo k septickému stavu (Kapounová, 2007, 

Workman, 2006). 

 

3.4 Kůže 

Při dlohodobém pobytu na lůžku, kdy je pacient nehybný a oslabený nemocí 

mohou vznikat dekubity. Dekubitus, nebo-li proleženina, vzniká stlačením cév mezi 

kostí a podložkou. Rozvoji napomáhá nepohyblivost pacienta, zapaření pokožky, vlhké  

a znečištěné lůžko, drsné a zmačkané prostěradlo, vyhublost nebo naopak obezita. 

Dekubity se mohou velmi snadno infikovat a vyústit až v septický stav. Nejčastěji 

postižené oblasti jsou paty, kotníky, křížová oblast, kůže nad trny obratlů, oblast 
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sedacích hrbolů a krajina lopatek. Projevem vznikajícího dekubitu je zarudnutí, které po 

stlačení místa nevymizí. Dekubitus může také vzniknout z déletrvajícího tlaku dlah, 

obvazů, kanyl. 

Základní prevencí je pečlivá úprava lůžka, ošetřování pokožky, polohování 

pacienta, používání antidekubitiních pomůcek, vhodná životospráva. V intenzivní péči 

se často využívá antidekubitní matrace. Při použítí této matrace jde o co 

nejrovnoměrnější rozložení hmotnosti a tlaku na podložku. Důležitá je kontrola povrchu 

pokožky každý den (Dvořák, 2003, Švestková, 2005, Čapek, 2003). 

 

3.5 Pohybový systém  

Již za poměrně krátkou dobu imobilizace dochází ke snížení výkonnosti svalů, 

k tvorbě atrofií z nečinnosti a svalovým kontrakturám. Jeden den inaktivity může 

znamenat podle okolností odbourání až 300 gramů aktivní tělesné hmoty a přechod  

na celkově katabolické pochody. Při dvouměsíční tělesné inaktivitě může úbytek 

svalové hmoty dosáhnout až 50%. Dlouhodobě pokrčená končetina může způsobit 

zkrácení svalů až kontraktury, které negativně ovlivňují postavení kloubu. Pozor, také 

na dlouhodobé protažení svalů, které působí negativně tlakem na svalová bříška, což 

vede k nástupu hypotrofie až atrofie svalů a výraznému snížení svalové síly. 

 Zvýšený svalový tonus omezuje pohyb v kloubu. Dochází k němu, pokud se 

kloub nachází určitou dobu ve stejné pozici, anebo pokud dochází jen k minimálním 

pohybům. Spasticita se týká mnoha svalů a znemožňuje pacientovi plynulý pohyb. 

Většinou je tento stav doprovázen bolestí. Spasticita se vytváří od prvního dne a to také 

díky špatnému polohování či špatným nefyziologickým pohybovým vzorcům. Faktory, 

které zvyšující svalový tonus: hluk, neznámé zvuky, učení se nové motorické aktivitě, 

matoucí informace, bolesti, porucha senzibility, chlad, stres, úlek vyvolaný prudkou 

změnou polohy, hektický dotek, únava, strach, emocionální napětí, vztek. Prevence 

vzniku kontraktur zahrnuje pravidelné procvičování, zvětšování rozsahu pohybu  

a správné polohování. Obdobně postupujeme i při napravování již vzniklých kontraktur, 

šetrné natahování do bolesti, nejlépe po předchozím prohřátí. Ukázku správného 

protahování lýtkového svalstva nalezneme v příloze 12. 
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 Dlouhodobá imobilizace se také nepříznivě projeví na skeletu zvýšenou 

lomivostí nebo osteoporózou, ke kterým dochází vlivem endokrinních a metabolických 

změn. Dochází k demineralizaci kostěnného skeletu. Anorganické a organické části se 

z kostí zvýšeně odbourávají a tlumí se jejich novotvorba. Důsledkem je odplavení 

vápníku z kostí a vznik imobilizační osteoporózy (Kristiníková, 2006, Dvořák, 2003, 

Friedlová, 2007).  

 

3.6 Psychika  

 Imobilní pacient trpí neschopností samostatně uspokojovat své základní potřeby, 

což u většiny pacientů vede k depresím. Dominuje zde také nedostatek nebo úplná 

absence podnětů, nedostatečný sociální kontakt a závislost na druhé osobě.  

U pacientů můžeme pozorovat různé změny v chování a u starších pacientů může dojít 

k přechodným projevům zmatenosti. 

 Prevence: snažíme se pacienta vhodně podporovat, komunikovat s ním, 

naslouchat mu. Vést ho k samostatnosti. Zajišťujeme dostatek zevních stimulů  

a orientaci v prostředí (Kristiníková, 2006, Kapounová, 2007). 

 

4. Rehabilitace a rehabilitační ošetřování 

4.1 Rehabilitace 

 Rehabilitace je soubor opatření, který směřuje k obnovení nebo náhradě 

poškozených a ztracených funkcí, ke zlepšení poškozených funkcí a k udržení funkce  

či zpomalení progrese. Hlavním cílem rehabilitace je pacientovi zajistit co největší 

nezávislost a co nejdokonaleji ho integrovat do plného života. To znamená jeho návrat 

k rodině, do společnosti, umožnit mu pracovní začlenění, vzdělávání a co největší 

nezávislost. Poskytovaná péče musí být individuální a přizpůsobená každému 

pacientovi. Předpokladem kvalitní rehabilitace je týmová práce. V rehabilitaci 

využíváme kombinaci léčebných, sociálních, výchovných a pracovních prostředků  

pro výcvik jednotlivce k co nejvyšší možné funkční schopnosti (Votava, 1997, 

Klusoňová, 2005, Trojan, 2001). 

 



 

 24 

4.2 Léčebná rehabilitace 

Léčebná rehabilitace by se dala rozdělit na fyzikální terapii, kinezioterapii 

egroterapii, a jiné interdisciplinární metody. Nejefektivnější metody rehabiliace jsou ty, 

které jsou zaměřeny preventivně. Léčebná rehabilitace je týmovou činností. Základními 

kritérii pro sestavení rehabilitačného programu jsou druh a stádium onemocnění, 

kineziologický rozbor (vyhodnocení pohybových schopností) a individualita pacienta. 

Postupujeme tak, aby rehabilitace byla systematická a stupňovala se, aby cvičení bylo 

pravidelné a všestranné, aby pacient požadovanou činnost pochopil a dokázal  

ji zvládnout.   

Schématicky můžeme léčebnou rehabilitaci rozdělit do 4 skupin. 

� Terapie a prevence sekundárních změn, které provázejí základní onemocnění. 

Cílem je předcházet změnám, které mohou doprovázet základní onemocnění 

např. trofické změny z inaktivity, případně již vzniklé změny zavčas ovlivnit. 

Tyto změny mohou mít horší následky než samotné onemocnění.  

� Výcvik kompenzačních mechanismů v rámci postiženého orgánu. Jde o to,  

aby funkční úbytek u postiženého orgánu byl co nejmenší. 

� Výcvik substitučních mechanismů nepostižených částí těla.  

� Výcvik a udržení tělesné zdatnosti. Jedná se o cílené zvyšování a udržování 

trénovanosti organismu a jde o nácvik všedních denních činností (Votava, 1997, 

Dvořák, 2003). 

Kinezioterapie = léčebná tělesná výchova. Je jednou z hlavních léčebných metod 

v rehabilitaci, patří k nejčastěji používaným. Jedná se o cvičení pod odborným 

dohledem. Nejčastěji ho provádí fyzioterapeut. Cvičení probíhá ve spolupráci 

s fyzioterapeutem podle jeho pokynů, pod kotrolou jeho zraku, anebo sám fyzioterapeut 

provádí pohyby a pacient mu napomáhá. Skupinové cvičení se provádí u osob 

s podobným typem postižení a se stejným či podobným léčebným cílem. Kinezioterapie 

může být zaměřena na zvětšení svalové síly (u svalů ochrnutých  

či oslabených), na zvětšení rozsahu pohybu v kloubu (při ztuhnutí kloubů, zkrácení 

svalů), na rychlost pohybu a pohybové reakce, na zlepšení koordinace pohybu  

(u centrálních poruch), na celkové zlepšení kondice (často u interních chorob),  



 

 25 

na prevenci vzniku druhotných změn, na zvýšení výdeje energie, na nácvik nových 

dovedností a na schopnost relaxace. Doba cvičení se pohybuje od 5 do 45 minut 

(Dvořák, 2003). 

Ergoterapie je lékařem předepsaná činnost, kterou vede ergoterapeut. V praxi  

se také často užívá termín léčba prací. Pomáhá pacientovi nalézt způsoby, jak se znovu 

co nejlépe zapojit do života. Je zaměřena na výchovu k soběstačnosti. Jde o motivaci  

k pohybu, který má být přesný a cílený. Součástí ergoterapie je i vybavení pacienta 

různými kompenzačními pomůckami a nácvik jejich používání. Cvičení se většinou 

provádí s nějakým nástrojem či nářadím. 

 Fyzikální terapie. Jde o metody, které využívají různé fyzikální energie 

k léčebným účelům. Jejich cílem je nejčastěji odstranění bolesti, zlepšení trofiky tkání, 

vyvolání různých myorelaxačních účinků, navození svalových kontrakcí při porušené 

inervaci. Pro pacietna je tato léčba velmi příjemná, ale jde převážně o léčbu pasivní, 

která ho nevede k vlastní iniciativě. Do fyzikální terapie patří elektroléčba, léčba 

zvukem (ultrazvuk), fototerapie, magnetoterapie, termoterapie, mechanoterapie  

a akupunktura (Votava, 1997). 

 

4.3 Rehabilitační ošetřování 

 Rehabilitační ošetřování je aktivní ošetřování, kdy sestra všemi dostupnými 

prostředky zamezuje vzniku komplikací a sekundárních změn. Uplatňuje se na všech 

pracovištích, kde jsou léčeni pacienti s těžkým zdravotním postižením, kteří jsou 

ohroženi negativními důsledky imobility, tedy i na odděleních intenzivní péče. Sestra 

má dobrou příležitost k položení základů úspěšného a přijatelného života pacienta  

po propuštění z nemocnice. Charakteristickým rysem je každodenní a produktivní 

spolupráce sestry s fyzioterapeutkou, ergoterapeutkou a účelná dělba práce. Sestra 

nemůže nahrazovat práci fyzioterapeuta, ale může pro pacienta s omezením pohybové 

aktivity udělat velmi mnoho. Cílem je prevence následků hypoaktivity pacienta 

a zvládnutí běžné sebeobsluhy v hygieně, oblékání, sebesycení-stravování, zvládnutí 

základních pohybových dovedností. 
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Rehabilitační ošetřování je součástí komplexní ošetřovatelské péče. Sestra  

ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem provádí rehabilitační ošetřování, to je 

zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody bazální stimulace   

s ohledem na prevenci a nápravu hybných a tonusových odchylek, včetně prevence 

dalších poruch z imobility. Při překonání akutní fáze nemoci by měla sestra pacienta co 

nejdříve aktivizovat. Začíná s preventivními pasivními cviky, aby se udržela svalová 

hmota pacienta. Důležité je také včasné zahájení programu péče pacienta o sebe sama, 

jako je mytí obličeje, česání, čištění zubů, pohyby v posteli. Tyto denní aktivity pacienta 

napomáhají udržovat normální rozsah a pohyb kloubů.  

Při poskytování rehabilitačního ošetřování je důležité dodržování určitých zásad 

jako je uvědomělost, přiměřenost, posloupnost, kdy postupujeme od nejjednoduššího  

ke složitějšímu, zvyšování kvality až poté kvantity, názornost, kdy jasně a srozumitelně 

stanovujeme úkol, pravidelnost, respektování zátěže a bolesti, spolupráce s pacientem 

(Klusoňová, 2005, Wiererová, 2002, Urbancová, 2001, Vyhláška č. 424/2004 Sb). 

 

5. Prvky rehabilita čního ošetřování  

5.1 Polohování 

 Jedná se o umístění těla a jeho částí do určité polohy. Provádí se  

u pacientů, kteří mají z nějakého důvodu omezenou hybnost. Sestra přichází 

s pacientem do styku ze všech pracovníků nejčastěji a může v akutním stádiu nemoci 

ovlivnit další stav jeho hybnosti. Správným uložením pacienta zabraňujeme vzniku 

deformací a kontraktur, minimalizujeme omezení pohybu v kloubech, zabraňujeme 

vzniku dekubitů a umožňujeme pacientovi změnu plicní ventilace. Je tedy důležité 

polohovat pacienta i tehdy je-li umístěn na antidekubitní matraci.  

Polohování a vliv na posturální funkce. Posturální funkce zabezpečují orientaci 

organismu v prostoru jako celku a jednotlivých segmentů proti sobě. Posturální funkce 

jsou základem pro pohyb. Zdrojem informací o postuře jsou všechny druhy receptorů  

a informace z vestibulárního ústrojí. Ústřední roli v posturálních dějích hraje osový 

orgán těla, tedy páteř, postavení hlavy a pánevního kruhu s příslušnými měkkými 

tkáněmi. Je důležité, aby byl pacient správně napolohován, je to základ pro další pohyb.  
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U ležícího pacienta dochází k omezení podnětů. Pacient na to může reagovat 

svoji pasivitou nebo naopak neklidem. Polohování umožňuje pacientovi stimulaci 

somatickou, ale rovněž stimulaci vestibulární. Změnou polohy se mění i zorné pole 

pacienta a tím dochází k jeho optické stimulaci.  

Poloha může být aktivní přirozená. Jedná se o polohu, kterou zaujímá sám 

pacient, je mu pohodlná a může ji sám kdykoli změnit. Poloha pasivní je poloha 

pacienta, která není ovlivňována jeho vůlí a působí na ni zákony tíže. (Rozsypalová, 

1996, Staňková a kolektiv autorů, 2005, Kapounová, 2007, Friedlová, 2007, Kolář, 

2009).  

 

5.1.1 Správné polohování 

 Vycházíme ze správného držení těla ve stoje nebo vsedě. Při správném stoji  

je trup vzpřímen. Hlava je vytažena z krční páteře, nezaklání se ani nepředklání. Horní 

končetiny visí volně podél těla, ramena jsou tažena do široka. Dolní končetiny jsou 

natažené a nohy s bércem svírají pravý úhel. Při správném sedu je trup vzpřímen. Horní 

končetiny se opírají o podpěrky křesla. Hlava je lehce vytažena. Ramena nejsou skleslá 

ani vytažená k uším. Kolena a hlezenné klouby jsou v pravém úhlu. Plosky nohou leží 

celou plochou na podložce. Nesprávná poloha pacienta v lůžku a špatné uložení 

končetin podporuje vznik a vývoj spasticity a dalších sekundárních změn, jež znesnadní, 

až znemožní pacientův návrat do jeho plnohodnotného života. Pacienti s neurologickým 

onemocněním, kteří mají spasticitu, jsou na vznik kontraktur obzvláště náchylní. U nich 

se provádí polohování do antispastického vzorce, tzn. proti směru rozvíjejícího se 

zkrácení. Během polohování se provádí cvičení, masáže, hygienická péče, apod. 

V jedné poloze pacient setrvává dvě až tři hodiny. Poloha musí být pohodlná, 

nebolestivá a umožňovat reziduální pohyb pacientovi.  

 Využíváme různých potřebných pomůcek k fyziologickému postavení končetin 

a zajištění polohy. Příklady polohovacích pomůcek: dlahy, závěsy, šátky, molitanové 

pomůcky různých tvarů (čtverce, obdélníky, klíny), nafukovací pomůcky (válečky, 

kola), bedničky, sáčky s pískem, perličkové pomůcky. Pomůcky musí být uloženy tak, 

aby nevyvolávaly tlak.  
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 V rehabilitačním ošetřování jde o polohování kloubů v centrovaném postavení, 

jako prevence vzniku kloubních deformit a svalových kontraktur. Centrovaný kloub má 

optimální kontakt hlavice a jamky, nedochází tak k napětí kloubního pouzdra a všechny 

svaly příslušného kloubu mají optimální svalový tonus. Tyto polohy kloubů jsou:    

 -    hlezenní kloub – noha a bérec svírají úhel 90 stupňů, 

- kolenní kloub – lehká semiflexe 25-30 stupňů, 

- kyčelní kloub – semiflexe 25-30 stupňů, bráníme přílišným rotacím  

a addukci, polohujeme asi v 15-20 stupňové abdukci, 

- ramenní kloub – abdukce 25-30 stupňů, lehká vnitřní rotace, vhodné střídání 

se zevní rotací, mírná flexe 20-25 stupňů, 

- loketní kloub – semiflexe 45 stupňů, postavení předloktí mezi supinací  

a pronací, 

- zápěstí – dorzální flexe 10-15 stupňů, náznak ulnární dukce, 

- prsty ruky – flexe ve všech kloubech asi 15 stupňů (Votava 1997, Klusoňová 

2005, Staňková a kolektiv autorů, 2005, Kolář, 2009). 

Základní odborné termíny, které se používají v praxi, nalezneme v příloze 5. 

 

5.1.2 Dělení polohování 

 Preventivní polohování se provádí u imobilních pacientů jako prevence 

sekundárních změn a komplikací. Toto polohování provádějí sestry.  

Korekční polohování provádějí rehabilitační pracovníci tam, kde již nežádoucí 

změny vznikají. Je-li nutno polohování provádět častěji, mohou ho po podrobné 

instruktáži provádět i sestry. Jde o uložení kloubu do takové polohy,  

aby se co nejvíce přibližovala normálnímu stavu.  

Antalgické = protibolestivé polohování je úlevové polohování a zaujímá ho 

pacient ke zmírnění bolesti. Tuto polohu si často pacient vyhledává sám, sestra mu 

může polohu zpříjemnit podložením určitého segmentu. Nevýhodou je, že tato poloha 

často není fyziologická a dlouhodobé zachovávání takovéto polohy může vést ke vzniku 

sekundárních změn na pohybovém aparátu (Kristiníková, 2006, Klusoňová, 2005, 

Dvořák, 2003).  
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5.1.3 Poloha vleže na zádech   

 Pacient má pod hlavou malý polštář, hlava nesmí být zavrácena a také nesmí být 

brada přitisknuta k hruníku. Při špatném uložení hlavy může dojít k hyperextenzi krční 

páteře, která vede k bolestem hlavy a k bolestem v oblasti obličeje  

Horní končetina: ramenní kloub je v mírné abdukci, střídáme vnitřní a zevní 

rotaci. Při podložení ramen polštáři, pozor na to, aby nedocházelo k přílišnému 

předsunutí ramen. Polštář se musí vkládat pod lopatky pacienta. Loketní kloub  

je v semiflexi. U polohování předloktí střídáme pronaci a supinaci. V zápěstí je mírná 

extenze s náznakem ulnární dukce, nesmí docházet k přílišnému zalomení. Prsty jsou 

v mírné flexi. Střídáme polohu ruky ve fyziologickém a funkčním postavení (úchop 

tenisového míčku). 

 Dolní končetina: kyčelní kloub je extendovaný v základním postavení, bez 

rotace. Špičky se nesmí vytáčet ven ani dovnitř. Kolenní kloub je lehce poohnutý, čéška 

směřuje ke stropu. Pod koleny je umístěn válec. Polohu z boku nohy může zajišťovat 

sáček s pískem. Plosky nohou se opírají o desku nebo o bedýnku a jsou v pravém úhlu 

k bérci. Špičky nesmí přepadávat. Pozor na založení deky pod lůžko a tlaku na plosky 

nohou, protože to může vést k trvalé plantární flexi nohy s tendencí ke zkrácení 

lýtkového svalu a dalšímu ovlivnění různých svalových struktur (Kapounová, 2007, 

Klusoňová, 2005, Hromádková 2002, Rozsypalová, 1996, Kolář, 2009, Příloha 6)  

 

5.1.4 Poloha na boku  

 Při poloze na boku má pacient pod hlavou malý polštář. Trup je zezadu 

podepřen například stočenou přikrývkou nebo klínem. 

 Horní končetiny: spodní ruka spočívá pohodlně na polštáři vedle hlavy nebo 

může být ponechána podél těla lehce pokrčená v lokti a zafixována do fyziologické 

polohy.  Vrchní paže může zaujmout polohu na polštáři před trupem, nebo je natažená 

podél trupu. Zápěstí a ruka se polohují stejně jako na zádech. 

 Dolní končetiny: spodní dolní končetina je natažena v prodloužení trupu. Vrchní 

končetina je mírně pokrčena v kyčli i koleni a zároveň je před trupem pacienta 

podepřena polštářem. Plosky nohou jsou opřeny o pevnou oporu a svírají s bércem 
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pravý úhel. Plosky nohou nemusí být vždy zajištěny bedýnkou, aby nedocházelo 

k přetažení svalů (Kapounová, 2007, Klusoňová, 2005, Rozsypalová, 1996, Carraro, 

2002, Kolář, 2009, Příloha 7). 

 

5.1.5 Poloha vpolosedě 

Tato poloha se doporučuje pro optimalizaci plicní ventilace. Poloha vsedě  

a vpolosedě snižuje riziko dušnosti. Také snižuje tlak břišních orgánů na bránici  

a minimalizuje riziko aspirace. Pacient má zvednutou zádovou část lůžka, chodidly se 

opírá o podložku. Hlava a krk musí být podepřeny. Paže jsou v semiflexi, mírné 

abdukci, lokty můžeme umístit do pravého úhlu (opřeme je například o stoleček). 

Sakrální oblast a hýždě podkládáme molitanovou podložkou. Pozor u zesláblých 

pacientů, kteří se mohou v lůžku snadno sesunout. Je nutné tuto polohu stále 

kontrolovat a upravovat (Richards, 2004, Staňková a kolektiv, 2005, Kolář, 2009). 

 

5.1.6 Poloha vleže na břiše = pronační poloha 

 Tato poloha umožňuje u kritického pacienta homogennější distribuci ventilace, 

zlepšuje oxygenační parametry a drenáž z dýchacích cest. Využívá se hlavně u pacientů 

s ARDS.  

 Před umístěním pacienta do této polohy je nutné ošetřit oči pacienta ochranou 

mastí a přelepit náplastí. Elektrody EKG umístit na záda. Provést dokonalou fixaci 

intubační nebo trachestomické kanyly. Všechny invazivní vstupy ošetřit a uzavřít. 

Uzavřít přívod enterální výživy. Při odpadech dát nazogastrickou sondu na spád.  

Dle ordinace lékaře aplikovat analgosedaci. Otáčení pacienta provádí čtyři až pět sester. 

Měl by být přítomen lékař.  Pacient by měl být řádně podložen molitanovými 

pomůckami. U mužů pozor na poškození genitálií. Pacient musí být neustále 

monitorován. Pokud tato poloha nevede ke zlepšení oxygenace a stabilizaci hodnot 

v krevních plynech ani po šesti hodinách je tato poloha zbytečná.  

 Správné uložení. Hlava je otočena ke straně (strany střídáme). Páteř je v podélné 

ose. Někdy užíváme malého polštáře pod břicho, aby nedošlo k velkému prohnutí 

v bedrech. Horní končetiny - pod každé rameno vložíme malou podušku, čímž 
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zamezíme vtáčení ramen dovnitř. Polohy paží měníme. Paže mohou být obě v zevní 

rotaci s nataženými lokty nebo s pokrčenými lokty. Dolní končetiny jsou opřené 

ploskou o bedýnku nebo o desku. Mezi nártem nohy a bércem je umístěn malý polštářek 

(Kapounová, 2007, Rozsypalová, 1996). 

 

5.1.7 Polohování pacientů s hemiparézou, hemiplegií 

Poloha vleže na zádech (Příloha 8) 

Hlava i trup jsou v ose páteře. Postižená horní končetina je v oblasti ramena  

a lopatky podložena malým polštářkem. Paže je v mírné abdukci a ramenní kloub 

v zevní rotaci. Loket je v extenzi a dlaň míří ke stropu. Do dlaně nevkládáme stočený 

obvaz, abychom předešli možné spasticitě ruky. Celá horní končetina spočívá  

na polštáři. Postižená dolní končetina je podložena v oblasti kyčle a horní části stehna 

polštářem, který zajišťuje správnou polohu pánve a brání vytáčení končetiny. Čéška 

směřuje ke stropu. Koleno je podložené. Hlezenný kloub je v pravém úhlu a ploska je 

podepřena měkkým polštářem. U pacientů s vyvíjející se spasticitou by neměla být 

používána bednička z důvodu toho, že tlak na chodidlo zvyšuje svalový tonus dolní 

končetiny. Pozor na zatížení nohy přikrývkou. 

Varianta polohování s horní končetinou, kdy může být umístěna na těle 

podložena polštářem či na závěsu. Závěs můžeme vytvořit s podložky, která se upevní 

na hrazdu postele nebo infúzní stojan. Horní končetina je vsunuta do závěsu a musí být 

podepřena po celé délce, ruka nesmí přepadat přes okraj (Rozsypalová, 1996, Carraro, 

2002).  

 

Poloha vleže na zdravém boku (Příloha 9) 

 Pro pacienta je tato poloha méně výhodná z hlediska soběstačnosti. Trup i hlava 

jsou v ose páteře. Pacient leží na boku více přetočen na břicho. Postižená horní 

končetina je před tělem, podložená polštářem a natažená v lokti. Ruka je v prodloužené 

ose předloktí, dlaní dolů. Prsty volně v extenzi. Postižená dolní končetina je uložená  

ve flexi v kyčelním a kolenním kloubu. Celá je podložena polštářem tak, aby 

nepřepadávala do addukce a vnitřní rotace (Rozsypalová, 1996, Carraro, 2002). 
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Poloha vleže na postižené straně (Příloha 9) 

 Pro pacienta je tato poloha velmi výhodná. Pacient je soběstačnější a tlak 

z podložky stimuluje čití. Trup a hlava jsou v ose páteře. Trup je lehce rotován  

a nepatrně stočen na záda. Trup musí být podložen polštářem. Nikdy pacient neleží 

přímo na postiženém rameni pro možnost vzniku syndromu bolestivého ramene. 

Rameno postižené horní končetiny je lehce vytaženo směrem dopředu. Loket je 

v neúplné extenzi. Dlaň směřuje nahoru a prsty jsou volně rozevřeny. Postižená dolní 

končetina je v extenzi v kyčelním kloubu, v lehké flexi kolenního kloubu. Zdravá dolní 

končetina je ve flexi v kyčelním a kolenním kloubu podložena polštářem (Rozsypalová, 

1996, Carraro, 2002). 

 

5.1.8 Speciální polohy 

Ortopnoická poloha - tato poloha je vhodná u pacientů se selháváním srdeční 

činnosti a s plicními chorobami, zejména při záchvatu dušnosti. V této poloze se 

zvyšuje vitální kapacita plic a zlepšuje se plicní ventilace. Pacient při ní sedí  

na lůžku, předklání horní polovinu těla a má spuštěné nohy z lůžka. Horními 

končetinami se opírá například o stolek, čímž dochází k fixaci pažního pletence  

a mohou se tak lépe uplatnit pomocné dýchací svaly. Ve spuštěných dolních 

končetinách se hromadí krev a tím se uleví přeplněnému plicnímu oběhu.  

 Fowlerova poloha – tato poloha se aplikuje u pacientů po operaci hrudníku nebo 

srdce. Pacient je umístěn vpolosedě v posteli, má zvednutou zádovou opěrku, do nohou 

se může umístit bednička proti sklouznutí. Lůžko také bývá vybaveno žebříčkem. Tato 

poloha zajišťuje vhodnou plicní ventilaci. 

Tredelenburgova poloha – tuto polohu využíváme, chceme-li dosáhnout vyššího 

prokrvení mozku a odlehčuje také oběh v dolní části těla (operace pánve).  Pacient leží 

tak, že je hrudník a hlava níže než dolní končetiny.  

Obrácená tredelenburgova poloha – tato poloha zvyšuje prokrvení dolních 

končetin při onemocnění tepen. Pacient leží na zádech a dolní končetiny jsou níže než 

hlava (Staňková a kolektiv autorů, 2005, Kristiníková, 2006, Dvořák, 2003). 
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Poloha při zvýšeném intrakraniálním tlaku -  pacienta je vhodné umístit  

na zádech je s hlavou v ose těla a mírně zvýšenou horní polovinou těla (přibližně 30 

stupňů). Hlava zásadně nesmí být pod úrovní těla (Kolář, 2009). 

Polohování v rámci bazální stimulace - toto polohování má navíc za cíl 

stimulaci sloužící k vnímání tělesného schématu, poskytnutí informací o vlastním těle 

pacienta, podporu taktilních schopností, umožnění vizuálních podnětů. Při polohování 

je vždy nutné zohledit, jak se pacient cítí. Poloha hnízdo, tato poloha nabízí pacientům 

pocit jistoty, zklidňuje ho, navozuje uvolnění. Tělo pacienta obkládáme srolovanými 

dekami, perličkovými polštáři, vaky. Poloha mumie, tato poloha se využívá především  

u těch pacientů, kde je nutná velmi intenzivní stimulace vnímání tělesného schématu. 

Pacienta balíme do deky nebo prostěradla. Začínáme u nohou a končíme v horní části 

těla. Ruce pacienta nebálíme k tělu, ale pokládáme je na hrudník. Kontraindikací je 

klaustrofobie v anamnéze (Friedlová, 2007). 

 

5.2 Manipulace s pacientem 

Sestra pracuje a manipuluje s pacienty neustále. Správná manipulace s pacienty 

je samozřejmostí, ale ne vždy ji sestry ovládají. Jakákoli manipulace s pacientem musí 

být, co nejméně zatěžující pro zdravotnický personál a u pacientů vyvolávat minimální 

potíže. Stanovení správné techniky manipulace s pacientem vyžaduje posouzení potřeb 

a schopností příslušného pacienta. Měly by být zohledněny faktory jako je velikost  

a hmotnost pacienta, schopnost pacienta spolupracovat, zdravotní stav pacienta.  

Zásady bezpečné manipulace s pacientem. Manipulace s nepohyblivým 

pacientem vyžaduje minimálně dvě osoby. Pacientovi vysvětlíme postup a vyzveme ho 

ke spolupráci. Před začátkem jakéhokoli pohybu přistoupí sestra co nejblíže 

k pacientovi, v případě potřeby můžeme i přikleknout do postele. Sestra si tak ušetří 

jinak nevyhnutelnou fyzickou námahu spojenou s ohýbáním zad a jejich otáčením.  

Při manipulaci s pacientem dbáme na správné držení těla. Základem je zaujetí správné 

polohy, kdy má mírně rozkročené nohy, jedna je mírně vpřed, aby zajistila širší opěrnou 

bázi. Při zvedání je potřeba namísto svalů horních končetin používat svaly nohou  

a hýždí. Při zvedání nejprve pokrčíme a poté pomalu narovnáváme kolena. Páteř by 
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měla být udržována v pozici odpovídající jejímu přirozenému zakřivění. Sestra by se 

měla snažit přesouvat svou hmotnost podle směru pohybu, který vykonává. Pacienta 

nedržíme pouze prsty, ale vždy celou rukou, která umožňuje bezpečný úchop. Pacienta 

uchopíme za oblast kolem pánve, pasu, lopatek, nikdy ho nedržíme za ruce nebo nohy 

(Příloha 11). Otáčíme se celým tělem nikoliv pouze trupem. Důležitá je také příprava 

prostředí. Je nezbytné odstranit veškeré potencionálně nebezpečné faktory (zabrzdit 

kolečka, upravit výšku postele, pozor na invazivní vstupy). Uniforma musí umožňovat 

volný pohyb ramen, pasu, boků. Nosíme vhodnou obuv, neklouzavé boty, které 

poskytují oporu.  

Posouvání pacienta. Při posouvání pacienta bychom měli využít podložku. 

Ruční zvedání by mělo být vždy minimalizováno a mělo by být od něj upuštěno 

z důvodu rizika poškození jak pacienta, tak personálu. Podložka je složena do širokého 

pásu, která je pod pacientem. Podložka musí sahat pacientovi od hrudníku až k polovině 

stehen. Uchopíme dolní rohy podložky, co nejblíže pacientovi. Stojíme o široké bázi  

a využítím váhy vlastního těla posunujeme pacienta směrem vzhůru. Technika 

správného otáčení a přesouvání pacienta je znázorněna v příloze číslo 13 a 14. 

 Využití tělesné hmotnosti. Tělo, které je v pohybu, získává kinetickou energii, jež 

může být využita při zvedání břemene. Někteří pacienti mohou sami pomoci navozením 

určitého pohybu. Několikerým zhoupnutím lze nashromáždit kinetickou energii, která 

může usnadnit například zvedání pacienta z křesla. Pohyb sestry může být přesunut  

i na nehybného pacienta, a pomoci tak při jeho zvedání. Těmto dovednostem se dá 

naučit, ale musíme mít smysl pro rytmus a umět správně načasovat jednotlivé kroky. 

 (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2008, Pluhař 

2006, Staňková a kolektiv, 2005, Richards, 2004).   

 
5.3 Vertikalizace 

Pokud není pacient schopen se v lůžku pohybovat, prvořadým úkolem je, aby  

se naučil tzv. mostění, což znamená, že se musí naučit pracovat s pánví ve smyslu jejího 

odlepení od podložky. Pro sestru má tato dovednost velký význam při převlékání lůžka, 

při hygienických aktivitách apod. Je důležité, aby sestra tento pohyb u pacienta 

podporovala. Sestra může při učení tohoto pohybu využít aproximaci a tapping. 
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Aproximací rozumíme to, že se dva nebo více kloubů tlakem uzamknou dohromady. 

Fyziologicky se objevuje během přenášení váhy vlivem gravitace. My ji provádíme 

pomocí manuálního tlaku. Zlepšuje hybnost mezi klouby a stimuluje propriorecepci. 

Poklep, nebo-li tapping se provádí ve smyslu rychlého a krátkého poklepu, který sestra 

vytváří prsty k navození specifických podnětů. Sestra zároveň začíná provádět 

aproximaci od kolene směrem k chodidlu a současně poklepem stimuluje hýžďový sval 

(Kristiníková 2006, Carraro, 2002, Příloha 10). 

Delší pobyt na lůžku oslabuje vazomotorické reflexy, které udržují konstantní 

tlak při změně polohy těla. Při posazování nebo postavení pacienta může dojít 

k ortostatickému snížení krevního tlaku až ke kolapsu. Proto se musí poloha pacienta 

měnit postupně a pomalu. Vertikalizace začíná vleže na zádech zvyšováním podpěry,  

co do nejvyšší možné polohy. Pacient musí být zabezpečen bedýnkou, aby nesjížděl 

dolů. Jakmile je tolerance vysokého sedu třicet minut následuje sed přes okraj postele. 

Předpokladem je alespoň částečná aktivita a udržení stability pomocí fixace horních 

končetin nebo funkční schopnost trupového svalstva. U pacienta by měl být podporován 

sed, i když by šlo o sed pasivní (Klusoňová, 2005). 

Posazení na lůžku se spuštěnými bérci. Pacienta v poloze vleže obrátíme na bok 

a jeho pokrčené dolní končetiny vysuneme přes okraj lůžka. Pacientovi vsuneme spodní 

ruku pod trup (při zvedání mu napomáhá jako opora). Druhou ruku má umístěnou před 

tělem a vzepře se na ni. Sestra pomůže pacientovi přitlačením svých dlaní na rameno, 

na pánev nebo stehno (Příloha 14). Bérce nesmí viset volně k zemi, aby nedocházelo 

ke zvýšenému tlaku v podkolenní. Pro udržení rovnováhy vkládáme pacientovi pod 

nohy malou stoličku. Opora chodidel na schůdku zajišťuje vjemy, které stimulují k lepší 

funkci dolních končetin a stabilizaci sedu. Pro udržení rovnováhy můžeme pacienta 

posadit tak, aby se jednou rukou mohl přidržovat dolního čela postele. (Klusoňová, 

2005, Kapounová, 2007).  

 Sed v křesle, na židli. Při sezení dbáme na to, aby byly dodrženy zásady 

správného sedu. Záda se opírají. Délka sedadla má odpovídat délce stehen. V kyčli, 

koleni a hleznu je pravý úhel a plosky se opírají o podložku (Klusoňová, 2005, Dvořák 

2003).  
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 Nácvik stoje. Do stoje přecházíme, je-li pacient schopen stabilně sedět. 

Začínáme krátkým stojem u postele, kdy se pacient může opírat. Nácvik stoje 

provádíme po předchozím posazení pacienta a tolerance vertikalizace. Při postavování 

se pacient přidržuje čela lůžka, hole nebo druhé osoby. Sestra stojí před pacientem  

a položí své ruce na lopatky pacienta. Pacient položí své ruce na paže nebo ramena 

sestry. Sestra opře kolena o kolena pacienta a následně mu pomůže vstát. Pokud pacient 

nemá výrazné problémy se vstáváním, tak sestra stojí z boku pacienta a pro zajištění 

větší stability jej drží kolem pasu. Pro snažší udržení rovnováhy se provádí stoj o širší 

bázi. Jakmile pacient získá stabilitu, začínáme nacvičovat chůzi. Pokud jsou narušené 

rovnovážné funkce (po iktu) je třeba se postavit ke zdravé straně, protože pacient má 

tendenci naklánět se ke straně nemocné a o druhou osobu by se tedy opíral (Klusoňová, 

2005, Rozsypalová, 1996, Kristiníková 2006, Kapounová, 2007). 

Nácvik chůze. Způsob nácviku je závislý na stavu pacienta. Jde o základní 

lokomoční projev. Pro chůzi musí být splněna podmínka dostatečné svalové síly  

a zachování opěrné funkce dolních končetin. Využívá se různých pomůcek pro chůzi 

jako chodítka, berle vysoké, hole francouzské, hole. Pokud má pacient nemocnou 

končetinu jdou nejprve hole, potom nemocná končetina a následně zdravá.  

Pro sesterskou praxi je důležité znát způsob asistence při doprovázení pacienta  

a podmínky bezpečné chůze. Především záleží na správné obuvi, která musí na noze 

držet a nesmí tlačit. Pantofle jsou pro chůzi o berlích naprosto nevhodné. Při chůzi  

ze schodů je sestra před pacientem a při chůzi do schodů je za pacientem (Klusoňová, 

2005, Rozsypalová, 1996).  

 

5.4 Dechová gymnastika  

 Na jednotkách intenzivní péče je dechová gymnastika prováděna v rámci 

celkové komplexní péče o životní funkce pacienta. Pacienti jsou často zaintubovaní, 

závislí na řízené ventilaci a musí být odsáváni. Důležitá je správná toaleta dýchacích 

cest. Dechová gymnastika podporuje vykašlávání, snižuje riziko pneumonií.  

U pooperačních stavů brání pleurálním adhezím. Dochází k lepšímu vstřebávání 

výpotku a  lepšímu rozepnutí plicní tkáně. Také podporuje venózní krevní oběh v malé 
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pánvi, čímž pomáhá při poruchách zažívacího traktu. Po operativních výkonech  

na hrudníku se pacient učí odkašlávat s ochrannou fixací operační rány. Na ARU je 

nejčastěji využívána technika kontaktního dýchání (Dvořák, 2003, Urbancová, 2001). 

U ležících pacientů dochází v krátké době ke snížení činnosti svalstva hrudníku 

a tím k výraznému snížení rozsahu dýchání. Pacient dýchá povrchně, vázne plicní 

ventilace, a proto je nutné, abychom dýchání věnovali neustále pozornost. Všechny 

polohy vleže omezují dýchací pohyby té části hrudníku, na které pacient leží 

(Rozsypalová, 1996).  

  Dechové cvičení. Sestra nabádá pacienta, aby zhluboka pomalu a klidně 

nadechoval a vydechoval. Nezáleží na počtu dechů, ale na hloubce dechu. Výdech je 

delší než nádech. Základní dechová gymnastika se zaměřuje na přirozený způsob  

a rytmus dýchání. Frekvence je kolem 16 dechů za minutu. Vdech je prováděn nosem  

a výdech ústy. Speciální dechové cvičení provádí fyzioterapeut. V indikovaných 

případech a po řádné instruktáži ho může provádět i sestra. Dechová cvičení se dělí  

na statické dýchání, aktivní dynamické a lokalizované (Klusoňová, 2005, Urbancová, 

2001). 

Statické dýchání se nejlépe uplatňuje v sesterské praxi a je časově nenáročné. 

Nejlépe se provádí ve vyvětraném pokoji, kdy sestra vyzve pacienta k prohloubenému 

dýchání. Efektivní je také dýchání proti odporu, vydechování se syčením. Aktivní 

dynamické dýchání je dýchání zkoordinované ve správném rytmu s cviky končetin  

a trupu. Pohyby, kdy se končetiny od trupu vzdalují, jsou provázeny nádechem. Pohyby, 

při kterých se končetiny přibližují k trupu, jsou provázeny výdechem. Lokalizované 

dýchání se snaží zvýšit pohyblivost jednotlivých částí hrudníku, rozvinout určitou část 

plic, rozrušovat v nich srůsty a podporovat dýchací pohyby. Používáme manuálního 

kontaktu rukou na určité části hrudníku, kde chceme zlepšit dýchací pohyby.  

Dle instrukcí pacient dýchá a my mu můžeme pomoci stlačením hrudníku při výdechu. 

Pacient může také dýchat proti odporu, který vytvoříme pomocí přiložení dlaní  

na hrudník a mírným tlakem v začátku nádechu proti rozepětí. K uvolnění místa, které 

má být prodýcháno se může využít masáž nebo vibrace na konci výdechu (Klusoňová, 

2005, Kapounová, 2007, Dvořák, 2003, Hromádková, 2002). 
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 Hygienu bronchů je potřeba provádět u pacientů s respiračními a jinými 

chorobami, když jsou zahleněny. Nejdříve je nutné uvolnit hleny například inhalací.  

Pro snadnější vykašlávání pacient po hlubokém nádechu prudce vydechne otevřenými 

ústy. K uvolnění sekretů z bronchů používáme relaxační, vibrační masáže, míčkování, 

polohové drenáže, nepoužíváme poklepu. Poklep na hrudník má negativní důsledek, 

kdy může docházet ke kolapsu bronchiolů, zatékání sputa do spodních partií plic. 

Polohová drenáž nám také umožňuje snazší odchod sekretu z dýchacích cest. Manuální 

pomoc spočívá v prudkém stlačení hrudníku při výdechu. Je také možné použít 

složeného ručníku či podložky, kterou vložíme pod hrudník pacienta a nad hrudníkem 

překřížíme, tahem za oba konce docílíme stlačení hrudníku. Důležité je v průběhu 

terapie, po terapii a dle potřeby odsávat hlen nahromaděný v dýchacích cestách 

(Kristiníková, 2006, Dvořák, 2003, Hromádková, 2002).  

 Autogenní drenáž. Je to typ dýchání, které je vědomě řízené.  Provádí se pomalý, 

plynulý nádech většinou nosem, poté následuje inspirační pauza a dlouhé pomalé 

především svalově podpořené aktivní vydechnutí pootevřenými ústy. Cílem je uvolnění 

hlenu. Při nácviku je nutná aktivní spolupráce pacienta. Huffing = prudký výdech, který 

se provádí tak, že pacient pomalu nadechuje nosem a poté prudce a krátce vydechne 

s plně otevřenými ústy. Dochází k uvolnění sekrece z periferních dýchacích cest 

(Kristiníková, 2006, Hromádková, 2002).   

 Instrumentální techniky respirační fyzioterapie. Můžeme využít například 

Flutter. Flutter je založen na principu výdechového odporu a vibrace, které při výdechu 

způsobuje. Cílem je zlepšit plicní ventilaci a usnadnit expektoraci. Tvarem připomíná 

malou fajfku. Pacient se volně nadechne, zadrží dech na dvě až tři sekundy a pak 

vydechne do přístroje, kdy vydechovaný vzduch zvedá kuličku. Další možností je PEP 

maska. Ta využívá techniku založenou na výdechu proti odporu, který zvyšuje 

intrabronchiální tlak a tím vzniká pozitivní výdechový přetlak. Cílem je pomocí 

mírného přetlaku v dýchacích cestách mobilizovat a odstraňovat bronchiální sekreci. 

Indikací jsou tendence stěn bronchů ke kolapsu, léčba atelektáz a hypoventilačních 

ploch plic. Flutrem ani PEP není vhodné používat bez předchozí dechové přípravy. 
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V dýchání proti odporu můžeme využít i jiných levnějších alternativ jako je například 

dýchání do balónku (Kristiníková, 2006, Dvořák, 2003, Hromádková, 2002). 

 Míčkování hrudníku. Zde se pracuje pomocí speciálních molitanových míčků, 

které uvolňují napětí měkkých tkání. Míčkování facilituje nádech a inhibuje výdech. 

Uvolňuje křečovité stažení hladkých svalů průdušek a podněcuje tak nepřímo uvolnění 

hlenu. Uvolňuje bránici. Hrudní dýchání převede převážně na břišní. Prohloubí dech. 

Sníží dechovou frekvenci. Uvolňuje a protahuje břišní, hrudní, krční svaly a svaly 

pánve, páteře a pletence ramenního. Má i psychorelaxační účinky. Autorkou této 

techniky je Zdenka Jebavá (Kristiníková, 2006). 

 

5.5 Pasivní pohyby 

Hlavním cílem pohybové aktivace je zabránit atrofiím svalstva, degenerativním 

změnám na hyalinních chrupavkách, vazivu a kloubních pouzdrech, osteoporóze  

a zamezení vzniku heterotopických osifikací, které vznikají v 71-80% u pacientů 

v dlouhodobém komatu. Mobilizace musí být zahájena co nejdříve s ohledem na riziko 

vyššího kardiopulmonálního zatížení. 

 Pasivnímí pohyby se rozumí pohyby, které provádí druhá osoba nebo přístroj. 

Pasivní pohyb zlepšuje trofiku kloubu v němž se pasivní pohyb koná. Pohyb kloubních 

ploch po sobě zlepšuje výživu kloubní chrupavky. Udržuje fyziologický rozsah 

v kloubech. Zlepšuje krevní a lymfatický oběh. Udržuje fyziologickou délku svalů  

a vazů, které mají tendenci při inaktivitě ke zkracování. Podporuje propriorecepci. 

Pohyby mají být prováděny v plném rozsahu fyziologického pohybu, do mírné bolesti 

nebo pocitu tahu. Pohyb musí být veden pomalu, v ose pohybu bez pérování. Důležitá  

je správná fixace a správné držení končetiny. Končetinu podepřeme a měkce ale pevně 

uchopíme. Prsty netlačíme proti svalovým bříškům, nevytahujeme kloubní pouzdro  

a vazy. Nedovolujeme patologické odchylky. Sestry provádějí pasivní pohyby při každé 

manipulaci s pacientem v rámci polohování a osobní hygieny (Rozsypalová, 1996, 

Klusoňová, 2005, Kristiníková, 2006, Kapounová, 2007, Dvořák, 2003, Kolář, 2009).   
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5.6 Kondiční cvičení a aktivní pohyby 

 Kondiční cvičení je zaměřené na celkovou aktivitu pacienta. Na zvýšení tělesné 

zdatnosti a výkonnosti. Jde o preventivní opatření proti vzniku komplikací  

a sekundárních změn. Jeho smyslem je zvýšení látkové výměny a zvýšení fyzické 

zdatnosti organismu, urychlení regeneračních pochodů v tkáních, odstranění nebo 

zamezení zmenšeného pohybu v kloubech. Prevence svalové atrofie a snížení 

psychického traumatu vyvolaného nemocničním prostředím. Aktivní pohyb vykonává 

pacient vlastní silou a vůlí. Možnosti kondičního cvičení se odvíjejí od toho, zda  

je pacient upoutaný na lůžko, může se posadit či může chodit. Cvičení může provádět  

i dobře instruovaná sestra. Tempo a rytmus cvičení určuje věk a celkový stav pacienta. 

Cvičení se obvykle provádí jedenkrát až dvakrát denně a jeho délka nepřesahuje deset 

až patnáct minut. Aktivního pohybu se využívá k nácviku sebeobsluhy a základních 

pohybových vlastností (Rozsypalová, 1996, Klusoňová, 2005, Kapounová, 2007).  

 

5.7 Nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy 

 Každé závažné onemocnění, úraz a postižení výrazně ovlivní funkční stav  

člověka a může tak docházet k omezení jeho soběstačnosti. Úkolem sestry je pomoct 

pacientovi při nácviku denních činností. Tento výcvik klade na sestru velké nároky, 

zejména na její čas a trpělivost. Je pochopitelné, že sestra nakrmí pacienta rychleji, než 

když se o to pokouší sám. Je však nutné stále mít na paměti budoucnost člověka a jeho 

začlenění do společnosti. Jedná se hlavně o úkony osobní hygieny, oblékání a svlékání, 

přijímaní potravy a jiné.  Za každý zdařilý pokus i projevené úsilí povzbudíme pacienta. 

Pacienta zapojujeme do smysluplných činností. Za asistence pacienta manipulujeme 

s předměty, provádíme osobní hygienu, přičemž sestra vede jeho pohyby. U pacienta  

na ARU můžeme za úspěch v oblasti soběstačnosti pokládat to, když začne sám dýchat, 

posune se na lůžku, vyprázdní se na mísu, posadí se v lůžku a vidí svět z jiné 

perspektivy. Je důležité vcítění se do role pacienta upoutaného na lůžku a uvědomění si, 

že ošetřujeme člověka a jeho duši ne pouze tělo a nepotlačovat jeho právo  

na samostatný pohyb (Rozsypalová, 1996, Kapounová, 2007, Carraro, 2002, 

Nováčková, 2006). 
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5.8 Ostatní využitelné metody v rehabilitačním ošetřování 

5.8.1 Bandážování a kompresivní léčba  

Kompresivní terapie je terapie zevním tlakem, využívá se k léčbě onemocnění 

žilního a lymfatického původu, k prevenci trombózy. K vyvolání zevního tlaku se 

využívají elastická obinadla nebo elastické punčochy. Cílem komprese je vytvořit 

dostatečný tlak na stěnu povrchových a hlubokých žil, což vede k zúžení průsvitu žíly, 

zrychlení a usměrnění průtoku krve. Podporuje také vstřebávání tkáňové tekutiny  

do lymfatického systému.  

Technika bandážování. Krátkotažné elastické obinadlo se přikládá vždy ráno, 

dříve než pacient začne chodit. Obvykle používáme šíři 8-10 cm. Užší obinadla se 

zařezávají. Obinadlo vedeme vzhůru po končetině. Maximální tlak má být v krajině 

kotníků, musí být kryta i pata. Nad kotníky se začíná tlak zmírňovat, tlak pod kolenem 

je asi poloviční oproti tlaku v oblasti kotníků. Obinadlo se nesmí vázat řídce, musí se 

překrývat z jedné poloviny. V klidu je tlak obinadla vysoký, pevný, tento pocit vymizí 

při chůzi. Pokud bolestivost končetiny přetrvává i při chůzi je nutné obinadlo povolit. 

Na noc se obinadlo obvykle sundává (Machovcová, 2009). 

 

5.8.2 Problematika vyprazdňování tlustého střeva – zácpa 

 Nepohybliví pacienti mají zpomalenou střevní pasáž. Při zácpě hrozí riziko 

přestupu bakterií z tlustého střeva do okolí a odtud se mohou dostat do krevního oběhu 

a následně se mohou rozšířit do celého těla. 

 Prevence zácpy je zvýšený příjem vlákniny a tekutin, omezení stresových 

faktorů. Dostatek tělesné aktivity. Pomocí pohybu dosáhneme lepšího prokrvení  

a posílení břišních orgánů. Existují speciální cviky pro posílení činnosti střev, které se 

doplňují dechovými cviky a lehkou masáží břicha. Pacient leží na zádech a přitahuje 

kolena k hrudníku. Lehká masáž střev se provádí kroužením ve směru peristaltiky, 

pacient má uvolněné břišní svalstvo. Můžeme také použít lehkého bubnování na břicho 

špičkami prstů. Účinek se reflexně přenáší na střeva. Nikdy by nemělo dojít k potlačení 

defekačního reflexu. Dbáme na pravidelné vyprazdňování střeva (Kapounová, 2007, 

Leibold, 1996). 
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5.8.3 Problematika vylučování močového měchýře 

Permanentní močový katétr. Sestra může být pacientovi v rámci rehabilitačního 

ošetřování nápomocna při jeho odstraňování. Ve spolupráci s pacientem provádí trénink 

močového měchýře, který spočívá v jeho uzavírání na dvě až čtyři hodiny během dne. 

Tento trénink pomáhá pacientovi dosáhnout pravidelného vyprazdňování měchýře  

po odstranění katétru. Pacientovi také doporučujeme cviky na posílení svalů pánevního 

dna, protože pacienti, kteří mají katétr zaveden delší dobu, mohou ztratit tonus svalstva 

močového měchýře a po odstranění katétru mohou mít těžkosti se znovuzískáním 

kontroly nad močením. Samotnému vyprázdnění moči můžeme napomoci například 

zvukem tekoucí vody, studeným obkladem, tlakem na břišní krajinu, dostatkem tekutin, 

vysazením na toaletu (Kalvach, 2007, Schmidtová, 2005).  

Nácvik automatického měchýře – Grédeho manévr. Používáme zejména 

u pacientů s reflexní inkontinencí, ke které dochází po traumatické míšní lézi. Zde 

dochází k poruše funkce močového měchýře, kdy je ztraceno volní ovládání. Hlavním 

úkolem je nácvik tzv. automatického měchýře, což znamená schopnost reflexního 

močení v pravidelných 2 až 3 hodinových intervalech. Technika nácviku spočívá 

v uvolnění spasticity vibrací břišní stěny nebo poklepem nad symfýzou konečky prstů, 

malíkovou hranou ruky nebo pěstí. Poloha je u mužů na boku nebo na zádech 

s pokrčenými dolními končetinami a zvednutou podpěrkou. U žen to je poloha  

na zádech. Později se může pacient naučit vyprazdňovat vsedě. Pacient zatlačí pěstí  

do břišní stěny nad symfýzou směrem dozadu a dolů. Další způsob, který může pacient 

využít je hluboký předklon s hlubokým výdechem, musí být ale funkční břišní svalstvo 

a břišní lis. Další pokus o vyprázdnění provádíme až za dvě hodiny, třebaže mezitím 

někdy dochází k samovolnému odtoku moči. Interval postupně prodlužujeme až na tři 

hodiny. Při tomto způsobu nedochází k dokonalému vyprázdnění močového měchýře  

a vzniká riziko infekce močových cest. Proto se v poslední době prosazuje metoda čistá 

intermitentní katetrizace. Pacient se učí provádět autokatetrizaci. Frekvenci  

a pravidelné kontroly určuje urolog (Kapounová, 2007, Švestková, 2005, ročník 6/4). 
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5.8.4 Bazální stimulace 

Ne všichni pacienti, obzvláště ti, kteří jsou hospitalizováni na jednotkách 

intenzivní péče, se nacházejí ve stavu, kdy mohou komunikovat verbálně. Bazální 

stimulace vychází z toho, že každý člověk, ať už je jakkoli postižen je schopen v  každé 

situaci vnímat alespoň některým ze svých smyslů. Vždy je schopen komunikovat. 

Autorem konceptu je prof. Dr. Andreas Frohlich. Do ošetřovatelské péče tento koncept 

přenesla prof. Christel Bienstein.  

Bazální stimulace je koncept, který podporuje v nejzákladnější rovině lidské 

vnímání. Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smyslových orgánů, které má již  

od narození. Díky smyslům vnímáme sami sebe a okolí. Pro člověka jsou důležité 

podněty, které aktivují organismus. Jako podnět je chápana každá změna vnitřního nebo 

vnějšího prostředí, která působí na neuron. Působení podnětu se nazývá stimulace. 

Cílenou stimulací uložených vzpomínek lze znovu aktivovat činnost. Člověk musí mít 

trvalý přísun podnětů. Lidský mozek má funkci plasticity. Poškozené struktury mohou 

nabýt znovu svých funkcí, popř. jiné oblasti mozku mohou převzít jejich funkce. Cílem 

stimulace je to, aby pacient dokázal vnímat vlastní tělo, podporoval rozvoj vlastní 

identity, vnímal okolní svět, komunikoval se svým okolím, zvládnul orientaci 

v prostoru, čase a zlepšily se funkce organismu. Předpokladem kvalitní stimulace je 

získání autobiografické anamnézy, formulace reálných cílů a správné vyhodnocení 

reakce pacienta na prováděnou stimulaci. Důležitá je integrace příbuzných nebo 

blízkých přátel do péče o pacienta.  

Prvky bazální stimulace: somatická - dotek, vestibulární - pohyby hlavy, 

vibrační, optická - zrakové vjemy, auditivní - sluchové vjemy, taktilně-haptická - 

poznávání známých předmětů pomocí doteku, olfaktorická - pachové vjemy, orální.  

Detailní rozebrání jednotlivých prvků není účelem této práce. V rehabilitačním 

ošetřování se lze v této oblasti inspirovat. Jsou zde popsány základy správného doteku  

a empatického zacházení s pacientem (Friedlová, 2007). 
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6. Specifika rehabilitačního ošetřování u jednotlivých onemocnění 

Amputace končetin – V rámci rehabilitačního ošetřování je důležitá prevence 

kontraktur. Pacienta i sestru rehabilitační pracovník seznamuje s tím jak pahýl správně 

polohovat. V časné fázi sestra nesmí pahýl podkládat polštářkem. Pahýl formujeme 

pomocí bandáže. Důležitý je včasný a správný nácvik nasazování protézy a lokomoce. 

Po zhojení pahýlu a odstranění stehů je nutné začít pahýl postupně otužovat (sprcha, 

poklep prsty, poklep pěstí, tření). Zhojený pahýl se musí denně omývat. Významná role 

sestry je i v oblasti aktivizace pacienta. Pozor při nácviku s podpažními berlemi hrozí 

riziko komprese nervů v podpažní jamce (Klusoňová, 2005, Votava, 1997). 

Operační zákroky na hrudníku a v břišní oblasti – U hrudních operací nastává 

vždy porucha dýchání na operované straně. Příčinou může být reflexní útlum pohybů, 

spazmus při bolestech a přímé poškození hrudní stěny operačním přístupem. Nácvik 

rehabilitace začínáme již během předoperační přípravy. Po operaci již první den musí 

pacient odkašlávat, i když to provokuje bolest. Co nejdříve pacient nacvičuje cílené 

dýchací pohyby. Po operaci v břišní krajině se můžeme setkat se snížením střevní 

peristaltiky, reflexní poruchou močení, bolestivostí. Při vykašlávání nesmí pacient 

zapomínat na fixaci jizvy.(Kristiníková, 2006, Votava, 1997).  

Péče o jizvu – Okolí jizvy ošetřujeme měkkou technikou uvolňování kůže  

a podkoží. Po odstranění stehů tuto techniku používáme i na zhojenou jizvu. Používáme 

nedráždivou mast a pracujeme bříšky prstů nebo používáme techniku míčkování 

(Kristiníková, 2006).  

Totální endoprotéza kyčelního kloubu – Mezi starší populací je mnoho lidí, 

kterým byla provedena náhrada kyčelního kloubu. Tito pacienti se mohou pro jiná 

onemocnění dostat do péče, kteréhokoli oddělení. Sestra by tedy měla znát základní 

pravidla pro zacházení s těmito pacienty. Dolní končetina nesmí být přetěžována, aby 

životnost totální endoprotézy byla co nejdelší. Zátěž operované končetiny určuje lékař. 

Pacient nejdříve chodí s plným odlehčením operované končetiny a postupně dochází ke 

zvyšování zátěže operované končetiny. Plná zátěž bývá většinou povolena podle typu 

endoprotézy a celkové kondice pacienta zhruba po třech až šesti měsících. Pokyny, 

které by sestra měla znát: pacient má zakázáno křížení operované končetiny přes střední 
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čáru, pacient nesmí dávat nohu přes nohu, nepřetáčet operovanou dolní končetinu 

špičkou dovnitř, poloha kyčelního kloubu nesmí přesahovat devedesát stupňů. Pozor  

na sed v nízkých křeslech. V případě potřeby použít nástavec na záchodovou mísu. 

Neprovádět dřep. Je-li nutný hluboký předklon, pak s oporou o ruku a sunutí operované 

končetiny do zanožení (Klusoňová, 2005, Kristiníková, 2006). 

Akutní koronární syndromy – Dlouhodobý klid na lůžku je zbytečný a rizikový. 

Hlavním smyslem je zabránit problémům z imobility a připravit ho na běžné denní 

aktivity. První den se doporučuje klid na lůžku a lehká dechová rehablitace. Dále se 

pokračuje v dechové rehabilitaci a přidává se cvičení dorso-plantární flexe nohy. Poté 

doplňujeme aktivní cvičení na lůžku, a posazování pacienta se svěšenými dolními 

končetinami z lůžka. Následující den přistupujeme k postavení u lůžka. Pokud vše 

pacient dobře toleruje, začínáme trénovat krátkou chůzi po pokoji. Čtvrtý až šestý den 

rehabilitace je pacient zpravidla přeložen na standardní oddělení. Můžeme vyzkoušet 

chůzi do schodů a ze schodů. Průměrná doba hospitalizace je sedm až dvanáct dní.  

Indikace k přerušení cvičení jsou subjektivní potíže (dušnost, stenokardie, 

únava), arytmie, ischemické EKG změny. Vzestup srdeční frekvence o 15 až 20 tepů  

za minutu oproti klidu. Vzestup srdeční frekvence nad 120 tepů za minutu u starších  

nad 150 tepů za minutu. Pokles systolického tlaku o 10 až 15 mmHg. Vzestup 

systolického tlaku o 20 až 25 mmHg oproti klidu. Překročení systolického tlaku nad 170 

u starších a nad 190 u dospělých. Překročení diastolického tlaku nad 110. Při výskytu 

těchto problémů fyzioterapeut cvičení přeruší, a pokud se hodnoty nevrátí  

pod stanovené limity ani do pěti minut informuje o tom lékaře. Při další cvičební 

jednotce volí zátěž nižší (Maršálek, 2007).  

Cévní mozkové příhody – V akutním stádiu pacienta polohujeme a pohybujeme 

postiženými končetinami ve všech kloubech. Jakmile je pacient schopen spolupráce, 

pokračujeme s aktivním cvičením. Když se pacient dále motoricky nezlepšuje, můžeme 

se zaměřit na ergoterapii a na úpravu prostředí, které budeme přizpůsobovat potřebám 

pacienta. Základním cílem je dosáhnout pacientovy nezávislosti při jídle, hygienických 

úkonech a snížit co nejvíce jeho závislost na další osobě. 
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Pacienti s hemiparézou - Správné postupy ošetřování a aktivizace pacienta 

v časné fázi jsou nejlepšími preventivními prostředky rozvoje nežádoucích změn  

a neúspěchů léčby (spasticita, bolestivé rameno, otoky horních končetin, strach 

z pohybu, psychické změny). Nejdůležitější roli ve zdravotnickém týmu sehrává sestra  

u lůžka, ketrá zajišťuje rehabilitační ošetřování 24 hodin denně.  Hlavní sesterské 

zásady v péči o hemiparetika: 

� sestra, ostatní personál i rodina přistupují k lůžku ze strany postižení, napomáhá 

to pacientovi uvědomovat si postiženou stranu, 

� noční stolek stojí na straně postižení z důvodu snadnější dostupnosti pro zdravou 

končetinu, 

� pokud je to potřeba měníme polohu každé dvě až tři hodiny, správně ukládáme 

končetinu – prevence rozvoje spasticity, komplikací a sekundárních změn, 

� sestra vyžaduje spoluúčast, aktivitu pacienta při denních činnostech, 

� zajištění dostupných technických a materiálních pomůcek (kvalitní postel, 

polohovací pomůcky, pomůcky k hygieně, sebesycení), 

� sestra vytváří atmosféru pohody a jistoty, na pacienta nespěchá, je klidná, 

usměvavá, podporuje pacienta, 

� sestra úzce spolupracuje s rodinou a ostatními členy týmu. 

Zacházení s nehybnou horní končetinou, je důležitou prevencí spasticity  

a bolestivého ramene. Pacient se učí sepnout ruce propletením prstů tak, aby palec 

postižené ruky byl nahoře. Sepnuté ruce táhne do předpažení, až dojde k vysunutí 

ramene a lopatky vpřed. Pacient pak vede pohyb nahoru do vzpažení. Lokty musí být 

stále natažené a dlaně přitisknuty k sobě. Pacient tyto pohyby provádí několikrát denně.  

Chronický pacient. Pacienti v pozdní fázi mají už zafixované pohybové návyky 

a dovednosti. Většinou nejsou schopni tyto stereotypy měnit. Sestra proto vytváří 

podmínky, na které je pacient zvyklý a poskytuje přiměřenou pomoc. Tlumení spasticity 

můžeme provádět kartáčkem nebo drsnější žinkou nad svaly antagonistů spastických 

svalů. Uvolnění vyvolává i masáž. (Klusoňová, 2005, Carraro, 2002). 
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7. Cíle práce a hypotézy 

7.1 Cíle práce 

Cíl 1: Zjistit postoj sester pracujících na oddělení intenzivní péče k rehabilitačnímu  

            ošetřování.  

Cíl 2: Zjistit znalosti sester pracujících na oddělení intenzivní péče o rehabilitačním  

            ošetřování. 

Cíl 3: Zjistit, zda sestry na oddělení intenzivní péče správně polohují z hlediska      

            rehabilitačního ošetřování. 

 

7.2 Hypotézy 

H1: Sestry pracující na oddělení intenzivní péče mají pozitivní postoj  

          k rehabilitačnímu ošetřování, který se projevuje jejich aktivním zájmem o toto  

          téma (spolupráce s fyzioterapeuty a pacientem, studium odborné literatury, účast  

          na odborných konferencích, absolvování odborných kurzů). 

H2: Sestry pracující na oddělení intenzivní péče mají znalosti o rehabilitačním  

         ošetřování. 

H3:  Sestry pracující na oddělení intezivní péče polohují pacienty správně z hlediska  

         rehabilitačního ošetřování.  
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8. Metodika práce 

8.1 Použitá metoda šetření 

Ke zpracování praktické části naší diplomové práce byl použit kvantitativní 

výzkum. Technika sběru dat byla provedena pomocí dotazníku (Příloha 1). Dotazník byl 

vytvořen na základě získaných znalostí z odborné literatury a zkušeností z mé praxe. 

Dotazník obsahoval 21 otázek. Byl zcela anonymní a dobrovolný. Otázky byly 

koncipovány jako uzavřené, polootevřené a otevřené. První oblast dotazníku se týkala 

charakteristiky výzkumného souboru. Druhá se zaměřila na postoj sester 

k rehabilitačnímu ošetřování. Třetí oblast tvořily otázky týkající se polohování. Čtvrtá 

oblast zjišťovala znalosti sester o rehabilitačním ošetřování. Poslední otázka byla zcela 

otevřená, zde měly sestry možnost vyjádřit svůj názor související s rehabilitačním 

ošetřováním.  

Výzkumné šetření bylo doplněno o pozorování. Pozorování bylo provedeno 

skrytou formou. Výsledky pozorování byly zaznamenány do pozorovacího archu 

(Příloha 2). Pozorovací arch byl sesteven z jednoduchých otázek, kdy sestry hodnotily 

jednotlivé vybrané prvky při polohování u imobilního pacienta na zádech a na boku.  

Na tyto otázky odpovídaly zaškrtnutím možnosti ano či ne. Sestry hodnotily polohování 

stejného pacienta dvakrát denně dopolodne a odpolodne při výše zmiňovaných 

polohách. Dvakrát denně toto pozorování probíhalo u stejného pacienta z důvodu 

zjištění, zda je pacient v této poloze uložen úmyslně, anebo výjimečně. Sestry, které 

hodnotily své kolegyně, pracovaly na stejném oddělení intenzivní péče, kde byly 

rozdány dotazníky. Sestry pozorování prováděly dobrovolně. Před zahájením 

pozorování byly poučeny o tom, co která otázka znamená a jak by měla vypadat 

příslušná poloha. Poté bylo vyzkoušeno, jak sestry pacienty hodnotí, zda se jim stejně 

napolohovaný pacient jeví stejně a shodují se ve svých odpovědích.  

Výzkumné šetření bylo provedeno během měsíce dubna roku 2010. 

 

8.2 Charakteristika zkoumaného souboru 

Dotazníky byly rozdány do 6 pražských nemocnic na oddělení intenzivní péče. 

Jednalo se o Ústřední vojenskou nemocnici Praha, oddělení intenzivní péče (ICU)  
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a ARO. Dále o Vinohradskou nemocnici Praha, oddělení metabolické JIP a ARO. 

Nemocnici Na Františku, oddělení interní a chirurgické JIP a ARO. Nemocnici  

Na Homolce oddělení cévní a neurochirurgické JIP a ARO. Fakultní nemocnici  

v Motole na oddělení neurologické JIP. Dotazníky a pozorování bylo provedeno  

se souhlasem náměstkyně pro ošetřovatelskou péči jednotlivých nemocnic. Oddělení 

byla vybraná dle toho, kde byly staniční sestry ochotné nechat mě provést mé šetření. 

Dotazníků bylo rozdáno 200. Ochota sester vyplňovat dotazníky byla spíše negativní. 

Vyplněných dotazníků se mi vrátilo 137 (68,5%). Pro neúplné vyplnění bylo vyřazeno  

8 dotazníků. Výzkumný soubor tedy tvořilo 129 respondentů. Respondenty byly sestry 

pracující na jednotce intenzivní péče. 

Pozorování probíhalo u imobilních pacientů hospitalizovaných na jednotkách 

intenzivní péče. Účelem pozorování bylo sledovat sestry, jak tyto pacietny polohují  

na zádech a na boku. Celkově bylo pozorováno 14 sester. Záznam pozorování byl 

prováděn dvakrát denně, takže jsem pracovala s osmnácti výslednými záznamy.  

 

8.3 Zpracování výsledků 

Třídění dotazníků probíhalo ručně. Data získaná pomocí dotazníku i pozorování 

byla zpracována v počítačovém programu Microsoft Excel operačního systému 

Windows XP. Při zpracování jsme data nejdříve uspořádali, graficky znázornili a až 

poté zhodnotili. V grafickém provedení byly využity sloupcové grafy. Výsledky zde 

byly vyjádřeny procentem. Otázky, kdy sestry měly možnost zaškrtnutí více odpovědí, 

byly zpracovány do tabulek, kde byla uvedena absolutní i relativní četnost odpovědí. 

Pozorování bylo znázorněno pomocí tabulek. Po zjištění konkrétních výsledků jsme 

provedli srovnání získaných dat z dotazníků a pozorování, abysme zjistili, zda sestry 

mají znalosti a zda podle toho pacienty polohují. Porovnávali jsme prostřednictvím 

relativních ukazatelů. Pro zajímavost jsme provedli také porovnání výsledků, které 

nebyly až tak jednoznačné. Zjišťovali jsme, zda existuje nějaká závislost odpovědí dle 

vzdělání a dle délky praxe ve zdravotnictví. 
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9. Výsledky 

Výsledky jsou zpracovány od 129 dotazovaných respondentů, což činí 100%. 

Grafy a tabulky pracují s tímto celkovým počtem respondentů, pokud není uvedeno 

jinak. Popisky grafů i tabulek pracují s relativní a absolutní četností odpovědí. 
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Graf 1 Věková skupina respondentů 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Graf 1 znázorňuje věkovou skupinu respondentů. Nejvíce byla zastoupena 

věková skupina 26 až 35 let v počtu 58 (44,96%) sester.  Poté následovala věková 

skupina do 25 let, která obsahovala 47 (36,43%) sester. Věkovou skupinu 36 až 45 let 

tvořilo 18 (13,95%) sester a poslední skupina 46 let a více měla nejméně sester a to  

6 (4,65%). 
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Graf 2 Vzdělání respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Graf 2 vypovídá o vzdělání respondentů. Jako nejvyšší dosažené vzdělání 51 

sester (39,54%) uvádí střední zdravotnickou školu. Vyšší odborné vzdělání  

a vysokoškolské vzdělání má shodně v obouch skupinách 39 (30,23%) sester. 
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Graf 3 Délka praxe ve zdravotnictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Graf 3 sděluje, jak dlouho sestry již ve zdravotnictví pracují. Méně než jeden rok 

ve zdravotnictví pracuje 13 (10,08%) sester.  Největší skupinu tvoří sestry, které jsou 

v praxi jeden až pět let v počtu 47 (36,43%). Šest až deset let pracuje ve zdravotnictví 

34 (26,36%) sester a o 1 více tedy 35 (27,13%) jich pracuje více jak 10 let.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 55 

94,57%

3,10% 2,33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1ano ne nevím

Graf 4 Uplatnitelnost rehabilitačního ošetřování v intenzivní péči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Graf 4 vyjadřuje názor sester na to, zda je rehabilitační ošetřování uplatnitelné 

na oddělení intenzivní péče. Ze 129 (100%) sester si jich 122 (94,57%) myslí, že 

rehabilitační ošetřovaní je na těchto odděleních uplatnitelné, 4 (3,10%)  

si myslí, že není potřebné a 3 (2,33%) neví. 
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Graf 5 Stupeň důležitosti rehabilitačního ošetřování v intenzivní péči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Graf 5 ukazuje na jaké stupnici důležitosti je pro sestry rehabilitační ošetřování 

v intenzivní péči. Sestry si v této otázce vybíraly důležitost dle stupnice, kdy 1 

znamenala, že rehabilitační ošetřování je důležité, tuto možnost zvolilo nejvíce sester  

a to 97 (75,19%) sester. Spíše ano bylo přirazeno číslu 2 a to označilo 27 (20,93%) 

dotazovaných. Číslu 3 odpovídala možnost nevím a tu si vybraly 2 (1,55%) sestry. 

Odpověď spíše ne, která byla na stupnici 4, si zvolily 3 (2,33%) sestry a poslední stupeň 

5 nebyl označen žádnou sestrou. 
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Graf 6 Četba odborné literatury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Graf číslo 6 říká, zda si sestry rozšiřují znalosti ohledně rehabilitačního 

ošetřování studiem odborné literatury. Odpověď ne označilo 91 (70,54%) sester  

a odpověď ano 38 (29,46%) sester. 

 

Graf  7 Účast na odborných seminářích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Graf 7 znázorňuje, zda se sestry účastní odborných seminářů, které se týkají 

rehabilitačního ošetřování. Na tyto semináře dochází 36 sester (27,91%) a 93 (72,09%) 

ne. 
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Graf 8 Absolvování odborného kurzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:vlastní 

Graf 8 vyjadřuje, kolik sester absolvovalo odborný kurz týkající se 

rehabilitačního ošetřování. Většina sester, přesně 87 (67,44%) se jich žádného kurzu 

nezúčastnila a 42 (32,56%) sester nějaký kurz absolvovala. 

 

Graf 9 Typ odborného kurzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

Graf 9 úzce souvisí s Grafem 8 a vypovídá o tom, jaký druh kurzu týkající se 

rehabilitačního ošetřování sestry absolvovaly. V tomto případě 100% tvoří 42 sester, 

z kterých 39 (92,86%) podstoupilo kurz bazální stimulace a 3 (7,14%) mají přímo kurz 

rehabilitačního ošetřování. 
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Graf 10 Srovnání - získávání informací o rehabilitačním ošetřování dle dosaženého 

vzdělání 

Zdroj: vlastní 

 

 Graf 10 má poskytnout informace o tom, jak si sestry rozšiřují svoje znalosti  

o rehabilitačním ošetřování dle dosaženého vzdělání. Skupinu SZŠ zastupuje 51 

respondentů. VOŠ a VŠ obsahuje shodně 39 respondentů. Studium odborné literatury 

upřednostňují sestry s VŠ vzděláním 46,15%. Konferencí se v největším počtu účastní 

sestry se středoskolským vzděláním 35,29%  a odborný kurz nejvíce navštěvují sestry 

s VOŠ 48,72%.  
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Graf 11 Srovnání - získávání informací o rehabilitačním ošetřování dle délky 

praxe 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Graf 11 přináší infomace o tom, jak si sestry rozšiřují svoje znalosti  

o rehabilitačním ošetřování dle délky praxe. V dotazníku byla délka praxe rozčleněna 

celkem do čtyř kategorií, které mohly zdravotní sestry zvolit. První z nich byla délka 

praxe kratší než jeden rok. Jelikož tuto délku praxe zvolilo pouhých 13 dotazovaných 

sester, což ve srovnání s ostatními kategoriemi je nepatrné množství, byla tato kategorie 

vyřazena. První skupina jeden až pět let obsahovala 47 respondentů. Šest až deset let 

praxe měla 34 sester a skupina více jak deset měla o jednu více a to 35 sester. Četbu 

odborné literatury si sestry volí přibližně ve shodném počtu. Účast na odborných 

konferencích o něco více upřednosňují sestry s praxí více jak 10 let (37,14%). Odborný 

kurz nejvíce navštěvují sestry s praxí 6 až 10 let 52,94%.  
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Graf 12 Zájem sester o informace týkající se rehabilitačního ošetřování 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Graf 12 ukazuje to, zda by sestry pracující na oddělení intenzivní péče měly 

zájem o informace týkající se rehabilitačního ošetřování. Nové informace by chtělo 

získat 58 (44,96%) sester, 27 (34,11% ) je jich v této oblasti nerozhodné a 44 (34,11%) 

sester žádné další informace nevyžaduje. 
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Graf 13 Srovnání – zájem sester o informace týkající se rehabilitačního ošetřování 

dle dosaženého vzdělání 

Zdroj: vlastní 

 

 Graf 13 porovnává, zda sestry mají zájem o informace ohledně rehabilitačního 

ošetřování dle dosaženého vzdělání. Skupinu SZŠ zastupuje 51 respondentů. VOŠ a VŠ 

obsahuje shodně 39 respondentů. Největší zájem o informace mají vysokoškolsky 

vzdělané sestry 53,85%. Sestry se středoskolským vzděláním jsou nejvíce nerozhodné 

v tom, zda chtějí nové informace ohledně rehabilitačního ošetřování získat či ne 45,10% 

a také mají nejmenší zájem o tyto informace 35,29%. 
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Graf 14 Srovnání – zájem sester o informace týkající se rehabilitačního ošetřování 

dle délky praxe 

Zdroj: vlastní 

 

Graf 14 srovnává, zda sestry mají zájem o informace ohledně rehabilitačního 

ošetřování dle délky praxe. První skupina jeden až pět let obsahuje 47 respondentů. Šest 

až deset let praxe má 34 sester a poslední skupina více jak deset let má o jednu sestru 

více a to 35 respondentů. Největší zájem o nové informace mají sestry, které jsou 

v praxi šest až deset let 52,94%. Sestry pracující více jak deset let jsou v této otázce 

zhruba z poloviny nerozhodné 48,57%.  
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Graf 15 Rehabilitační ošetřování jako součást práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Graf 15 znázorňuje, jak sestry vnímají rehabilitační ošetřování. Největší počet 

dotazovaných 115 (89,15%) respondentů si myslí, že rehabilitační ošetřování je součástí 

práce sestry a ostatních členů týmu. Možnost odpovědi, že tato práce se týká pouze 

fyzioterepeutů nebo ergoterapeutů zvolilo 14 (10,85%) respondentů. Poslední možnost, 

že je to práce pouze sestry neoznačil nikdo. 
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Graf 16 Spolupráce s rodinou a blízkými pacienta při poskytování péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní 

Graf 16 sděluje četnost respondentů, kteří při poskytování ošetřovatelské péče 

spolupracují s rodinou a blízkými pacienta. Ano v této odpovědi zvolilo 108 (83,72%) 

sester a ne 21 (16,28%).  

 

Graf 17 Spolupráce s fyzioterapeuty a ergoterapeuty při poskytování péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 Graf 17 vyjadřuje to, zda sestry při poskytování ošetřovatelské péče spolupracují 

s fyzioterapeuty a ergoterapuety. Většina dotazovaných 119 (92,25%) s těmito 

pracovníky spolupracuje. Odpověď ne byla vybrána 10 (7,75%) respondenty. 
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Graf 18 Práce sestry ve volném čase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Tento graf informuje o tom, co sestry dělají ve svém volném čase, když nemají 

pracovně náročný den. Sestry měly upředňostnit jednu z odpovědí. Aktivizaci pacienta, 

pod kterou v dotazníku spadá odpověď, že sestry s pacientem komunikují, pasivně, 

aktivně cvičí, nechají mu prostor pro trénování sebepéče, označilo 72 (55,81%) sester. 

Detailní hygienu si zvolilo 32 (24,81%) sester. Možnost své vlastní odpovědi využilo 15 

(11,63%) dotazovaných, kde všichni v podobném znění napsaly, že tyto činnosti dělají 

všechny zhruba ve stejném poměru. Doplnění materiálu bylo označeno 10 (7,75%) 

sestrami. 

 

 

 



 

 67 

64,34%

33,33%

2,33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1sou část ošet řovatelské pé če
práce fyzioterapeuta
aktivní cvi čení dle ordinace léka ře

Graf 19 Definice rehabilitačního ošetřování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Graf 19 vypovídá o tom, co si sestry myslí, že je rehabilitační ošetřování. Jako 

součást ošetřovatelské péče, kdy se setra snaží všemi dostupnými prostředky zabránit 

vzniku sekundárních změn a komplikací to bere 83 (64,34%) respondentů. To, že 

rehabilitační ošetřování je součást práce fyzioterapeuta nebo egroterapueta a nespadá  

do základních kompetencí sestry, si myslí 43 (33,33%) dotazovaných. Odpověď, že je 

to aktivní cvičení dle ordinace lékaře si zvolily 3 (2,33%) sestry.  
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Graf 20 Prvky rehabilita čního ošetřování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Graf 20 sděluje, co se sestry domnívají, že jsou prvky rehabilitačního ošetřování. 

Polohování, pasivní pohyby, dechová cvičení, aktivní cvičení, vertikalizace, nácvik 

soběstačnosti a nácvik vyprazdňování označilo 126 (97,67%) sester a možnost, že je to 

léčebná tělesná výchova, ergoterapie, fyzikální léčba označily zbylé 3 (2,33%) sestry. 
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Graf 21 Definice imobilizačního syndromu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Graf 21 znázorňuje to, co sestry pracující na intenzivní péči označily jako 

základní definici imobilizačního syndromu. Zde se shodla naprostá většina sester. Bylo 

jich 127 (98,45%) a označily odpověď, která definuje imobilizační syndrom jako 

syndrom, kterým organismus reaguje na klidový režim na lůžku a projevuje se 

různorodými poruchami řady orgánů. To, že je to syndrom, ke kterému dochází  

při nedostatečné péči zdravotnických pracovníků a projevuje se zanedbaným vzhledem 

pacienta, špatnými laboratorními výsledky krve si myslí 2 (1,55%) sestry. Poslední 

možnost nebyla označena žádným respondentem. 
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Graf 22 Vliv dlouhodobě uložené končetiny 
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Zdroj: vlastní 

 

 Graf číslo 22 zmiňuje, co může způsobit dlouhodobě uložená končetina. 

Zkrácení svalů až kontraktury, které negativně ovlivňují postavení kloubu, si vybralo 

123 (95,35%) sester. Krátkodobé omezení hybnosti, které se při aktivním pohybu do 24 

hodin upraví, označilo 5 (3,88%) dotazovaných sester a odpověď, že takto uložená 

končetina může způsobit atrofii, zarudnutí, edém a bolestivost pokrčené končetiny si 

zvolila 1 (0,77%) sestra. 
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Graf 23 Doba změny polohy pacienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Výše uvedený graf vypovídá o tom, po jakou dobu se pacient nachází ve stejné 

poloze. Výrazná převaha sester 124 (96,12%) polohuje pacienta po 2 až 3 hodinách.  

Pouze na žádost lékaře nebo pacienta polohuje 5 (3,88%) sester. Jinou odpověď 

neoznačil žádný respondent. 
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Graf 24 Rozvaha sestry při polohování pacienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 V grafu číslo 24 najdeme informace o tom, na co by sestry měly při polohování 

pacienta myslet. Sestrám zde byla nabídnuta odpověď, že všechny možnosti jsou 

správné. Tuto odpověď označilo 115 sester. Prevence dekubitů zvolilo 9 (6,98%) sester, 

pohodlí pacienta 3 (2,32%) a zda je poloha přizpůsobená tomu, aby pak pacient mohl 

sedět, stát a chodit si vybraly 2 (1,55%) sestry. 
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Graf 25 Polohování na antidekubitní matraci 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Zdroj: vlastní 

 

 Graf 25 informuje o tom, zda si sestry myslí, že je pacienty umístěné  

na antidekubitní matraci důležité polohovat. Ano označilo 100 (77,52%), ne 19 

(14,73%) a nevím 10 (7,75%) respondentů. 
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Graf 26 Srovnání – Polohování na antidekubitní matraci dle dosaženého vzdělání 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Graf 26 srovnává, zda si sestry myslí, že je důležité polohovat pacienta  

na antidekubitní matraci dle dosaženého vzdělání. Skupinu SZŠ zastupuje 51 

respondentů. VOŠ a VŠ obsahuje shodně 39 respondentů. V této otázce si sestry se 

středoškolským vzděláním v nejmenším počtu myslí, že je pacienty nutné polohovat 

72,54% a jsou také nejvíce nerozhodné 13,73%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,54%

79,49% 82,05%

13,73%

17,95%

12,82% 13,73%

2,56%5,13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ano ne nevím

SZŠ VOŠ VŠ



 

 75 

Graf 27 Srovnání – Polohování na antidekubitní matraci dle délky praxe 

 

Zdroj: vlastní 

 

Graf 27 srovnává, zda si sestry myslí, že je důležité polohovat pacienta  

na antidekubitní matraci dle délky praxe. První skupina jeden až pět let obsahuje 47 

respondentů. Šest až deset let praxe má 34 sester a poslední skupina více jak deset let 

má 35 sester. Skupina sester, která je v praxi 6 až 10 let si nejvíce myslí, že pacienta 

umístěného na antidekubitní matraci není nutné polohovat. 
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Graf 28 Správné polohování pacienta a jeho budoucnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Graf 28 ukazuje, čemu zabráníme správným napolohováním pacienta. Naprostá 

většina 124 (96,12%) sester si myslí, že zabráníme vzniku deformací, kontrakturám, 

dekubitům, zlepšíme plicní ventilaci, stimulujeme pacienta a 5 (3,88%) si myslí, že 

zabráníme pouze vzniku dekubitů a rozvoji celkové infekce. 
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Graf 29 Poloha imobilního pacienta na zádech - dotazník 
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Zdroj: vlastní 

 

Graf 29 znázorňuje, na co sestry myslí při polohování imobilního pacienta záda. 

Z celkového počtu respondentů 129 (100%) jich 107 (82,95%) myslí na to, aby byla 

zachována přirozená osa páteře. Zda jsou kolena prověšena bere v úvahu 103 (79,84%) 

sester a to, zda jsou plosky nohou v pravém úhlu k bérci, jich označilo 95 (73,64%). 

Na to, zda jsou ramena předsunutá, myslí 68 (52,71%) sester a pouze o 3 méně 

(50,39%) myslí na to, aby čéšky směřovaly ke stropu. To aby zápěstí nebylo zalomené 

označilo 51 (39,53%) sester a že je důležité, aby při poloze na zádech dlaně směřovaly 

ke stropu, si vybralo 13 (10,08%) dotazovaných respondentů. 
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Graf 30 Srovnání dle dosaženého vzdělání – poloha imobilního pacienta na zádech  

 

Zdroj: vlastní 

 

 Graf 30 srovnává, co si sestry myslí, že je důležité při polohování imobilního 

pacienta na záda dle dosaženého vzdělání. Skupinu SZŠ zastupuje 51 respondentů. VOŠ 

a VŠ obsahuje shodně 39 respondentů. Z označených odpovědí v dotazníku vyplývá, že 

nejlepší informace o správném polohování mají sestry s nejvyšším dosaženým 

vzděláním a nejhorší sestry s nejnižším dosaženým vzděláním. 
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Graf 31 Srovnání dle délky praxe – poloha imobilního pacienta na zádech 

 

Zdroj:vlastní 

 

 Graf 31 srovná to, co si sestry myslí, že je důležité při polohování imobilního 

pacienta na záda dle délky praxe. První skupina jeden až pět let obsahuje 47 

respondentů. Šest až deset let praxe má 34 sester a poslední skupina více jak deset let 

má 35 sester. Výsledky v této oblasti nejsou zcela jednoznačné a nelze tedy říci, zda 

sestry s delší praxí mají lepší znalosti v polohování pacienta. V každé oblasti vyniká 

jina skupina. 
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Graf 32 Poloha imobilního pacienta na boku - dotazník 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Graf 32 vypovídá o tom, na co sestry myslí při polohování imobilního pacienta 

na bok. Přirozenou osu páteře označilo 112 (86,82%) sester. Na to, aby vrchní dolní 

končetina nepřepadávala a nedocházelotak  k vytočení kyčle, myslí 85 (65,89%) sester. 

Spodní horní končetinu, která by měla být v lokti v semiflexi, si jich vybralo 73 

(56,59%). Možnost, že mají být plosky nohou v pravém úhlu k bérci, byla označena 46 

(35,66%) respondenty. To, aby spodní dolní končetina byla v prodloužení trupu, 

označilo 44 (34,11%) sester a na to, aby bylo zápěstí relativně v rovném postavení 

s předloktím jich myslí 42 (32,56%).  
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Graf 33 Srovnání dle dosaženého vzdělání – poloha imobilního pacienta na boku 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Graf 33 srovnává, co si sestry myslí, že je důležité při polohování imobilního 

pacienta na bok dle dosaženého vzdělání. Skupinu SZŠ zastupuje 51 respondentů. VOŠ 

a VŠ obsahuje shodně 39 respondentů. I v této oblasti polohování vyšlo, že sestry 

s vysokoškolským vzděláním mají nejvíce označených správných odpovědí a sestry 

s nejnižším vzděláním mají ve většině případů označeno nejméně odpovědí.  
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Graf 34 Srovnání dle délky praxe – poloha imobilního pacienta na boku 

Zdroj: vlastní 

 

 Graf 34 srovnává, co si sestry myslí, že je důležité při polohování imobilního 

pacienta na boku dle délky praxe. První skupina jeden až pět let obsahuje 47 

respondentů. Šest až deset let praxe má 34 sester a poslední skupina více jak deset let 

má 35 sester. V této otázce nebyly až tak výrazné rozdíly v odpovědích. Výsledky nám 

zde ukazují, že nejlépe jsou na tom ohledně znalostí při polohování pacienta na bok 

sestry s délkou praxe 1 až 5 let a nejhůře sestry, která pracují v nemocnici více jak 10 

let. 
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Tabulka 1 Poloha imobilního pacienta na zádech – pozorování 
 

Poloha imobilního pacienta na zádech 

Absolutní četnost Relativní četnost  

Ano Ne Ano Ne 

Záznam v dokumentaci 19 9 67,86% 32,14% 

Bezpečná poloha pro pacienta 22 6 78,57% 21,43% 

Dostatek polohovacích pomůcek 20 8 71,43% 28,57% 

Hlava v rovném postavení s páteří 24 4 85,71% 14,29% 

Zápěstí v rovném postavení 22 6 78,57% 21,43% 

Palec horní končetiny v opozici 8 20 28,57% 71,43% 

Předsunutá ramena 5 23 17,86% 82,14% 

Směřují čéšky ke stropu 25 3 89,29% 10,71% 

Prověšená kolena 5 23 17,86% 82,14% 

Přepadávají špičky 7 21 25,00 75,00% 

Dotýká se nějaká část pacienta postele 5 23 17,86% 82,14% 

Zdroj: vlastní 

 Tabulka číslo 1 vyjadřuje výsledky pozorování u imobilního pacienta při poloze 

na zádech. Celkový počet pozorování pracoval s 28 záznamy (100%). Zápis  

do dokumentace o probíhajícím polohování byl proveden devatenáckrát (67,86%). 

Poloha pro pacienta nebyla bezpečná šestkrát (21,43%). Nedostatek pomůcek byl 

v osmi situacích (28,57%).  Hlava v rovném postavení s páteří byla zachována dvacet 

čtyřikrát (85,71%). Zápěstí nebylo zalomené v dvaceti dvou případech (78,57%). Palec 

na horní končetině v opozici byl zapolohován osmkrát (28,57%). K předsunutí ramen 

došlo pětkrát (17,86%). Čéšky ke stropu směřovaly ke stropu v dvaceti pěti případech 

(89,29%). Prověšená kolena byla pětkrát (17,86%). Plosky nohou v pravém úhlu k bérci 

byly zapolohovány pouze sedmkrát (25%) a v pěti (17,86%) případech se nějaká část 

těla pacienta dotýkala postele.  



 

 84 

Tabulka 2 Polohování imobilního pacienta na boku - pozorování 
 

Poloha imobilního pacienta na zádech 

Absolutní četnost Relativní četnost  

Ano Ne Ano Ne 

Záznam v dokumentaci 21 7 75,00% 25,00% 

Bezpečná poloha pro pacienta 26 2 92,86% 7,14% 

Dostatek polohovacích pomůcek 20 8 71,43% 28,57% 

Přirozená osa páteře 22 6 85,71% 14,29% 

Zápěstí v rovném postavení 15 13 53,57% 46,43% 

Palec horní končetiny v opozici 12 16 42,86% 57,14% 

Vrchní končetina podložena 

polštářem 

16 12 57,14% 42,86% 

Loket horní končetiny v semiflexi 14 14 50,00% 50,00% 

Spodní dolní končetina v prodloužení 

trupu 
12 16 42,86% 57,14% 

Vrchní dolní končetina před trupem 

podložena polštářem 
18 10 64,29% 35,71% 

Přepadávají špičky 12 16 42,86% 57,14% 

Dotýká se nějaká část postele 6 22 14,29% 85,71% 

Zdroj: vlastní 

 Tabulka 2 znázorňuje výsledky pozorvání u polohy imobilního pacienta na boku. 

Také pracuje s celkovým početem 28 záznamů (100%). Při této poloze byl záznam  

do dokumentace proveden dvacet jedenkrát (75%). Poloha pro pacienta nebyla 

bezpečná dvakrát (7,14%). Nedostatek pomůcek byl shodně jako v poloze na zádech 

v osmi situacích (28,57%). Přirozená poloha páteře nebyla zachována šestkrát 

(14,29%). Zápěstí v relativně v rovné poloze s předloktím bylo pozorováno patnáckrát 
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(53,57%). Palec horní končetiny v opozici, jako by držel míček, byl zaznamenán 

dvanáctkrát (42,86%). Napolohování vrchní dolní končetiny, tak aby nepřepadávala  

a byla dostatečně podložena polštářem, bylo provedeno šestnáctkrát (57,14%). Loket 

spodní horní končetiny byl v semiflexi uložen ve 14 případech (50%). Spodní dolní 

končetina byla správně v prodloužení trupu umístěna dvanáctkrát (42,86%). Vrchní 

dolní končetina byla podložena polštářem v osmnácti situacích (64,29%). Přepadávající 

špičky byly zaznamenány dvanáctkrát (42,86%) a v šesti případech (14,29%) se 

dotýkala nějaká část pacienta postele.  
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Graf 35 Srovnání vědomostí sester a pozorování imobilního pacienta při poloze  

na zádech 

Zdroj: vlastní 

 Graf 35 porovnává výsledky zjištěné v dotazníku, kdy sestry odpovídaly  

na otázku, co si myslí, že je důležité dodržovat při polohování imobilního pacienta  

na záda a to zda to v praxi skutečně dodržují. Dotazník pracoval se 129 respondenty 

a pozorování s 28 záznamy. Na přirozenou osu páteře myslí 82,96% sester a při 

polohování to bylo zachováno v 85,71% případech. Na to, aby kolena nebyla prověšená 

myslí 79,84% sester a při polohování byla kolena správně napolohována tak, aby nebyla 

prověšena v 82,14% situacích. Plosky nohou svírající pravý úhel k bérci považuje  

za důležité 73,64% sester a při polohování špičky nepřepadávaly v 75%. Zda jsou 

ramena předsunuta, tak na to myslí 52,71% a při polohování k tomuto nedochází 

v 82,14%. Čéšky směřující ke stropu označilo v dotazníku 50,39% respondentů a při 

pozorování byly čeéšky správně napolohovány v 89,29%. Odpověď, aby zápěstí bylo 

relativně v rovném postavení s předloktím, si vybralo 39,53% sester a v praxi to bylo 

dodrženo v 78,57% případech.  
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Graf 36 Srovnání vědomostí sester a pozorování imobilního pacienta při poloze  

na boku 

Zdroj: vlastní 

 Graf 36 srovnává výsledky dosažené v dotazníku, kdy sestry odpovídaly, co si 

myslí, že je důležité dodržovat při polohování imobilního pacienta na bok a co v praxi 

dodržují. Dotazník pracoval se 129 respondenty a pozorování s 28 záznamy. Přirozenou 

osu páteře v dotazníku označilo 86,82% sester a při pozorování byla dodržena 

v 78,57%. Vrchní horní končetina umístěna před tělem tak, aby nepřepadávala, si 

v dotazníku vybralo 65,89% sester a v praxi to bylo uskutečněno v 64,29%. Horní 

spodní končetina napolohována tak, aby loket byl v semiflexi byla sestrami označena 

56,59% a při pozorování to bylo zaznamenáno v 50%. Plosky svírající pravý úhel 

s bércem je v dotazníku zasoupena v 35,66% a při pozorování v 42,86%. To, zda je 

umístěna spodní dolní končetina v prodloužení trupu, si myslí 34,11% a při pozorování 

tak byla končetina umístěna v 42,86%. Možnost, zda je zápěstí v rovném postavení 

s předloktím, si vybralo 32,56% a v praxi to bylo dodrženo v 53,57%. 

87%

79%

66%64%

57%
50%

36%

43%

34%

43%

33%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Dotazník 86,82% 65,89% 56,59% 35,66% 34,11% 32,56%

Pozorování 78,57% 64,29% 50,00% 42,86% 42,86% 53,57%

přiroz. osa 
páteře

vrchní DK 
nepřepad.

spodní HK, 
loket 

semiflexe

plosky 
pravý úhel

spodní DK 
v 

prodloužení

zápěstí je 
rovně



 

 88 

Graf 37 Osobní poznatky sester související s rehabilitačním ošetřováním 

     

Zdroj: vlastní 

 

 Graf 37 znázorňuje osobní poznatky sester s rehabilitačním ošetřováním. Sestry 

v dotazníku měly v poslední otázce možnost napsat svoji vlastní odpověď. Tuto 

možnost využilo 12 sester ze 129 respondentů (9,3%) a tudíž v tomto grafu 100% tvoří 

12 sester. Z uvedených odpovědí by 2 sestry (16,67%) uvítaly více informací  

o správném polohování a o tom, jak manipulovat s imobilním pacientem. Další 2 sestry 

(16,67%) si myslí, že je rehabilitační ošetřování na oddělení intenzivní péče málo 

respektováno a že se mu sestry málo věnují.  Nejvíce sester 4 (33,33%) si zde stěžovalo 

na nedostatek času v poskytování ošetřovatelské péče a to z důvodu špatného 

personálního zajištění. Shodný počet sester 4 (33,33%) považovaly za důležité 

upozornit na práci fyzioterapeutů. Nelíbilo se jim, že s pacietem tráví příliš málo času. 

Rády by na oddělení intenzivní péče uvítaly více těchto pracovníků.  
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10. Diskuze 

 
Téma mé diplomové práce zní „Rehabilitační ošetřování v intenzivní péči“. Toto 

téma je velice obsáhlé, a proto jsme si vybrali jen některé oblasti, které jsou podle nás 

stěžejní pro praxi na oddělení intenzivní medicíny. Konkrétně jsme se zaměřili  

na znalosti sester pracujících na oddělení intenzivní péče, na jejich postoj 

k rehabilitačnímu ošetřování a na to jakým způsobem provádějí polohování imobilního 

pacienta.  

 Ve výzkumné části jsme pracovali s výsledky, které jsme získali pomocí 

dotazníku a pozorování od sester pracujících na oddělení intenzivní péče.  Dotazník 

nám vyplnilo 129 sester a dále jsme měli k dispozici 28 záznamů týkající se pozorování.  

  Výzkumný soubor tvořily pouze sestry pracující na odděleních intenzivní péče. 

Na začátku dotazníku sestry odpovídaly na otázky, které se týkaly základních 

identifikačních údajů. V oblasti nejvyššího dosaženého vzdělání byly všechny kategorie 

zastoupeny celkem rovnoměrně (Graf 2). Dále se sestry přiřazovaly do skupin podle 

délky praxe ve zdravotnictví (Graf 3). Zde nejmenší skupinu tvořily sestry s praxí méně 

než 1 rok 10,08%. V praktické části výzkumu, kde srovnáváme dosažené výsledky dle 

délky praxe ve zdravotnictví, byla tato skupina vyřazena z důvodu malého zastoupení 

respondentů. 

V první oblasti výzkumu, která nás zajímala, jsme se zaměřili na postoj sester 

k rehabilitačnímu ošetřování. Potěšilo nás, že sestry pracující na oddělení intenzivní 

péče uznávají to, že je rehabilitační ošetřování v péči o pacienty na těchto odděleních 

velmi důležité. Skoro 94,57% sester si myslí, že je rehabilitační ošetřování v intenzivní 

péče uplatnitelné (Graf 4). Následující otázka znázorňovala stupeň důležitosti 

rehabilitačního ošetřování při poskytování ošetřovatelské péče. Zde 75,19% sester 

přiřadilo této péči číslo 1, které zastupovalo možnost ano a 20,93% sester označilo číslo 

2, což znamenalo spíše ano (Graf 5). Na druhou stranu nás překvapilo, že i když sestry 

rehabilitačnímu ošetřování přikládají takovou důležitost, už toho tolik nedělají pro své 

vzdělávání v tomto oboru. Ani v jedné oblasti rozšiřování znalostí, jako je četba 

odborné literatury, návštěva odborných konferencí nebo absolvování odborných kurzů, 
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účast sester netvořila více jak polovinu. Studium odborné literatury bylo označeno 

odpovědí ano v 29,46% (Graf 6). Návštěvu odborných konferencí si zvolilo 27,91% 

(Graf 7). Nejlepší výsledky se týkaly absolvování odborných kurzů, kde se jich 

zúčastnilo 32,56% sester (Graf 8). Nejčastěji byl volen kurz bazální stimulace a to  

v 92,86% (Graf 9). Tento kurz sice není přímo kurzem rehabilitačního ošetřování, ale  

ve své podstatě s tímto tématem velice úzce souvisí, jak se můžeme přesvedčit v knize 

Mgr. Friedlové Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Tato kniha pojednává 

o tom, jak pracovat a komunikovat s pacientem v bezvědomí, jaký vliv má polohování 

na stimulaci pacienta a mnohé další zajímavé způsoby ošetřování. Zde by určitě stálo  

za povšimnutí, proč sestry upřednostňují odborné kurzy v rámci vzdělávání. 

Jelikož nás tento výsledek zaujal, provedli jsme srovnání dle nejvyššího 

dosaženého vzdělání a délky praxe. Výsledky nám ukázali, že odborné konference 

nejvíce navštěvují sestry se středoškolským vzděláním 35,29% (Graf 10). 

Vysokoškolské sestry upřednostňují četbu odborné litaratury v  46,15% a sestry 

s vyšším odborným vzděláním se nejvíce účastní odborných kurzů 48,72%. Nabízí se 

možnost dalšího výzkumu, který by zjistil, proč skupina s určitým vzděláním dává 

přednost danému typu rozvoje svých znalostí a zda je volba ovlivněna například 

získáváním kreditů. Ve výsledcích dle dosažené délky praxe nebyly výrazné rozdíly 

(Graf 11).  

Zájem o nové informace týkající se rehabilitačného ošetřování má zhruba 45% 

(Graf 12) sester. Ve skutečnosti jsme očekávali vyšší zájem, a proto jsme i v této otázce 

provedli srovnání dle vzdělání a délky praxe. Dozvěděli jsme se, že nejmenší zájem 

o tyto informace mají sestry se středoškolským vzděláním 35,29% (Graf 13) a zároveň 

tvořily největší skupinu, která byla v této otázce nerozhodná, kdy 45,10% sester z této 

skupiny označilo možnost nevím. Možnost nevím si téměř z poloviny 48,57% zvolila  

i skupina sester pracující ve zdravotnictví 6 až 10 let (Graf 14). Je možné, že tuto 

možnost si sestry vybraly z důvodu toho, že neví přesně, co rehabilitační ošetřování 

obnáší. I v této otázce by bylo vhodné provést důkladnější průzkum a zjistit příčinu, 

proč tomu tak je.  
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Další otázky se týkaly toho, zda je rehabilitační ošetřování součástí práce sestry 

a ostatních členů týmu, zda sestry při poskytování péče spolupracují s fyzioterapeuty, 

ergoterapeuty a rodinou či blízkými pacienta (Graf 15, Graf 16 a Graf 17). Tento okruh 

se zabýval postojem sester a jejich aktivitou při ošetřování. Většina sester  

při poskytování ošetřovatelské péče spolupracuje s fyzioterapeuty 92,25%. Tento fakt je 

velice pozitivní a jsme rádi, že sestry chápou, že týmová práce je nezbytným 

předpokladem vysoce odborné a účinné péče. Sestry i ostatní ošetřovatelský personál je 

povinen usilovat o co nejlepší ošetřovatelskou péči o pacienta a té dosáhnou pouze 

vzájemnou spoluprací. Tento názor sdílí mnoho odborníků v ošetřovatelství, jednou 

z nich je i Klusoňová, 2005.  Spolupráce s rodinou a blízkými pacienta je další důležitou 

složkou poskytování ošetřovatelské péče obzvláště u pacienta, který není schopen se 

sám o sebe postarat a také není schopen o sobě poskytnout potřebné informace. I tento 

fakt sestry považují za samozřejmost a 83,72% dotazovaných uvedlo, že s rodinou nebo 

blízkými pacienta spolupracují. Otázka číslo 10 se v  dotazníku zajímala o náplň práce 

sestry ve volném čase. Tato otázka měla za úkol zjistit, zda se sestry snaží pacienta 

aktivizovat, být mu nápomocny například při rozvíjení jeho sebepéče, anebo zda naopak 

upřednostňují spíše pasivní ošetřování pacienta, kdy sice pacient vypadá v pořádku, ale 

pro jeho budoucí vývoj to má minimální význam. Velmi příjemným zjištěním bylo, že 

se sestry v 67,44% věnují aktivizaci pacienta, alespoň podle označených odpovědí (Graf 

18). V případě této otázky vznikla zajímavá situace, některé sestry označily všechny 

nabízené možnosti, ačkoliv měly vybrat pouze jednu, některé dokonce využily možnosti 

vlastní odpovědi, ve které uvedly, že pomáhají pacientovi v nácviku sebepéče  

a současně provádějí další činnosti související s provozem oddělení například 

doplňování materiálu.  

Poslední otázka v dotazníku byla položena jako otevřená a zde nám mohly sestry 

sdělit svůj osobní poznatek související s rehabilitačním ošetřováním. Tuto možnost 

využilo 9,3% sester. Většina sester uvedla, že mají problém se špatným personálním 

zajištění péče o pacienta, kdy se vlivem nedostatku času nemohou pacientovi lépe 

věnovat v oblasti rehabilitačního ošetřování (Graf 37). Tento údaj v současném 

zdravotnictví není nijak překvapivý, protože téměř na všech odděleních se setkáváme 
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s nedostatkem sester. Dvě sestry uvedly, že by chtěly získat více informací o tom, jak 

správně zacházet s imobilním pacientem a jak správně polohovat. Tento fakt nás velice 

potěšil a utvrdil nás v přesvědčení, že by naše práce mohla být do praxe přínosná. 

Hypotéza 1 zní: Sestry pracující na oddělení intenzivní péče mají pozitivní postoj 

k rehabilitačnímu ošetřování, který se projevuje jejich aktivním zájmem o toto téma 

(spolupráce s fyzioterapeuty a pacientem, studium odborné literatury, účast  

na odborných konferencích, absolvování odborných kurzů). Na základě získaných 

výsledků nelze jednoznačně říci, zda se tato hypotéza potvrdila. Důvodem je, že sestry 

spolupracují s pacientem, rodinou i fyzioterapeuty, ale na druhé straně nám zde vychází 

i to, že se aktivně nepodílí na rozvíjení svých znalostí souvisejících s rehabilitačním 

ošetřováním. Důvodem, proč sestry nechtějí znalosti této problematiky dále rozvíjet, 

může být pocit, že jejich vědomosti jsou dostačující. V následujícím textu se dozvíme, 

že sestry mají přehled o rehabilitačním ošetřování, avšak v některých oblastech 

týkajících se polohování pacienta by bylo, z našeho pohledu, vhodné tyto informace 

doplnit. Považujeme za důležitější, aktivní přístup sester ve smyslu spolupráce 

s fyzioterapeuty a aktivizaci pacienta, než pasivní získávání vědomostí, které by 

následně v praxi nevyužily. A díky tomu se přikláníme k tomu, že sestry mají pozitivní 

postoj k rehabilitačnímu ošetřování. 

Naším dalším cílem bylo zjistit, zda sestry mají dostatečné znalosti  

o rehabilitačním ošetřování. Otázky týkající se všeobecných znalostí o rehabilitačním 

ošetřování byly z velké většiny zodpovězeny správně. Mezi prvky rehabilitačního 

ošetřování správně přiřazuje polohování, pasivní pohyby, dechová cvičení, aktivní 

cvičení, vertikalizace, nácvik soběstačnosti, nácvik vyprazdňování 97,67% sester (Graf 

20). Definici imobilizačního syndromu označilo správně 98,45% dotazovaných (Graf 

21) a to že dlouhodobě uložená končetina způsobí zkrácení svalů,ČÁRKAvědělo 

95,35% (Graf 22). V této oblasti nás zaujala odpověď na otázku: „Co je rehabilitační 

ošetřování?“ Zde si totiž 33,33% sester myslí, že je to práce fyzioterapeuta, která 

nespadá do základních kompetencí sestry (Graf 19). Všechny sestry na svých 

odděleních rehabilitační ošetřování provádí, protože polohování a asistence při běžné 

činnosti pacienta je součástí práce všech sester, a proto se domníváme, že některé sestry 
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přesně neví, co rehabilitační ošetřování obnáší a mohou tento pojem zaměňovat 

s léčebnou rehabilitací, kterou poskytuje fyzioterapeut. Další oblast znalostí se týkala 

polohování. I zde sestry prokázaly dobré vědomosti. Dobu polohování v rozmezí 2 až 3 

hodin si zvolilo 96,12% sester (Graf 23). Tento časový údaj je doporučován autory 

odborných publikací jako je například Kristiníková, Kapounová a i v nejnovější 

literatuře Koláře Rehabilitace v klinické praxi. Jako správný důvod polohování 96,12% 

sester uvedlo to, že se pacienti polohují z důvodu prevence vzniku deformací, svalových 

kontraktur, vzniku dekubitů, zachování kloubního rozsahu, zmírnění bolesti, zlepšení 

plicní ventilace a stimulace pacienta (Graf 28). To, že by se měl pacient polohovat  

na antidekubitní matraci, si myslí  77,52% sester (Graf 25). Tato čísla jsou pro nás 

znepokojivá, protože polohování se neprovádí pouze z důvodu prevence vzniku 

dekubitů, ale jde i o řadu dalších pozitivních vlivů, které na pacienta působí při změně 

polohy. Tyto cíle jsou: „regulace svalového tonu, prevence kontraktur, prevence 

pneumonie, prevence dekubitů, zlepšení oběhových funkcí, omezení nebezpečí 

poškození periferních nervů, zlepšení vigility a pozornosti, prevence vzniku kloubních 

deformit, snížení intrakraniálního tlaku“ (Kolář, 2009, str. 16). Pouhé umístění pacienta 

na antidekubitní matraci nemá dostačující účinek a tyto cíle nesplňuje. Tuto otázku tedy 

pokládáme za podstatnou z hlediska pochopení smyslu polohování, a proto jsme 

provedli srovnání výsledků dle dosaženého vzdělání a dle délky praxe. Sestry se 

středoškolským vzděláním si v nejmenším počtu myslí, že toto polohování je nutné 

72,54%, v 13,73% si zvolily možnost ne a v 13,73% nevím. Proto si myslíme a to nejen 

z toho důvodu, že by sestrám prospěla přednáška týkající se rehabilitačního ošetřování, 

kde by se jednalo o ukázky praktických činností. Dle délky praxe na tom nejlépe byly 

sestry, které jsou v praxi 1 až 5 let (Graf 27).  

V dalších otázkách měly sestry prokázat znalosti při polohování imobilního 

pacienta na záda a na bok, kde mohly označit více odpovědí. Otázka číslo 16 se ptala, 

na co by sestry měly myslet při polohování imobilního pacienta na záda. Nabízené 

odpovědi zněly: aby byla hlava v rovném postavení s páteří (špatné podložení hlavy 

může způsobovat bolesti hlavy a páteře), aby nedocházelo k předsunutí ramene (vznik 

kontraktur), aby bylo zápěstí v rovném postavení s předloktím (opět riziko vzniku 
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kontraktury a trvalého nefyziologického postavení), aby dlaně směřovaly ke stropu (toto 

postavení v poloze na zádech není fyziologické), aby čéšky směřovaly ke stropu (špičky 

se nevytáčí dovnitř ani ven což zajišťuje fyziologické postavení nohy při chůzi),  

aby nedocházelo k prověšení kolen (z důvodu možného přetažení podkolenních svalů), 

aby byly plosky nohou v pravém úhlu k bérci (opět zajištění fyziologického postavení, 

které následně umožňuje pacientovi možnost se postavit). Odpovědi byly vybrány  

na základě nastudování odborné literatury zejména Koláře, Kapounové, Klusoňové, 

Rozsypalové a dle odborné konzultace s fyzioterapeutkou. Správně neměla být 

označena pouze jedna odpověď a to aby dlaně směřovaly ke stropu. Sestry v této oblasti 

polohování mají dobré znalosti (Graf 29). Za důležité zde považujeme uvést, že zhruba 

polovina sester neoznačila, že by hlídala umístění ramen pacienta 52,71%, to zda čéšky 

směřují ke stropu 50,39% a zda není zápěstí příliš zalomené 39,53%. I v této otázce 

jsme provedli srovnání a zjistili jsme, že nejvíce informací o tom, jak správně polohovat 

mají sestry s nejvyšším dosaženým vzděláním a nejméně jich naopak mají sestry se 

středoškolským vzděláním (Graf 30). Tento fakt potvrzuje, že vysokoškolsky vzdělané 

sestry mají hlubší znalosti v odborné ošetřovatelské péči.  

Otázka číslo 17 zjišťovala, na co sestry myslí při uložení imobilního pacienta  

na bok. Nabízela tyto odpovědi: aby byla zachována přirozená osa páteře (fyziologické 

postavení, které umožňuje následně sed a stoj), aby spodní horní končetina měla v lokti 

alespoň minimální flexi (prevence přetažení svalů), aby bylo zápěstí v rovném 

postavení s předloktím (riziko vzniku kontraktury a trvalého nefyziologického 

postavení), aby spodní dolní končetina byla natažená a v prodloužení trupu (zajištění 

fyziologického postavení), aby nedocházelo k vytočení kyčle vrchní dolní končetiny 

(končetina by měla být podepřena před tělem, aby nedocházelo k přepadávání končetiny 

a k přetížení svalů kyčelního kloubu), aby byly plosky nohou v pravém úhlu k bérci 

(fyziologické postavení, které následně umožňuje pacientovi možnost postavit se). I zde 

byly odpovědi vybrány na základě studia odborné litaratury a rozhovoru s odborníkem. 

Při polohování pacienta na bok na tom byly sestry se svými vědomostmi hůře (Graf 32). 

Pouze 65,89% dotazovaných myslí na to, aby při této poloze nedocházelo k přepadávání 

vrchní dolní končetiny. Spodní loket horní končetiny by měl být umístěn v semiflexi 
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a tuto možnost označilo 56,59% sester. Plosky nohou umístěny v pravém úhlu k bérci 

byly označeny z 35,66%. Není nutné při každé poloze na boku mít takto umístěné nohy, 

aby nedocházelo k přílišnému tlaku na svalová vlákna, ale určitě by tato poloha neměla 

být zanedbávána. Spodní dolní končetina uložena v prodloužení trupu byla sestrami 

vybrána ve 34,11% a na to, aby zápěstí nebylo v této poloze zalomené, myslí 32,56% 

sester. I zde sestry s vysokoškolským vzděláním prokázaly nejlepší vědomosti (Graf 

33). Dle délky praxe horších výsledků dosáhly výrazně sestry s délkou praxe více jak 10 

let (Graf 34), což jsme neočekávali, protože jsme předpokládali, že sestry s nejdelší 

praxí mají dostatek praktických zkušeností s tím, jak pacienta nejvhodněji napolohovat.  

Hypotéza číslo 2: Sestry pracující na oddělení intenzivní péče mají znalosti  

o rehabilitačním ošetřování, byla potvrzena. Sestry mají obecné znalosti týkající se 

rehabilitačního ošetřování, ale v detailním pohledu na výsledky jsme odhalili,  

že zejména v oblasti správného polohování by bylo vhodné určité informace doplnit.  

Poslední oblast, na kterou jsme se zaměřili se týkala toho, zda sestry z hlediska 

rehabilitačního ošetřování správně polohují. Tuto oblast jsme si vybrali, protože je 

polohování podle nás jedna z nejdůležitějších činností, kterou sestra v rámci 

rehabilitačního ošetřování provádí. Sestra polohuje pacienta několikrát za den, a proto je 

nezbytné, aby bylo polohování prováděno spravně. Jak uvádí kniha Rehabilitace 

v klinické praxi: „Správné polohování má zásadní vliv na pozdější funkční restituci 

pacienta. Ponecháme-li pacienta ve stejné poloze po dobu několika hodin, dojde 

k bolestivému omezení pohybu kloubu a pozdějšímu vzniku kontraktury.“ (Kolář, 2009, 

str. 15,16).  Musíme tedy vycházet z toho, že se pacient po překonání akutní fáze 

nemoci bude chtít posadit, postavit, chodit a špatně uložená končetina, která může 

způsobit různé kontraktury, by mu v tom mohla způsobit značné obtíže. Výsledky z této 

oblasti jsme získali pomocí pozorování sester pracujících na oddělení intenzivní péče.  

V poloze imobilního pacienta na zádech nebylo ani v jedné oblasti ve smyslu 

správného polohování překročeno hranice 90% (Tabulka 1). Nejlepší výsledky se týkaly 

polohování dolní končetiny a to konkrétně toho, že čéšky směřovaly ke stropu a tudíž 

nedocházelo k vytáčení špiček do stran 89,29%. Dále v 85,71% sestry hlavu správně 

napolohovaly, což znamená dle literatury Kapounové: „hlava nesmí být zvrácena  
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ani nesmí být přitisknuta k hrudníku“ (Kapounová, 2007, str. 164). V 82,14% případech 

byla kolena pacientů správně uložena, tudíž nedocházelo k jejich prověšení. Nejvíce 

sestry zapomínaly správně umístit palec do opozice proti ostatním prstům na horní 

končetině a to v 28,57%. Kolář uvádí, že má být ruka střídavě polohována  

do fyziologického a funkčního postavení. Funkčním postavením je myšleno to, že by 

měl být palec v opozici k ostatním prstům (jakoby objímal tenisový míček). Tento 

výsledek, ale nenaznačuje tomu, že by sestry ruku takto střídavě polohovaly, spíše to 

vypovídá o tom, že na to úplně zapomínají. 

Výsledky polohy imobilního pacienta na boku dopadly hůře než polohování 

pacienta na zádech (Tabulka 2), dokonce zde tři výsledky nedosáhly ve smyslu 

správného polohování více jak 50%. Uložení spodní dolní končetiny, která by měla být 

v prodloužení trupu, nebylo v praxi dodrženo v 57,14% případech a ve stejném počtu 

57,14% nebyl správně napolohován ani palec v opozici proti ostatním prstům ruky. Ani 

ostatní výsledky nebyly uspokojivé. Špičky přepadávaly ve 42,86%, loket byl umístěn 

v semiflexi v 50%, zápěstí nebylo zalomené v 53,57% a vrchní dolní končetina byla 

před trupem podložena v 64,26%. Tyto výsledky pro nás byly poněkud znepokující.  

Hypotéza číslo 3: Sestry pracující na oddělení intezivní péče polohují pacienty 

správně z hlediska rehabilitačního ošetřování, byla potvrzena, i když jsme očekávali 

daleko lepší výsledky. Domníváme se, že chyby, které se zde nacházejí, je možné 

odstranit. Polohování pacienta by mělo být obzvláště na jednotkách intenzivní péče 

bezchybné. Více pozornosti, jak bylo zjištěno při vyhodnocování dotazníků      

a pozorování, by zasloužilo polohování imobilního pacienta obzvláště pak poloha 

pacienta na boku. Podle nás je této problematice v odborné literatuře věnována malá 

pozornost vzhledem k důležitosti této činnosti v poskytování ošetřovatelské péče 

sestrou. Myslíme si, že by mělo být publikováno více článků a především pořádáno více 

odborných kurzů na téma „jak správně pacienta polohovat, jak s ním manipulovat“, 

protože mnoho sester tyto základní informace neví, s pacientem pracují spíše podle 

svého uvážení, což není vždy správné. 

Jelikož oblast polohování pro nás byla stěžejní, provedli jsme srovnání výsledků 

dosažených v dotazníku a v pozorování. Ukázalo se, že i když sestry při odpovídání  



 

 97 

na otázku týkající se polohování pacienta na záda neoznačily všechny potřebné 

možnosti, tak je ve skutečnosti provádí (Graf 35). Jednalo se například o polohu ramen, 

která by neměla být předsunuta. V dotazníku ji označilo 53% sester, a při pozorování 

byla ramena vhodně uložena v 82% případů. Další možnost, která se týkala toho, zda 

čéšky směřují ke stropu, byla v dotazníku vybrána 50% respondentů a v pozorování 

byla tato poloha zajištěna v 89% případů. Je bezpochyby důležitější, když sestry 

provádějí správné polohování v praxi, než spravné označení v dotazníku. Sestry 

prokázaly, že ovládají polohování imobilního pacienta na záda. Při srovnání odpovědí 

z dotazníku a záznamů z pozorování u polohy imobilního pacienta na bok byly výsledky 

téměř shodné. Bohužel tyto výsledky nebyly uspokojivé (Graf 36). Umístění vrchní 

dolní končetiny tak, aby nepřepadávala a byla podložena, zvolilo v dotazníku 66% 

sester a v pozorování bylo provedeno v 64% případů. Sestry také v dotazníku v 57% 

označily, že by měl být loket spodní horní končetiny v semiflexi a v praxi správné 

uložení lokte provedlo 50%. Plosky nohou v pravém úhlu k bérci si v dotazníku vybralo 

36% sester a při pozorování bylo dodrženo ve 43% případů. Na základě těchto výsledků 

se nám potvrdilo již předchozí zjištění, že sestry mají výrazně horší vědomosti v oblasti 

polohování imobilního pacienta na bok, což nás vedlo k vytvočení jasného a stručného 

edukačního materiálu pro sestry, kde je instruujeme, jak mají imobilního pacienta 

správně napolohovat. 
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Závěr 

Na závěr bychom rádi shrnuli námi zjištěné poznatky, které se týkají 

rehabilitačního ošetřování v intenzivní péči, konkrétně postoje sester k tomuto tématu, 

jejich znalosti a provedení správného polohování imobilního pacienta.  

Je nezbytné říci, že s rehabilitačním ošetřováním se setkáváme na každém 

oddělení a je důležité, aby se sestry v tomto tématu orientovaly. Samozřejmostí by mělo 

být i zvládání základních technik rehabilitačního ošetřování v praxi.  

Prvním cílem naší práce bylo „Zjistit postoj sester pracujících na oddělení 

intenzivní péče k rehabilitačnímu ošetřování“. K tomuto cíli se vztahovala hypotéza 

„Sestry pracující na oddělení intenzivní péče mají pozitivní postoj k rehabilitačnímu 

ošetřování, který se projevuje jejich aktivním zájmem o toto téma (spolupráce 

s fyzioterapeuty a pacientem, studium odborné literatury, účast na odborných 

konferencích, absolvování odborných kurzů)“.  Tato hypotéza se potvrdila, i když 

dosažené výsledky nebyly až tak jednoznačné. Sestry při poskytování ošetřovatelské 

péče spolupracují s fyzioterapeuty, snaží se o aktivní zapojení pacienta a ve většině 

případů mají zájem o více informací týkajících se rehabilitačního ošetřování. Druhá část 

hypotézy se nám však nepotvrdila. Sestry se jen ve velmi malém počtu zajímají  

o odbornou literaturu zabývající se tímto tématem a ani se aktivně neúčastní odborných 

konferencí, kurzů zaměřených na poskytování rehabilitačného ošetřování. Myslíme si, 

že by tato oblast v budoucnu zasloužila důkladnější prošetření. Zajímal by nás důvod 

nezájmu o tuto problematiku, zda je možnou příčinou málo vhodných přednášek  

a o jaké informace by případně sestry měly zájem?  

Druhý cíl měl za úkol „Zjistit znalosti sester pracujících na oddělení intenzivní 

péče o rehabilitačním ošetřování“. Stanovená hypotéza, která se taktéž potvrdila, byla 

„Sestry pracující na oddělení intenzivní péče mají znalosti o rehabilitačním  

ošetřování“. V této oblasti jsme se zaměřili na všeobecné pojmy, které sestry 

definovaly bez problémů. Méně uspokojivé výsledky sestry dosáhly v polohování 

imobilního pacienta, kde bychom zejména při polohování pacienta na bok očekávali 

lepší znalosti.  



 

 99 

Poslední cíl v této výzkumné práci zněl „Zjistit, zda sestry na oddělení intenzivní 

péče správně polohují z hlediska rehabilitačního ošetřování“. Hypotéza „Sestry 

pracující na oddělení intezivní péče polohují pacienty správně z hlediska 

rehabilitačního ošetřování“ byla potvrzena. Avšak, i zde musíme dodat, že výsledky 

týkající se polohování imobilního pacienta na bok nebyly potěšující. Domníváme se, že 

by bylo přínosné nabídnout v rámci celoživotního vzdělávání více praktických 

přednášek, protože získání teoretických znalostí v jakémkoli oboru není v současné 

době problém a záleží na vlastní aktivitě sestry. Toto zjištění byl pro nás také důvod 

vytvořit vhodný edukační materiál o správném polohování pacienta na zádech  

a na boku. Tento materiál jsme vytvořili na základě zjištěných informací z odborné 

literatury a z praxe. Požadavkem pro nás bylo, aby tento materiál byl jasný, přehledný  

a snadno použitelný (Příloha 3). 
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Příloha 1: Dotazník 

Dobrý den, 

Jmenuji se Lucie Bořilová a jsem studentkou 2.ročníku navazujícího magisterského 

studia, obor intenzivní péče na 1. LF UK v Praze. Chtěla bych Vás požádat o spolupráci 

a vyplnění následujícího dotazníku, který je nedílnou součástí mé závěrečné diplomové 

práce. Otázky v dotazníku se týkají rehabilitačního ošetřovatelství v intenzivní péči. 

Dotazník je anonymní a dobrovolný. Na otázky prosím odpovídejte zaškrtnutím pouze 

jedné odpovědi, která nejlépe odpovídá Vašemu názoru (pokud není uvedeno jinak).  

        Děkuji za Vaši spolupráci. 

1. Kolik Vám je let? 

      do 25 let            26 – 35 let           36 – 45 let  46 let a více 

 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

      SZŠ             VOŠ             VŠ   jiné……………… 

 

3. Jak dlouho pracujete ve zdravotnictví? 

      méně jak 1 rok             1-5 let   6-10 let  více jak 10 let 

 

4. Myslíte si, že je rehabilitační ošetřování uplatnitelné v intenzivní péči? 

      ano    ne    nevím 

 

5. Myslíte si, že je rehabilitační ošetřování v poskytování ošetřovatelské péče důležité? 

 

 

6. Rozšiřujete si aktivně znalosti o rehabilitačním ošetřování v intenzivní péči  

    Četba odborné literatury     ano   ne 

    Účast na odborných seminářích   ano   ne 

    Absolvováním kurzu    ano, jakým ………….......................  ne 
 

7. Měla byste zájem o více informací ohledně rehabilitačního ošetřování? 

       ano    ne    nevím 

1 
ano 

2 
spíše ano 

3 
nevím 

4 
spíše ne 

5 
ne 



 

  

8. Myslíte si, že rehabilitační ošetřování je součástí práce: 

      pouze sestry 

      pouze fyzioterapeuta a ergoterapeuta   

      sestry, která spolupracuje s fyzioterapeuty, ergoterapeuty a ostatními členy týmu 

 

9. Spolupracujete při poskytování ošetřovatelské péče: 

      S rodinou a blízkými pacienta     ano   ne             

      S fyziterapeuty, ergoterapuety     ano   ne 

 

10. Jakým způsobem se věnujete pacientovi během dne , když nemáte pracovně   

      náročný  den ?   (vyberte jednu odpověď, kterou upřednostňujete) 

    provádím detailní osobní hygienu pacienta (stříhání nehtů, česání, masáž pokožky) 

    pokud pacient nic nevyžaduje, doplňuju materiál, kontroluju papíry 

    snažím se s pacientem komunikovat, provádím aktivní nebo pasivní cvičení,     

      nechám pacienta provádět všední denní činnosti – ať se zkusí sám najíst,… 

    jiné……………………………………………………….. 

 

11. Jak často pacienty na svém oddělení polohujete, pokud to jejich zdravotní stav  

     dovoluje? 

    nepolohujeme 

    po 2 - 3 hodinách 

    pouze na žádost pacienta nebo lékaře 

    jiné…………………………………………. 

 

12. Na co bychom měly myslet při polohování pacienta? 

    na prevenci dekubitů 

    zda je to pro pacienta pohodlné  

    zda je poloha přizpůsobená tak, aby pacient později mohl sedět, stát, chodit 

    všechny odpovědi jsou správné 

 



 

  

13. Myslíte si, že pacienta na antidekubitní matraci je nutné polohovat (pokud to jeho      

      zdravotní stav dovoluje)? 

     ano    ne    nevím 

 

15. Správným napolohováním pacienta: 

     zabráníme negativní stimulaci pacienta a minimalizujeme podněty z okolí 

 zabráníme vzniku deformací, svalových kontraktur, vzniku dekubitů, zachováme  

    kloubní rozsah, zmírníme bolest, zlepšíme plicní ventilaci, stimulujeme pacienta 

     zabráníme pouze vzniku dekubitů a následně rozvoji celkové infekce 

 

16. Při uložení imobilního pacienta na záda myslíme na to (je možné označit více  

     odpovědí): 

      aby byla hlava v rovném postavení s páteří 

      aby nedocházelo k předsunutí ramene 

      aby bylo zápěstí v rovném postavení s předloktím 

      aby dlaně směřovaly ke stropu 

      aby čéšky směřovaly ke stropu 

      aby nedocházelo k prověšení kolen 

      aby byly plosky nohou v pravém úhlu k bérci 

 

17. Při uložení imobilního pacienta na bok myslíme na to (je možné označit více  

     odpovědí): 

      aby byla zachována přirozená osa páteře 

      aby spodní horní končetina měla v lokti alespoň minimální flexi  

      aby bylo zápěstí v rovném postavení s předloktím 

      aby spodní dolní končetina byla natažená a v prodloužení trupu 

      aby nedocházelo k vytočení kyčle vrchní dolní končetiny 

      aby byly plosky nohou v pravém úhlu k bérci 

 

 



 

  

18. Co je rehabilitační ošetřování? 

     je to aktivní civčení s pacientem dle ordinace lékaře 

     je základní součástí ošetřovatelské péče, kdy se sestra snaží všemi dostupnými       

        prostředky zabránit vzniku komplikací a sekundárních změn 

      je to práce fyzioterapeuta s pacientem (dechová cvičení, aktivní a pasivní cvičení,  

         nácvik sebeoobsluhy), která nespadá do základních kompetencí sestry 

 

19.  Které prvky patří do rehabilitačního ošetřování? 

     léčebná tělesná výchova, ergoterapie, fyzikální léčba 

     fotoléčba, elektroterapie, megnetoterapie, mechanoterapie, akupunktura,  

      polohování, pasivní pohyby, dechová cvičení, aktivní cvičení, vertikalizace,  

         nácvik soběstačnosti, nácvik vyprazdňování 

 

20. Co je to imobilizační syndrom? 

    je to syndrom, kterým organismus reaguje na klidový režim na lůžku a projevuje se  

       různorodými poruchami řady orgánů 

    je to syndrom, ke kterému dochází při nedostatečné péči zdravotnických  

       pracovníků a projevuje se zanedbaným vzhledem pacienta, špatnými laboratorními  

       výsledky krve  

    je to syndrom, který vzniká po imobilizaci končetiny násdlekem úrazu  

 
21. Dlouhodobě uložená pokrčená končetina může způsobit?  

     zkrácení svalů až kontraktury, které negativně ovlivňují postavení kloubu 

     krátkodobé omezení hybnosti, které se při aktivním pohybu do 24 hodin upraví 

     atrofii, zarudnutí, edém a bolestivost pokrčené končetiny 

                                                        

Máte nějaký svůj osobní poznatek související s rehabilitačním ošetřovatelství který zde 

chcete uvést?...................................................................................................................... 

 

Zdroj: vlastní 

 



 

  

Příloha 2: Pozorovací archy 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

Polohování imobilního pacienta na zádech 

Dopoledne Odpoledne  
Sestra č.1 ANO NE ANO NE 

Je v dokumentaci záznam o tom, ve které poloze 
se nyní pacient nachází? 

    

Je poloha pro pacienta bezpečná  

(vzhledem k riziku pádu)? 

    

Je na oddělení dostatek polohovacích pomůcek?     

Má pacient hlavu v rovném postavení s pateří? 
(brada nesmí být přitisknutá k hrudníku ani moc 
zavrácená) 

    

Je zápěstí v rovném postavení s předloktím? 
(není zalomené) 

    

Je palec horní končetiny v opozici?  

(jakoby objímal míček) 

    

Má pacient předsunutá ramena?     

Směřují čéšky (kolena) pacienta ke stropu?     

Má pacient prověšená kolena?     

Přepadávají pacientovi špičky?  

(není dodržen úhel 90 stupňů plosky a bérce) 

    

Dotýká se nějaká část pacienta zábran, čela 
postele? (v přímém kontaktu) 

    



 

  

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

Polohování imobilního pacienta na bok 

Dopoledne Odpoledne  
Sestra č.1 ANO NE ANO NE 

Je v dokumentaci záznam o tom, ve které poloze 
se nyní pacient nachází? 

    

Je poloha pro pacienta bezpečná? 

(vzhledem k riziku pádu) 

    

Je na oddělení dostatek polohovacích pomůcek?     

Je zachována přirozená osa páteře?     

Jsou zápěstí v rovném postavení s předloktím? 

(není zalomené) 

    

Jsou palce v opozici? (jakoby objímaly míček)     

Vrchní ruka podložena polštářem?     

Je loket spodní ruky v semiflexi? (lehce ohnutý)     

Je spodní dolní končetina v prodloužení trupu?     

Je vrchní dolní končetina před trupem dostatečně 
podložena? (nedochází k vytočení kyčle) 

    

Přepadávají pacientovi špičky?  

(není dodržen úhel 90 stupňů plosky a bérce) 

    

Dotýká se nějaká část pacienta zábran, čela 
postele? (v přímém kontaktu) 

    



 

  

Příloha 3: Edukační materiál pro sestry 

POLOHA IMOBILNÍHO PACIENTA NA ZÁDECH 

 
 
   HLAVA V ROVNÉM POSTAVENÍ  
                                                                          S PÁTEŘÍ (brada není přitisknutá    
                                                                          k hrudníku ani zavrácená) 
 
           RAMENA NEJSOU PŘEDSUNUTÁ 
 
              LOKTY V SEMIFLEXI 

    
 
 RUCE – FYZIOLOGICKÉ NEBO FUNKČNÍ    
                         POSTAVENÍ 
 
 
           ČÉŠKY SMĚŘUJÍ KE STROPU 
           
     KOLENA NEJSOU PROVĚŠENÁ (jsou    
                         podložená) 
 

PLOSKY NOHOU V PRAVÉM ÚHLU K BÉRCI 
 

 
         Funkční  

               postavení ruky 
 
 
 
 
                                 VARIANTY POLOHOVÁNÍ   
             
 

 
 

 



 

  

    

 
 
  
 
        PŘIROZENÁ OSA PÁTEŘE 
   
                                                                   

     SPODNÍ LOKET V     
              SEMIFLEXI 

                                                                                           
                                                                                       
                                                                                       ZÁPĚSTÍ - FUNKČNÍ NEBO    
             FYZIOLOGICKÉ POSTAVENÍ 
 

          VRCHNÍ KONČETINA PŘED   
    TRUPEM DOSTATEČNĚ PODOLŽENÁ 

  
 SPODNÍ KONČETINA     
   V PŘIROZENÉ OSE  
            PÁTEŘE  
 

      PLOSKY NOHOU V PRAVÉM  
                       ÚHLU K BÉRCI  

 
               Funkční  

               postavení ruky 
 

 
 

VARIANTY POLOHOVÁNÍ                          
 

 
  
 

                         ULOŽENÍ DOLNÍCH 
                                         KONČETIN 

 

 

POLOHA IMOBILNÍHO PACIENTA NA BOKU 



 

  

Příloha 4: Komplikace a sekundární změny z imobility 

 

Komplikace z imobility 

 

 Příčina: Následky: 

Respirační systém nedostatečná ventilace 
plic, neschopnost 
vykašlávat 

 

hromadění 
sekretu 

pneumonie, 
atelektázy 

Kardiovaskulární 
systém 

nehybnost dolních 
končetin, nedostatečný 
žilní návrat 

žilní městnání, 
tromboflebitidy 

embolie 

Zažívací trakt snížená funkce střev, 
obtíže s defekací 

obstipace ileus 

Močový systém nedostatečný odtok 
z močových cest, 
nedokonalé vyprázdnění 
močového měchýře 

záněty, 
urolithiázy 

septický stav 

Kůže  dlouhodobý tlak, trofické 
změny 

ischemie v místě 
tlaku, dekubit, 
infikování 

septický stav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KLUSOŇOVÁ, Eva; PITNEROVÁ, Jana. Rehabilitační ošetřování pacientů s těžkými 

poruchami hybnosti. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 

oborů, 2005. ISBN 80-7013-423-2. Strana 13 



 

  

Sekundární změny z imobility 

 

 Příčina: Následky: 

dlouhodobé flekční 
uložení končetin 

zkrácení svalů, 
kontraktury 

nepříznivé 
postavení kloubu, 
deformity, omezená 
hybnost až 
ankylózy 

dlouhodobé 
přetažení svalů, tlak 
na bříška svalů 

rychlý nástup 
hypotrofie až 
atrofie 

výrazné oslabení 
svalové síly až 
afunkce, mnohdy 
definitivní 

Pohybový systém 

dlouhodobá 
nehybnost 

endokrinní a 
metabolické změny 

osteoporóza, 
lomivost kostí 

Psychika nedostatek podnětů 
a sociálních 
kontaktů, strach, 
úzkost 

změny chování 
(negativizmus, 
regrese, agresivita, 
rezignace) 

změna osobnosti, 
rozvoj, urychlení 
aterosklerozy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KLUSOŇOVÁ, Eva; PITNEROVÁ, Jana. Rehabilitační ošetřování pacientů s těžkými 

poruchami hybnosti. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 

oborů, 2005. ISBN 80-7013-423-2. Strana 13 



 

  

Příloha 5: Odborné výrazy 

 
Proximální    bližší trupu 

Distální    vzdálenější trupu 

Pronovaný   leží čelem k zemi 

Supinovaný   leží na znak 

Anterior (ventrální)   přední 

Posterior (dorsální)  zadní 

Superior   horní 

Inferior    dolní 

Portrakce   natažení dopředu 

Retrakce   natažení dozadu 

Interní (madiální)   dovnitř, vnitřní 

Externí (laterální)   vně, vnější 

Supinace   ruka dlaní nahoru 

Pronace   ruka dlaní dolů 

Addukce    přitažení směrem ke středu těla 

Abdukce   odtažení směrem od středu těla 

Flexe, flektovaný  ohnutí, ohnutý, pokrčený 

Interní rotace  otáčení dovnitř 

Externí rotace  otáčení vně 

Plantární flexe  ohnutí planty směrem dolů 

Dorsální flexe  ohnutí planty směrem nahoru 

Inverze   zvrácení, obrácení nohy dovnitř 

Everze    zvrácení, obrácení nohy vně 

Opozice   palec v postavení proti špičce druhého prstu 

 
 
 

Zdroj: CARRARO, Lorenzo; FAKTOROVÁ, Mária, et al. Obnova pohybu po cévní mozkové 

příhodě. Praha: Kllinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK, REHALB o.p.s., 2002. Publikace 

Světové zdravotnické organizace. Strana 121. 



 

  

Příloha 6: Správné uložení nemocného na záda 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: ROZSYPALOVÁ, Marie; STAŇKOVÁ, Marta, et al. Ošetřovatelství I. Praha: 

Informatorium, 1996. ISBN 80-85427-94-X. Strana 166. 

 



 

  

 
Příloha 7: Správné uložení pacienta na bok 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: ROZSYPALOVÁ, Marie; STAŇKOVÁ, Marta, et al. Ošetřovatelství I. Praha: 

Informatorium, 1996. ISBN 80-85427-94-X. Strana 167. 



 

  

Příloha 8: Polohování hemiparetického pacienta na záda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: CARRARO, Lorenzo; FAKTOROVÁ, Mária, et al. Obnova pohybu po cévní mozkové 

příhodě. Praha: Kllinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK, REHALB o.p.s., 2002. Publikace 

Světové zdravotnické organizace. Strana 19 a 21. 



 

  

Příloha 9: Polohování hemiparetického pacienta na boku 

 

Poloha na boku na postižené straně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CARRARO, Lorenzo; FAKTOROVÁ, Mária, et al. Obnova pohybu po cévní mozkové 

příhodě. Praha: Kllinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK, REHALB o.p.s., 2002. Publikace 

Světové zdravotnické organizace. Strana 22. 



 

  

Poloha na boku na zdravé straně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CARRARO, Lorenzo; FAKTOROVÁ, Mária, et al. Obnova pohybu po cévní mozkové 

příhodě. Praha: Kllinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK, REHALB o.p.s., 2002. Publikace 

Světové zdravotnické organizace. Strana 23. 



 

  

Příloha 10: Bridging a tapping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CARRARO, Lorenzo; FAKTOROVÁ, Mária, et al. Obnova pohybu po cévní mozkové 

příhodě. Praha: Kllinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK, REHALB o.p.s., 2002. Publikace 

Světové zdravotnické organizace. Strana 44. 



 

  

Příloha 11: Špatný úchop pacienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CARRARO, Lorenzo; FAKTOROVÁ, Mária, et al. Obnova pohybu po cévní mozkové 

příhodě. Praha: Kllinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK, REHALB o.p.s., 2002. Publikace 

Světové zdravotnické organizace. Strana 17. 

 

Příloha 12: Pasivní cvičení s pacientem – protahování lýtkového svalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CARRARO, Lorenzo; FAKTOROVÁ, Mária, et al. Obnova pohybu po cévní mozkové 

příhodě. Praha: Kllinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK, REHALB o.p.s., 2002. Publikace 

Světové zdravotnické organizace. Strana 40. 



 

  

Příloha 13: Otáčení pacienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CARRARO, Lorenzo; FAKTOROVÁ, Mária, et al. Obnova pohybu po cévní mozkové 

příhodě. Praha: Kllinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK, REHALB o.p.s., 2002. Publikace 

Světové zdravotnické organizace. Strana 117. 

 

 

Příloha 14: Posazování pacienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CARRARO, Lorenzo; FAKTOROVÁ, Mária, et al. Obnova pohybu po cévní mozkové 

příhodě. Praha: Kllinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK, REHALB o.p.s., 2002. Publikace 

Světové zdravotnické organizace. Strana 49. 

 



 

  

Příloha15: Přesun pacienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: CARRARO, Lorenzo; FAKTOROVÁ, Mária, et al. Obnova pohybu po cévní mozkové 

příhodě. Praha: Kllinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK, REHALB o.p.s., 2002. Publikace 

Světové zdravotnické organizace. Strana 28. 
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