
 15 

Abstrakt 

Název práce: Kvalita života pacienta s transverzální lézí krční míchy na spinální 

jednotce. 

Cíle: Cílem práce je zhodnocení kvality života pacientů s transverzální lézí 

krční míchy léčených propracovaným systémem ucelené rehabilitace na 

Spinální jednotce Krajské nemocnice v Liberci. 

Metody: U 10 mužů ve věku od 24 do 65 let, (průměrného věku 47,5 roku), 

s traumatickou inkompletní transverzální lézí krční míchy, 

hospitalizovaných na spinální jednotce, byla stanovena neurologická 

výše a rozsah míšního poranění dle ASIA skóre, dále bylo provedeno 

hodnocení funkční míry nezávislosti pomocí SCIM skóre a provedeno 

dotazníkové šetření na kvalitu života pomocí standardizovaného 

dotazníku SF 36 s doplňujícími otázkami. Z objektivních metod byly 

použity testy chůze. Vyšetření i dotazníkové šetření proběhlo při přijetí 

na spinální jednotku a při propuštění po absolvování komplexního 

rehabilitačního programu. Byla sledována změna subjektivně vnímané 

kvality života těchto pacientů po absolvování komplexního 

rehabilitačního programu. 

Výsledky: U 9 pacientů (90 %) došlo v období hospitalizace ke zlepšení úrovně 

neurologické léze, z toho u 2 (20 %) mužů došlo k úplné úpravě 

neurologického postižení. Jeden pacient zůstal beze změny. U 50 % 

mužů došlo ke zlepšení rozsahu míšní léze o jeden stupeň škály AIS 

(20 % z B na C, 20 % z D na E a 10 % z C na D). Druhá polovina mužů 

zůstala na stejných stupních AIS jako při příjmu (30 % B, 20 % D). 

V hodnocení funkční míry nezávislosti soubor mužů zaznamenal 289 % 

zlepšení s celkovým průměrným nárůstem bodů o 41. Dotazníkové 

šetření na kvalitu života SF 36 ukázalo, že během hospitalizace se 

soubor mužů zlepšil v subjektivně vnímané kvalitě života v průměru 

o 39,6 % (rozdíl o 13,1 bodů) oproti stavu při příjmu, své fyzické 

funkce hodnotili zlepšením o 45,7 % (rozdíl o 12 bodů) a též u 

psychických funkcí došlo ke zlepšení o 25,2 % (rozdíl o 10,9 bodů) 
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v porovnáním se stavem při příjmu. Předpoklad, že u souboru mužů 

dojde ke zhoršení bolesti po odeznění míšního šoku se nepotvrdilo. Dva 

muži sice udali zvýraznění bolestí při propuštění, celkově se však 

soubor v průměru zlepšil o 28 %. 
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