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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 %. 

Klíčová slova: kvalita života, transverzální míšní léze, spinální jednotka, dotazník 

SF 36, SCIM, ASIA skóre, VAS 
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Abstract 

Title: Quality of life of patients with transverse lesions of the cervical spinal 

cord at spinal unit. 

Aims: This thesis aims to evaluate the quality of life of patients with 

transverse cervical spinal injury treated with an elaborate system 

of comprehensive rehabilitation in the Spinal Unit, Regional Hospital 

in Liberec. 

Methods: In 10 men aged 24-65 years (average age was 47,5 years), with 

incomplete transverse lesions of traumatic cervical spinal cord, 

hospitalized at the spinal unit have been established neurological level 

and extent of spinal cord injury by ASIA scores, were evaluated using 

the functional level of independence SCIM scores and the questionnaire 

on quality of life using a standardized questionnaire SF 36 with 

additional questions. The objective methods were used walking tests. 

Examination and questionnaire survey was carried out on admission at 

the spinal unit, and upon discharge after completion of a comprehensive 

rehabilitation program. It was watched the change in subjective quality 

of life of patients who underwent a comprehensive rehabilitation 

program. 

Results: In 9 patients (90 %) occurred during hospitalization, to improve the 

level of neurological lesions in 2 of which (20 %) men were full 

treatment of neurological disability. One patient remained unchanged. 

In 50 % of men improved the extent of spinal cord lesions by one 

degree scale AIS (20 % from B to C, 20 % from D to E and 10 % 

from C to D). The second half of the men remained at the same levels 

as when receiving AIS (30 % B, 20 % D). The evaluation of the 

functional level of independence set of men experienced 289 % 

improvement in overall average increase in points on 41st. 

Questionnaire survey on quality of life SF 36 showed that, during 

hospitalization, the men set to improve the subjectively perceived 

quality of life by an average of 39,6 % (difference of 13,1 points) 
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compared to intake, assessed their physical function improved 

by 45,7 % (difference of 12 points) and also for mental function 

improved by 25,2 % (difference of 10,9 points) in comparing with the 

state in income. The assumption that the group of men deteriorates pain 

subsided after spinal shock was not confirmed. Two men accused while 

highlighting the release of pain, but overall the set improved on average 

by 28 %. 

Keywords: quality of life, transverse spinal cord injury, spinal unit, SF 36 

questionnaire, SCIM, ASIA scores, VAS 

Seznam zkratek 

ADL (Activities of Daily Living) – aktivity běžného denního života 

AIS (ASIA Impairment Scale) – rozsah míšní léze 

ASIA (American Spinal Injury Association) – Americké společnost pro míšní léze  

DKK – dolní končetiny 

GIT – gastrointestinální trakt  

HKK – horní končetiny 

HRQOL (Health-Related Quality of Life) – kvalita života podmíněná zdravím. 

KNL – Krajská nemocnice v Liberci 

LTV – léčebná tělesná výchova 

NLI (Neurological Level of Injury) – neurologická výše míšní léze 

SCIM (Spinal Cord Independence Measure) – funkční míra nezávislosti 

SD – směrodatná odchylka 

SF 36 (Short Form 36 Health Subject Questionnaire) – dotazník kvality života SF 36 

SJ – spinální jednotka 

SJ KNL – Spinální jednotka Krajské nemocnice v Liberci 

TML – transverzální míšní léze 
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VAS (Visual Analoque Scale) – vizuálně analogové stupnice bolesti 

Poznámka: V seznamu nejsou uvedeny symboly a zkratky všeobecně známé, nebo 

používané jen ojediněle s vysvětlením v textu. 
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I. ÚVOD 

Jedním z důvodů, proč jsem si vybrala téma diplomové práce: „Kvalita života pacienta 

s transverzální míšní lézí na spinální jednotce“, je moje zaměstnání. Pracuji již pátým 

rokem jako fyzioterapeutka na Spinální jednotce Krajské nemocnice v Liberci, kde se 

zabývám problematikou pacientů s poškozením míchy. 

Dalším důvodem je skutečnost, že míšní poranění jsou velmi závažná, život ohrožující 

onemocnění, která vedou často k trvalým následkům. Léčba je dlouhodobá a nákladná a 

zatím bohužel neexistují možnosti léčby míšního poranění, které by dávaly reálnou 

naději na úplné uzdravení. Zcela zásadní metodou léčby, po včasném a úspěšně 

provedeném operačním zákroku, zůstává ucelená rehabilitace, která je v současné době 

prováděna. V současné době je prováděna ve specializovaných centrech jako jsou 

spinální jednotky a rehabilitační ústavy. 

Z vlastní praxe vím, že se člověk s míšním postižením vyrovnává velmi dlouho. Kromě 

stránky fyzické trpí i stránka psychická, což se negativně odráží na kvalitě života 

postiženého i jeho nejbližších. Během mého studia na fakultě jsem velmi dobře 

pochopila, že cílem naší práce není jenom poskytnutí kvalitního ošetření v akutní 

poúrazové fázi, ale i pomoc handicapovanému jedinci navrátit se zpět do běžného 

všedního života s nejvyšší možnou kvalitou - mít zaměstnání, rodinu a koníčky. 

V naší nemocnici zatím není systematické hodnocení kvality života pacienta se 

spinálním poraněním běžnou součástí léčebného programu. Výjimkou jsou studie na 

testování účinku nových léků. Myslím si, že opakované testování kvality života pacienta 

s míšním postižením po absolvování jednotlivých fází léčebného procesu, zejména 

komplexní rehabilitace, v akutním a chronickém stádiu, by mohlo poukázat na 

efektivitu péče. 
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II. PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ 

1 Kvalita života 

Obvykle se kvalita života popisuje v pojmech jako je soběstačnost, autonomie, 

důstojnost, seberealizace, spokojenost v rodinných, partnerských a dalších mezilidských 

vztazích, sociální a kulturní integrovanost, tvořivost apod., jindy jako “schopnost 

milovat, pracovat a žít v souladu s danou kulturou” (Freud, 1993). 

O kvalitě života se hovoří v různých souvislostech a různých vědních disciplínách jako 

jsou především medicína, psychologie, sociologie, dále potom kulturní antropologie, 

ekologie a další. Sociologové sledují kvalitu života u různých sociálních skupin, 

srovnávají ji nejenom v rámci určité populace, ale i mezi různými kulturami a hledají 

faktory, které ji nejvíce determinují. Psychologové se zaměřují především na 

subjektivní pohodu jednotlivců a pokouší se ji pomocí různých metod měřit. Ve 

zdravotnictví se z hlediska kvality života hodnotí poskytovaná péče či jednotlivé 

zdravotnické programy (Hnilicová, 2005). 

1.1 Definice kvality života 

Definice kvality života vychází z Maslowovy teorie potřeb, podle které je naplnění 

základních fyziologických potřeb (potřeba nasycení, spánku, úlevy od bolesti) 

předpokladem k uspokojení potřeb subtilnějších (potřeba bezpečí a blízkosti jiných, 

potřeba sebeúcty) (Dragomirecká, Škoda 1997). 

Hovoříme-li o kvalitě života, obvykle sledujeme, jaký dopad má onemocnění jedince na 

jeho fyzický či psychický stav, na jeho způsob života a pocit životní spokojenosti. 

V literatuře lze nalézt celou řadu definic kvality života, ale neexistuje ani jedna, která by 

byla všeobecně akceptována. Mají však jedno společné, že pojem kvality života by měl 

zahrnovat údaje o fyzickém, psychickém a sociálním stavu jedince (Slováček a kol., 

2004). 

Na kvalitu života se pohlíží jako na vícerozměrnou veličinu, která je obvykle 

definována jako „subjektivní posouzení vlastní životní situace“. Zahrnuje tedy nejen 

pocit fyzického zdraví a nepřítomnost symptomů onemocnění či léčby, ale v globálním 
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pohledu také psychickou kondici, společenské uplatnění, ekonomické aspekty, apod. 

(Slováček, 2004). 

Kvalitu života a zdraví popsal Seedhouse, 1995 ve své definici zdraví: „ Zdraví je 

celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje 

dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí“ 

(Křivohlavý, 2004). 

Dle WHO je kvalita života to, jak člověk vnímá své postavení ve světě v kontextu 

kultury a hodnotových systémů, ve kterých žije, a ve vztahu ke svým cílům, 

očekáváním, životnímu stylu a zájmům (Světová zdravotnická organizace, 1994). 

Centrum pro podporu zdraví při Univerzitě v Torontu (CHP, Center of Health 

Promotion, University of Toronto) vymezuje kvalitu života: „Kvalita života je stupeň, 

ve kterém jedinec využívá důležité možnosti svého života“. Možnosti přitom vycházejí 

z příležitostí a omezení, které každý člověk ve svém životě má, a jsou odrazem 

interakce mezi ním a prostředím (Balcar, Hnilicová, 2005). Uvádí tři základní a devět 

klíčových dimenzí kvality života (viz tab. 1). 

Tab. 1  Kvalita života podle Centra pro podporu zdraví Univerzity Toronto 

(http://www.utoronto.ca/qol/concepts.htm) 

BÝT (BEING) – osobní charakteristiky člověka  

Fyzické bytí Zdraví, hygiena, výživa, pohyb, odívání, celkový vzhled. 

Psychologické bytí Psychologické zdraví, vnímání, cítění, sebeúcta, sebekontrola. 

Spirituální bytí Osobní hodnoty, přesvědčení, víra. 

PATŘIT NĚKAM (BELONGING) - spojení s konkrétním prostředím 

Fyzické napojení Domov, škola, pracoviště, sousedství, komunita. 

Sociální napojení Rodina, přátelé, spolupracovníci, sousedé (užší napojení). 

Komunitní napojení 
Pracovní příležitosti, odpovídající finanční příjmy, zdravotní a 
sociální služby, vzdělávací, rekreační možnosti a příležitosti, 
společenské aktivity (širší napojení). 
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Tab. 1  Pokračování 

REALIZOVAT SE (BECOMING) – dosahování osobních cílů; naděje a aspirace 

Praktická realizace 
Domácí aktivity, placená práce, školní a zájmové aktivity, péče o 
zdraví, sociální začleňování. 

Volnočasové 
realizace 

Relaxační aktivity podporující redukci stresu. 

Růstová realizace 
Aktivity podporující zachování a rozvoj znalostí a dovedností, 
adaptace na změny. 

1.2 Faktory ovlivňující kvalitu života 

Z výše uvedených definic kvality života vyplývá, že kvalita života je ovlivňována řadou 

vnějších a vnitřních faktorů. Mezi vnější faktory se řadí zejména: životní prostředí, 

socioekonomické podmínky, zdravotní péče, dále kultura, demografické charakteristiky, 

pohlaví, vzdělání, zaměstnání atd. Vnitřními faktory kvality života jsou: smysluplnost 

života a spokojenost, seberealizace (Koudelková, 2002). 

Faktory ovlivňující celkovou kvalitu života nemocného jsou uvedeny v tab. 2. 

Tab. 2  Faktory ovlivňující kvalitu života (Klener, 2005) 

Faktor Charakteristika veličiny 

Fyzická kondice 
Do značné míry určována výskytem různých symptomů 
onemocnění, event. i nežádoucími účinky aplikované terapie. 

Funkční zdatnost 

Zahrnuje především stav tělesné aktivity. Jeho posouzení je 
zpravidla prováděno podle stupnice WHO nebo stupnice 
navržené Karnofskym. Dále se jedná o schopnost komunikace s 
rodinou, se spolupracovníky, schopnost uplatnění v zaměstnání, v 
rodinném životě apod. 

Psychický stav 
Hodnocen zejména podle převládající nálady, postoje k životu a 
nemoci, způsoby vyrovnání se s nemocí a léčbou, dále pak 
osobnostní charakteristiky, prožívání bolesti apod. 

Spokojenost s léčbou

Jde především o komplexní posouzení prostředí, ve kterém je 
nemocný léčen, dále pak technickou zručnost ošetřujícího 
personálu při provádění diagnostických a léčebných výkonů, 
sdílnost personálu, způsob komunikace s nemocným včetně 
podávání objektivních informací o zdravotních stavu nemocného. 
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Tab. 2  Pokračování 

Faktor Charakteristika veličiny 

Sociální stav 
Hodnocen na základě údajů o vztazích nemocného k blízkým 
lidem, o jeho roli ve společenských skupinách, o jeho způsobech 
komunikace s lidmi apod. 

Mezi další faktory ovlivňující kvalitu života patří věk, pohlaví, polymorbidita, rodinná 

situace, preferované hodnoty, ekonomická situace, vzdělání, religiozita, kulturní zázemí 

apod. Celková kvalita života je pak souhrnem výše uvedených faktorů (Slováček, 

2004). 

1.3 Kvalita života a zdraví 

V medicíně a zdravotnictví se nejčastěji kvalita života ve vztahu ke zdravotnímu stavu 

označuje jako HRQOL (Health-Related Quality of Life). Tento pojem je možné 

specifikovat jako „subjektivní pocit životní pohody, který je asociován s nemocí či 

úrazem, léčbou a jejími vedlejšími účinky“. Vedle klinických ukazatelů úspěchu či 

neúspěchu terapie nemoci se sledují i subjektivní a objektivní údaje o fyzickém a 

psychickém stavu pacienta, jako jsou přítomnost bolesti, zvládnutí chůze do schodů, 

intenzita únavy, schopnost sebeobsluhy v běžných denních aktivitách, převažující typ 

emocí, či prožívaná míra úzkosti či napětí. Tento přístup se využívá u léčby 

onkologicky a psychiatricky nemocných. U nevyléčitelně tělesně a duševně nemocných 

je terapie směřována právě k cíli zlepšení kvality života pacienta, protože zde nelze 

dosáhnout stavu úplného uzdravení (Hnilicová, 2005). 

Jako nejčastější nástroje ke zjišťování a hodnocení HRQOL slouží standardizované 

dotazníky. Je to cesta k velmi efektivnímu ohodnocení zdravotního stavu, při malé 

časové náročnosti (Payne, 2005). 

Dotazníky k zjišťování kvality života lze rozdělit na dva základní typy: 

 dotazníky generické (obecné), které hodnotí všeobecně celkový stav nemocného 

bez ohledu na konkrétní onemocnění, jsou široce použitelné u jakýchkoliv 

skupin populace, bez ohledu na pohlaví, věk apod. (např. Activities of Daily 

Living - ADL, Short Form 36 Health Subject Questionnaire - SF 36 – blíže viz 

kapitola 6.4.3), 
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 dotazníky specifické, které hodnotí jednotlivé typy onemocnění a jsou 

jednoznačně senzitivnější. Mnohdy je jejich součástí právě generický dotazník 

(viz výše) (např. dotazník zjišťování kvality života u nemocných s chronickým 

selháním ledvin − Kidney Disease Quality of Life Instrument (KDQOL), jehož 

součástí je právě generický dotazník SF 36, dále např. SCIM – Spinal Cord 

Independence Measure − pro hodnocení funkční míry nezávislosti spinálního 

pacienta – blíže viz kapitola 6.4.2). Další rozdělení dotazníků uvádí tab. 3. 

Tab. 3  Rozdělení dotazníku podle úrovně zaměření (Slováček, 2005) 

Typ dotazníku  Zaměření / popis dotazníku 

1. 
Generické 
(obecné) 

Použití u jakékoliv populace různého věku, pohlaví, hodnotí stav 
člověka/nemocného bez ohledu na konkrétní onemocnění. 
Monitorace a srovnávání kvality života věkových či sociálních 
skupin, pohlaví, ras. Záporem je malá citlivost ke změnám 
zdravotního stavu dosaženým např. léčbou. 

2. 
Specifické - 
zaměřené na 

chorobu 

Součástí často i generický dotazník, jsou určené pro jednotlivé 
druhy postižení či onemocnění, např. dopad léčebné metody u 
stejného onemocnění. Výhodou je zaznamenání citlivější změny 
zdravotního stavu díky úzkému spektru hodnocených faktorů 
souvisejících s onemocněním. Výsledky se obtížněji srovnávají 
a zhodnocují, nejsou vhodné k hodnocení dalších vlivů 
podílejících se na kvalitě života. 

3. 
Specifické - 
zaměřené na 

lokalizaci choroby 

Cílová skupina nemocných trpících určitou chorobou v určité 
lokalizaci (nádor plic, ovaria). Dotazníky zaměřené na nemocné 
s určitou chorobou (karcinom, diabetes), s určitou lokalizací 
choroby - karcinom prsu, dotazníky pro jednotlivé způsoby 
léčby (ozařování).  

4. 
Standardizované - 
behaviourální  testy 

Speciální neuropsychologické testy:  
- zjišťují fyzické a kognitivní funkce. 
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1.4 Posouzení kvality života 

Diskuse o tom, co to kvalita lidského života vlastně je a jak ji měřit, probíhaly 

intenzivně v průběhu osmdesátých i devadesátých let. Přesné, spolehlivě a teoreticky 

uspokojivé měření kvality života, na kterém by se shodla většina odborníků, zatím 

neexistuje. Je to způsobeno hlavně tím, že v sobě obsahuje dvě relativně samostatné 

složky – objektivní a subjektivní: 

 objektivní složka kvality života znamená splnění požadavků týkající se 

sociálních a materiálních podmínek života, sociálního statusu a fyzického 

zdraví, 

 Subjektivní složka kvality života se týká lidské emocionality a všeobecné 

spokojenosti se životem tak, jak je jedinec hodnotí sám ze svého pohledu. 

V subjektivním přístupu je pak kvalitou života míněno to, jak jedinec vnímá a 

hodnotí své postavení ve světě v kontextu kultury a hodnotových systémů, ve 

kterých žije, a to ve vztahu k osobním cílům, očekáváním, zájmům a životnímu 

stylu. 

(Vymětal, 2003) 

Kvalita života je obvykle posuzována na základě údajů získaných od daného 

nemocného, přičemž jsou určovány ještě některé parametry ve vztahu ke kvalitě života. 

Jedná se například o „ekvivalent počtu let plného zdraví“ (HYE, Healthy Years 

Equivalent), neboli hypotetický počet let prožitých v perfektním zdravotním stavu 

(Klener, 2002). 

Dalším je již dříve zmiňovaná „kvalita života ve vztahu ke zdraví“, (HRQOL, Health-

Related Quality of Life) – blíže viz kapitola 1.3. Posuzuje se při hodnocení dopadu 

nemoci a léčby na jedince, monitoraci psychosociálních problémů, populační studie 

zaměřené na sledování zdravotních problémů, klinické studie (např. porovnávání 

účinnosti léků), či hodnocení finanční nákladnosti a efektivity léčby (Koudelková, 

2002). 

Jiným parametrem je „rok života standardizované kvality“ (Quality-Adjusted Lifeyear, 

QALY) jako výsledek léčebného postupu v podobě počtu let, o která se vlivem tohoto 

zákroku prodloužil život a jsou standardizována s ohledem na jeho kvalitu. Využívá se 

při analýze účelnosti nákladů na léčbu (Kebza, 2005). 
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2 Míšní poranění 

2.1 Historie 

Je velmi pravděpodobné, že se poranění míchy vyskytovala odpradávna. První 

historicky dochované písemné zprávy o míšních poraněních patří Egypťanovi 

Imphotepovi (3000 př. n. l. - lékař a ministr Zostra III), který zařadil míšní poranění do 

nejtěžší kategorie: „Nemoc, která nemůže být ošetřena“ (Beneš, 1999). 

Mnohem později se do historie poranění míchy se svým konzervativním přístupem 

zapsali řečtí lékaři (Hippokrates 460-370 př. n. l. a Galén 131-201 n. l.). V roce 1724 

Heister napsal: „Poranění míchy má vždy za následek smrt“, podobně reagoval i 

Elsberg: „Úplné přetětí míchy je smrtelné“. Nihilistický pohled na perspektivu poranění 

míchy se v podstatě neměnil až do dob 2. světové války. 

Zlom nastal v roce 1943 minulého století, kdy Američan Donald Munro napsal: „Každý 

zraněný s poškozením míchy nebo kaudy, který má zachovanou inervaci horních 

končetin (HKK) a je ochoten a schopen vzhledem ke své inteligenci spolupracovat, 

může vést po správném ošetřování normální společenský život a může se podle svých 

schopností živit“ (Beneš, 1999). 

V Evropě se stal historickou osobností sir Ludwig Guttmann (1899-1980), právem též 

nazývaný „otcem paraplegiků“. V roce 1944 v Anglii ve Stroke Mandeville Hospital 

razil konzervativní přístup s komplexní péčí o postižené po úraze míchy. Stal se 

zakladatelem moderní rehabilitace a sociálního zařazení paraplegiků do života – 

resocializace (začátek vývoje spinálních center) (Šrámková, 1997). 

V 50.-60. letech minulého století v České republice usiloval o zřízení spinálních center 

systematicky s odkazem na školu Sira Ludwiga Guttmanna prof. Beneš. Publikoval též 

knihu: „Poranění míchy“ (1961), kde popisuje ucelenou ošetřovatelskou a rehabilitační 

péči o paraplegiky. Jeho úsilí však ztroskotalo na neochotě tehdejších ministerských 

úředníků. Existovala sice neurochirurgická pracoviště, která zajišťovala diagnostiku a 

operační řešení míšních úrazů, ale postrádala komplexní přístup. V bývalé ČSSR se 

bohužel upustilo od organizovaného uceleného léčení úrazů míchy. 

V 90. letech dvacátého století se začal vytvářet tzv. spinální program. U jeho zrodu byl 

prof. Wendsche, který v roce 1992 otevřel první Spinální jednotku v České republice 

v Brně. Pro účinnou realizaci spinálního programu ČR mělo zásadní význam založení 
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České spondylochirurgické společnosti v roce 1999. Její výbor zahájil složitá a 

dlouhodobá jednání se státními orgány, s cílem zásadně rozšířit péči o pacienty 

s poškozením míchy v postakutní fázi, tedy o rozšíření  počtu spinálních jednotek. Toto 

úsilí bylo korunováno v roce 2002 vydáním Metodického opatření Ministerstva 

zdravotnictví ČR, které stanovilo síť spinálních jednotek v naší republice. Na základě 

tohoto Metodického opatření začaly vznikat v letech 2003-2004 další spinální jednotky, 

a to postupně v Ostravě, Liberci a v Praze-Motole. Každé z těchto oddělení má kolem 

15 lůžek a samostatnou spádovou oblast s 2-3 milióny obyvatel. Ročně projde tímto 

systémem kolem 250 pacientů po akutním míšním traumatu. Někteří pacienti se vracejí 

na spinální jednotky s chronickými zdravotními komplikacemi (Kříž, 2010). 

V dubnu 2004 bylo založeno Paraplegiologické fórum, které bylo na podzim 2007 

transformováno do nové společnosti „Česká společnost pro míšní lézi“. Prvním krokem 

nové společnosti bylo vypracování diagnostických a terapeutických standardů pro léčení 

úrazových i neúrazových poškození míchy (Kříž, 2010). 

2.2 Etiologie a epidemiologie 

Údaje o výskytu poranění míchy se liší. F. Biering-Sorensen sbíral data z 21 evropských 

zemí. Na základě jeho analýzy se vyskytuje na 1 milion obyvatel průměrně 17,2 

úrazových a 8,0 neúrazových případů postižení míchy (Sorensen, 2002). 

V České Republice vzrůstá počet pacientů s míšním poraněním průměrně ročně o 249 

nových případů, což je 24,9 na 100 000 obyvatel 

(http://www.spinalcord.cz/cz/statistiky/). 

K poškození míchy dochází nejčastěji úrazem, a to současně s poraněním páteře, při 

kterém je komprimován páteřní kanál luxovaným obratlem, popř. kostními úlomky. 

Mechanizmem úrazu je hyperflexe, hyperextenze, rotace, nebo kombinace uvedených 

jevů. Úrazy páteře s míšní lézí jsou způsobeny převážně autonehodami, pády z výšky a 

sportovními úrazy. Zvlášť je nutno zdůraznit skoky do neznámé vody, které v každém 

letním období změní zdraví a kvalitu života nemálo mladým lidem.  

Další skupinu míšních poškození tvoří neúrazové míšní léze, a to vaskulární a 

vertebrogenní onemocnění, nádory, záněty, roztroušená skleróza, infekční onemocnění, 

vývojová a degenerativní onemocnění. 

(Adamčová, 2010) 
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2.3 Klinický obraz 

Klinický obraz míšní léze je anatomicky určen jednak transverzálním rozsahem 

(horizontální topika), jednak výškovou lokalizací (vertikální topika) patologického 

procesu. Léze může být lokalizována do určité výškové oblasti, kde postihuje buď celý 

míšní průřez, nebo jeho část – kompletní či inkompletní transverzální míšní léze. 

Z hlediska funkce jednotlivých anatomických struktur (jader či drah) dochází k poruše 

jednotlivých funkcí – motorických, senzitivních, autonomních (Ambler, 2008). 

Motorické dysfunkce – léze motorických neuronů na úrovni předních rohů míšních 

nebo předních míšních kořenů vedou k syndromu periferní (chabé) parézy. Léze 

kortikospinálního traktu se manifestuje syndromem centrální (spastické) parézy. 

Senzitivní dysfunkce – léze v oblasti vstupní zóny a zadních rohů míšních vede 

k poruše všech kvalit citlivosti a je distribuována ipsilaterálně a segmentálně. Léze 

postranních provazců míšních obsahujících tractus spinothalamicus ventralis a lateralis 

vede ke kontralaterální poruše hrubé kožní citlivosti, termického a algického čití 

provazcového typu. Léze zadních provazců míšních vede k poruše propriocepce a 

diskriminačního čití provazcového typu ipsilaterálně. 

Autonomní dysfunkce – při míšní lézi může dojít buď k porušení centrálních drah 

ovlivňujících pregangliové autonomní neurony, nebo k lézi pregangliových 

sympatických neuronů v sakrální míše – segmenty S2-4. Postižení se může projevovat 

řadou poruch, z nichž klinicky jsou nejvýznamnější poruchy mikce a defekace, poruchy 

sexuálních funkcí, zornicové poruchy a poruchy regulace vazomotoriky. 

Mezi traumatická poranění míchy patří: komoce (otřes), kontuze (zhmoždění) a 

transverzální míšní léze (TML). 

Komoce míchy: jde o krátkodobé porušení funkce míchy, předpokládaným 

patofyziologickým podkladem je přechodný lokalizovaný otok míchy či její ischémie. 

Stav je plně reverzibilní s dobrou prognózou. 

Kontuze míchy: vede k trvalému porušení části funkcí míchy, podkladem je kombinace 

četných drobných krvácení, nekróz a trombóz s edémem. Může dojít ke splývání 

jednotlivých ložisek s příslušným vývojem v klinickém obraze – obraz poškození části 

míchy nebo celé míchy (Bartko, 1999). 



 33 

Transverzální míšní léze může být: 

 kompletní, značí úplnou ztrátu hybnosti, čití a regulace pod místem léze a 

představuje nejtěžší stupeň poranění, 

 inkompletní, kde je částečně zachovalá hybnost nebo citlivost pod místem léze. 

Patří sem: 

Brown – Séquardův syndrom = syndrom hemisekce míšní: ve výši léze je periferní 

(chabá) paréza v příslušném segmentu, na ipsilaterální (stejnostranné k lézi) dolní 

končetině (DK) je centrální (spastická) paréza pro poškození sestupných drah a porucha 

hlubokého a zčásti i taktilního čití z postižení dráhy zadních provazců, na 

kontralaterální dolní končetině a na trupu není porucha hybnosti, ale je porucha čití 

termického a algického se zachováním čití taktilního a hlubokého (tj. syringomyelická 

disociace čití – viz níže). 

Syndrom centrální míšní šedi = syringomyelický syndrom: projevuje se poruchou 

vnímání bolesti, tepla a chladu oboustranně v postižených segmentech s pozvolným 

šířením směrem kaudálně, obvykle se sakrální úsporou, se zachováním čití taktilního a 

hlubokého (propriocepce – vibračního čití, polohocitu a pohybocitu) – tzv. 

syringomyelická disociace čití. Později se rozvíjí periferní paréza ve výši postižených 

segmentů (poškození dolních motoneuronů). 

Syndrom arteria spinalis anterior: projevuje se periferní parézou ve výši postižených 

segmentů, centrální parézou kaudálně od místa léze pro poškození horních motoneuronů 

(pyramidových drah). Vnímání bolesti, tepla, chladu bývá také postiženo (tractus 

spinothalamicus), taktilní a hluboké čití bývá zachováno. 

Syndrom zadních provazců: pod místem léze se objevuje porucha hlubokého a 

částečně i taktilního čití (diskriminační čití), ataxie, areflexie. Není paréza, algické a 

termické čití je zachováno (tzv. tabická nebo zadněprovazcová disociace čití), ale bývají 

parestézie. 

Syndrom epikonu (míšní segment L4-S2): je charakterizován motorickým 

zachováním addukce a flexe v kyčli a extenze v koleni, poruchou čití od dermatomu L4 

kaudálně, zachováním patelárního reflexu, chyběním reflexu Achillovy šlachy, 

poruchou funkce močového měchýře – je přítomen spinální automatický měchýř, 

nebývá ejakulace a bývá porucha erekce. 
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Syndrom konu (míšní segment S3-S5): izolovaný syndrom míšního konu se projevuje 

především inkontinencí moče a stolice (postižením sfinkterů močového měchýře a anu) 

s absencí análního reflexu, erektilní dysfunkcí a impotencí. Motorické postižení je 

nevýrazné (postižení krátkých flexorů prstů nohy). 

Syndrom kaudy (poškození kořenů L3-S5): klinické příznaky jsou závislé na 

postižení příslušných nervových kořenů distální míchy. Podobá se syndromu míšního 

konu, parézy jsou však asymetrické, se silnými bolestmi kořenového typu, s poruchou 

čití pro všechny kvality. Porucha motoriky je doprovázena vyhasnutím šlachových a 

okosticových reflexů, porucha inkontinence není vždy přítomna. 

(Ambler, 2008; Bartko, 1999; Wendsche, Kříž, 2005) 

Dle výšky poranění se v souvislosti s motorikou rozlišuje: 

Pentaplegie - poškození míchy v oblasti segmentů C1-C4. Vyskytuje se ochrnutí všech 

končetin, bránice a ochrnutí trupového a břišního svalstva. 

Kvadruplegie (tetraplegie) - poškození míchy při lézi v rozsahu segmentů C5-Th1, jde 

o ztrátu motorické a částečnou nebo úplnou ztrátu senzitivní funkce v krčních míšních 

segmentech. Projevuje se různě závažnou poruchou hybnosti na horních končetinách 

(HKK) a úplnou ztrátou hybnosti na trupu a dolních končetinách (DKK). 

Paraplegie - vzniká při lézi hrudní míchy v oblasti segmentů Th1-Th12. Dochází ke 

ztrátě motorické a částečné nebo úplné ztrátě senzitivní funkce v hrudních, bederních a 

křížových míšních segmentech. Je zachována funkce HKK, podle výše léze je postižený 

trup, pánevní orgány a DKK. 

Paraparéza - vzniká při lézi v oblasti bederní intumescence (L1-S2) s částečným 

ochrnutím na DKK. 

(Wendsche, Kříž, 2005) 

2.4 Klinický průběh 

Pacienti po traumatickém poranění míchy procházejí třemi základními klinickými 

fázemi onemocnění (dělení podle Metodického opatření MZ ČR z 18. června 2002): 
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Fáze I. (fáze míšního šoku) 

Za míšní šok označujeme období úplné somatické i autonomní areflexie v segmentech 

míšních pod úrovní léze míšní. Projevuje se chabou plegií kosterního svalstva, 

kompletní anestézií, kompletní areflexií a významnou poruchou vegetativních funkcí. 

Délka trvání spinálního šoku je extrémně variabilní: u kompletních traumatických lézí 

míšních většinou 2-12 týdnů, ve výjimečných případech i 1-2 roky, u inkompletních 

suprasakrálních traumatických míšních lézí se hluboké šlachové reflexy mohou 

objevovat i během hodiny a spinální šok přetrvává jen několik dnů. 

Fáze I je často dělena na: 

Fáze IA - akutní (cca 1.-2. týden): zraněnému je bezprostředně po úraze poskytnuta 

přednemocniční péče a poté péče intenzívní medicíny na ARO, kde jsou zajištěny 

vitální funkce. Patří sem i spondylochirurgická péče směřující ke stabilizaci páteře a 

dekompresi míchy. 

Fáze IB - postakutní (cca 3.-12. týden): probíhá na specializovaných odděleních - 

spinálních jednotkách, kde probíhá ucelená komprehenzivní rehabilitace (ÚN Brno, 

FNsP Ostrava, KN Liberec, FN v Motole Praha). 

Fáze II - chronická (cca 6.-26. týden): dochází k obnovování reflexní aktivity ať již 

normální či patologické. Péče probíhá ve specializovaných rehabilitačních ústavech 

(RÚ Kladruby, RÚ Hrabyně, Hamzova odborná léčebna Luže - Košumberk). Cílem je 

příprava na návrat do běžného života. 

Fáze III - terciární, kdy dochází k opakovaným hospitalizacím pro vzniklé 

komplikace, či rekonstrukční operační výkony, opakování rehabilitačních pobytů. 

(Wendsche, Kříž, 2005) 

2.5 Vyšetření a diagnostika akutní fáze 

Vedle komplexního traumatologického vyšetření v rámci akutní neodkladné péče je 

základním vyšetřením neurologické, dále pomocné vyšetřovací metody a laboratorní 

vyšetření. Podle etiologie míšního poškození se zapojují do péče další odborníci – 

neurochirurg, internista, infekcionista, onkolog, atd. 

Detailním neurologickým vyšetřením lze stanovit výšku poranění a rozsah celkového 

míšního poškození. Stupnice původně známá jako Frankelova škála byla nahrazena 



 36 

klasifikací podle ASIA skóre (American Spinal Injury Asssociation), které hodnotí stav 

motorických a senzitivních funkcí pod úrovní neurologické léze se zaměřením na 

segmenty S4-5 (blíže viz kapitola 6.4.1). Dále je prováděno vyšetření 

šlachovookosticových a kožních reflexů, pyramidových (spastických) jevů. 

Laboratorním vyšetřením v akutní fázi po míšním poranění jsou hodnoceny krevní 

obraz, krevní plyny, ledvinné funkce, zánětlivé markery, stav nutrice a další dle 

aktuálního stavu. 

Z pomocných vyšetřovacích metod jsou používány: 

Ultrazvuk – nezbytné pro orientační vyšetření dutinových orgánů, zejména v rámci 

péče o polytrauma, 

RTG vyšetření – snímek páteře v předozadní a bočné projekci – kromě C-Th přechodu 

přehledně zobrazí kostní poranění, 

CT (computerová tomografie) – umožňuje provést jednotlivé frontální a horizontální 

řezy sledovaného úseku páteře a počítačovou technikou zrekonstruovat do 

trojrozměrného obrazu. Odhaluje detaily poraněného skeletu ve vztahu k míšnímu 

kanálu a nervovým strukturám. Upřesňuje operační taktiku, 

MRI (magnetická rezonance) – umožňuje detailní vyšetření měkkých struktur, 

odhaluje protruze disků, krvácení, změny ve struktuře míchy, 

Elektrofyziologické metody – motorické evokované potenciály (MEP) a 

somatosenzorické evokované potenciály (SSEP) se v akutní fázi používají v omezené 

míře, ale ukazuje se, že mají svůj význam z hlediska diagnostiky a prognózy. 

Evokované potenciály ukáží skrytou lézi, lehké poškození, mohou monitorovat průběh, 

ukáží zlepšování převodu vzruchů, 

Scintigrafie – používá se při netraumatických lézích (záněty, tumory) k lokalizaci 

ložisek, 

Angiografie – používá se pří vaskulárních lézích, eventuálně tumorech. 

(Wendsche, Kříž, 2005) 
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2.6 Operační terapie akutní fáze 

Pacienti s transverzální míšní lézí (TML) jsou urgentně překládáni na spádové 

spondylochirurgické pracoviště, kde jsou bezodkladně operováni. Operace sestává ve 

většině případů ze dvou částí: dekomprese míchy (uvolnění útlaku) a stabilizace páteře. 

Cílem operace po TML je: 

 dekomprese utlačené míchy a nervových kořenů, 

 stabilizace páteře, a tím zabránění nebezpečí sekundárního poškození nervové 

tkáně, 

 možnost fyzioterapie a mobilizace pacienta, 

 zabránění vzniku komplikací způsobených imobilizací pacienta. 

Každý páteřní úsek má svá specifika. Vzhledem k zaměření tématu diplomové práce 

„transverzální léze krční míchy“ jsou zmíněny pouze operační stabilizační výkony 

v oblasti krční páteře. 

Poranění krční páteře jsou často velmi nestabilní a všeobecně převládá názor, že je 

třeba co nejdříve provést stabilizaci s dekompresí míchy. Stabilizovat lze z levého a 

pravého předního přístupu, zadního středního přístupu a kombinovaného přístupu. 

Stabilizace vždy znamená spojení dvou, někdy i tří obratlů (přední spondylodéza), 

neprovádí se tedy přímá osteosyntéza (výjimkou je operace zubu čepovce – dens axis). 

Znamená to, že se přemosťují jeden nebo dva pohybové segmenty. Trvalou stabilitu 

docílíme kostním spojením pohybového segmentu, aplikací kostního štěpu (obvykle 

autologního – vlastního, z hřebene lopaty kosti kyčelní). Dočasnou stabilitu po dobu 

hojení kostního štěpu můžeme zajistit kovovým nebo keramickým implantátem (dlažky, 

háčky, tyčkové systémy). Při vysoce instabilním poranění se doporučují provést 

kombinované přístupy. Po operaci se obvykle přikládá pevný krční límec (Philadelphia) 

na dobu 3-6 týdnů (viz příloha 3) (Wendsche, Kříž, 2005; Wendsche a kol., 2009). 

Poranění okcipito-cervikálního přechodu (poranění vazivových spojení) je častou 

příčinou smrti na místě úrazu. Při rychlém a šetrném zásahu záchranářů se ojediněle 

zdaří pacienta hospitalizovat a operačně stabilizovat ze zadního přístupu dlahovou 

technikou. 

Při zlomenině dens axis, je metodou operační volby osteosyntéza dvěma 3,5 mm 

šrouby z předního přístupu. Při zlomenině druhého krčního obratle – čepovce se 
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používá metoda zevní stabilizace pomocí „Halo – aparátu“, zejména pokud je 

zlomenina blíže hrotu zubu čepovce, nebo naopak v těle čepovce. Jedná se o kovový 

nebo karbonový kruh (objímku), který je pomocí titanových šroubů připevněn na 

čtyřech místech lebky. Objímka je tyčemi spojena s termoplastickou „vestou“, kterou 

má pacient připevněnou na hrudníku. Toto léčení je doporučeno po dobu 6-8 týdnů 

(Kočiš, 2009). 

U dolní krční páteře (C2/3–C8/Th1) platí pro operační řešení instabilních zlomenin již 

výše zmíněný postup stabilizace s dekompresí míchy. 

Jen ojedinělé zlomeniny v oblasti krční páteře jsou považovány za stabilní. Zde 

nehrozí posun obratlů či jejich částí. Takové zlomeniny jsou řešeny konzervativně - 

zevní fixací pevným krčním límcem (Philadelphia) po dobu 3-8 týdnů dle indikace 

lékaře (Wendsche a kol., 2009). 

2.7 Komplikace 

Závažnost klinické manifestace komplikací po poranění míchy závisí především na 

výšce léze, na závažnosti poškození míchy a zda je či není intaktní reflexní oblouk pod 

místem léze (Adamčová, 2010). 

2.7.1 Spasticita 

U poranění míchy s lézí prvního motoneuronu dochází po odeznění míšního šoku 

k nástupu spasticity, která se projevuje zvýšením svalového tonu, hyperreflexií a 

křečemi klonického typu. Pokud je spasticita velká, může pacienta omezovat 

v rehabilitaci a aktivitách denního života, může vést ke kontrakturám, deformitám, 

špatné postuře a pacienta negativně psychicky ovlivňovat. Léčba se zahajuje 

myorelaxancii a některými antiepileptiky, dobře reaguje na pasivní protahování a 

Vojtovu reflexní metodu (Kříž, Kozák, 2006). 

2.7.2 Bolest 

Pacienti po TML často trpí různými typy bolesti, nejčastěji se jedná o neuromuskulární 

typ bolesti, která je spojena s vynucenou polohou, popřípadě přetěžováním určitých 

svalových skupin. Viscerální bolest, bolest způsobená patologií vnitřních orgánů, je 

obtížně lokalizovatelná. Nejhůře ovlivnitelná je neuropatická bolest, která vzniká při 

postižení nervových struktur po TML, často přechází do chronicity a bývá přítomna u 
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jedné třetiny pacientů. Neuropatická bolest je charakterizována pocity pálení, bodání, 

často s hyperalgézií, obvykle je konstantní a nezávisí na pohybu či poloze. Klasifikace 

bolesti je uvedena v tab. 4. Bolest se tlumí různými typy farmak, kromě běžných 

analgetik, jako např. nesteroidní analgetika, lze použít také opiáty, tricyklická 

antidepresiva, kortikoidy, antikonvulziva (Šrámková, 2009a). 

Tab. 4  Klasifikace bolesti po poranění míchy (Kříž, 2006) 

Typ bolesti Postižený systém Specifické struktury, typ patologie 

Muskuloskeletální 
Kostní, kloubní, svalové trauma či zánět, 
mechanická instabilita, svalové spazmy, syndromy 
přetížení. Nociceptivní 

Viscerální 
Nefrolithiáza, střevní dysfunkce, sfinkterová 
dysfunkce, bolesti hlavy z autonomní dysreflexie. 

Nad úrovní léze 
Kompresivní monoreuropatie, komplexní regionální 
bolestivý syndrom. 

V úrovni léze 
Komprese nervového kořene (včetně kauda equina), 
syringomyelie, míšní trauma nebo ischémie. 

Neuropatická 

Pod úrovní léze Míšní trauma nebo ischémie. 

2.7.3 Autonomní dysreflexie 

Je syndromem typickým pro období prvního roku po TML po nástupu reflexní aktivity 

míchy. Vyskytuje se až u 3/4 nemocných s lézí nad Th6 – nad odstupem břišního 

sympatiku. Impulz vzniklý pod úrovní léze zapříčiní reflexní sympatickou 

vazokonstrikci, zpětná regulace z vyšších supraspinálních center je míšní lézí blokována 

a reflexní autonomní reakce fungují dysharmonicky. 

Mezi klinické projevy patří: silná bolest hlavy, pocit náhlé nevolnosti, nauzea a 

hypertenze nad 200/100 mmHg. Dále vegetativní změny jako bradykardie, „husí kůže“, 

zčervenání obličeje, pocit ucpaného nosu, pocení a červené skvrny nad úrovní léze, 

chladná a lepkavě vlhká kůže pod úrovní léze, skvrny na kůži, psychické změny, 

roztěkanost. Může se rozvinout náhle jako životu nebezpečný stav a vést k epileptickým 

záchvatům, cévní mozkové příhodě i ke smrti. Příčinou mohou být jakékoliv bolestivé 

stimuly pod úrovní míšní léze, nejčastěji distenze močového měchýře – blokovaný 

katétr, infekce nebo konkrement, zácpa nebo meteorismus, jakýkoliv stimul v oblasti 

rekta a genitálu, iritace kůže shrnutou podložkou, poranění nebo popálení kůže, 

incipientní dekubitus, fraktura, těhotenství, zarostlý nehet, náhlá příhoda břišní. 
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Terapie – detekce a odstranění příčiny, léčba hypertenzní špičky podle zásad akutní 

medicíny. Poučení rizikových nemocných a prevence. 

(Kříž, 2005; Adamčová, 2010) 

2.7.4 Plicní komplikace 

Většina nemocných po TML má v akutní fázi nebo v období časné rehabilitace plicní 

komplikace. Retence bronchiálního sekretu a postupný rozvoj pneumonie a atelaktázy, 

respirační insuficience z důvodu oslabení a dysfunkce respiračních svalů a plicní 

embolie jsou nejčastější stavy ohrožující život a vedou v příčinách úmrtí. Prevence a 

včasná léčba všech příznaků respiračních komplikací spolu s důslednou dechovou 

rehabilitací jsou vitální součástí terapie. 

2.7.5 Kardiovaskulární komplikace 

Čím vyšší je neurologická léze, tím méně efektivní je srdeční aktivita, což se projeví 

zejména při zátěži, při cvičení. Vyplývá to ze systému regulace tepové frekvence a 

krevního tlaku z center v prodloužené míše. Popsány jsou závažné bradyarytmie a 

hypotenze z důvodu reflexního vlivu vagu, abnormální reakce vegetativního nervového 

systému s náhlou dysfunkcí a akutním ovlivněním životních funkcí v prvním roce po 

TML. Další častý problém je ortostatická hypotenze, způsobená především déletrvající 

horizontální polohou pacienta, zejména plegií dolních končetin, event. trupu, což vede 

k nedostatečnému návratu žilní krve z periferie, a tím dochází ke snížení plnících tlaků 

pravé komory. Dalším mechanizmem je porucha regulace vazomotoriky. Projevuje se 

jako ortostatický kolaps, zejména při vertikalizaci pacienta (Wendsche, Kříž, 2005). 

2.7.6 Hluboká žilní trombóza, plicní embolie 

Pacient s TML má signifikantně zvýšené riziko pro rozvoj tromboembolických 

komplikací, hlavní příčinou je dlouhodobá imobilizace. Hluboká žilní trombóza a plicní 

embolie jsou závažnou komplikací v kterémkoliv období po TML. Tromboflebitida 

dolních končetin nemusí mít obvyklou symptomatologii, může se projevit např. i 

nevysvětlitelnou horečkou. Zejména v časných stadiích je doporučován ultrazvukový 

screening. V prevenci, respektive v léčbě, se používá frakcionovaný nebo 

nefrakcionovaný heparin (Adamčová, 2010). 
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2.7.7 Gastrointestinální obtíže 

Onemocnění břicha může uniknout pozornosti, protože chybí typické varovné příznaky, 

zejména bolest; důvodem je ztráta citlivosti; např. apendicitida nebo pyelonefritida se 

závažnými důsledky. „Akutní břicho“ se může projevit pouze vegetativními příznaky 

nebo třeba změnou stupně spasticity či autonomní dysreflexií. Protože gastrointestinální 

trakt (GIT) je pod kontrolou autonomního nervstva, zejména vagu, jehož aktivita a 

tonus jsou při míšní lézi porušeny, jsou akutní TMP obecně provázeny atonií traktu se 

všemi důsledky, zejména porušeným vyprazdňováním. Častější je také krvácení do 

zažívacího traktu, zejména žaludku (stresový vřed). Mezi nejčastější GIT komplikace 

v prvním měsíci po TML patří: reflexní ileus, peptický vřed a pankreatitida 

(Kulakovská, 2005). 

2.7.8 Dekubity 

Dekubitus je lokalizované poškození kůže a měkkých tkáních následkem špatného 

prokrvení při déle trvajícím tlaku na tkáně, zejména v oblasti sakra, hýždí, boků, kolen, 

pat, týlu hlavy. 

Nemocný po TML je z důvodu ztráty vnímání bolesti vystaven velkému riziku poranění 

kůže jakéhokoliv druhu, jeho kůže je značně vulnerabilní. Přítomnost dekubitů je 

frustrující, dekubity zpomalují rehabilitaci, narušují kvalitu života a ohrožují infekčními 

komplikacemi. Při rozvinutém dekubitu může dojít k postižení kosti, zejména pokud je 

tkáň infikovaná, může se rozvinout osteomyelitida, která může vést až k sepsi. 

Nejdůležitější je prevence dekubitů, která spočívá v pečlivé ošetřovatelské a 

rehabilitační péči. Důsledným profylaktickým plánem lze předejít prakticky každému 

dekubitu (Mrůzek, Kříž, Jirků, 2005). 

2.7.9 Poruchy mikce a defekace 

Poruchy mikce a defekace jsou častými komplikacemi u pacientů po TML. Derivace 

moči je zpravidla zajištěna permanentním močovým katetrem. Pro riziko rozvoje 

dekubitu uretry se doporučuje epicystostomie. V současné době je považována za 

standardní způsob vyprazdňování močového měchýře u pacientů po TML intermitentní 

katetrizace; jde o jednorázové cévkování po 3–4 hodinách, které provádí sestra nebo po 

zaškolení event. i sám pacient. Je třeba podřídit i režim příjmu tekutin (2–2.5 litru 
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denně). Při nesprávné derivaci močí může dojít k refluxu moči do ledvin se vznikem 

pyelonefritidy, která může být příčinou chronického selhání ledvin.  

Mezi funkční poruchy střev patří: reflexní spastické střevo nebo ochablé střevo, typ 

postižení závisí na výšce míšní léze. Vyprazdňování se provádí pomocí rektálních 

stimulancií – čípků, nebo manuálně. Je vhodné upravit jídelníček – dieta s dostatečným 

množstvím vlákniny, která ovlivňuje frekvenci vyprazdňování. 

(Krhut, Doležel, Zachoval, 2006; Sutorý, 2009). 

2.7.10 Osteoporóza a patologické fraktury 

V období absence stimulačního vlivu zátěže, kdy skelet není zatěžován ve vertikále a 

svalová aktivita je minimalizovaná, dochází již v prvních 4 měsících po úrazu k 

rychlému a masivnímu úbytku kostní hmoty. Paraplegik s parciální neurologickou lézí 

mívá po 1 roce ztrátu kolem 30 % kostní hmoty v oblasti pánve a 10 % v dolních 

končetinách. První rok je nejvýznamnější, následně dochází ke stabilizaci. Hlavní 

komplikace jsou nefrolitiáza a urolitiáza z hyperkalciurie, symptomatická 

hyperkalcémie a patologické fraktury (mohou být nebolestivé). 

Terapie a prevence – vedle medikamentózní léčby je velmi důležitá časná mobilizace, 

pohyb, využívání zatěžování dolních končetin při transferech a vertikalizace 

(Adamčová, 2010). 

2.7.11 Neurogenní heterotopní osifikace 

Jsou to formace nové kostní tkáně, která vzniká v měkkých strukturách, zejména 

periartikulárně v oblasti paralytických segmentů. Hlavní riziko spočívá v potenciální 

možnosti omezení kloubní pohyblivosti různého stupně, ne vzácně až do obrazu kloubní 

ankylózy, vyžadující ortopedický výkon. Udává se výskyt až u poloviny pacientů, 

nejvíce jsou ohroženi pacienti s kompletní míšní lézí, dále s vysokým stupněm 

spasticity. Dalším rizikem vzniku je dlouhodobá umělá plicní ventilace. Mezi příznaky 

patří: omezení rozsahu pohybu postiženého kloubu, otok měkkých tkání, periartikulární 

erytém, subferilie, event. při zachované citlivosti i bolest. Prevencí vzniku je 

polohování, časná rehabilitace, mobilizace kloubů (Pazour, 2005; Krhut, Doležel, 

Zachoval, 2005). 
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2.7.12 Poruchy sexuálních funkcí 

U pacientů po TML jsou v závislosti na výšce léze více či méně vyjádřeny různé 

kombinace poruch sexuálních funkcí. U mužů jde především o erektilní dysfunkci 

(porucha funkce ztopoření penisu) a poruchy ejakulace (porucha funkce výronu 

semene), u žen potom o ztrátu sexuální apetence, poruchu vzrušivosti (lubrikaci) a 

poruchu schopnosti dosažení orgasmu. U žen se přechodná amenorea do několika 

měsíců po TML upraví. Poranění míchy není příčinou neplodnosti. Důležitá je 

spolupráce a pravidelný kontakt se sexuologem, andrologem, gynekologem (Šrámková, 

2009b,c). 

2.7.13 Psychosociální aspekty 

Péče o psychiku je nedílnou součástí komplexní léčby po TML. Jak samotný jedinec, 

tak i jeho rodina po počátečních stádií šoku a popření prochází fázemi hněvu, smlouvání 

a smutku. Hněv a smutek mohou mnohdy přejít do stádia deprese. Smíření a přijetí nové 

reality přichází mnohem později v procesu adaptace jedince na dané postižení. Každý 

člověk prožívá krizi jinak a ne každý se dopracuje k adaptaci. Záleží na osobnosti i na 

rodinném a sociálním zázemí. Mezi nejčastější psychické problémy u pacientů s TML 

patří: reakce na stres včetně smutku a truchlení, poruchy přizpůsobení, deprese, 

posttraumatická stresová porucha, schizofrenie, pokusy o sebevraždu, abúzus alkoholu, 

drog a léků. Ze strany zdravotníků je důležitý jednotný postup s citovou oporou a 

atmosférou s akceptováním i negativních emocí. Je třeba reálně odhadnout aktuální i 

budoucí vyhlídky bez klamného optimismu, nutná je motivace a vysvětlování do 

dalšího jakkoliv komplikovaného života. Mnohdy je nutné použít ke zvládnutí 

psychických problémů pacientů s TML psychofarmaka (Kábrtová, 2005). 

3 Spinální jednotka Krajské nemocnice v Liberci 

Spinální jednotka Krajské nemocnice v Liberci (SJ KNL) je jedním ze čtyř 

specializovaných pracovišť v České republice, poskytující komplexní léčebnou a 

rehabilitační péči pacientům po poranění míchy. Vznikla v roce 2003 jako součást 

traumatologicko-chirurgického centra a funguje pro spádovou oblast Ústeckého, 

Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. 

Od jiných zdravotnických lůžkových zařízení se SJ KNL liší jednak specifickým 

vybavením, pomůckami a přístroji, jednak i vyšším počtem personálu různých 
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odborností podílejícího se na komplexní péči pacientů s poraněním míchy. Tým 

spolupracovníků tvoří: lékaři (traumatolog, neurochirurg, ortoped, rehabilitační lékař, 

neurolog, intenzivista, internista, urolog), zdravotní sestry, ošetřovatelský a pomocný 

personál, 5 fyzioterapeutů, 2 ergoterapeuti, psycholog, protetik, instruktor soběstačnosti, 

specializovaný pracovník jógy a respiračních cvičení, sociální pracovnice. Úzká 

spolupráce je též navázána s lékaři Ústavu plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou 

(zejména při řešení problematiky chronických pacientů s komplikovanými dekubity) a 

Centrem dobrovolníků v Liberci. Pravidelná spolupráce funguje i s Centrem Paraple a 

s rehabilitačními ústavy v Kladrubech, v Luži - Košumberku a v Hrabyni, kam jsou 

pacienti předáváni k další rehabilitaci. 

Lůžková kapacita SJ je 15 lůžek (7 dvoulůžkových a 1 jednolůžkový pokoj). Dva 

z uvedených pokojů nabízejí svým vybavením možnost hospitalizace pacientů 

s nutností ventilační podpory. Pokoje jsou mimo jiné vybaveny elektrickými 

polohovatelnými lůžky, antidekubitálními aktivními matracemi. Na oddělení jsou 

k dispozici následující pomůcky : mechanický hydraulický zvedák, hydraulické lehátko 

koupelové, široká škála rehabilitačních a ergoterapeutických pomůcek (např. 

vertikalizační stoly, elektrostimulátory, MOTOmedy, pomůcky pro S-E-T koncept - 

TerapiMastery (Redcord), mechanické vozíky, sedáky aj. – blíže viz kapitola 6.5.1). 

V závislosti na rozsahu a závažnosti poranění je pacient na SJ hospitalizován v tzv. 

postakutním stádiu (dle Metodického opatření MZČR ze dne 18.6.2002 stadium IB), 

které trvá cca 3-12 týdnů po vzniku onemocnění či úrazu, ve výjimečných případech i 

déle. 

4 Ucelená rehabilitace 

Ucelená rehabilitace je definována jako komplex postupů a procesů, které mají za cíl 

obnovu optimálního nezávislého a plnohodnotného tělesného a duševního života osob 

po úrazu či nemoci, nebo zmírnění trvalých následků nemoci nebo úrazu pro život a 

práci člověka (Lippertová-Grünerová, 2003). Podle využívaných prostředků se dělí 

ucelená rehabilitace do následujících čtyř oblastí: 

 léčebná rehabilitace (např. fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie), 

 sociální rehabilitace (zajišťuje sociální situaci jednotlivých osob se zdravotním 

postižením, např. dávky sociální péče, sociální služby a poradenství), 
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 pedagogická rehabilitace (využívá prostředků speciální pedagogiky, 

pedagogické diagnostiky, edukace, reedukace a kompenzace při rozvoji 

nevyvinuté či nápravě narušené funkce jedince se zdravotním postižením), 

 pracovní rehabilitace (zahrnuje např. speciální poradenství k volbě povolání, 

rekvalifikační kurzy, podporované zaměstnání s cílem uplatnění osob se 

zdravotním postižením na trhu práce). 

V diplomové práci je zdůrazněna oblast léčebné rehabilitace, která představuje vstupní 

fázi ucelené rehabilitace, protože se zahajuje již v akutní fázi po vzniku onemocnění. 

Podílí se na ní celý tým pracovníků lékařů, ošetřovatelského personálu, fyzioterapeutů, 

ergoterapeutů, psychologa a mnoho dalších. Mluví se tzv. multidisciplinární péči celého 

týmu spinální jednotky s jednotným cílem: stabilizace zdravotního stavu pacienta a 

dosažení co největšího funkčního zlepšení pacienta před jeho překladem do 

rehabilitačního ústavu. 
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III. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5 Cíl, úkoly, hypotézy 

Cílem práce je zhodnocení kvality života pacientů s transverzální lézí krční míchy, 

kteří byli léčeni propracovaným systémem ucelené rehabilitace na Spinální jednotce 

(SJ) Krajské nemocnice v Liberci. 

Úkoly práce 

1) Postupné zpracování literatury zabývající se problematikou míšních poranění, 

ucelené rehabilitace na spinální jednotce, definice kvality života. 

2) Stanovení cílů, úkolů a hypotéz diplomové práce. 

3) Naplánování harmonogramu a pracovního postupu. 

4) Získání souhlasu SJ Krajské nemocnice v Liberci k provedení dotazníkového 

šetření. 

5) Výběr jedinců a seznámení s danou problematikou, poučení jedinců o postupu 

celého experimentu a žádost o jejich písemný souhlas se na projektu podílet. 

6) Podání žádosti etické komisi FTVS UK. 

7) Vyšetření ASIA skóre, funkční míry nezávislosti SCIM, testů chůze a vyplnění 

standardizovaných dotazníků SF 36 při přijetí na SJ KNL jako vstupní vyšetření. 

9) Provedení kontrolního výstupního vyšetření ASIA skóre, SCIM, testů chůze a 

vyplnění dotazníků SF 36. 

10) Zpracování získaných informací, dat (tabulky a obrázky/grafy), analýza výsledků. 

11) Vlastní zpracování diplomové práce. 

Vědecká otázka 

Do jaké míry dojde ke zlepšení subjektivního pocitu pacientů a míry soběstačnosti 

v době hospitalizace na spinální jednotce působením komplexního rehabilitačního 

programu? 

Hypotézy 

H1: Předpokládám zmenšení rozsahu míšní léze AIS u pacientů s inkompletní 

transverzální lézí míšní, ověřitelné testy ASIA. 

Komentář [U1]: zmenšení 
???? 
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H2: Výsledky dotazníkového šetření ukážou zlepšení funkční míry nezávislosti, 

ověřitelné testy SCIM a testy chůze. 

H3: Výsledky dotazníkového šetření ukážou zlepšení kvality života, zejména fyzické 

komponenty, ověřitelné standardizovaným dotazníkem SF 36. 

H4: Předpokládám zvýraznění subjektivně vnímané bolesti po odeznění míšního šoku 

hodnocené pomocí vizuálně analogové stupnice bolesti VAS. 

6 Metodika 

6.1 Charakteristika výzkumu 

Diplomová práce má experimentální kazuistický charakter, při kterém se pracovalo se 

závislými a nezávislými proměnnými. Mezi závisle proměnné patřily jak testy 

objektivní, tak subjektivní. 

Objektivní testy: 

 ASIA skóre (American Spinal Injury Association Score), 

 test funkční míry nezávislosti SCIM (Spinal Cord Independence Measure), 

 testy chůze.  

Subjektivní testy: 

 standardizovaný dotazník na kvalitu života SF 36 (Short Form 36), 

 vizuální analogová stupnice bolesti (VAS). 

Tyto typy testů mají především charakter kvalitativního výstupu s možností převodu do 

bodového skóre. V některých případech bylo možno využít i kvantitativního hodnocení, 

a to u testů chůze - měření vzdálenosti nebo času. 

Nezávisle proměnnou byl komplexní rehabilitační program, který probíhal po celou 

dobu hospitalizace. 

6.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Ze všech pacientů hospitalizovaných na Spinální jednotce Krajské nemocnice v Liberci 

v období od října 2009 do června 2010 byli vybráni jedinci splňující vstupní kritéria pro 

tuto práci. Pacienti museli splňovat následující kritéria: museli být ve věku 18 až 65 let, 
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museli mít traumatickou inkompletní transverzální míšní lézi v úrovní krční páteře, 

která musela být ošetřena operačně v akutní fázi (viz tab.5). 

Tab. 5  Charakteristika výzkumného souboru 

Pohlaví (muži) 10  (100 %) 

Věk (roky) 47,5 ±11,9 

Doba přijetí od úrazu (dny) 18,1 ±16,5 

Délka hospitalizace (dny) 64,3 ±25,2 

C3  3  (30 %) 

C5  4  (40 %) Výše neurologické léze 

C6  3  (30 %) 

dopravní  4  (40 %) 

sportovní  1  (10 %) 

pracovní  2  (20 %) 

skoky do vody  2  (20 %) 

Příčina úrazu - trauma 

ostatní  1  (10 %) 

Výzkumný soubor pak tvořila skupina 10 pacientů s transverzální lézí krční míchy 

hospitalizovaných na oddělení Spinální jednotky Krajské nemocnice v Liberci. Všichni 

byli muži ve věku od 24 do 65 let, průměrný věk byl 47,5 roků (SD 11,9). Velká 

směrodatná odchylka odpovídá širokému věkovému rozmezí pacientů spinální jednotky 

obecně. Průměrná doba přijetí pacienta na SJ od vzniku poranění byla 18,1 dnů 

(SD 16,5) a průměrná doba hospitalizace pacientů na SJ byla 64,3 dnů (SD 25,2). 

Mechanismem úrazu byla traumata vzniklá při dopravních nehodách (auto, moto, 

cyklo), sportu (motokros), pracovních úrazech (pády ze střechy), skocích do mělké 

vody a jiných (pád v ebrietě). Nejčastější příčinou úrazů byly dopravní nehody, ve 

4 případech (40 %), skoky do vody a pracovní úrazy měli vždy 2 a 2 pacienti (po 20 %), 

1 pacient utrpěl úraz pracovní (10 %) a u jednoho byl mechanizmus úrazu jiný (pád 

v ebrietě). 

Vstupní neurologická výška léze byla v rozsahu C3 až C6, přičemž postižení ve výšce 

C3 bylo u 3 pacientů (30 %), C5 u 4 pacientů (40 %) a C6 u 3 pacientů (30 %). 
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6.3 Popis a průběh experimentu 

Vlastní experiment probíhal u vybraných pacientů Spinální jednotky Krajské nemocnice 

v Liberci v období tzv. postakutního stádia míšního poranění (tj. 3-12 týdnů od vzniku 

úrazu). Do výzkumného souboru byli zařazováni pacienti metodou záměrného výběru, a 

to v období od října 2009 do června 2010. Kritéria pro zařazení pacientů jsou popsána 

výše a ukazuje je následující tab 6. 

Tab. 6  Kritéria pro zařazení pacientů do výzkumného souboru 

Transverzální míšní léze (TML) 

Výšková lokalizace krční 

AIS: „B“, „C“, „D“, „E“ inkompletní 

Terapie operační  

Etiologie trauma 

Pohlaví muži 

Věková kategorie 18 - 65 let 

Experiment vycházel z měření, která proběhla u každého pacienta ve dvou fázích: 

vstupní (při přijetí pacienta na SJ) a výstupní (před jeho propuštěním do rehabilitačního 

ústavu). Po celou dobu hospitalizace probíhal komplexní rehabilitační program. 

Vstupní fáze proběhla vždy při přijetí pacienta a zahrnovala: 

 sběr anamnestických údajů, 

 vyšetření neurologického obrazu dle ASIA skóre, 

 stanovení funkční míry nezávislosti SCIM, 

 vyplnění dotazníků kvality života SF 36 s doplňujícími otázkami. 

Výstupní fáze proběhla před propuštěním pacienta do rehabilitačního ústavu a 

zahrnovala: 

 kontrolní vyšetření neurologického obrazu dle ASIA skóre, 

 opakované vyšetření funkční míry nezávislosti SCIM, 

 opakované vyplnění dotazníku kvality života SF 36 s doplňujícími otázkami. 

Testy chůze byly provedeny v závislosti na možné vertikalizaci spinálního pacienta 

indikované ošetřujícím lékařem v průběhu hospitalizace. 
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Dotazníky byly vyplňovány na základě anonymity a dobrovolnosti, pacientům byl 

předložen informovaný souhlas. 

6.4 Použité metodiky 

Mezi hlavní metody použité pro sběr zkoumaných dat a prokázání stanovených hypotéz, 

úkolů a cílů, patřila metoda testování. Dotazníková šetření a měření jsou uvedena 

v pořadí, ve kterém byla použita v praxi. 

6.4.1 Vyšetření ASIA skóre 

K hodnocení neurologického obrazu bylo použito vyšetření podle ASIA (American 

Spinal Injury Association) protokolu. Toto vyšetření umožňuje stanovit neurologickou 

úroveň míšní léze a rozsah míšní léze (Marino et al., 2003) (viz příloha 4). Toto 

testování je součástí vstupního vyšetření každého pacienta s akutní míšní lézí na naší 

spinální jednotce, provádí je fyzioterapeut. 

Neurologická výše míšní léze NLI (Neurological Level of Injury) - určuje se jako 

nejnižší segment s normální motorickou a senzitivní funkcí, a to na obou stranách těla. 

Motorickou úroveň vyšetřujeme pomocí tzv. klíčových svalů. Pro každý segment 

míšní, který motoricky inervuje svaly horní a dolní končetiny, je určen jeden klíčový 

sval. Každý z těchto svalů vyšetříme ve specifické poloze a označíme stupněm svalové 

síly 0–5 (odpovídá stupňům svalové síly podle Jandy) (Janda a kol., 2004). Motorická 

úroveň léze je pak určena míšním segmentem, v jehož myotomu je síla klíčového svalu 

nejméně na stupni 3. Síla klíčového svalu nad ním však musí být 5. V segmentech  

C1-C4, Th2-L1, S2-S5 se motorická úroveň určuje podle hranice čití. 

Senzitivní úroveň vyšetřujeme analogicky pomocí tzv. klíčových bodů. Pro každý 

míšní segment je v odpovídajícím dermatomu určen jeden klíčový bod, u něhož 

vyšetřujeme dvě modality – lehký dotyk a diskriminační čití (ostrý × tupý podnět). 

Používáme stupnici: 0 – necítí nic, nebo nepozná rozdíl mezi tupým a ostrým podnětem, 

1 – snížená citlivost, intenzita píchnutí či doteku špendlíkem je nižší nebo vyšší 

v porovnání s píchnutím/dotekem na tváři, 2 - spolehlivě rozpozná rozdíl mezi tupým a 

ostrým koncem špendlíku a intenzita je stejná jako na tváři. Jako senzitivní úroveň 

stanovíme nejnižší segment s plně zachovanou citlivostí pro obě modality. 
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Ke stanovení rozsahu míšní léze používáme škálu AIS (ASIA Impairment Scale), která 

vychází z původní Frankelovy stupnice, je vlastně její modifikací. AIS je oproti původní 

Frankelově stupnici považována za citlivější – lépe rozlišuje stupeň C a D a hodnotí 

navíc segmenty S4-S5 (Malý, 1999). AIS stupnice rozlišuje pět stupňů, označovaných 

A až E: 

 AIS - A označuje kompletní motorickou a senzitivní lézi. Podmínkou je v tomto 

případě nulová motorická a senzitivní funkce v segmentech S2-S4. 

 AIS - B označuje nekompletní lézi, kdy je zachována citlivost pod úrovní léze 

včetně S2-S4 segmentů, ale není zde přítomna žádná motorická funkce. 

 AIS - C je označena nekompletní léze, kdy motorická funkce je zachována u 

více než poloviny klíčových svalů pod neurologickou úrovní, a to na stupni síly 

svalové méně než 3. 

 AIS - D označuje nekompletní lézi, kdy motorická funkce více než polovin 

klíčových svalů pod neurologickou úrovní je na stupni síly svalové 3 a více. 

 AIS - E vyjadřuje normální hybnost a citlivost ve všech segmentech. Může být 

ovšem přítomna porucha autonomních funkcí. 

Poznámky k vyšetření: Je nutná dobrá spolupráce s pacientem – soustředěnost, 

dostatek času. Pacient je v poloze na zádech na lůžku, k vyšetření lehkého dotyku a 

diskriminačního čití používáme rozevřený spínací špendlík. Při sádrové fixaci, 

bolestech, zlomeninách v určitém dermatomu / myotomu zaznamenáváme do formuláře 

NT – netestovatelný. Nevýhodou tohoto vyšetření je časová náročnost. Data z vyšetření 

zapisujeme do níže uvedeného protokolu (viz příloha 4) a výsledné hodnoty do tabulek 

jednotlivých kazuistik. 

6.4.2 Vyšetření SCIM 

Pro hodnocení funkční nezávislosti pacientů po míšním poranění byla vytvořena 

speciální škála SCIM (Spinal Cord Independence Measure), kterou též používáme na SJ 

jako součást standardizovaných testů (viz příloha 5). Zahrnuje 4 hlavní oblasti s celkem 

16 dotazy (Catz et al., 1997): 

 První oblast se týká sebeobsluhy a hodnotí se zde schopnosti pacienta v 

činnostech přijímání potravy, koupele, oblékání a úpravy zevnějšku s možností 

získat 0–20 bodů. 



 52 

 Druhá oblast - ovládání dýchání a svěračů hodnotí respiraci, ovládání svěračů 

dna pánevního a tím mikce a defekace. Zde je možnost získat až 40 bodů. 

 Třetí oblastí je pohyblivost v místnosti a na toaletě, která zahrnuje dotazy na 

mobilitu na lůžku, přesuny lůžko - vozík a vozík - toaletní mísa. Zde je možnost 

získat až 10 bodů. 

 Čtvrtá oblast se týká pohyblivosti v interiéru a exteriéru s dotazy na 

pohyblivost na krátké vzdálenosti, střední vzdálenosti (10–100 m) a pohyblivost 

v exteriéru (nad 100 m) a na schopnost zvládnout schody a přesuny vozík - auto, 

země - vozík. V části s otázkami na mobilitu je možnost získat až 30 bodů. 

Výsledné skóre je tedy v rozmezí 0–100 bodů (Rossier, Wade, 2001). 

Poznámky k vyšetření: Nepoužíváme FIM testy (Functional Independence Measure), 

(Lippertová-Grünerová, 2005), protože nedostatečně odrážejí rehabilitační výsledky u 

pacientů s TML. 

Výhody použité 3. verze SCIM (2002): 

 je doplněno hodnocení funkcí vztahujících se k poraněním míchy, je odstraněno 

hodnocení schopností, které nebývají porušeny (kognitivní funkce), 

 je navýšeno skóre u hodnocení úspěchů, které jsou u míšních pacientů důležitější 

(změna ve skórování v jídle, oblékání, úpravě zevnějšku, též v močení, 

používání toalety, v mobilitě na lůžku) - každá oblast funkce je hodnocena podle 

závažnosti narušení denních aktivit, 

 skórovaná kritéria jsou přesně definována a uvedena v tabulce, 

 mytí a oblékání je rozděleno na horní a dolní polovinu těla a jsou přidány 

přesuny země – vozík. 

6.4.3 Dotazník kvality života SF 36 

K hodnocení HRQOL (Health Related Quality of Life) byla použita standardizovaná 

verze českého překladu generického dotazníku SF 36 (krátké formy s doplňujícími 

otázkami). Obsahuje 36 otázek s nabízenými odpověďmi, které jsou obodovány stupnicí 

1-5 (viz příloha 6). Hodnotí se 8 základních kategorií zdraví. 
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Čtyři hodnotí fyzickou komponentu HRQOL: 

 fyzické funkce (PF), 

 omezení rolí pro fyzické problémy (RP), 

 fyzická bolest (BP), 

 všeobecné vnímání vlastního zdraví (GH). 

Čtyři hodnotí psychickou komponentu HRQOL: 

 omezení rolí pro emoční problémy (RE), 

 omezení sociálních funkcí pro fyzické a emoční problémy (SF), 

 všeobecné vnímání duševního zdraví (MH), 

 vitalita (VT). 

Fyzické a psychické komponenty lze sloučit do společného parametru celkového skóre 

fyzických funkcí (CFS) a celkového skóre psychických funkcí (CPS). 

Vlastní vyhodnocení dotazníku je prováděno pomocí celkového transformovaného 

skóre (CTS) hodnocené v intervalu 0–100, kdy 0 je nejnižší kvalita života a 100 nejlepší 

kvalita života (Ware, Sherbourne, 1999; Slováček a kol., 2004). 

Poznámky k vyšetření: U pacientů, kteří nebyli schopni vyplnit dotazník sami, byly 

otázky s možnými odpověďmi předčítány a následně zaznamenávána do formuláře 

dotazníku. 

6.4.4 Vizuálně analogová škála bolesti VAS 

V doplňujících otázkách dotazníku „kvality života SF 36“ byla použita ke zjištění 

aktuální bolesti pacienta tzv. stupnice vizuální analogové škály bolesti VAS (Visual 

Analogue Scale). Na deseticentimetrové vodorovné úsečce s označením od 0 do 10 

pacient zaznamenává svou subjektivně vnímanou aktuální bolest (0 znamená „žádná 

bolest“, 10 znamená „nejvyšší představitelná bolest“) (Šrámková, 2009a). 

6.4.5 Testy chůze 

Mezi funkční testy chůze používané na SJ řadíme: WISCI II test (Walking Index For 

Spinal Cord Injury), TUG test (Timed Up and Go), desetimetrový test chůze (10MWT), 

šestiminutový test chůze (6MWT) (viz příloha 7). 
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U WISCI II testu se hodnotí pacientova schopnost chůze na stupnici 0–20 bodů. 

0 bodů znamená, že pacient není schopen vstát a chodit, 20 bodů získá pacient, který je 

schopen ujít nejméně 10 metrů bez pomůcek a asistence (Ditunno, 2001). 

Výhody: validita a spolehlivost testu při vyšetření pacientů s míšním poraněním, 

korelace se SCIM, AIS, hodnocení zdokonalení chůze v časových intervalech. 

Nevýhody: úroveň 20 (žádné pomůcky, ortézy, bez asistence) – pacient se nemůže dále 

zlepšovat, v takovém případě je potřeba doplnit o následné testy chůze. 

Při TUG testu je zaznamenáván čas v sekundách, za který je pacient schopen vstát ze 

židle, ujít 3 metry, vrátit se k židli a posadit se (Podsiadlo, Richardson, 1991). 

Při desetimetrovém testu je měřen čas v sekundách, který pacient potřebuje k 

překonání vzdálenosti 10 metrů, měří se tedy rychlost chůze na krátkou vzdálenost. 

Při šestiminutovém testu je měřena vzdálenost v metrech, kterou pacient ujde za 

6 minut. 

Poznámky k testování: hodnotí se účinek terapie a zlepšení schopnosti chůze 

v závislosti na čase, začátek testování si určuje vždy pacient, měření se provádí 

v interiéru (mezi vyznačenými značkami ve vzdálenosti 30 metrů) s využitím rovného, 

neklouzavého povrchu. K měření času se používá digitálních stopek. Výsledný čas je 

zaokrouhlen na desetiny sekundy. 

U 6 minutového a 10 metrového testu chůze rychlost chůze koreluje se sílou flexorů a 

abduktorů kyčelního kloubu u pacientů s TML (Ditunno, 2001). 

6.5 Terapeutický program 

Denní léčebný plán pacientů hospitalizovaných na SJ KNL je velmi pestrý. Na jeho 

komplexnosti se podílí tým zdravotních sester, ošetřovatelského personálu, lékařů 

různých odborností (traumatolog, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař, urolog, 

internista, atd.), fyzioterapeutů, ergoterapeutů, psycholog, instruktor soběstačnosti, 

specializovaný pracovník jógy a respiračních cvičení. Pro každého z pacientů je 

sestaven časový harmonogram tak, aby byla zajištěna péče jak ošetřovatelská, tak 

rehabilitační. K tomuto účelu je používána plánovací tabule, která pomáhá koordinaci 

všech denních aktivit (viz příloha 8). 
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Samotná rehabilitace na SJ KNL je tedy součástí komplexního léčebného programu a 

probíhá pod vedením fyzioterapeutů na pokojích nebo v tělocvičnách. Program vychází 

z vyšetření a metodického postupu u pacientů po poškození míchy. Probíhá vždy 

dvakrát denně po 60 minutách v pracovních dnech, 1x denně 60 minut o sobotách. 

Nedílnou součástí je ergotepapie, která probíhá 1x denně 60 minut, 1x denně 30 minut 

pacient procvičuje DKK na MOTOmedu Viva (na oddělení je jeden k dispozici 

v prostorách chodby, kde je možno procvičovat i HKK) – viz příloha 9a a 10, druhý 

MOTOmed Letto je k dispozici pro pacienty ležící (viz příloha 9b). 1x týdně probíhá 

individuální dechové cvičení pod vedením specializovaného pracovníka respiračních 

cvičení, který má specializaci na jógu. Dle schopnosti pacienta je denní program 

doplněn nácvikem soběstačnosti při ranní hygieně (nácvik přesunů na toaletní křeslo 

s asistencí ergoterapeutky při sprchování v bezbariérové koupelně). Ve všedních dnech 

probíhá před snídaní skupinová rozcvička v tělocvičně pod vedením instruktora 

soběstačnosti. 1x do měsíce probíhá v rámci ergoterapie nácvik soběstačnosti a vaření 

ve speciálně bezbariérově upravené kuchyňce v prostorách suterénu nemocnice. 

Doplňkově je pacientům, kteří zvládají sed v mechanickém vozíku a netrpí 

ortostatickými kolapsy, nabídnuta možnost využití vodoléčby - vířivky pro HKK či 

DKK, nacházející se též v suterénu nemocnice. 

Program je vždy upraven dle aktuální situace, věku, schopností a míry postižení 

pacientů, a vždy probíhá společně s ergoterapií, která je řazena v důležitosti léčby 

pacientů s krčním poranění míchy na stejnou úroveň, jako fyzioterapie. Psychoterapie 

probíhá individuálně dle potřeby pod vedením psychologa. Po ukončení pracovní doby 

podporují psychiku pacientů též dobrovolníci, které sdružuje Ještědské dobrovolnické 

centrum v Liberci, s nímž je navázána úzká spolupráce. 

6.5.1 Metody fyzioterapeutické využívané na SJ 

Respirační fyzioterapie – je prováděna s cílem zaměřeným na hygienu dýchacích cest 

a zlepšení dechových parametrů. Je používáno jak pasivních - manuálních technik 

(např. měkké techniky hrudníku, kontaktní dechová gymnastiká, facilitace 

míčkováním), tak aktivních technik (např. nácvik lokalizované dechové gymnastiky, 

prohloubeného dýchání, dýchání proti odporu s využitím pomůcek – Acapella – viz 

příloha 11). Ke stimulaci bráničního dýchání je využívána Vojtova reflexní terapie 

(stimulace spoušťových zón) s cílem aktivace hlubokého stabilizačního systému. 
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Měkké a mobilizační techniky jsou využívány zejména v oblasti hrudníku (jako 

příprava na dechovou gymnastiku), dále potom v oblasti aker HKK a DKK. Měkkými 

technikami jsou též uvolňovány pooperační jizvy. 

Pasivní pohyby – jsou prováděny zejména k prevenci kontraktur a udržení rozsahu 

kloubní pohyblivosti (zejména HKK a DKK), ke snižování spasticity, prevenci otoků, 

heterotopických osifikací atd. (např. centrace kloubu kyčelního či ramenního ve střední 

poloze, placing z Bobath konceptu, pasivní pohyby s využitím pomůcek – MOTOmedů, 

TerapiMasteru (viz příloha 12), atd. S pasivními pohyby úzce souvisí i polohování, 

které je vizitkou ošetřovatelské péče (prevence vzniku dekubitu), na které se podílí celý 

tým pracovníků SJ. 

Aktivní pohyby – jsou zaměřeny na svalové skupiny s částečně zachovanou funkcí, 

s důrazem na správné zapojování jednotlivých svalů do pohybových vzorců s cílem co 

nejlepší možné posturální funkce vzhledem k danému míšnímu postižení. Při 

individuální léčebné tělesné výchově (LTV) jsou využívány různé metody a techniky 

založené na neurofyziologickém podkladě (např. Vojtova metoda, dále PNF - 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Bobath koncept, S-E-T koncept – Sling 

Exercise Therapy - nazývaný též TerapiMaster (viz příloha 12). Na oddělení používáme 

nejrůznější pomůcky (např. fyziobaly, overbaly, propriomedy, balanční čočky atd.). 

Vertikalizace – je zahajována u pacienta co nejdříve po úrazu, a to vždy po konzultaci 

s ošetřujícím lékařem. Zpočátku se jedná o pasivní posazováním pacienta na lůžku 

s DKK dolů z lůžka s použitím kompresních punčoch, dále je navázáno vysazováním do 

sedu na vysoký mechanický vozík, později dle stability trupového svalstva a zvládání 

ortostatických obtíží se přechází na nízký mechanický vozík. K vertikalizaci do stoje, 

popř. chůze jsou využívány různé druhy pomůcek (např. chodítko „UP and go“ – viz 

příloha 13; francouzské hole, stavěcí stůl – umožňující pasivní vertikalizaci pacienta – 

viz příloha 14). 

Metody fyzikální terapie – jsou aplikovány vždy dle indikace lékaře (např. 

elektostimulační proudy, laser) pomocí přístroje BTL, dále mají pacienti možnost 

docházet na vodoléčbu – vířivé lázně na DKK a HKK, individuální cvičení v bazénu do 

suterénu nemocnice. 
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6.5.2 Metody ergoterapeutické využívané na SJ 

Polohování a výcvik úchopové funkce ruky tetraplegika je prováděna pomocí 

speciálních antispastických (antidekubitálních) rukavic (viz příloha 15), speciálních 

dlah a ortéz, nástavců, které slouží k náhradnímu úchopu. Jsou přitom využívané měkké 

a mobilizační techniky, aktivní a pasivní pohyby (např. centrace ramene, Bobath 

konceptu – „placing“, „handling“, cvičení v Kabatových diagonálách), s cílem udržení 

fyziologického rozsahu pohybu, prevenci kontraktur, posílení funkční ruky a úchopu. 

Ke stimulaci propriocepce na HKK jsou využívány různé druhy pomůcek (např. 

balónky – ježky, nádoby s umělými korálky, kostky atd.). 

Nácvik soběstačnosti a aktivit všedního denního života ADL - Activities of Daily 

Living, např. osobní hygieny, jídla, pití, oblékání, mobility na lůžku, následně přesunů 

z lůžka na vozík, na toaletní křeslo, do auta, pohyb na mechanickém vozíku atd., 

probíhá na bezbariérové jednotce pod dohledem ergoterapeutek a instruktora 

soběstačnosti, s možností využití různých druhů kompenzačních pomůcek (viz 

příloha 16a,b). Příloha ukazuje dlaňové pásky pro uchycení lžíce, tužky. 

Ergoterapeutky jsou též nápomocny rodinným příslušníkům, řeší problematiku 

bezbariérovosti a zajištění vhodných kompenzačních pomůcek pro domácí péči. 

(Kříž, 2009) 

6.6 Sběr dat a způsob zpracování 

Základní metodou bylo dotazníkové šetření standardizovanými dotazníky SF 36, 

stanovení neurologické výše léze dle ASIA skóre a měření funkční míry nezávislosti 

pomocí skóre SCIM. 

Dotazník kvality života SF 36 byli schopni při vstupní fázi samostatně vyplnit pouze 

2 pacienti. Kontrolní výstupní dotazník kvality života SF 36 samostatně vyplnilo již 

7 pacientů. Ostatním pacientům byly otázky s možnými odpověďmi předčítány a jejich 

odpovědi byly následně zaznamenávány do formuláře dotazníku. 

Všechna vyšetření a měření byla prováděna samostatně, stejnou fyzioterapeutkou, na 

stejném místě v prostorách Spinální jednotky Krajské nemocnice v Liberci. 

Získané údaje z šetření byly zaneseny do grafů a přehledných tabulek. Data  

byla zpracována v programu Microsoft Excel a Word 2007. Dotazník  
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kvality života SF 36 byl vyhodnocen pomocí programu Microsoft Excel 2003 

(http://www.nephrology.rei.edu/qol.htm). 

Při zpracování dat byly použity následující matematické a statistické metody: 

aritmetický průměr, směrodatná odchylka (SD). 

6.7 Rozsah platnosti 

Výsledky je možno vztahovat pouze na sledovaný soubor, tedy na pacienty 

s transverzální lézí krční míchy hospitalizovaných na SJ Krajské nemocnice Liberci. 

Mezi faktory, které mohly ovlivnit výsledky patří: různá délka hospitalizace pacienta na 

spinální jednotce, různá doba přijetí pacienta na SJ od úrazu, aktuální psychický stav, 

únava, nedostatek zevní podpory, a další vzniklé komplikace jako je např. bolest a 

spasticita, které se mohou negativně projevit na subjektivním hodnocením pacientů. 

7 Výsledky 

V této práci byly hodnoceny výsledky celého souboru pacientů, s uvedením konkrétních 

případů dvou kazuistik, které byly náhodně vybrány z celého souboru. 

Výsledky jsou prezentovány pomocí slovního hodnocení. Pro větší názornost jsou 

výsledná data také znázorněna v tabulkách a obrázcích / grafech. 

Jednotlivá data z testování byla získána z opakovaného měření. Opakovaná měření byla 

shromážděna od stejného pacienta s předpokladem následné závislost nebo autokorelace 

výsledků. 

7.1 Hodnocení výsledků celého souboru 

Veškeré hodnocené hodnoty jsou názorně zobrazeny v tab. 7 (viz příloha 18). 

Charakteristika souboru: 

U souboru 10 mužů ve věku od 24 do 65 let (průměrný věk 47,5 ± 11,9 let) byla při 

příjmu dle ASIA vyšetření stanovena výška léze: u 3 pacientů v segmentu C3, u 4 v 

segmentu C5 a u 3 v segmentu C6. Procentuální znázornění zobrazuje obr. 1. Dále byl 

hodnocen rozsah míšní léze dle AIS: u 5 pacientů léze B, jeden pacient měl lézi C a 4 

pacienti byli s rozsahem léze D viz obr. 2. 

http://www.nephrology.rei.edu/qol.htm


Obr. 1 Hodnocení neurologické výše léze (NLI) souboru pacientů při příjmu 

 

Obr. 2 Hodnocení rozsahu míšní léze (AIS) souboru pacientů při příjmu 

 

Ve čtyřech případech se jednalo o úraz vzniklý při dopravních nehodách (1x auto, 

1x moto, 2x cyklo), dva jedinci utrpěli pracovní úraz (pád ze střechy), další dva jedinci 

skočili do mělké vody, jeden případ vznikl při sportu (motokros), a jeden případ spadá 

do úrazů ostatních (pád v ebrietě). Procentuální znázornění zobrazuje obr. 3. 
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Obr. 3 Hodnocení traumatické příčiny úrazu 

 

Pacienti jsou přijímáni na SJ KNL v různém časovém odstupu od úrazu, v našem 

případě souboru deseti mužů je to v rozmezí od 4 dnů do 54 dnů. To znamená 

v průměru 18,1 dnů ±16,5 dne (viz obr. 4). 

Obr. 4 Hodnocení doby přijetí pacientů na SJ od vzniku úrazu 
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7.1.1 Hodnocení ASIA skóre u celého souboru pacientů 

Z obr. 5 je patrno, že u 9 pacientů došlo v období hospitalizace ke zlepšení úrovně 

neurologické léze. Ve 4 případech (40 %) došlo k zlepšení o jeden segment (3x z C6 na 

C7, 1x z C5 na C6), ve 3 případech (30 %) o dva segmenty (2x z C3 na C5, 1x z C5 na 

C7) a u 2 pacientů (20 %) došlo k posunu segmentů až do úrovně S4-5, což značí na 

úplnou úpravu neurologické léze. Jeden pacient (10 %) zůstal na stejné úrovni segmentu 

C5 jako při příjmu, a u žádného z jedinců nedošlo ke zhoršení v průběhu hospitalizace. 

Obr. 5 Hodnocení neurologické výše léze (NLI) souboru pacientů při příjmu a 

při propuštění 

 

Obr. 6 ukazuje, že u 5 mužů (50 %) došlo ke zlepšení rozsahu míšní léze o jeden stupeň 

škály AIS (2x z B na C, 1x z C na D, 2x z D na E). Ostatních 5 mužů (50 %) zůstává na 

stejných stupních AIS jako při příjmu (3x B, 2x D). 
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Obr. 6 Hodnocení rozsahu míšní léze (AIS) souboru pacientů při příjmu a při 

propuštění 

 

7.1.2 Hodnocení funkční míry nezávislosti (SCIM) celého souboru pacientů při příjmu 

a při propuštění 

Jednotlivé oblasti testu funkční míry nezávislosti (SCIM) hodnoty jsou názorně 

zobrazeny v tab. 8 (viz příloha 19). 

Obr. 7 ukazuje zlepšení funkční míry nezávislosti u všech pacientů. Plné soběstačnosti 

docílili dva pacienti. Pacient č. 5 se zlepšil z 29 bodů na 100 (rozdíl 71 bodů), což je 

zlepšení o 245 %. Pacient č. 10 se zlepšil z 24 bodů na 100 (rozdíl 76 bodů), což je o 

317 %. Největšího 709% zlepšení dosáhl pacient č. 6, který z původních 11 bodů při 

příjmu získal 89 bodů při propuštění (rozdíl 78 bodů). Druhého nejlepšího 

667% zlepšení dosáhl pacient č. 1, ze 3 bodů na 23 (rozdíl o 20 bodů). Naopak 

nejmenšího zlepšení 40 % dosáhl pacient č. 2, s nárůstem bodového skóre o 4 body.  

Je-li hodnocena funkční míra nezávislosti celého souboru, je patrné zlepšení z 14,2 

(SD 7,6) na 55,2 (SD 32,2) bodů, s nárůstem 41 bodů, což znamená zlepšení celého 

souboru o 289 % při propuštění v porovnání stavu při příjmu. Jako základ pro výpočet 

procentuálního rozdílu byla uvažována vstupní hodnota bodového skóre SCIM. 
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Obr. 7 Hodnocení funkční míry nezávislosti (SCIM) souboru pacientů při 

příjmu a při propuštění 

 

7.1.3 Hodnocení dotazníku kvality života SF 36 celého souboru pacientů při příjmu a 

při propuštění 

Názorné vyhodnocení celého dotazníku kvality života SF 36 ukazuje tab. 9 (viz 

příloha 20). 

Vstupní i výstupní hodnoty celkového transformovaného skóre kvality života 

(obr. 8) u pacientů ve sledovaném souboru jsou velmi nízké, v průměru dosahují při 

přijmu 33,2 bodu (SD 12,9) a při propuštění 46,3 bodu (SD 17,3). Nárůst skóre je 

v průměru o 13,1 bodu, což znamená zlepšení o 39,6 %. 
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Obr. 8 Hodnocení celkového transformovaného skóre CTS souboru pacientů při 

příjmu a při propuštění 

 

Největšího 120,1% zlepšení dosáhl pacient č. 7, dále se zlepšil o 66,4 % pacient č. 1 a o 

64 % pacient č. 5. Téměř poloviční změnu stavu uvedli 2 muži, 48,4 % pacient č. 10 a 

45,7 % pacient č. 4. 31,6% zlepšení uvedl pacient č. 3. U ostatních 4 mužů došlo 

k nevýrazné změně celkového skóre, a to do 7 % (viz tab 9 v příloze 20). 

Vstupní a výstupní hodnoty celkového fyzického skóre (obr. 9) jednotlivých pacientů 

se liší. Při příjmu dosahují v průměru 26,52 bodu (SD 8,4) a při propuštění 38,6 bodu 

(SD 17,6). Celkový rozdíl je 12 bodů, což značí na celkové zlepšení o 45,7 %. 

Z obr. 9 je patrné, že pacient č. 10 měl největší rozdíl fyzického skóre při příjmu a před 

propuštěním a dosáhl 104,6% zlepšení (z 30,2 bodu při příjmu na 61,8 bodu při 

propuštění, což je nárůst o 31,6 bodu.) Druhého nejlepšího zlepšení, 93,2 %, dosáhl 

pacient č. 5, jehož skóre bylo při příjmu 38,4 bodu a při propuštění 74,2 bodu, došlo k 

nárůstu skóre o 35,8 bodu. Třetí výrazné zlepšení měl pacient č. 7, jehož nárůst 

fyzického skóre byl o 69,5 % (z 26,2 na 44,4 bodu; což je o 18,2 bodu). 64,4% zlepšení 

dosáhl i pacient č. 8 (z 13 na 21,4 bodu, o 8,4 bodu). 

V jednom případu došlo ke zhoršení fyzického skóre o 15,9 % (blíže viz kazuistika 

č. 3), jeden pacient neměl  žádnou změnu v hodnocení subjektivně vnímaného 
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fyzického stavu. Ostatní 4 pacienti zůstávají svým subjektivním hodnocením pod úrovní 

50% zlepšení stavu při propuštění v porovnání se stavem při příjmu. 

Obr. 9 Hodnocení celkového fyzického skóre (CFS) souboru pacientů při příjmu 

a při propuštění 

 

Průměrná hodnota psychického skóre (obr. 10) celého souboru při příjmu je 

45,4 bodu (SD 17,4) a při propuštění 56,8 bodu (SD 17,2). Je patný nevelký nárůst o 

10,9 bodu, což znamená 25,2% zlepšení. 

Z obr. 10 je patné že největšího 102,3% zlepšení, dosáhl pacient č. 7, jehož skóre 

narostlo z hodnoty 32,3 bodu na 65,3 bodu, což je o 33 bodů. Další zlepšení téměř o 

polovinu uvedl pacient č. 1, který rozdílem 18,3 bodu dosáhl 49,6% zlepšení. 38,5% 

zlepšení dosáhl pacient č. 8 a o 30,8 % se zlepšil pacient č. 5. U dalších 4 pacientů došlo 

ke zlepšení do 20 %. Téměř bezvýznamné změny psychického stavu udávají: pacient 

č. 9 - nárůst o 1,2 %, pacient č. 2 - pokles o 1,6 %. 
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Obr. 10 Hodnocení celkového psychického skóre (CPS) souboru pacientů při 

příjmu a při propuštění 

 

7.1.4 Hodnocení bolesti dle vizuální analogové škály bolesti (VAS) celého souboru 

pacientů při příjmu a při propuštění 

Průměrná hodnota VAS u celého souboru pacientů při příjmu je 5,7 bodu (SD 2,7), při 

propuštění 4,1 bodu (SD 2,2), což je snížení o 1,6 bodu (tj. 28% zlepšení). Z obr. 11 je 

patrno, že u 8 pacientů došlo ke zlepšení subjektivně vnímané bolesti při příjmu 

v porovnání se stavem před propuštěním. Největší - 67% zlepšení uvedl pacient č. 5, o 

60 % se zlepšil pacient č. 10, u jednoho muže došlo ke zlepšení o 50 %, další pak 

dosáhli 45% a 41% zlepšení, o 22 % dva pacienti, nejmenší zlepšení nastalo u pacienta 

č. 6, a to o 19 %. Zvýraznění vnímané bolesti udali dva muži, pacient č. 9 o 100 % 

(VAS vstupně 1, při propuštění 2) a pacient č. 3. o 43 % (vstupní VAS 3,5 bodu, při 

propuštění 5 bodu). 
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Obr. 11 Hodnocení bolesti dle vizuální analogové škály bolesti (VAS) souboru 

pacientů při příjmu a při propuštění 

 

7.2 Hodnocení náhodně vybraných kazuistik 

Kazuistika č. 3 

Pacient D.N. nar. 1972 

Pohlaví: Muž 

Věk: 38 let 

Datum úrazu: 14.11.2009 

Hospitalizace: 29.11.2009 - 17.02.2010 (95 dnů) 

Mechanismus úrazu: skok do mělké vody bazénu 

Diagnóza: 14.11.2009 stav po luxaci C6/7 s transverzální míšní lézí, repozice trakcí, 

stav po aspirační bronchopneumonii 

Operace: 16.11.2009 diskektomie C6/7, déza C6-7 trikortikálním štěpem a dlahou 

Caspar 

Dekubit: ano – sakrální v rozsahu 2x4cm 

Rodinná anamnéza (RA): bezvýznamná 

Pracovní anamnéza (PA): pracuje jako údržbář u Českých drah 
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eru a bydlí v rodinném domě ve 

yla provedena repozice fraktury 

-7 trikortikálním štěpem a dlahou Caspar. 

Pacient byl přeložen 29.11.2009 na spinální jednotku. 

3, od Th4 kaudálně úplná anestezie. Pacient dýchá povrchově 

ování HKK a DKK se 

Sociální anamnéza (SA): pacient je ženatý, má dc

městě 15 – 30 tis. obyvatel 

Osobní anamnéza (OA): dosud se s ničím se neléčil 

Abúzus: kouří 10 cigaret denně, 3x káva za den, alkohol příležitostně 

Farmakologická anamnéza (FA): Citalopram, Lexaurin, Ambrosan, Paralen, Novalgin 

Nynější onemocnění: Dne 14.11.2009 utrpěl muž D.N. při skoku do mělké vody 

luxační zlomeninu C6/7 s transverzální míšní lézí. Při úrazu byl v ebrietě. Došlo 

k tonutí s následným rozvojem aspirační bronchopneumonie. Primární ošetření proběhlo 

ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, 14.11.2009 b

trakcí, 16.11.2009 diskektomie C6/7, déza C6

Vyšetření při přijetí na spinální jednotku: 

Subjektivně: Neguje bolesti, pocit dušnosti, respektive nemožnost se dostatečně 

nadechnout, udává necitlivost dolních končetin. 

Objektivně: Ležící, orientovaný, spolupracující, subfebrilní, s obrazem kvadruparézy, 

bez známek spasticity, dekubit v oblasti sakrální 2x 4cm. Dle vyšetření ASIA skóre byla 

léze inkompletní, ve výši segmentu C3 s rozsahem léze B (dle AIS). Čití zachováno 

plně po dermatom C3, motorika bilaterálně po myotom C6. Aktivní hybnost HKK: 

v ramenních kloubech zvládá pohyby proti gravitaci, jen abdukci v odlehčení, flexe 

v loketních kloubech stupeň 3-4, aktivně supinace i pronace, chybí aktivita m. triceps 

brachii bilaterálně. Funkční ruka oboustranně s náznakem hybnosti II. a III. prstu na 

LHK. DKK plegické s anestezií. Plná citlivost zachována po segment C3, snížená 

citlivost po dermatom Th

při spazmu bránice. Jizva na přední straně krku a nad pravou lopatou kyčelní hojící se 

per primam intentionem. 

Metodika: Měkké a mobilizační techniky, dechová gymnastika (kontaktní, statická, 

dynamická), LTV na neurofyzilogickém podkladě (Vojtův princip, Kabatovy diagonály, 

Bobath koncept – handling, placing), pro segmenty se zachovalou citlivostí jsem 

využila elektrostimulace s pomocí přístroje BTL. Pasivní protah

stimulací propriocepce kartáčováním a míčkováním. Měkkými technikami jsem se též 

věnovala uvolňování jizev. Z ergoterapie probíhal nácvik ADL. 
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anickém vozíku, má stabilní sed, aktivní stabilizátory lopatek, došlo 

k celkovému zlepšení síly svalové na horních končetinách na stupeň 4–5, rozsah 

 o 2 segmenty kaudálně. Pacient byl dne 17.2.2010 přeložen do 

. 6 

.6.2010 (72 dnů) 

motokrosu přes řídítka 

a kontuzí míchy (myelopatie C4), 

e C5/6, 

 a spinózního výběžku Th5, 

10.12.2009 začínáme s postupnou vertikalizací do sedu na lůžku (s fixací krku krčním 

límcem) a pacient byl posazován do vysokého mechanického vozíku a pasivně 

vertikalizován do stavěcího stolu (prevence ortostatického kolapsu). 20.12.2009 se u 

pacienta objevily spazmy na DKK, které se postupně zhoršovaly a rozšiřovaly na 

svalstvo trupu. V následujícím týdnu pacient již nekolaboval při vertikalizaci, byl 

započat aktivní nácvik přesunů z lůžka na vozík a nácvik samostatné jízdy na vozíku. 

Cvičení bylo zaměřeno na stabilitu sedu a aktivaci lopatkového svalstva 

v TerapiMasteru. K pasivnímu procvičování DKK používal pacient MOTOmed. Pro 

depresivní ladění pacienta byla nasazena antidepresivní terapie a probíhala pravidelně 

psychoterapie. 21.12.2009 bylo možno odstranit fixační límec. Dále bylo cvičení 

zaměřováno na hluboké stabilizátory krční páteře. V dalším období probíhalo 2x denně 

cvičení v tělocvičně, došlo ke zlepšení hybnosti a síly svalové na horních končetinách, 

akrálně však zůstává stav beze změny – funkční ruka. Spazmy na dolních končetinách 

tlumeny medikamentózně, takže bylo možno provádět pasivní protahování, DKK 

zůstaly plegické. U pacienta došlo k celkovému zlepšení, pohybuje se samostatně v 

interiéru na mech

citlivosti se zvětšil

RÚ Kladruby. 

Kazuistika č

Pacient K.J. nar. 1972 

Pohlaví: Muž 

Věk: 38 let 

Datum úrazu: 4.4.2010 

Hospitalizace na SJ: 8.4.2010 – 9

Mechanismus úrazu: pád z motocyklu při 

Diagnóza: polytrauma s těžkou kvadruparézou 

s inkompletní lézí od C5 distálně 

 stenóza v oblasti krční páteř

 zlomenina těla

 zlomenina klíční kosti vlevo bez dislokace, 

 zlomenina IV. a VI. žebra, 
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.2010 provedena laminektomie C3 a expanzivní elastická laminoplastika 

a (RA): bezvýznamná 

ítačový grafik pro Škodu Mladá.Boleslav 

tmi v rodinném domě ve městě  

mnéza (OA): s ničím se neléčí 

4.2010 38letý muž K.J. utrpěl pád z motocyklu při 

centrální 

na na oddělení Neurochirurgie KNL operace: laminektomie C3 a 

zu krční páteře, dekomprese. 

ku. 

mpletní lézí míšní,  neurologickou 

 kontuze plic. 

Operace: 6.4

C5 pro stenózu krční páteře, dekomprese 

Zlomenina Th5, klíční kost i žebra – konzervativní léčba (5 týdnů lůžko) 

Dekubit: ne 

Rodinná anamnéz

Pracovní anamnéza (PA): pracuje jako poč

Sociální anamnéza (SA): bydlí s manželkou a s 2 dě

1-15tis. obyvatel. 

Osobní ana

Abúzus: nekouří, 1x denně káva, alkohol příležitostně 

Farmakologická anamnéza (FA): Perfalgan, Tralgit, Paralen, Coxtral, Clexane, 

Helicid 

Nynější onemocnění: Dne 4.

motokrosu. Dle neurologického vyšetření: inkompletní míšní léze v úrovni C5 

s kvadrusymptomatologií s horším nálezem na HKK ve smyslu syndromu 

míšní šedi. Diagnóza viz výše. 

Dne 6.4.2010 provede

expanzivní elastická laminoplastika C5 pro stenó

Dne 8.4.2010 byl pacient přeložen z neurochirurgické JIPu (jednotky intenzívní péče) 

na spinální jednot

Vyšetření při přijetí na spinální jednotku: 

Subjektivně: Udává bolestivost v oblasti zlomeného levého klíčku, žeber vpravo, dále 

brnění HKK. 

Objektivně: Pacient je ležící, plně orientovaný, spolupracující, krční páteř je fixována 

v pevném krčním límci Philadepphia. Dle vyšetření ASIA je zachována aktivní hybnost 

ve všech klíčových svalech DKK síly svalové (dle Jandy) 4-5. LHK s omezeným 

rozsahem pohybu v ramenním kloubu zejména do flexe (pro bolest a otok při zlomenině 

klíčku), jinak ostatní klíčové svaly se sílou svalovou 3-4, kromě extensorů zápěstí, kde 

je jen záškub, hodnoceno jako1. stupeň dle Jandy. PHK – kořenově zachovalá hybnost 

v oblasti pletence ramenního, flexory i extensory lokte 4. stupeň, vázne však supinace a 

akrálně svaly pouze 0-1 síly svalové. Pacient s inko
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 bez patologie. Dýchání převažuje povrchové, břišní. Provedeno hodnocení testu 

hlubokého 

rstů 

nestabilitu, 

ci pohybu při chůzi. Došlo k postupnému zlepšení svalové síly a ústupu 

nácviku „ADL“ do 

statně chodící, k chůzi používá Nordic Walking hole, došlo k celkovému 

zlepšení soběstačnosti, mírně vázne jemná motorika LHK, s PHK zvládá úchopy, 

přetrvává však mírná porucha senzitivity. Dne 9.6.2010 byl pacient přeložen do 

RÚ Kladruby. 

výší léze „NLI“ C3, rozsahem míšní léze „AIS“ D hodnocené dle ASIA skóre. Trup 

v leže

funkční nezávislosti „SCIM“ viz tab. 8 v příloze 19. 

Pacienta není možno vertikalizovat (4-5 týdnů) kvůli konzervativní terapii zlomeniny 

Th5. 

Metodika: Měkké techniky a míčkování hrudníku, dechová gymnastika statická a 

dynamická, reflexní terapie dle Vojty, navození bráničního dýchání a 

stabilizačního systému, aktivní cvičení DKK pro udržení síly svalové, stimulace 

propriocepce HKK kartáčováním, pasivní protahování HKK. Z ergoterapie nácvik 

funkčního úchopu, mobilizace drobných kloubů ruky, MOTOmed pro DKK. 

V průběhu 14 dnů se pacient výrazně zlepšil v aktivní hybnosti do flexe a extenze p

HKK, pokračovalo se v nácviku koordinace a jemné motoriky s využitím pomůcek, 

jídlo pacient zvládá za pomocí dlaňové pásky. Pacient se zvládá polohovat na lůžku 

v rámci zásad po operaci páteře jen s malou dopomocí ošetřovatelského personálu. 

Od 3.5.2010 povolena ošetřujícím lékařem vertikalizace s korzetem a stále s fixací 

krčního límce, začínáme stojem v tříbodovém chodítku (pro celkovou 

koordinaci). Pacient je schopen ujít 10 metrů. Jinak se pohybuje pomocí mechanického 

nízkého vozíku. V pátém týdnu od operace, dne 14.5.2010 bylo provedeno testování 

chůze WISCI II viz hodnocení testů chůze v kazuistice 6 (viz příloha 17.6). 

V následujícím období pacient docházel na individuální cvičení, již bez korzetu a 

krčního límce, do tělocvičny, kde probíhalo cvičení s  pomůckami (fyziobal, 

TerapiMaster, propriomed, žebřiny, overbal). Cvičení bylo zaměřeno na oblast krční 

páteře, stabilitu lopatkového svalstva, stabilitu sedu a stoje, senzomotoriku a celkovou 

koordina

parestézií na akrech HKK. Pacient začal docházet na vířivou lázeň, k chůzi používal 

hole „Nordic Walking“. Pacient docházel v rámci ergoterapie k 

sprchy. 

V posledním týdnu hospitalizace pacienta na SJ byla provedena všechna kontrolní 

výstupní měření a pacient odevzdal dotazník kvality života SF 36. 

Pacient je samo
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8 Diskuse 

O kvalitě života se dnes mluví v různých oblastech lidské činnosti. V medicíně a 

psychologii se tímto termínem zabývali např. Dragomerická a Škoda (1997), 

Křivohlavý (2004), Slováček (2004), Payne (2005), jak již bylo uvedeno v teoretické 

části diplomové práce. 

V oblasti medicíny a zdravotnictví je tento termín stále častěji používán, a to zejména 

při posuzování a sledování dopadu léčebné intervence na celkový psychický a fyzický 

stav pacienta. Existuje celá řada odborných publikací, které se zabývají problematikou 

kvality života pacientů v souvislosti s různým druhem onemocnění, např. Sláma (2005), 

Salajka (2001), Slováček (2004) se zabývali kvalitou života onkologických pacientů, 

Hnilicová, Hnilica (2004) životním stylem a kvalitou života u astmatiků, Stablová 

(2000) kvalitou života u dialyzovaných pacientů, Čiháková a Čelakovský (2007) 

kvalitou života pacientů s tracheostomií. Kvalitou života v ošetřovatelství, sociální práci 

a souvisejících oborech se zabývali Petr a Kalová (2005). 

V problematice míšního poranění se kvalitou života zabývá celá řada prací. 

K hodnocení kvality života se používá několik typů dotazníků. Dotazník SF 36 byl také 

úspěšně použit u tohoto typu pacientů a lze jej považovat za užitečný standard 

(Andresen, E., M. et al., 1999; Ku, H., J., 2007). V Iránu provedli autoři Saadat, Javadi, 

Divshali, Tavakoli, Ghodsi, Ali Montazeri, Rahimi-Movaghar (2009) rozsáhlou studii 

na kvalitu života pacientů se spinálním postižením, s použitím dotazníku kvality života 

SF 36 testovali skupiny mužů s chronickým spinálním poraněním – válečných veteránů, 

oproti skupině neveteránů. Jiní autoři: Middelton, J., Cameron, I., Quirk, R., Wolf, A., 

Tate, R. (2007) hodnotili vliv individuální podpory za použití metod coachingu na 

sociální integraci u pacientů propuštěných ze spinální jednotky po míšním poranění. Ze 

závěru vyplývá, že pacienti s tetraplegií měli omezenější sociální integraci než pacienti 

s paraplegií, ale v intervenované skupině byla míra sociální integrace větší u pacientů 

s vyšší úrovní míšní léze. Jako prediktory horší sociální integrace se ukázaly bolest a 

psychický stres. V České republice se kvalitou života spinálních pacientů zabývali např. 

Šrámková, Kříž, Malý, Sutorý, Dragomerická na V. setkání spinálních jednotek 

v RÚ Kladrubech, které proběhlo v říjnu 2008. 

Z výsledků vlastních dat je patrno, že příčinou traumatické míšní léze v souboru 

spinálních pacientů KNL, sledovaném v této práci, jsou na prvním místě dopravní 
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nehody 40 %, dále pak pády z výše 20 % (pracovní úrazy) a skoky do mělké vody 

20 %, 10 % tvoří ostatní traumata (např. pády v ebrietě). Doba přijetí pacienta na SJ od 

úrazu byla v průměru 18 dnů. 

U vybraného souboru byla při příjmu stanovena dle ASIA skóre výše neurologické léze 

a rozsah míšního poškození. Výsledky ukázaly, že u 9 pacientů (90 %) došlo v období 

hospitalizace ke zlepšení úrovně neurologické léze, z toho u 2 mužů došlo k posunu 

segmentů až do úrovně S4-5, což značí úplnou úpravu neurologické léze. Jeden pacient 

zůstal beze změny. Dále bylo zjištěno, že u poloviny 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). Z výsledku je patrný vzájemný vztah mezi výškou léze a rozsahem poranění u 

pacientů č. 5 a 7 (viz tab. 7 v příloze 18), kde došlo k úplné úpravě neurologické výše i 

rozsahu poranění. 

Hypotézu H1: „že dojde ke zlepšení rozsahu míšní léze AIS u pacientů s inkompletní 

transverzální lézí míšní, ověřitelné testy ASIA“, lze potvrdit jen zčásti. 

Testy funkční míry nezávislosti jsou zaměřeny na 5 oblastí, hodnotí sebeobsluhu, 

dýchání a ovládání svěračů, mobilitu v místnosti a na toaletě, mobilitu v exteriéru a 

interiéru. Všichni muži zkoumaného souboru dosáhli jistého zlepšení funkční míry 

nezávislosti v průběhu hospitalizace. Hodnocení celého souboru pacientů, prokázalo ke 

zlepšení průměrných hodnot testu SCIM 14,2 bodů (SD 7,6) při příjmu na 55,2 bodů 

(SD 32,2) při propuštění, což je zlepšení o 289 %. Plnou soběstačnost - 100 bodů - 

prokázali dva pacienti se svým 317% a 245% zlepšením stavu při propuštění oproti 

stavu při příjmu. Zde je možno v tab. 7 (viz příloha 18) vidět vzájemnou korelaci 

výsledků NLI, AIS a SCIM u pacienta č. 5. Lze tedy říci, že čím lepší výsledky 

hodnocení NLI a ASIA, tím lepší je potom celková míra funkční nezávislosti SCIM. 

Nejvýraznější zlepšení bylo o 709 %. Naopak nejmenší zlepšení bylo o 4 % a o 10 %. U 

žádného z mužů nedošlo ke zhoršení. 

Z tab. 7 (viz příloha 18) je patrno, že z celého souboru 10 pacientů bylo možno provést 

měření testů chůze pouze u 4 pacientů. Ve všech 4 případech jde o pacienty s rozsahem 

míšního postižení „D“ při příjmu, což znamená, že mají pod úrovní neurologické léze 

ve více než polovině klíčových svalů zachovalou motoriku na stupni 3, 4 nebo 5 svalové 

síly. 
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Hypotéza H2: “že dojde ke zlepšení funkční míry nezávislosti u vybraného souboru 

pacientů, ověřitelné testy SCIM a testy chůze“, je potvrzena. 

Pro hodnocení kvality života pacientů na spinální jednotce byl vybrán standardizovaný 

dotazník SF 36 generického typu, byla použita verze publikovaná Warem a kol. (1992). 

Tento dotazník je široce používán pro svou spolehlivost a přesnost téměř ve všech 

lékařských oborech a je vysoce hodnocen pro schopnost zachytit i sociální rozměr 

kvality života. Je jedním z dotazníkových nástrojů umožňujících skórování HRQOL, 

tj. kvality života podmíněné zdravotním stavem. 

Výsledky dotazníkového šetření celého sledovaného souboru ukazují nárůst celkového 

transformovaného skóre v průměru o 13,1 bodů, což znamená zlepšení o 39,6 % oproti 

stavu při příjmu. Porovnávám-li jednotlivce, jsou vidět výrazné rozdíly, maximální 

zlepšení bylo 120 %, minimální 1 % (viz tab. 9 v příloze 20). 

Ze vstupních a výstupních hodnot celkového fyzického skóre celého souboru je patrný 

nárůst o 12 bodů, což představuje celkové zlepšení souboru o 45,7 %. Při hodnocení 

jednotlivců bylo maximální zlepšení celkového fyzického skóre 104,6 % (o 31,6 bodu). 

Jeden muž udal zhoršení fyzického skóre o 15,9 % (blíže viz kazuistika č. 3), jeden 

pacient neměl  žádnou změnu v hodnocení subjektivně vnímaného fyzického stavu. 

40 % pacientů zůstává svým subjektivním hodnocením pod úrovní 50% zlepšení stavu 

při propuštění oproti stavu při příjmu. Zbývající 4 pacienti se zlepšili o více jak 64 % při 

propuštění oproti stavu při příjmu. 

Průměrná hodnota psychického skóre celého souboru zaznamenala nevelký nárůst o 

10,9 bodu, což představuje 25,2% zlepšení. U jednotlivců bylo největší zlepšení o 

102,3 %, dále u dvou mužů nedošlo téměř k žádnému zlepšení psychického stavu, o 

1,2 % a 1,6 %. 

Hypotézu H3: „že výsledky dotazníkového šetření ukáží zlepšení kvality života, 

zejména fyzické komponenty, ověřitelné standardizovaným dotazníkem SF 36“, lze 

potvrdit jen v případě, jeli hodnocen celý soubor dohromady. 

Přestože u dvou pacientů došlo k nárůstu subjektivně vnímané bolesti, výsledná 

průměrná hodnota VAS u celého souboru pacientů při propuštění ukazuje na 28% 

zlepšení. 

Hypotéza H4: „že dojde k zvýraznění subjektivně vnímané bolesti po odeznění míšního 

šoku hodnocené pomocí vizuálně analogové stupnice bolesti VAS“, se v hodnocení 
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celého souboru pacientů nepotvrdila. Pouze dva pacienti udali subjektivní zhoršení na 

škále VAS. Ostatních 8 pacientů zaznamenalo zmírnění bolesti při propuštění 

v porovnání se stavem při příjmu. 

Pacienti vybraných kazuistik č. 3 a č. 6. byli přijati na SJ s inkompletní transverzální 

lézí míšní; pacient č. 3 patnáctý den od úrazu, pacient č. 6 čtvrtý den po úraze. 

Mechanizmem úrazu byl u pacienta č. 3 skok do mělké vody, zatímco u pacienta č. 6 

sportovní úraz – pád přes řídítka při motokrosu. U obou z nich byla stanovena shodná 

výška míšního poranění při příjmu (C3) i při propuštění (C5). U obou pacientů zůstal při 

příjmu i při propuštění stejný rozsah míšní léze AIS, u pacienta č. 3 byl rozsah poranění 

AIS B, pacient č. 6 měl rozsah léze AIS D. Oba dva pacienti byli přijati jako ležící, 

s fixací krční páteře krčním límcem Philadelphia po operačním výkonu. Délka 

hospitalizace na SJ KNL byla 95 dnů v případě pacienta č. 3 a 72 dnů u pacienta č. 6. 

V tab. 8 (viz příloha 19) je detailní znázornění hodnocení funkční míry nezávislosti. 

Oba pacienti dosáhli v testech SCIM při příjmu podobného počtu bodů: pacient č. 3 

deseti bodů za spontánní dýchání, pacient č. 6 jedenácti bodů (10 bodů za spontánní 

dýchání a 1 bod za částečnou asistenci při jídle s použitím kompenzační pomůcky). Při 

propuštění došlo u pacienta č. 6 k výraznému nárůstu bodů z 11 na 89, dosáhl tak 

zlepšení o 709 %. Pacient č. 3 se zlepšil v hodnocení míry nezávislosti o 100 % 

v porovnání stavu při příjmu a před propuštěním (z 10 bodů na 20). Detailní slovní 

popis bodového hodnocení (viz kazuistiky v příloze 17.3 a 17.6) 

Pacient č. 3 dosáhl při propuštění zlepšení zejména v soběstačnosti týkající se 

sebeobsluhy při jídle a pití. Byl schopen se s částečnou pomocí a kompenzační 

pomůckou najíst, zvládl mobilitu na lůžku – do sedu se posazoval s mírnou dopomocí 

jedné osoby, a na lůžku dokázal otočit horní polovinu těla, byl schopen si obléci triko. 

Na DKK se neobjevily žádné známky pohybu, pouze spasticita, kterou pacient i přes 

medikamentózní tlumení vnímal bolestivě a hodnotil na stupnici VAS 5, což znamená 

zhoršení pocitu bolesti oproti stavu při příjmu o 43 %, kdy pacient udal VAS 3,5. 

Pacient č. 6 dosáhl při propuštění markantního zlepšení ve všech kategoriích 

hodnotících míru nezávislosti. Byl téměř soběstačný v sebeobsluze, ovládání svěračů, 

mobilitě na toaletě, jen při koupání a používání toalety potřeboval  přizpůsobené 

prostředí (madla, sedačka do sprchy). V interiéru i v exteriéru se pacient pohyboval 

samostatně pomocí Nordic Walking holí, zvládl chůzi do/ze schodů. Celkově se zlepšil 
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v míře nezávislosti o 709 %. Při propuštění hodnotil bolest na stupnici VAS stupněm 2, 

což je o 50 % méně než při příjmu (VAS 4). 

U pacienta č. 6 bylo možno provést testování pomocí chůzových testů. První měření 

proběhlo v 5. týdnu hospitalizace na SJ, pacient se pohyboval pomocí vysokého 

kolového chodítka (pro nestabilitu a sníženou svalovou sílu DKK). 6MWT pacient 

nedokončil pro celkovou únavu a vertigo, po 4 min a 20 s ušel dráhu 78 m. 

Druhé měření proběhlo před propuštěním do RÚ Kladruby, kdy se pacient pohyboval 

již samostatně s pomocí dvou holí Nordic Walking. V průběhu chůze se pacient 

pohyboval bez asistence druhé osoby. Při porovnání obou vyšetření došlo k výraznému 

zlepšení ve všech použitých testech. V testu WISCI II z 6 na 19 bodů, tj. zlepšení o 

317 %, v testu TUG zkrátil potřebný čas z 19,7 s na 9,3 s (tj. o 53 %), desetimetrovou 

vzdálenost ušel pacient vstupně za 15,2 s, při výstupním vyšetření za 7,5 s, tj. o 51 % 

rychleji, a při šestiminutovém testu chůze se zlepšil o 160 m (tj. o 205 %). 

Hodnocení kvality života dotazníkem SF 36 se u obou pacientů značně lišilo. U 

pacienta č. 3 nedošlo téměř k žádné změně celkového skóre, z hodnot 20,5 bodu při 

příjmu dosáhl konečné hodnoty 20,9 bodu při propuštění (nárůst 0,4 bodu, tj. 2,1 %). Při 

hodnocení fyzického skóre došlo k mírnému poklesu o 15,9 %. Psychika pacienta se 

v průběhu hospitalizace mírně zlepšila, o čemž svědčí nárůst psychického skóre o 

12,9 %. 

Pacient č. 6 se v subjektivně hodnocené kvalitě života zlepšil celkově o 31,6 %, 

z hodnoty celkového transformovaného skóre 43,9 bodu při příjmu na 57,8 bodu při 

propuštění (rozdíl 13,9 bodu). U fyzického skóre došlo v průběhu hospitalizace k 36,1% 

nárůstu (z 36,6 na 49,8 bodu, s rozdílem 13,2 bodu). Celkové psychické skóre se 

zlepšilo o 16,7 % (z 60 na 70 bodů). 

9 Závěr 

V teoretické části diplomové práce jsem se snažila nastínit problematiku kvality života 

spojené se zdravím a možnostmi jejího posouzení. Vycházela jsem ze všeobecně známé 

definice WHO: „Kvalita života je to, jak člověk vnímá své postavení ve světě 

v kontextu kultury a hodnotových systémů, ve kterých žije, a ve vztahu ke svým cílům, 

očekáváním, životnímu stylu a zájmům“. Dále jsem se zabývala problematikou 

traumatického transverzálního míšního poranění, jeho výskytem, příčinou, projevy, 
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průběhem, vyšetřením, možnostmi operačního řešení při poranění v oblasti krční páteře. 

V neposlední řadě jsem uvedla možné komplikace, které transverzální míšní léze 

přináší. Představila jsem specializované pracoviště Spinální jednotky Krajské 

nemocnice v Liberci, s popisem uceleného programu rehabilitace. 

V experimentální části jsem stanovila hypotézy, které jsem se snažila s použitím 

zvolených metodik potvrdit, či vyvrátit. Vybrala jsem náhodně dva příklady kazuistik, 

které jsem mezi sebou porovnala. Uvedla jsem konkrétní příklady terapeutického 

programu pacienta s transverzální lézí krční míchy hospitalizovaného na SJ Krajské 

nemocnice v Liberci. 

Ze stanovených hypotéz se mi podařilo potvrdit stoprocentně jen dvě. 

Traumatická poranění v oblasti krční míchy jsou velmi závažná a dokáží velmi zásadně 

změnit kvalitu života postiženého jedince. V dnešní době bohužel vzrůstá počet těchto 

poranění. Na silnicích vzrůstá počet dopravních nehod, mladí lidé vyhledávají 

adrenalinové sporty, rádi riskují. Mnoho úrazů vzniká pod vlivem alkoholu a zcela 

zbytečně. 

Jen málo kdo si uvědomuje tragické následky tohoto typu poranění. Většina jedinců i po 

dlouhodobé, velmi nákladné léčbě často zůstává s trvalými následky na vozíku. Zatím 

neexistuje reálná naděje na úplné uzdravení poškozené míchy, přestože se již provádějí 

rozsáhlé studie na aplikaci kmenových buněk. Zásadní metodou pro pacienty po 

poranění míchy tedy po včasně provedeném zákroku zůstává komplexní rehabilitace, 

jejíž cílem je snaha o navrácení jedince do plnohodnotného života. 

Myslím si, že by se v současné době mělo věnovat více pozornosti prevenci vzniku 

míšních poranění a to osvětou, která by měla být součástí některého z předmětů výuky 

na základních a středních školách. 
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