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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jméno: Kristýna Koterzynová 

Vedoucí práce: Bc. Milena Valenová 

Oponent práce:  

 

Název bakalářské práce: 

Fyzioterapie u gerontologických pacientů na interním oddělení 

 

Abstrakt bakalářské práce: 

Bakalářská práce se zabývá vlivem fyzioterapie na základní všední denní 

činnosti u gerontologických pacientů na interním oddělení. Teoretická část se věnuje 

obecně stáří, gerontologickému pacientovi a jeho specifikům. Jsou zde zahrnuty také 

informace o soběstačnosti a jejím hodnocení a o fyzioterapii, která probíhá u 

gerontologických pacientů. Praktická část je tvořena výzkumem, který zahrnuje deset 

gerontologických pacientů hospitalizovaných na interním oddělení, u kterých je pomocí 

Barthel indexu hodnoceno zlepšení v základních všedních denních činnostech na konci 

hospitalizace. 

 

Klíčová slova: gerontologický pacient, stáří, soběstačnost, ADL, Barthel index, 

fyzioterapie 

Abstract: 

This bachelor thesis deals with the impact of physiotherapy on the basic 

activities of daily living of gerontological patients on the internal medicine department. 

The theoretical part deals with the problems of age and the specifics of gerontological 

patients generally. This part also includes information on self-sufficiency and its 

assessment and on physiotherapy given to gerontological patients. The practical part 

consists of research on ten gerontological patients hospitalized on the internal medicine 

department, the improvement of these patients in the basic activities of daily living is 

assessed by the Barthel Index at the end of hospitalization. 

 

Key words: gerontological patient, age, self-sufficiency, ADL, Barthel Index, 

physiotherapy 
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1 Úvod 

Stáří je součástí ţivota a není jiţ výsadou jen několika málo šťastných, jak tomu 

bývalo dříve. Ve své bakalářské práci se věnuji gerontologickým pacientům, coţ je 

podle mého názoru velmi aktuální téma. Střední délka ţivota se neustále prodluţuje, 

v roce 2008 dosáhla v České republice střední délka ţivota u muţů 73,96 let, u ţen 

dokonce 80,13. V české populaci ţije přibliţně 1,5 milionu lidí starších 65 let, coţ je asi 

15 % obyvatel (ÚZIS ČR, 2008). Celkové stárnutí populace vede mimo jiné i ke 

geriatrizaci medicíny. 

Téma své bakalářské práce jsem si zvolila i proto, ţe se mi se staršími lidmi 

dobře pracuje. Také je mi tato problematika blízká díky tomu, ţe moji prarodiče jsou 

čím dál častěji hospitalizováni z nejrůznějších příčin. A tak mohu vidět, co vše je 

potřeba zajistit nejen v nemocnici, ale také v domácím prostředí. 

Práce s gerontologickými pacienty je někdy velice obtíţná, zejména pokud je 

zhoršená moţnost komunikace, například u osob s demencí. U gerontologických 

pacientů je podle mého názoru nejdůleţitější to, aby si zachovali co největší 

soběstačnost a mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Proto se ve své práci chci 

věnovat tomu, zda fyzioterapie pomůţe zlepšit některé funkční schopnosti. Zejména zda 

dojde ke zlepšení základních všedních denních činností, které jsou zásadní pro to, aby 

člověk mohl ţít doma, i kdyţ třeba s určitou formou pomoci. 

V teoretické části se zaměřím na problematiku stáří a specifika nemocnosti ve 

stáří, se kterými by měli být seznámeni všichni, kteří s gerontologickými pacienty 

pracují, tedy nejen lékaři nebo zdravotní sestry, ale i fyzioterapeuté, ergoterapeuté a 

další členové multidisciplinárního týmu jako například logoped, sociální pracovník 

nebo psycholog. Dále se v teoretické části zabývám fyzioterapií, která se u 

gerontologických pacientů můţe pouţít a také všeobecnými zásadami cvičení s těmito 

pacienty. Samozřejmě kaţdá terapie se musí přizpůsobit danému pacientovi a jeho 

aktuálnímu stavu. 

Praktická část je tvořena výzkumem, jehoţ hlavním cílem je zjistit, zda 

fyzioterapie u gerontologických pacientů na interním oddělení ovlivňuje jejich 

soběstačnost v oblasti základních všedních denních činností. 



11 

2 Teoretická část 

2.1 Stáří 

2.1.1 Definice stáří 

 „Stáří je označení pozdních fází ontogeneze. Jde o projev a důsledek 

involučních změn funkčních i morfologických, probíhajících druhově specifickou 

rychlostí s výraznou interindividuální variabilitou“ (Kalvach et al., 2004). 

Stáří je stejně významná etapa ţivota jako mládí nebo dospělost. Je to etapa, ve 

které je potřeba se zaměřit na udrţení zdatnosti v pohybové i v psychosociální oblasti 

(Klevetová a Dlabalová, 2008). 

Stáří je etapou lidského ţivota, která je výsledkem procesu stárnutí, ale kaţdý 

člověk tuto etapu proţívá trochu jinak podle toho, jaké si uchová fyzické i psychické 

zdraví (Světová zdravotnická organizace, 2000). 

 

2.1.2 Kalendářní stáří 

V minulosti byla hranice stáří posunutá velice nízko, to samozřejmě souviselo 

se ţivotním prostředím, s úrovní a dostupností zdravotní péče, s hygienickými 

podmínkami apod. (Austad, 1999). 

V 17. století Jan Amos Komenský rozeznával 7 věků člověka. Za starce 

povaţoval osobu mezi 35. aţ 42. rokem ţivota, od 42 let výše jiţ pokládal člověka za 

kmeta. Dnes bychom 35letého člověka označením stařec nejspíše urazili (Štěpánková a 

Steinová, 2009). 

Jedno z orientačních členění stáří dle kalendářního věku, které se v současnosti 

pouţívá: 

1. Mladí senioři - 65 - 74 let - problematika penzionování, volného času, aktivit, 

seberealizace 

2. Staří senioři - 75 - 84 let - problematika adaptace, tolerance zátěţe, specifického 

stonání, osamělosti 

3. Velmi staří senioři - 85 a více let - problematika soběstačnosti a zabezpečenosti 

(Kalvach et al., 2004). 
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Jiná periodizace rozděluje období stáří (senium) na tři etapy: 

1. Senescence (od 60 let do 75 let) - involuční jevy jsou pozorovány spíše na zevnějšku 

jinými lidmi po delší odluce. 

2. Kmetství (od 75 let do 90 let) - je provázeno degenerativními pochody zasahující 

lidské orgány. Tyto změny si jiţ více uvědomuje sám člověk, protoţe mají často 

druhotné následky, například lokomoční nejistota zaviňuje osudné úrazy. 

3. Patriarchum (od 90 let výše) - se projevuje jakousi tělesnou zaschlostí, sníţenou 

hybností, ale také osamělostí a rezignací, coţ je dáno zejména tím, ţe pevné svazky 

rodinné i přátelské jsou téměř všechny zpřetrhány úmrtími (Příhoda, 1974). 

 

2.1.3 Sociální stáří 

Sociální stáří se týká postavení seniora ve společnosti, změny sociální role, 

ţivotního stylu i ekonomického postavení. Sociální členění ţivota obsahuje tři věky: 

1. První věk - předproduktivní - dětství a mládí 

2. Druhý věk - produktivní - dospělost 

3. Třetí věk - postproduktivní - stáří 

Za počátek třetího věku bývá povaţováno pobírání starobního důchodu. Někdy můţe 

být uváděn ještě “Čtvrtý věk - období závislosti“, který však není nedílnou součástí 

procesu stárnutí, spíše by se dal zařadit jako sociální patologie (Kalvach et al., 2004). 

Lidé vyššího věku bývají povaţováni za neuţitečné, k čemuţ přispívá i označení 

třetího věku postproduktivní. Stáří bývá spojováno se ztrátou soběstačnosti a nemocemi, 

ale mnoho seniorů zůstává aktivní i ve vysokém věku. I proto jsou v současnosti 

podporovány programy celoţivotního rozvoje a seberealizace (Holmerová et al., 2006; 

Kalvach et al., 2004). 

 

2.1.4 Biologické stáří 

Biologické stáří je dáno rozsahem involučních změn kaţdého člověka, není však 

zcela přesně definováno. Většinou se zjišťuje funkční stav a výkonnost a stanovuje se 

kardiorespirační nebo mentální věk (Kalvach et al., 2004). 
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2.1.5 Tělesné změny ve stáří 

Tělesné projevy a změny, jimiţ se odlišují staří lidé od mladých, mají obecné 

rysy, ale jejich rozsah a doba manifestace jsou velmi individuální (Kalvach et al., 2004). 

2.1.5.1 Pohybový systém 

Můţeme pozorovat změny v tělesných proporcích, mění se například výška a 

tělesná hmotnost. Výška těla se sniţuje zejména díky tomu, ţe dochází k oploštění a 

vysychání meziobratlových plotének a k úbytku kostní hmoty (Klevetová a Dlabalová, 

2008). 

S věkem narůstá tělesná hmotnost obvykle do 7. - 8. decennia, poté dochází 

k poklesu. Větší význam však hraje změna tělesného sloţení, kdy dochází k úbytku 

aktivní svalové hmoty a naopak přibývá hmoty tukové a také vaziva. Poměr svalové 

hmoty a tuku je významně ovlivněn ţivotním stylem - příjmem potravy, energetickým 

výdejem i silovým tréninkem. Tělesná hmotnost můţe být také ovlivněna úbytkem 

kostní tkáně a involučními změnami některých vnitřních orgánů (Kalvach et al., 2004). 

K dalším změnám pohybového aparátu, které jsou spojovány s vyšším věkem, 

patří ztráta pruţnosti vaziva a tuhnutí chrupavek zejména v kloubech (Klevetová a 

Dlabalová, 2008). 

Změny pohybového systému ve stáří vedou k omezení rozsahu pohybů, sníţení 

svalové síly a ke změně drţení těla, typická je například hyperkyfóza nebo kyfoskolióza 

(Kalvach et al., 2004). 

2.1.5.2 Kožní systém 

Kůţe se ve stáří stává méně pruţnou a ztenčuje se. Ubývá podkoţního tuku, 

klesá obsah vody v kůţi a tvoří se vrásky. Objevuje se zvýšená pigmentace, koţní 

barvivo se ukládá do různých míst v kůţi a vznikají tzv. stařecké skvrny. Dále dochází 

k šedivění a řídnutí vlasů (Kalvach et al., 2004; Klevetová a Dlabalová, 2008). 

2.1.5.3 Smyslové orgány 

Se starším věkem často přichází i zhoršení funkce smyslových orgánů. Tyto 

změny se netýkají pouze zraku a sluchu, ale i schopností chuťových, čichových a 

hmatových. Sniţuje se také počet receptorů, díky kterým vnímáme pohyb a polohu 

našeho těla, teplo, chlad a tlak. I proto mohou mít starší lidé problémy s odhadem 

vzdáleností nebo teploty předmětů, coţ často mívá za následek úraz (Klevetová a 

Dlabalová, 2008). 
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Involuční změny smyslových orgánů mají velký vliv i na kvalitu ţivota seniorů. 

Poruchy sluchu vedou ke zhoršení komunikace s okolím, vzniku sociální izolace a 

pocitu osamělosti. Důsledkem poruch zraku můţe být zhoršená mobilita a soběstačnost 

(Kalvach et al., 2004; Topinková, 2005). 

2.1.5.4 Urogenitální systém 

U ledvin se sniţuje jejich schopnost očišťovat krev a koncentrovat moč. Uretra 

můţe ztrácet svojí elasticitu a také se sniţuje síla svalových svěračů kolem uretry, coţ 

můţe mít za následek vznik inkontinence (Klevetová a Dlabalová, 2008). 

Ve stáří dochází k poklesu pohlavní činnosti. U muţů se sniţuje potence a často 

trpí zbytněním prostaty. U ţen nastává menopauza, toto období je spojeno s řadou 

psychických, endokrinních, metabolických i organických změn (Klevetová a Dlabalová 

2008; Kalvach et al., 2004). 

2.1.5.5 Oběhový systém 

Ve stáří klesá počet buněk srdeční svaloviny a pacemakerové tkáně. Následkem 

je sníţení klidové tepové frekvence a také sníţení maximální tepové frekvence při zátěţi 

(Kalvach et al., 2004). 

 U cév dochází ke kornatění (ateroskleróza), stěny cév jsou méně pruţné a 

zvyšuje se jejich tuhost, coţ má důsledky na celý organismus (Klevetová a Dlabalová, 

2008). 

2.1.5.6 Respirační systém 

Funkce plic se sniţuje, starý člověk přijímá z prostředí méně kyslíku, protoţe se 

sniţuje elasticita tkání a také pohyby hrudního koše jsou menší. Dochází ke změnám 

kolagenu, díky tomu se hrudník stává rigidnější a následkem degenerativních změn 

páteře nabývá inspirační tvar. Tím jsou zhoršené podmínky pro práci dýchacích svalů, u 

nichţ je jiţ sníţená síla díky dalším procesům stárnutí (Klevetová a Dlabalová 2008; 

Kalvach et al., 2004). 

Pokles výkonnosti řasinkového epitelu v dýchacích cestách vede k častějšímu 

výskytu infekcí dýchacích cest (Klevetová a Dlabalová, 2008). 

2.1.5.7 Trávicí systém 

Involuční změny pozorujeme zejména v orální oblasti. Dochází ke ztrátě zubů, 

která se významně podílí na změně výrazu obličeje ve stáří. Dochází k atrofii slinných 

ţláz a chuťových papil, sekrece slin a vnímání chutí se sniţují. K důsledkům špatného 
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orálního zdraví patří poruchy příjmu potravy, lidé mohou mít problémy s kousáním a 

ţvýkáním potravy nebo i s polykáním, coţ můţe posléze vést ke vzniku malnutrice. 

Objevit se mohou také poruchy artikulace řeči. Ztráta chrupu můţe mít vliv také na 

psychiku a sociální roli člověka. 

Dále však stáří nemá příliš velký vliv na většinu funkcí trávicího systému u jinak 

zdravých seniorů (Kalvach et al., 2004). 

Ve vyšším věku se objevuje sníţená motilita jícnu, která můţe přispívat 

k poruchám polykání nebo zvýrazňovat projevy gastroezofageálního refluxu. U ţaludku 

dochází k mírnému prodlouţení evakuace potravy a tekutin. V tlustém střevě u starých 

osob mnohdy vzniká divertikulóza a sníţená motilita přispívá k rozvoji zácpy 

(Topinková, 2005; Kalvach et al., 2004). 

2.1.5.8 Nervový systém 

Nervových buněk nerovnoměrně ubývá a ukládá se do nich nahnědlý pigment 

lipofuscin, který vzniká z tuků a kumuluje se i ve svalech a játrech. Dochází ke sníţení 

rychlosti vedení vzruchů, vznikají senilní plaky na obalech neuronů, které mohou vést 

ke vzniku demence (Klevetová a Dlabalová, 2008). 

 

2.1.6 Psychické změny ve stáří 

Stejně jako tělesné změny i změny psychiky spojené se stárnutím se mohou u 

kaţdého jedince objevit v různý čas a v různém rozsahu. Mezi obvyklé změny psychiky 

ve stáří patří zpomalení psychomotorického tempa projevující se i zpomalením pohybů, 

zhoršení paměti, sníţení sebedůvěry, schopnosti přizpůsobit se a také vytvářet nové 

vztahy. Změny se mohou týkat i emoční stránky, to se můţe projevit emoční labilitou, 

zvýšenou úzkostí nebo oploštěním citů. Existují ale i určité oblasti, které se se 

zvyšujícím věkem nemění nebo dokonce zlepšují, jako je například intelekt nebo 

vytrvalost (Hátlová a Suchá 2005; Klevetová a Dlabalová, 2008). 

 

2.2 Gerontologie a gerontologický pacient 

„Gerontologie je nauka, soubor vědomostí o stárnutí a stáří, respektive o 

problematice starých lidí a života ve stáří“ (Kalvach et al., 2004). 
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Gerontologie je obvykle dělena do tří okruhů: 

1. Experimentální gerontologie - věnuje se problematice biologického stárnutí, snaţí 

se o vyřešení otázek, proč a jak lidské organismy stárnou. V současnosti se rozvíjí 

především na buněčné a molekulární úrovni. 

2. Sociální gerontologie - zabývá se postavením starých lidí ve společnosti, vztahy a 

dalšími sociálními faktory, které mohou mít vliv na proces stárnutí. Zkoumá sociální 

potřeby seniorů, ale věnuje se i vlivu stárnutí populace na společnost. 

3. Klinická gerontologie = geriatrie - je samostatný lékařský obor, který se zabývá 

zdravotní péčí o staré lidi. Věnuje se diagnostice, léčbě i prevenci chorob ve stáří, 

které mají své zvláštnosti a specifika (Haškovcová, 2010; Kalvach et al., 2004; 

Topinková, 2005). 

Gerontologický nebo jinak také geriatrický pacient je v širším pojetí nemocný 

člověk, který přesáhl určitou věkovou hranici. Ve vyspělých zemích bývá tato hranice 

stanovena na 75 let, ale za gerontologického pacienta můţe být povaţován i 65letý 

člověk, pokud jsou u něj zrychlené a výrazné involuční změny (Kalvach et al., 2008). 

O gerontologickém pacientovi hovoříme, zejména pokud jde o seniora, u 

kterého dojde k výraznému zhoršení zdraví ve spojitosti s involučními změnami. Jedná 

se hlavně o pacienty polymorbidní, s geriatricky atypickými projevy onemocnění, u 

nichţ se často vyskytují tzv. geriatrické syndromy. Gerontologičtí pacienti jsou více neţ 

jiní ohroţeni ztrátou soběstačnosti, coţ můţe vést aţ k permanentní ústavní péči 

(Kalvach et al., 2008; Kalvach, 2005). 

 

2.3 Specifika chorob ve stáří 

2.3.1 Polymorbidita 

Polymorbidita, také označována jako multimorbidita, je soubor dvou a více 

nemocí vyskytujících se současně. Můţe se jednat ale i o nemoci přidruţené, které 

znesnadňují diagnostiku a terapii hlavní choroby. Současný výskyt několika chorob 

můţe být bez příčinné souvislosti nebo můţe docházet k tomu, ţe jedna choroba 

způsobí vznik další. Tento jev je nazýván také jako kaskádový nebo dominový efekt. 

Například zlomenina dolní končetiny vede k imobilizaci s následným vznikem 

flebotrombózy, coţ můţe vyústit aţ v plicní embolii (Kalvach et al., 2008; Topinková, 

2005). 
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2.3.2 Atypická symptomatologie 

Atypická symptomatologie u gerontologického pacienta zahrnuje zejména 

mikrosymptomatologii, monosymptomatologii nebo oligosymptomatologii, 

nespecifické příznaky. U starších nemocných nemusí být vţdy příznaky určitého 

onemocnění vyjádřeny v plném rozsahu, například starší lidé mohou být bez horečky, i 

kdyţ prodělávají akutní infekci. Zde pak tedy hovoříme o mikrosymptomatologii. 

Mono- nebo oligo- symptomatologie je stav, kdy se onemocnění manifestuje jen jedním 

nebo pouze několika symptomy z obvyklé řady. Často se nemoci mohou projevovat 

pouze nespecifickými příznaky, jako je únava nebo nechutenství, které můţeme však 

nalézt u mnoha různých chorob. To vše můţe mít vliv na správnou diagnostiku a 

samozřejmě i léčbu (Topinková, 2005). 

 

2.3.3 Atypické lékové reakce 

Involuční změny a choroby ve stáří ovlivňují vstřebávání, distribuci, 

metabolismus a vylučování různých léčiv. Proto se ve stáří častěji objevují 

nepředpokládané neţádoucí účinky (Topinková, 2005). 

Výskyt neţádoucích účinků ve stáří je způsoben i tzv. polypragmazií, tedy 

uţíváním mnoha léků najednou (Kalvach et al., 2008). 

 

2.3.4 Geriatrická křehkost 

Geriatrická křehkost z anglického “frailty“ můţe být definována jako 

multikauzálně podmíněný pokles potenciálu zdraví a funkční zdatnosti se zvyšujícím se 

nebezpečím disability, opakovaných dekompenzací zdravotního stavu, geriatrických 

komplikací a se zvýšenou potřebou zdravotní péče. Geriatrická křehkost se obyčejně 

projevuje tzv. geriatrickými syndromy (Kalvach et al., 2008; Kolář et al., 2009). 

 

2.3.5 Geriatrické syndromy 

Geriatrické syndromy jsou soubory příznaků, které se často vyskytují ve stáří. 

Mají multikauzální etiologii, chronický průběh a zhoršují soběstačnost pacienta. 

Geriatrické syndromy se často navzájem potencují, například syndrom malnutrice se 

podílí na rozvoji hypomobility a instability s pády. Současný výskyt více geriatrických 
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syndromů zhoršuje pacientovu prognózu a můţe vést aţ k dlouhodobé ústavní péči 

(Kalvach et al., 2008). 

Počet příznaků nebo jejich souborů, které se řadí mezi geriatrické syndromy, se 

různí. Výčet 68 příznaků, které mohou být chápány jako geriatrické syndromy nebo 

symptomy - viz příloha č. 1 (Kalvach et al., 2008). 

Geriatrické syndromy mohou být rozděleny do tří oblastí, které postihují. Těmito 

oblastmi jsou oblast somatická, psychická a sociální. Rozdělení geriatrických syndromů 

do těchto oblastí - viz příloha č. 2 (Topinková, 2005). 

Já se v této práci zmíním o syndromu instability s pády, hypomobility a 

imobility, inkontinence, malnutrice, demence, deprese a deliria. 

2.3.5.1 Syndrom instability s pády 

Instabilita nebo také nestabilita je porucha udrţení rovnováhy, která má různé 

příčiny. Ve stáří těmito příčinami mohou být závratě různé etiologie, svalová slabost, 

některá onemocnění, špatná farmakoterapie, ale i vnější příčiny jako je nevhodná obuv 

nebo nevhodné pomůcky pro pohyb (Kalvach et al., 2008; Topinková, 2005). 

Instabilita je těsně spjata s pády. Proto i příčiny pádů jsou obdobné jako příčiny 

instability. Navíc je třeba uvést, ţe častou příčinou pádu ve stáří jsou synkopy, tedy 

náhlá krátkodobá ztráta vědomí, která je způsobena hypoperfuzí mozku. Důsledky pádů 

mohou být různá poranění, zejména kombinace pádu a osteoporózy má často za 

následek rozmanité druhy fraktur. Pro zhodnocení rovnováhy a chůze lze pouţít 

například test podle Tinettiové - viz příloha č. 3. 

Nestabilita a pády ovlivňují i psychiku starších lidí, kteří mohou mít strach, ţe 

spadnou a zraní se. A tak radši omezují svou pohybovou aktivitu, coţ můţe vést ke 

vzniku syndromu hypomobility aţ imobility (Kalvach et al., 2008; Topinková, 2005). 

2.3.5.2 Syndrom hypomobility a imobility 

U syndromu hypomobility dochází ke sníţení pohybových činností zejména 

chůze a to z důvodů somatických i psychických. Hypomobilita vede ke sníţení fyzické 

kondice, ale i celkové výkonnosti seniora. 

Pojmu imobilizační syndrom se uţívá zejména, pokud je pacient upoután na 

lůţko. Imobilizace je spojena s mnoha neţádoucími důsledky, jako je vznik dekubitů, 

kontraktur, rozvoj osteoporózy, svalové atrofie, ortostatické hypotenze, poruchy 

vyprazdňování a další. Syndrom imobility je spojen s ústavní péčí, a proto je důleţitá 
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zejména prevence - tedy motivovat a podporovat starší občany v pohybových aktivitách 

(Kalvach et al., 2008). 

2.3.5.3 Syndrom inkontinence 

Inkontinence moči je jedním z podstatných problémů v geriatrické oblasti, jedná 

se o samovolný, nechtěný únik moči. U ţen bývá močová inkontinence spojována 

s dysfunkcí pánevního dna nebo s komplikovanými porody, kde došlo k porušení hráze. 

U muţů bývá často souvislost s operacemi prostaty. 

Rozlišují se různé druhy inkontinence, mezi nejčastěji se vyskytující typy patří 

inkontinence stresová a urgentní, popřípadě smíšená (stresová + urgentní). Stresová 

inkontinence je vyvolána zvýšením nitrobřišního tlaku a tak k nechtěnému úniku moči 

dochází například i při smíchu nebo kašli. Stresovou inkontinencí trpí i mladší lidé uţ 

okolo 45. roku věku a to převáţně ţeny. Urgentní inkontinence se projevuje 

neodkladným nucením na močení, které je doprovázeno únikem moči. Příčinou urgentní 

inkontinence je porucha musculus detrusor, která můţe být vyvolána některými 

onemocněními, například cystolitiázou nebo cystitidou (Kalvach et al., 2008; 

Topinková, 2005). 

Ošetřovatelská péče má u inkontinence velký význam, který spočívá v 

předcházení různých komplikací, jako jsou proleţeniny nebo infekce. Řešením však 

není zavedení permanentního močového katétru, který naopak můţe následně 

inkontinenci vyvolat nebo zhoršit. Pouţití permanentního močového katétru je na místě 

například u lidí v dlouhém bezvědomí nebo u nehojících se dekubitů (Kalvach et al., 

2008; Topinková, 2005).  

Po 65. roce věku trpí inkontinencí moči aţ 20 % ţen a 2-5 % muţů. 

Inkontinence moči je pro starší lidi nejen invalidizující, ale je spojena se závislostí a 

sociální izolací. Aţ polovina postiţených se s tímto problémem nesvěří svému lékaři.  

Inkontinence stolice je méně častý, ale přesto závaţný problém starších lidí, 

který často vede k umístění postiţeného seniora do ústavní péče. Příčiny nechtěného 

vyprázdnění stolice jsou poruchy střevní motility, inervace konečníku, u starších pak 

zejména demence, ale také nevhodné podmínky zevního prostředí, jako je špatná 

přístupnost toalety a její vybavení (Topinková, 2005). 

2.3.5.4 Syndrom malnutrice 

Malnutrice je označení pro podvýţivu, způsobenou zejména nedostatečnou 

výţivou nebo jejím špatným sloţením, která je doprovázena nechtěným úbytkem váhy. 
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Příčinou ztráty hmotnosti ve stáří mohou být různé choroby (nádorová onemocnění, 

malabsorpční syndrom), ztráta soběstačnosti zejména v instrumentálních denních 

činnostech nebo třeba špatné stravovací zvyklosti (Kalvach et al., 2008; Topinková, 

2005). 

Malnutrice má vliv na celý organismus. Dochází k oslabení imunitního systému, 

pomalému hojení ran a dekubitů, úbytku svalové hmoty a tím i ke zhoršení fyzické 

zdatnosti a mobility (Topinková, 2005). 

2.3.5.5 Syndrom demence 

„Demence je získané postižení, je označením pro syndrom, který vznikl 

následkem chronického onemocnění mozku, u něhož dochází ke zhoršení vyšších 

kortikálních funkcí“ (Hátlová a Suchá, 2005). 

Demence ovlivňuje negativně kognitivní funkce zejména myšlení, orientaci, 

vnímání, dále paměť a schopnost učení. Pro hodnocení kognitivních funkcí se často 

vyuţívá tzv. Mini-Mental State Examination - viz příloha č. 4. Narušena bývá také 

emotivita, motivace a spánkový cyklus. To vše se podílí na zhoršení vykonávat aktivity 

denního ţivota a tím na sníţení celkové soběstačnosti nemocného. S postupem 

onemocnění dochází často k degradaci osobnosti a k postiţení motoriky s celkovou 

fyzickou slabostí. Mezi nejčastěji se vyskytující typy demencí patří demence 

Alzheimerova typu a ischemicko-vaskulární demence (Hátlová a Suchá, 2005; Kalvach, 

2008; Topinková, 2005). 

2.3.5.6 Syndrom deprese 

Deprese je psychické onemocnění projevující se zejména smutnou (depresivní) 

náladou. Mezi další příznaky patří ztráta pocitu radosti a chuti k jídlu, poruchy spánku, 

změny psychomotorického tempa, ale také i suicidiální myšlenky. Vyšší riziko vzniku 

deprese je u seniorů, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni nebo jsou v ústavní péči. 

Deprese má vliv také na somatickou stránku, zvyšuje nemocnost i úmrtnost a zhoršuje 

jiţ probíhající choroby. Důleţité je rozlišení deprese, která je léčitelná, od demence, obě 

nemoci mohou mít někdy podobné příznaky. Pro stanovení deprese u seniorů se 

pouţívají různé hodnotící škály - viz příloha č. 5 (Kalvach et al., 2004, 2008; 

Topinková, 2005). 

2.3.5.7 Syndrom deliria 

Delirium je psychická porucha nazývána také akutní stav zmatenosti. Můţe být 

způsobeno akutními infekcemi, dehydratací a metabolickými změnami, 
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psychosociálním stresem nebo také neţádoucími účinky léků. Projevy deliria mohou být 

různé, přítomna bývá kvalitativní porucha vědomí. Dále bývají porušeny kognitivní 

funkce - výpadky paměti, dezorientace, poruchy pozornosti a vnímání, mohou se objevit 

i halucinace a iluze. Výskyt delirií u starších nemocných zvyšuje riziko ztráty 

soběstačnosti a mortalitu. Rozlišujeme tři formy delirií. Hyperaktivní, kdy je 

psychomotorické tempo i aktivita zvýšená, často se objevuje agresivita. Hypoaktivní, 

které je typické útlumem aţ letargií, tato forma je nebezpečnější tím, ţe je často 

nerozpoznána a přehlédnuta. Poslední formou je forma smíšená, která zahrnuje střídání 

příznaků hyperaktivního a hypoaktivního deliria (Kalvach et al., 2008; Topinková, 

2005). 

 

2.4 Soběstačnost 

Soběstačnost je schopnost vykonávat sám běţné činnosti v daném prostředí bez 

pomoci druhého. Soběstačnost závisí zejména na dvou činitelích a to na funkční 

zdatnosti pacienta a na náročnosti prostředí, ve kterém pacient ţije. Úpravy prostředí 

mohou pomoci udrţet nebo i zvýšit soběstačnost pacienta (Kalvach et al, 2004). 

 

2.4.1 Aktivity všedního denního života 

Do skupiny soběstačnosti se řadí tzv. aktivity všedního (běţného) denního ţivota 

(ADL - z anglického activities of daily living), které dělíme na základní a 

instrumentální denní činnosti (Jelínková, Krivošíková, Šajtarová, 2009). 

2.4.1.1 Základní aktivity všedního denního života 

Základní aktivity všedního denního ţivota jsou jinak také označované jako 

personální (PADL) nebo bazální (BADL). Zahrnují činnosti, které jsou zaměřeny na 

péči o vlastní tělo. Mezi tyto činnosti řadíme příjem jídla, koupání, osobní hygienu, 

oblékání, pouţití WC, kontrolu močení a vyprazdňování stolice, péči o osobní pomůcky 

(uţití a čištění například brýlí, ortéz, protéz atd.). K základním aktivitám všedního 

denního ţivota patří také funkční mobilita, která je definována jako pohyb z jedné 

polohy nebo místa do druhé, jako je například mobilita na lůţku, mobilita na vozíku a 

přesuny (na postel, ţidli, do sprchy, auta apod.). Navíc se někdy k funkční mobilitě řadí 

i funkční chůze (k praktickým aktivitám) a přenos předmětů (Jelínková, Krivošíková, 

Šajtarová, 2009; Meriano a Latella, 2008). 
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Pro hodnocení základních aktivit všedního denního ţivota se často pouţívají 

různé testy - Barthel index - viz příloha č. 6, Katzův index nezávislosti - viz příloha č. 7 

nebo hodnocení Funkční míry nezávislosti - viz příloha č. 8, tyto testy stanovují míru 

závislosti a asistence vyšetřované osoby (Kalvach et al, 2008). 

2.4.1.2 Instrumentální aktivity všedního denního života 

Instrumentální aktivity všedního denního ţivota (IADL) nazývané také jako 

činnosti širší soběstačnosti, mohou být definovány jako komplexní aktivity, které jsou 

zaměřené na interakci s prostředím. Instrumentální aktivity mohou být delegovány na 

jiné osoby. Do skupiny instrumentálních aktivit všedního denního ţivota spadá vedení 

domácnosti, hospodaření s penězi, péče o druhé a domácí zvířata, pouţívání telefonu, 

cestování - pouţívání dopravních prostředků, nakupování, příprava jídla a další 

(Jelínková, Krivošíková, Šajtarová, 2009; Meriano a Latella, 2008). 

Pro hodnocení instrumentálních aktivit všedního denního ţivota se pouţívá 

zejména Lawtonova škála IADL - viz příloha č. 9 (Kalvach et al, 2008). 

 

2.4.2 Barthel index 

Barthel index, nazývaný také Test základních všedních činností podle 

Barthelové, byl poprvé představen v roce 1965 autorkami Florence I. Mahoney a 

Dorothea W. Barthel. Původně byl vytvořen pro dlouhodobě hospitalizované pacienty 

s neuromuskulárními nebo muskuloskeletálními nemocemi. V roce 1989 byl Barthel 

index doporučen Královskou lékařskou společností v Londýně a Britskou geriatrickou 

společností jako vhodné hodnocení všedních denních činností pro seniory.  Je pouţíván 

pro zhodnocení účinnosti terapie a stupně soběstačnosti pacienta (Barthel a Mahoney, 

1965; Dickinson, 1992; Gupta, 2008). 

Test obsahuje deset poloţek: příjem potravy a tekutin, oblékání, koupání, osobní 

hygienu, kontinenci moči a stolice, pouţití WC, přesuny z lůţka na ţidli, chůze po 

rovině a po schodech. Informace o jednotlivých poloţkách mohou být získávány od 

pacientů, pečujícího personálu nebo přímým pozorováním některých činností. 

Administrace testu zabere přibliţně deset minut (Gupta, 2008). 

Konečné skóre testu se pohybuje od 0 (zcela závislý) do 100 (zcela nezávislý). 

Ačkoli skóre 100 znamená nezávislost ve všech 10 oblastech, osoby s tímto skóre 

nemusí být schopny ţít samy, mohou potřebovat pomoc v instrumentálních všedních 



23 

denních činnostech například s vařením nebo domácími pracemi, které tento test 

nehodnotí (Gupta, 2008). 

 

2.5 Fyzioterapie u gerontologických pacientů na interním 

oddělení 

Na interním oddělení jsou hospitalizováni dospělí, tedy také senioři s různými 

vnitřními onemocněními (Wikipedie, 2008). Ke kaţdému pacientovi přistupujeme 

individuálně dle jeho diagnózy a aktuálního zdravotního stavu, u gerontologických 

pacientů je navíc potřeba mít na mysli specifika stárnutí a chorob ve stáří, jako je 

například jiţ výše zmíněná polymorbidita, atypická symptomatologie nebo vliv 

involučních změn (Kolář et al., 2009). 

Fyzioterapie je významnou sloţkou komplexní rehabilitace starších pacientů. 

Mezi hlavní cíle patří udrţení nebo znovuobnovení funkční zdatnosti, posílení 

soběstačnosti a zvýšení kvality ţivota pacientů. Úspěch celkové rehabilitace je ovlivněn 

spoluprací pacienta, ale také vzájemnou spoluprací jednotlivých zdravotníků. 

Fyzioterapie slouţí také k prevenci dekubitů, kontraktur, tromboembolické nemoci nebo 

jako prevence plicních komplikací. Fyzioterapie u hospitalizovaných pacientů můţe 

zahrnovat (dle stavu pacienta) pasivní a aktivní cvičení, časnou vertikalizaci a 

mobilizaci, respirační fyzioterapii (Kalvach et al., 2004). 

 

2.5.1 Zásady při cvičení s gerontologickými pacienty 

Obecné zásady při cvičení: 

1. Začínáme z niţších pozic a postupně se dostáváme do pozic vyšších. 

2. Dbáme na správnost základních poloh i na správnost provádění cviků. 

3. Cviky provádíme v koordinaci s dechem, cviky vedoucí k zadrţování dechu 

eliminujeme. 

4. Nové cviky přidáváme postupně a často je opakujeme. 

5. Cvičení doprovázíme slovním vedením i ukázkou cviků. 

6. Sledujeme tepovou frekvenci jako ukazatel stupně zatíţení. 

7. Vyhýbáme se pohybům s rychlými předklony, změnami směru a polohy. 
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8. Zařazujeme dostatečný počet dechových a relaxačních cvičení. 

9. Důleţitá je motivace, podpora, ale také i pochvala pacienta (Kalvach et al. 2004; 

Kociová a Peregrinová, 2003; Kolář at al., 2009; Štilec, 2003). 

 

2.5.2 Respirační fyzioterapie 

Respirační fyzioterapie je oblast fyzioterapie, která zahrnuje techniky hygieny 

dýchacích cest, trénink pomocí dechových trenaţérů, dechové techniky pro inhalační 

léčbu a zejména dechovou gymnastiku (Kalvach et al., 2004; Kolář et al., 2009). 

2.5.2.1 Dechová gymnastika 

Dechová gymnastika je součástí kondičního cvičení a započíná většinu 

cvičebních jednotek. U starších lidí je důleţité, aby dýchali volně a pravidelně bez 

silového úsilí. Před zahájením cvičení je dobré uvolnit dýchací cesty, tedy například 

vysmrkat se. Dále je také někdy potřeba korigovat drţení těla. Dechový stereotyp, tedy 

nádech nosem a výdech ústy, můţe být pro seniory někdy velmi náročný, proto můţeme 

pro kontrolu pouţít ozvučení výdechu, například syčení nebo zpívání. Pacientovi nikdy 

násilně neurčujeme rytmus dýchání. Dechovou gymnastiku obvykle dělíme na 

statickou, dynamickou a mobilizační (Kalvach et al., 2004; Kolář et al., 2009). 

2.5.2.1.1 Statická dechová gymnastika 

Ve statické dechové gymnastice jde o dechové cvičení bez souhybu jiných částí 

těla. Dýchání můţe být zaměřeno do oblasti hrudníku, břicha, zad a pánve. Statická 

dechová gymnastika se provádí v různých polohách, nejčastěji vleţe nebo vsedě, 

doplněné různými polohami končetin (Kolář et al., 2009). 

2.5.2.1.2 Dynamická dechová gymnastika 

Dynamická dechová gymnastika jsou dechové pohyby doplněné pohyby dalších 

částí těla, zejména končetin, ale také hlavy nebo pánve. Toto cvičení má pozitivní vliv 

na adaptaci organismu na zátěţ (Kalvach et al., 2004; Kolář et al., 2009). 

2.5.2.1.3 Mobilizační dechová gymnastika 

„Mobilizační dechová gymnastika je koordinačně vyšší forma dechové a 

pohybové gymnastiky. Je kombinací dýchání, jeho fází, léčebných poloh a segmentových 

pohybů těla“ (Kolář et al., 2009). 
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Součástí jsou cvičení a polohy těla, kdy dochází k silnému protaţení s 

následným uvolněním a automobilizací zablokovaných kloubů (Kolář et al., 2009). 

Mezi techniky mobilizační dechové gymnastiky řadíme tzv. lokalizované 

dýchání, jinak také nazývané jako vědomě prohloubené dechové pohyby. Pro zvětšení 

dechových pohybů se vyuţívá kladení odporu v místě, kam pacient vědomě směřuje 

svůj dech. Během dechových fází měníme intenzitu odporu. Na začátku inspiria tlak 

stoupá a pak se sniţuje, nejniţší je v první fázi expiria a pak se opět zvyšuje. 

Lokalizované dýchání provádíme v různých polohách, ve kterých trénujeme dechové 

pohyby horních, středních, zadních částí hrudníku nebo také brániční dýchání. 

Výsledkem by mělo být, ţe pacient dokáţe ovládat dechové pohyby i bez kladení 

odporu. Této techniky se také vyuţívá pro ovlivnění místně probíhajících procesů u 

zánětlivých nemocí (Máček a Smolíková, 1995). 

 

2.5.2.2 Techniky hygieny dýchacích cest 

Techniky hygieny dýchacích cest se vyuţívají zejména u pacientů se stagnací 

hlenu v dýchacích cestách. Řadíme sem aktivní cyklus dechových technik, autogenní 

drenáţ a i některé dechové trenaţéry mají vliv na expektoraci (Kolář et al., 2009). 

2.5.2.2.1 Aktivní cyklus dechových technik 

Mezi aktivní cyklus dechových technik patří cvičení na zvýšení pruţnosti 

hrudníku. Jedná se o nádechovou techniku, po co největším pomalém nádechu následuje 

krátký výdech ústy bez vynaloţení síly. 

Dále lze vyuţít techniku silového výdechu, který můţe být zakončen huffingem, 

coţ je krátký, otevřený, prudký výdech, který nahrazuje kašel. 

Poslední je technika kontrolovaného dýchání, jde o volné dýchání směrované do 

břicha, ale výdech je bez cílené aktivace břišních svalů (Kolář et al., 2009; Máček a 

Smolíková, 1995). 

2.5.2.2.2 Autogenní drenáž 

Cílem autogenní drenáţe je odlepit, sesbírat a odstranit hlen z dýchacích cest. 

Jde o pomalý nádech nosem, na konci inspiria se vloţí krátká pauza a následuje silový 

výdech pootevřenými ústy. Autogenní drenáţ můţe být doplněna o manuální manévry, 

automasáţ, výdechové stlačení hrudníku nebo na konci můţeme vyuţít huffing (Kolář 

et al., 2009). 
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2.5.2.3 Dechové trenažéry 

Dechové trenaţéry můţeme rozdělit na výdechové a vdechové. Výdechové 

trenaţéry podporují expektoraci, zlepšují bronchiální průchodnost a slouţí také jako 

prevence bronchiálního selhání. Mezi nejčastěji vyuţívané výdechové trenaţéry patří 

flutter a acapella. Vdechové trenaţéry se vyuţívají pro zlepšení inspirační dechové 

techniky i celkové ventilace, příkladem vdechových trenaţérů je Voldyne nebo Triflo 

(Kalvach et al., 2004; Kolář et al., 2009). 

 

2.5.2.4 Inhalační léčba 

Inhalační léčbu předepisuje lékař, při inhalaci můţeme pouţít některé techniky 

respirační fyzioterapie, které zvyšují účinky inhalační léčby. Fyzioterapeut můţe uvolnit 

hrudník, naučit správný dechový vzor pro inhalaci, zvolit vhodné polohy těla, vyuţívá 

se i kombinace inhalace s některými dechovými trenaţéry (Kolář et al., 2009). 

 

2.5.3 Mobilizace  

Cílem mobilizace je aktivizace pacienta, předejít některým komplikacím jako 

jsou atrofie svalů, degenerativní změny ve vazivu a chrupavkách, rozvoj osteoporózy. 

Mobilizace zahrnuje pasivní pohyby, asistovaný pohyb a aktivní cvičení (Kolář et al., 

2009). 

2.5.3.1 Pasivní pohyby 

Pasivní pohyb je prováděn jinou osobou nebo i přístrojem (motomed, 

motodlaha), kdy pacient nevyvíjí ţádnou aktivitu a svalstvo má relaxováno. Pasivní 

pohyby se vyuţívají například u pacientů v bezvědomí, po některých operacích nebo u 

pacientů s kontrakturami, kdy pacient vlastní aktivitou nepřemůţe vazivové zkrácení. 

Smyslem pasivních pohybů je udrţet nebo zlepšit rozsah pohybu v kloubech, předejít 

kontrakturám, protáhnout zkrácené svalstvo a také uchovat představu pohybu v paměti 

(Haladová et al., 2007; Kolář et al., 2009). 

2.5.3.2 Asistovaný pohyb 

Asistovaný pohyb je aktivní pohyb pacienta s dopomocí další osoby. Pouţívá se 

u pacientů, kteří nejsou schopni samostatného pohybu, například kvůli svalové slabosti. 

Můţe se jednat o asistované cvičení nebo sem lze zařadit také nácvik přetáčení na 

lůţku, posazování, přesuny, nácvik stoje a chůze s oporou (Kolář et al., 2009). 
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2.5.3.3 Aktivní cvičení 

Aktivní cvičení probíhá pod dohledem fyzioterapeuta, který by měl určit 

správnou zátěţ. Mezi aktivní cvičení spadá i kondiční cvičení, jehoţ cílem je udrţení 

nebo zlepšení fyzické zdatnosti a výkonnosti. Kondiční cvičení zlepšuje také funkci 

srdce, krevního oběhu i dalších orgánů a podporuje adaptační mechanismy na nové 

situace (např. onemocnění). Přínosem kondičního cvičení můţe být i pozitivní ovlivnění 

psychiky pacienta (Kalvach et al., 2004; Kolář et al., 2009). 

Do kondičního cvičení zařazujeme cviky pro zlepšení kloubní pohyblivosti, 

cviky na protáhnutí svalů, lehké posilovací cvičení, relaxační cvičení a dechovou 

gymnastiku. Výběr cviků, tempo a obtíţnost cvičení se řídí dle momentálního stavu 

pacienta. Při cvičení je moţné vyuţít některá náčiní, jako jsou míče, tyče, popřípadě 

činky. Před a po cvičení se pacientovi změří tepová frekvence a tlak krve. Během 

kondičního cvičení dodrţujeme zásady cvičení s gerontologickými pacienty (Kociová a 

Peregrinová, 2003). 

 

2.5.4 Funkční trénink 

Jako funkční trénink můţeme ve fyzioterapii označit nácvik přesunů na posteli, 

otáčení na bok, posazení na posteli, nácvik rovnováhy vsedě, nácvik stoje a nácvik 

chůze po rovině i po schodech. Jde tedy o nácvik aktivit běţného denního ţivota o tzv. 

funkční mobilitu. Cílem je zlepšení soběstačnosti pacienta (Kolář et al., 2009). 

2.5.4.1 Nácvik posouvání na lůžku 

Jako přípravu na mobilizaci vyuţíváme tzv. bridgingu - pacient leţí na zádech, 

má pokrčené dolní končetiny, které jsou chodidly opřené o postel, a zvedá pánev - viz 

příloha č. 10. Tímto trénujeme extenzory kyčlí i trupu, tyto svaly jsou dále významné 

pro udrţení stability v sedu, pro stoj i chůzi (Lippertová-Grünerová, 2005). 

Bridgingu lze vyuţít také k posouvání pacienta na lůţku nahoru nebo i do stran. 

Při posunu nahoru terapeut dle potřeby přidrţí nohy přitáhnuté co nejvíce k pánvi a 

vyzve pacienta, aby se posunul nahoru směrem k čelu postele. Pokud je to pro pacienta 

příliš těţké, můţeme mu pomoci nadzdvihnutím pánve nebo jej uchopit v podpaţí a 

zvedat rameno nahoru a dopředu. Při posunu do strany pacient nadzvedne pánev a 

posune ji do strany, toto nadzvednutí pánve je důleţité u leţících pacientů pro pouţívání 

mísy (Bobath, 1997). 
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2.5.4.2 Otáčení na bok 

Otáčení by mělo začít horní částí těla. Pacient zdvihne sepnuté horní končetiny 

do horizontální polohy a přetočí je na jednu stranu, následně přetočí také pánev a dolní 

končetiny, které mohou být pokrčené - viz příloha č. 11. Terapeut dle potřeby můţe 

podpořit otáčení v oblasti ramen nebo pánve (Bobath, 1997; Lippertová-Grünerová, 

2005). 

2.5.4.3 Posazování se spuštěnými bérci 

U pacientů s interními onemocněními měříme puls a krevní tlak před a po 

posazení. Posazování začíná přetočením pacienta na bok, pacient se opírá o předloktí a 

současně přenáší bérce mimo lůţko. Terapeut můţe pomoci se zvednutím trupu nebo 

přenesením bérců. U některých pacientů můţe být zprvu potřeba pomoci i dvou 

terapeutů. Nohy by měly být vţdy opřeny o zem, popřípadě o stoličku nebo schůdky. 

Podle stavu nemocného začínáme se cvičením v poloze vsedě (Bobath, 1997; Haladová 

et al., 2007). 

2.5.4.4 Nácvik stability sedu 

Nácvik stability sedu můţeme provádět rytmickou stabilizací trupu, kdy 

vychylujeme pacienta kladením tlaku do různých směrů (Haladová et al., 2007). 

Dále můţeme nacvičovat přenášení váhy vsedě, kdy pacient se opírá o dlaň, 

popřípadě o předloktí a snaţí se na tuto stranu přenést váhu, druhou horní končetinou by 

se pacient neměl opírat, ale raději si ji poloţit na koleno nebo ještě lépe ji zvednout 

nahoru. Pro udrţení rovnováhy i pro vstávání je také důleţité nacvičovat vsedě 

naklánění v bedrech dopředu (Bobath, 1997). 

2.5.4.5 Nácvik stoje 

Při pomoci při vstávání můţe terapeut stát před pacientem, pacient poloţí ruce 

kolem pasu terapeuta. Potom vyzveme pacienta, aby se předklonil v bedrech, a tahem 

pod rameny mu můţeme pomoci se zvednout z lůţka - viz příloha č. 12. Terapeut by 

měl dohlédnout na to, aby pacient narovnal záda a také aby se nekoukal dolů, protoţe 

pohled dolů stěţuje extenzi trupu. Stoj bez větší pomoci terapeuta můţeme nacvičit tak, 

ţe pacient sedí na lůţku horní končetiny má sepnuté a nataţené před tělem a snaţí se 

naklonit bedra vpřed a přenést váhu dopředu na dolní končetiny a zdvihnout se do stoje 

- viz příloha č. 13. Prospěšné bývá také nacvičování střední fáze pohybu, tedy vstávání 

nebo sedání po malých úsecích, zejména dosednutí je obtíţná fáze, kdy hodně pacientů 

má tendenci těţko dopadnout na postel nebo ţidli (Bobath, 1997). 
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2.5.4.6 Nácvik stability stoje 

Důleţitý je také nácvik stability stoje. Například nacvičujeme přenášení váhy do 

stran, nejprve můţeme vyzvat pacienta, aby ohýbal a narovnával obě kolena současně, 

dále pak ohýbá a narovnává nejprve jedno a poté druhé koleno. Dále nacvičujeme 

současné ohýbání jednoho kolene a narovnávání druhého, tento pohyb je podstatný také 

pro chůzi. Kdyţ se pacient cítí bezpečně, můţe nadzdvihovat patu střídavě jedné a 

druhé dolní končetiny nad podloţku nebo dělat krok vpřed a vzad jednou, následně 

druhou dolní končetinou (Bobath, 1997). 

2.5.4.7 Nácvik chůze 

Se stářím bývají spojeny změny chůze nebo i úplná ztráta schopnosti chůze, 

proto součástí fyzioterapie je náprava chybných pohybových stereotypů a reedukace 

chůze. Při nácviku chůze můţeme dle stavu pacienta vyuţít i vhodné opěrné pomůcky - 

hole, berle, chodítka. Při nácviku chůze dbáme na správné odvinutí chodidel a 

vyhýbáme se přílišným rotacím dolních končetin. Pacient by měl být napřímený a dívat 

se při chůzi před sebe, ne pod nohy. Při vyuţívání opěrných pomůcek je potřeba 

zkontrolovat jejich správné nastavení, například při chybném nastavení výšky berlí 

pacienti mají vytaţená ramena nahoru, coţ můţe mít za následek vertebrogenní obtíţe. 

Důleţitá je i obuv, nevhodná obuv můţe být příčinou pádu (Haladová et al., 2007; 

Kalvach et al., 2008). 
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3 Praktická část 

3.1 Cíle práce 

Hlavní cíl  

 Zjistit, zda fyzioterapie na interním oddělení má nějaký vliv na základní 

všední denní činnosti (PADL) u gerontologických pacientů. 

Dílčí cíle 

 Zjistit příčiny hospitalizace gerontologických pacientů na interním oddělení. 

 Zjistit, kam jsou gerontologičtí pacienti z interního oddělení nejčastěji 

propouštěni nebo překládáni. 

 

3.2 Hypotézy 

Hypotéza č. 1  

 U gerontologických pacientů na konci hospitalizace na interním oddělení dojde 

ke zlepšení v základních všedních denních činnostech průměrně o 20 bodů dle 

Barthel indexu. 

Hypotéza č. 2 

 Minimálně u dvou třetin gerontologických pacientů na interním oddělení dojde 

ke zlepšení stupně závislosti dle hodnocení Barthel indexu. 

Hypotéza č. 3 

  U gerontologických pacientů na interním oddělení dojde nejčastěji ke zlepšení 

v poloţkách Barthel indexu spojených s mobilitou (přesuny z lůţka na ţidli, 

chůze po rovině a po schodech, pouţití WC). 

Hypotéza č. 4 

 Průměrná doba hospitalizace gerontologických pacientů na interním oddělení 

nepřesáhne v průměru 14 dní. 

Hypotéza č. 5 

 Fyzioterapie bude u gerontologických pacientů na interním oddělení probíhat 

průměrně tři čtvrtiny doby hospitalizace. 
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Hypotéza č. 6 

 Minimálně u poloviny gerontologických pacientů na interním oddělení bude 

důvodem hospitalizace infekce. 

Hypotéza č. 7 

 Minimálně dvě třetiny gerontologických pacientů se z interního oddělení vrátí 

do domácího prostředí. 

 

3.3 Metodologie výzkumu 

Výzkum probíhal na interním oddělení III. interní kliniky v červenci a v říjnu 

2010. Oddělení, na kterém výzkum probíhal, se zaměřuje zejména na léčbu arteriální 

hypertenze, jsou zde hospitalizováni starší pacienti se srdečním selháním a také 

polymorbidní pacienti, kteří jsou často přijímáni pro dehydrataci nebo zhoršení 

celkového stavu s následnou léčbou základního onemocnění. Na tomto oddělení 

neprobíhá ergoterapie. Fyzioterapie probíhala u pacientů cca 20 aţ 30 minut 2x denně. 

Výběr vzorku 

Zvolila jsem příleţitostný výběr z pacientů přítomných na interním oddělení. 

Bylo vybráno 10 pacientů, kteří splňovali následující kritéria: 

 věk 75 let a výše 

 indikovaná fyzioterapie od ošetřujícího lékaře 

Získávání dat 

Součástí vstupního a výstupního kineziologického rozboru byl Barthel index. 

Barthel index byl vyplňován podle informací získaných od pacienta, popřípadě od 

ošetřovatelského personálu a pozorováním některých činností. S vybranými pacienty 

jsem pracovala během dvou týdnů v červenci a v říjnu a dále jsem na oddělení 

docházela, zejména kdyţ měli být pacienti propouštěni. Pokud jsem nebyla přítomna v 

době propuštění pacienta, vyplňovala Barthel index vedoucí mé bakalářské práce. 

V přílohách jsou jako příklad práce s pacientem uvedeny dvě kasuistiky - viz 

příloha č. 14 a č. 15. 
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3.4 Charakteristika vybraného vzorku 

Počet pacientů a pohlaví 

Graf č. 1 popisuje sloţení vybraného vzorku dle pohlaví. Do výzkumu bylo 

zařazeno deset pacientů, kteří splňovali daná kritéria, z toho šest pacientů bylo ţenského 

pohlaví a čtyři pohlaví muţského. 

Graf č. 1: Počet a pohlaví pacientů 

 

 

Průměrný věk 

Graf č. 2 sleduje věkový průměr vybraných pacientů. Věk pacientů se pohyboval 

v rozmezí od 79 do 88 let. Průměrný věk všech pacientů byl 83,8 let. Průměrný věk ţen 

činil 83,67 let a průměrný věk muţů dosáhl 84 let. 

Graf č. 2: Průměrný věk 
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3.5 Prezentace výzkumu 

Počet dní hospitalizace a fyzioterapie 

Graf č. 3 informuje o počtu dní strávených v nemocnici a délce probíhající 

fyzioterapie. Vybraní pacienti byli na interním oddělení hospitalizováni v průměru 19,2 

dne. Nejdelší hospitalizace trvala 38 dní. Nejkratší dobu, kterou na interním oddělení 

pacient strávil, byly 4 dny. 

Fyzioterapie probíhala u pacientů v průměru 14,7 dne. Maximální počet dní 

s indikovanou fyzioterapií činil 30 dní, minimální pak pouze 3 dny. 

V průměru probíhala fyzioterapie 76,56 % dne z průměrné doby hospitalizace, 

tedy něco lehce přes tři čtvrtiny z průměrné doby hospitalizace. 

 

Graf č. 3: Počet dní hospitalizace a fyzioterapie 
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Důvody hospitalizace 

Graf č. 4 mapuje důvody hospitalizace u vybraných pacientů. Čtyři pacienti byli 

hospitalizováni z důvodu zhoršení celkového stavu s následně prokázanou infekcí. U 

dvou pacientů se jednalo o uroinfekci, u jednoho pacienta šlo o respirační infekci a u 

jednoho pacienta zdrojem infekce byl pravděpodobně bércový vřed. Druhým 

nejčastějším důvodem hospitalizace byl pád nebo synkopa s následným pádem. Dva 

pacienti byli hospitalizováni kvůli zhoršení stavu v rámci dekompenzace srdečního 

selhání. U jednoho pacienta bylo jako důvod hospitalizace uvedeno zhoršení celkového 

stavu a ztráta soběstačnosti, s tím, ţe pacient někdy trpí závratěmi. 

 

Graf č. 4: Důvody hospitalizace 
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Barthel index  

Průměrný počet získaných bodů 

Z grafu č. 5 lze vyčíst průměrné počty bodů získaných v Barthel indexu na 

začátku fyzioterapie a při propuštění. Na začátku dosáhli pacienti v Barthel indexu 

průměrně 50,5 bodu, coţ znamená dle hodnocení Barthel indexu závislost středního 

stupně. Při propouštění z interního oddělení byl průměrný počet získaných bodů 63,5. 

V hodnocení Barthel indexu se tato hodnota vyskytuje mezi středním stupněm závislosti 

a závislostí lehkou (45-60 bodů = závislost středního stupně, 65-95 bodů = lehká 

závislost). 

 

Graf č. 5: Průměrný počet získaných bodů 
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Maximální a minimální počet získaných bodů 

Graf č. 6 informuje o maximálním a minimálním počtu získaných bodů 

v Barthel indexu na začátku fyzioterapie a na konci při propuštění. 

Nejvyššího počtu bodů v Barthel indexu dosáhl pacient, který měl na začátku 90 

bodů, coţ znamená lehkou závislost. Stejný pacient dosáhl nejvyššího počtu bodů i na 

konci hospitalizace, získal maximální počet moţných bodů tedy 100, který znamená 

nezávislost. 

Nejniţší počet bodů na začátku i na konci měl také jeden pacient. Na začátku 

dosáhl pouze 20 bodů, coţ spadá do hodnocení vysoce závislý. V průběhu hospitalizace 

došlo ke zlepšení pouze o 5 bodů, stupeň závislosti zůstává tedy stejný. 

 

Graf č. 6: Maximální a minimální počet získaných bodů 
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Zlepšení v bodech 

Graf č. 7 vypovídá o zlepšení v Barthel indexu na konci hospitalizace a to o 

zlepšení průměrném, maximálním a minimálním. U pacientů došlo v Barthel indexu ke 

zlepšení průměrně o 13 bodů. Nejvíce se zlepšili dva pacienti, u nichţ došlo ke zvýšení 

skóre o 20 bodů. Minimální zlepšení bylo o 5 bodů také u dvou pacientů. U ţádného 

pacienta nedošlo v Batrhel indexu ke zhoršení. 

 

Graf č. 7: Zlepšení v bodech 
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Zlepšení v jednotlivých položkách 

V grafu č. 8 je vidět zlepšení v jednotlivých poloţkách Barthel indexu. 

Nejčastěji došlo v Barthel indexu ke zlepšení v poloţce přesun lůţko - ţidle a to u 

sedmi pacientů. Čtyřikrát došlo ke zlepšení v poloţce chůze po rovině, třikrát pak 

v poloţkách chůze po schodech a pouţití WC. Dvakrát bylo zlepšení zaznamenáno 

v poloţkách koupání a příjem potravy. V poloţkách oblékání, osobní hygiena, 

kontinence moči a stolice nedošlo k ţádným změnám. 

 

Graf č. 8: Zlepšení v jednotlivých položkách 
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Stupně závislosti na začátku fyzioterapie 

Graf č. 9 popisuje stupně závislosti dle hodnocení Barthel indexu, které byly 

zjištěny u vybraných pacientů na začátku fyzioterapie. Dle hodnocení Barthel indexu 

byli tři pacienti na začátku vysoce závislí. Závislost středního stupně byla zjištěna u čtyř 

pacientů a tři pacienti byli hodnoceni jako lehce závislí. Ţádný pacient nedosáhl 

hodnocení nezávislý. 

 
Graf č. 9: Stupně závislosti na začátku fyzioterapie 

 



40 

Stupně závislosti na konci hospitalizace 

Z grafu č. 10 lze vyčíst stupně závislosti dle hodnocení Barthel indexu na konci 

hospitalizace. Na konci hospitalizace byli dva pacienti hodnoceni stále jako vysoce 

závislí. Jeden pacient se ze stupně vysoce závislý zlepšil na závislost středního stupně. 

Jeden pacient byl stále hodnocen stupněm střední závislost. Tři pacienti, kteří byli na 

začátku hodnoceni jako závislí středního stupně, na konci dosáhli lehké závislosti, u 

dvou pacientů zůstalo hodnocení lehká závislost. Jeden pacient dosáhl aţ stupně 

nezávislý. 

 
Graf č. 10: Stupně závislosti na konci hospitalizace 
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Místo návratu z nemocnice 

Graf č. 11 ukazuje četnost návratu z nemocnice na různá místa. Čtyři pacienti 

byli z interního oddělení přeloţeni do léčeben dlouhodobě nemocných. Jednalo se o 

pacienty, kteří byli dle Barthel indexu na konci hospitalizace hodnoceni jako vysoce 

závislí a závislí středního stupně. Jeden pacient odcházel do domova pro seniory, ale po 

návratu dcery z dovolené se měl vrátit do domácího prostředí. Pět pacientů bylo 

z interního oddělení propuštěno do domácího prostředí. 

 
Graf č. 11: Místo návratu z nemocnice 

 



42 

3.6 Vyhodnocení výzkumu 
 

Hypotéza č. 1  

 U gerontologických pacientů na konci hospitalizace na interním oddělení dojde ke 

zlepšení v základních všedních denních činnostech průměrně o 20 bodů dle Barthel 

indexu. 

U vybraných pacientů na interním oddělení došlo během hospitalizace ke 

zlepšení v Barthel indexu v průměru o 13 bodů. 

Závěr: Hypotéza č. 1 byla falzifikována. 

 

Hypotéza č. 2 

 Minimálně u dvou třetin gerontologických pacientů na interním oddělení dojde ke 

zlepšení stupně závislosti dle hodnocení Barthel indexu. 

Ke zlepšení stupně závislosti došlo u pěti pacientů, kdy jeden pacient se ze 

stupně vysoce závislý posunul k závislosti středního stupně. Tři pacienti se ze závislosti 

středního stupně stali pouze lehce závislými a jeden pacient se posunul z lehké 

závislosti aţ k hodnocení nezávislý. U zbylých pěti pacientů se stupeň závislosti 

nezměnil, dva pacienti zůstali vysoce závislí, další dva zůstali lehce závislí a u jednoho 

pacienta byla na začátku i na konci zjištěna závislost středního stupně. 

Závěr: Hypotéza č. 2 byla falzifikována. 

 

Hypotéza č. 3 

 U gerontologických pacientů na interním oddělení dojde nejčastěji ke zlepšení 

v poloţkách Barthel indexu spojených s mobilitou (přesuny z lůţka na ţidli, chůze 

po rovině a po schodech, pouţití WC). 

Přibliţně 80 % procent zlepšení se odehrálo v poloţkách přesuny z lůţka na 

ţidli, chůze po rovině a po schodech, pouţití WC. 

Závěr: Hypotéza č. 3 byla verifikována. 
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Hypotéza č. 4 

 Průměrná doba hospitalizace gerontologických pacientů na interním oddělení 

nepřesáhne v průměru 14 dní. 

Vybraní pacienti strávili průměrně na interním oddělení 19,2 dne. 

Závěr: Hypotéza č. 4 byla falzifikována. 

 

Hypotéza č. 5 

 Fyzioterapie bude u gerontologických pacientů na interním oddělení probíhat 

průměrně tři čtvrtiny doby hospitalizace. 

Fyzioterapie probíhala průměrně 14,7 dne, coţ zabírá něco lehce přes tři čtvrtiny 

z průměrné doby hospitalizace. 

Závěr: Hypotéza č. 5 byla verifikována. 

 

Hypotéza č. 6 

 Minimálně u poloviny gerontologických pacientů na interním oddělení bude 

důvodem hospitalizace infekce. 

U čtyř pacientů byly zjištěny různé infekce, které vedly ke zhoršení stavu 

pacienta s následnou hospitalizací na interním oddělení. Další častou příčinou 

hospitalizace (u tří pacientů) byl pád nebo synkopa s následným pádem. 

Závěr: Hypotéza č. 6 byla falzifikována. 

 

Hypotéza č. 7 

 Minimálně dvě třetiny gerontologických pacientů se z interního oddělení vrátí do 

domácího prostředí. 

Pět pacientů se z interního oddělení vrací do domácího prostředí. Čtyři pacienti, 

kteří byli z interního oddělení přeloţeni do léčeben pro dlouhodobě nemocné, byli ti, 

kteří byli dle Barthel indexu na konci hospitalizace vysoce nebo středně závislí. Pacient, 

který z interního oddělení odcházel do domova pro seniory, se měl po návratu dcery 

z dovolené vrátit do domácího prostředí. 

Závěr: Hypotéza č. 7 byla falzifikována. 
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4 Diskuse 

Do výzkumu mé bakalářské práce bylo zařazeno deset pacientů - šest ţen a čtyři 

muţi, jejichţ průměrný věk byl 83,8 let. U všech vybraných pacientů došlo v rámci 

Barthel indexu k určitému zlepšení. V průměru došlo ke zvýšení celkového skóre o 13 

bodů. 

U pěti pacientů se změnil také výsledný stupeň závislosti, kdy jeden pacient se 

ze stupně vysoce závislý posunul k závislosti středního stupně. Tři pacienti se ze 

závislosti středního stupně stali pouze lehce závislými a jeden pacient se posunul 

z lehké závislosti aţ k hodnocení nezávislý. 

Na začátku výzkumu jsem předpokládala větší zlepšení, ale v průběhu realizace 

jsem zjistila, ţe Barthel index není v některých poloţkách příliš citlivým ukazatelem 

zlepšení. Zejména v poloţce chůze po rovině, kde pacient musí ujít 50 m samostatně 

nebo s pomocí, aby získal alespoň nějaké body, nelze vyjádřit menší zlepšení, které 

můţe být pro pacienta velice důleţité. Například pokud pacient, který delší dobu pouze 

leţel, je na konci hospitalizace schopen sám se pohybovat po pokoji, je to podle mého 

názoru alespoň určitý úspěch, který se však v hodnocení Barthel indexu neodrazí, 

protoţe pacient zde ušel pouze cca 10 m. Další nevýhoda byla také ta, ţe u těţších 

pacientů, kteří byli na interním oddělení hospitalizováni pouze kratší dobu a následně 

byli přeloţeni do LDN, ani nemohlo k většímu ovlivnění dojít. 

Potvrdil se mi předpoklad, ţe nejčastěji dojde ke zlepšení v poloţkách Barthel 

indexu spojených s mobilitou (přesuny z lůţka na ţidli, chůze po rovině a po schodech, 

pouţití WC). U sedmi pacientů bylo zaznamenáno zlepšení v přesunech lůţko ţidle, 

čtyřikrát došlo ke zlepšení v poloţce chůze po rovině, třikrát pak v poloţkách chůze po 

schodech a pouţití WC. 

To, ţe 80 % zlepšení proběhlo v poloţkách spojených s mobilitou, je podle 

mého názoru dáno probíhající fyzioterapií. Ta je dle mých zkušeností jiţ nedílnou 

součástí rehabilitace na interních odděleních. Bohuţel to neplatí o ergoterapii. 

Nevzpomínám si, ţe bych během svého tříletého studia narazila na interním oddělení na 

ergoterapeuta. Fyzioterapeut se především zaměřuje právě na mobilitu pacienta. 

Oblékání, osobní hygienu a koupání obstarává ošetřovatelský personál, který bohuţel 

někdy nemá trpělivost nebo čas čekat, aţ se pacient oblékne nebo umyje sám, a raději za 

něj vše udělá. 
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Práce ergoterapeuta by dle mého názoru u gerontologických pacientů 

hospitalizovaných na interním oddělení byla prospěšná. Myslím si, ţe vhodné by byly 

také domácí návštěvy ergoterapeuta, popřípadě i fyzioterapeuta po propuštění pacienta 

do domácího prostředí. Mohou doporučit, jak cvičit nebo jak se pohybovat v domácím 

prostředí, doporučit pomůcky a naučit s nimi pacienta pracovat i v domácím prostředí, 

poradit s některými úpravami bytu, které mohou sníţit riziko pádu apod. 

Mimo to, ţe ošetřovatelský personál trpí nedostatkem času nebo trpělivosti, 

setkala jsem se během svých praxí na interních odděleních i s velkými chybami 

například v polohování. Někdy se praxe ani v nejmenším neshoduje s teorií. Příkladem 

můţu uvést, ţe je nám během výuky opakovaně připomínáno, ţe pacient po CMP by 

měl být hemiparetickou stranou otočen směrem do pokoje. Během praxe jsem se na 

jednom interním oddělení setkala se čtyřmi pacienty, kteří byli čerstvě nebo jiţ delší 

dobu po CMP a všichni do jednoho byli postiţenou stranou přiraţeni ke zdi. 

Další problém, se kterým jsem se na interním oddělení setkala, je, ţe většina 

pacientů má zavedený močový katétr. Mají ho často pacienti, kteří nejsou schopni si 

sami dojít na WC nebo jsou občas inkontinentní. Ale inkontinence není důvodem pro 

zavedení močového katétru, indikací je pouze inkontinence s rozsáhlými nehojícími se 

dekubity nebo pacienti v bezvědomí nebo v terminální paliativní péči (Kalvach et al., 

2008, Topinková, 2005). Sami pacienti povaţují často močový katétr za svůj největší 

problém, který je velice obtěţuje. 

Jako pozitivum vidím, ţe fyzioterapie probíhala u vybraných pacientů v průměru 

tři čtvrtiny z průměrné doby hospitalizace - tedy průměrně 14,7 dne z průměrných 19,2 

dne hospitalizace. Coţ potvrzuje můj jiţ výše zmíněný názor, ţe fyzioterapie je dnes jiţ 

nedílnou součástí rehabilitace na interních odděleních. 

Pacienti, kteří byli zařazeni do výzkumu, byli typicky polymorbidní. Jako důvod 

hospitalizace bylo často uvedeno zhoršení celkového stavu z různých příčin. Nejčastější 

příčinou zhoršení stavu byla infekce, u dvou pacientů byla prokázána uroinfekce, jeden 

pacient trpěl respirační infekcí a jednou byl zdrojem infekce pravděpodobně bércový 

vřed. Tři pacienti byli hospitalizováni po předchozím pádu nebo synkopě s následným 

pádem. U dvou pacientů došlo ke zhoršení stavu v rámci dekompenzace chronického 

srdečního selhání. Jeden pacient byl hospitalizován pro zhoršení stavu, ztrátu 

soběstačnosti, s občasnými závratěmi. Jednalo se o pacienta těţce polymorbidního s 

demencí, který jiţ 14 dní před hospitalizací byl imobilní. Myslím si, ţe takový pacient 

nepatří tak úplně na interní oddělení, ale někteří pacienti jsou hospitalizováni na 
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interním oddělení zejména z nedostatku lůţek následné péče a dochází tak k blokování 

lůţek na nemocničních odděleních tzv. bedblocking, jak uvádí někteří autoři (Kalvach 

et al., 2004). Také se předpokládá vysoký počet lůţek obsazených tzv. sociálními 

hospitalizacemi, který svědčí pro málo rozvinutou následnou péči ústavní i domácí 

(Kalvach et al., 2004). Nakonec byl výše zmíněný pacient po 22 dnech hospitalizace 

přeloţen do LDN. 

Dále jsem předpokládala, ţe více jak dvě třetiny z vybraných pacientů budou 

propuštěni z interního oddělení do domácího prostředí. Předpoklad se nepotvrdil, 

protoţe do domácího prostředí byla propuštěna polovina pacientů, tedy pět pacientů. 

Jeden pacient byl přeloţen do domova pro seniory a po návratu dcery z dovolené se měl 

vrátit domů. Těchto šest pacientů, kteří byli propuštěni do domácího prostředí nebo se 

tam měli následně vrátit, bylo na konci hospitalizace hodnoceno v Barthel indexu jako 

lehce závislí nebo nezávislí. Zbylí čtyři pacienti s konečným hodnocením Barthel 

indexu závislost středního stupně nebo vysoce závislý byli z interního oddělení 

přeloţeni do LDN. Zde však rehabilitace často nebývá dostatečná. V současném 

systému péče o starší občany stále platí dilema: „Lehkost hospicového nebytí versus 

tíha rehabilitačního posilování“ (Kalvach,2011). Podle mého názoru by bylo zapotřebí 

zřídit více rehabilitačních center pro gerontologické pacienty a nejlépe změnit stávající 

systém péče o tyto pacienty. 

Hodnocení Barthel indexu nezávislý, sice neznamená, ţe člověk je schopen 

samostatného nezávislého ţivota, protoţe k nezávislému ţivotu je potřeba zvládat další 

činnosti zejména z IADL (Kolář et al., 2009), ale jak se ukázalo na tomto malém vzorku 

gerontologických pacientů, pacienti hodnoceni jako nezávislí nebo lehce závislí se 

mohli vrátit domů, i kdyţ třeba s určitou pomocí. 

Dle některých výzkumů není dostatek důkazů, aby se potvrdilo zlepšení 

funkčního stavu u starších akutně hospitalizovaných pacientů vlivem cvičení. Ale 

popisuje se jistý pozitivní vliv celkové péče, zahrnující také cvičení, na délku 

hospitalizace a počet pacientů, kteří jdou domů místo toho, aby byli přeloţeni do ústavu 

nebo jiné nemocnice (de Morton et al., 2007). Ani já nemohu jednoznačně určit vliv 

fyzioterapie na soběstačnost, protoţe nelze na interním oddělení od sebe oddělit vliv 

jiné léčby od vlivu fyzioterapie. Přesto si myslím, ţe fyzioterapie podporuje fyzickou 

zdatnost i soběstačnost a má také pozitivní vliv na psychiku pacienta za předpokladu, ţe 

máte k pacientovi individuální a osobní přístup. 
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5 Závěr 

Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, jestli fyzioterapie na interním oddělení u 

gerontologických pacientů má vliv na jejich soběstačnost, konkrétně na základní všední 

denní činnosti (dále PADL). 

Malý rozsah mého výzkumu mi nedovoluje učinit jednoznačný závěr. Ale 

výsledky sledovaného souboru ukázaly, ţe fyzioterapie ovlivní zejména PADL spojené 

s mobilitou, která je stěţejní pro soběstačnost nejen u seniorů. U gerontologických 

pacientů je dle mého názoru potřeba do léčby na interním oddělení zapojit více celý 

multidisciplinární tým, který by měl mít znalosti o specifikách a potřebách 

gerontologického pacienta, zejména na interních odděleních postrádám ergoterapeuty. 

Jako pozitivní bych vnímala pravidelné schůzky multidisciplinárního týmu, jakých jsem 

byla svědkem na Klinice rehabilitačního lékařství. Na těchto setkáních by se řešily 

problémy a potřeby jednotlivých pacientů, coţ by mohlo pomoci k lepší aktivizaci 

pacienta i k usnadnění práce nemocničního personálu. 

Fyzioterapie u gerontologických pacientů by měla být zaměřena na získání co 

největší soběstačnosti a zvýšení kvality ţivota. Pro staršího člověka dle mých 

zkušeností není většinou důleţité, jestli se jeho rozsah v kyčli zvýší o 10 stupňů, ale 

spíše to jestli bude schopen si sám dojít například na toaletu. 

Nedostatkem naší společnosti je také prevence, která by zabránila častějším 

hospitalizacím starších občanů, coţ udávají i někteří autoři (Holmerová et al., 2006). Je 

potřeba zapojit starší lidi do aktivního ţivota, ale potřeba je také změnit náhled 

společnosti na stáří, kde stále podle mého názoru přetrvává představa, ţe stáří je těsně 

spjato s nemocí a s ústavní péčí. Bohuţel této představě podléhají i sami senioři a 

přizpůsobují tomu svůj styl ţivota. 

Problematika gerontologických pacientů je velmi obsáhlá a dalo by se ji 

zkoumat z mnoha úhlů pohledu. Snaţila jsem se do této problematiky co nejvíce 

proniknout a prostudovat ji, oporou mi byla zejména literatura a také metodiky, které 

jsem se naučila ve výuce a následně je mohla vyuţít v praxi. Do budoucna bych se ráda 

této problematice více věnovala a po získání hlubších teoretických i praktických 

zkušeností bych mohla tuto práci více rozvinout a rozšířit. 
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Seznam použitých zkratek: 

AA alergická anamnéza  

ADL aktivity všedního denního ţivota (activities of daily living) 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

BADL bazální aktivity všedního denního ţivota 

cca cirka 

CMP cévní mozková příhoda 

DKK dolní končetiny 

FA farmakologická anamnéza 

GA gynekologická anamnéza 

HKK horní končetiny 

IADL instrumentální aktivity všedního denního ţivota 

ICHS ischemická choroba srdeční 

IP interfalangeální 

LDN léčebna dlouhodobě nemocných 

LK levá komora 

MP metakarpofalangeální 

např. například 

NO nynější onemocnění 

OA osobní anamnéza 

PADL personální aktivity všedního denního ţivota 

RA rodinná anamnéza 

RTG rentgen 

SPIN společný příjem interně nemocných 

TEN tromboembolická nemoc 

TF tepová frekvence 

TIA tranzitorní ischemická ataka 

TK tlak krevní 

TMT techniky měkkých tkání 

tzv. takzvaný 

ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky 
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