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1. ÚVOD

Cílem mé bakalářské práce je zpracování případové studie ošetřovatelské 

péče nemocného po prodělané cévní mozkové příhodě v dlouhodobé péči 

s využitím metod bazální stimulace. K realizaci práce jsem zvolila pána JK 

(69 let), který před třemi roky prodělal cévní mozkovou příhodu. Od 20. 8. 2009 

žije v rezidenčním zařízení v domově seniorů ve městě XY. Po seznámení náplně 

a účelu mé práce jsem získala ústní souhlas nemocného a jeho rodiny 

ke zpracování bakalářské práce. Nemocného jsem dobrovolně a bezplatně 

navštěvovala v domově seniorů. Pravidelné návštěvy a jejich náplně jsem 

dokumentovala v období od 10. 4. do 31. 8. 2010. 

Důvodem výběru tohoto tématu je seznámení s možnostmi využití metod 

bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Současně chci poukázat 

na kvalitu poskytované následné ošetřovatelské péče v rezidenčním zařízení. 

V klinické části popisuji anatomicko-patologickou podstatu ischemické 

cévní mozkové příhody. Dále rozepisuji etiologii, typy ischemické cévní mozkové 

příhody a rizikové faktory. Nedílnou součástí práce je obecná diagnostika, léčba 

onemocnění, prognóza, prevence a možné následky onemocnění.

V ošetřovatelské části popisuji ošetřovatelský proces. K jeho realizaci jsem 

zvolila model Marjory Gordonové, tzv. model fungujícího zdraví. V další části 

bakalářské práce uvádím vznik konceptu bazální stimulace, autobiografii 

nemocného a základní pilíře tohoto konceptu. 

Po seznámení se stavem nemocného jsem stanovila ošetřovatelské 

diagnózy a vypracovala dlouhodobý plán péče. Ošetřovatelská péče byla 

dokumentována v období měsíců duben až srpen. Kapitola je uzavřena 

zhodnocením poskytované péče a prognózy nemocného.  

Práce je doplněna přehledem použité literatury, seznamem použitých 

zkratek a seznamem příloh.
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2. KLINICKÁ ČÁST

2.1. Cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda (dále CMP) je závažné, rozvíjející se postižení 

mozkové tkáně, ke kterému dochází poruchou jejího prokrvení nebo krvácením 

do mozku, event. jejich kombinací. Jedná se o akutní neurologickou poruchu, 

která je provázena objektivními a subjektivními symptomy, které odpovídají 

postiženému úseku mozkové tkáně. (Cévní mozková příhoda – Co to je cévní

mozková příhoda [online]; Česká neurologická společnost [online])

Cévní mozková příhoda je způsobena nedostatečným prokrvením 

mozkové tkáně (ischemický iktus) nebo krvácením do mozku (hemoragický 

iktus). Krvácení se rozlišuje na intracerebrální a subarachnoidální. Z 80 % jsou 

nemocní postiženi ischemickou CMP. (Kalita, 2006, s. 21)

CMP je onemocnění s vysokou úmrtností a devastujícími následky. 

„Četnost výskytu mozkové příhody v České republice je přibližně 250 výskytů 

na 100 000 obyvatel za rok.“ (Cévní mozková příhoda – Cévní mozková příhoda 

v ČR [online])

2.2. Anatomie mozkového cévního zásobení

2.2.1. Arteriální systém zásobení mozku

Cévní zásobení mozku zajišťují párové arteria carotis a arteria vertebralis. 

A. carotis  se ve výši tyreoidální chrupavky dělí na vnitřní a vnější krkavici. Větve 

vnější krkavice zásobují obličej, většinu lebky a mozkové pleny. „A. carotis 

vstupuje do nitrolebečního prostoru na spodině lební ve foramen lacerum u hrotu 

skalní kosti, prostupuje tvrdou plenou a esovitě se otáčí podél kavernózního sinu. 

A. carotis interna se dělí na hlavní konečné větve: a. cerebri anterior a a. cerebri 

media.“ (Káš, 1997, s. 192)
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„Vertebrální arterie vystupují na krku vzhůru v otvorech obratlů C6 - C2, 

obtáčejí se kolem atlasu a vstupují atlantooccipitální membránou do lebeční 

dutiny. Zde probíhají rovnoběžně podél prodloužené míchy a na jejím rozhraní 

s pontem se spojují v jednu a. basilaris.“ (Káš, 1997, s. 192)

Na spodině mozku jsou tedy tři hlavní tepny - a. cerebri anterior, a. cerebri 

media a a. basilaris. Z a. basilaris vystupují dvě a. cerebri posteriores a menší 

větve zásobující kmen a mozeček. A. cerebri posteriores se navzájem propojují 

pomocí spojek - a. communicans anterior mezi oběma a. cerebri anteriores 

a a. communicans posterior mezi a. cerebri media a a. cerebri posterior. Takto je 

vytvořen circulus arteriosus Willisi, který je schopen kompenzovat celý mozkový 

oběh při nedostatečném průsvitu některé přívodné tepny. (Káš, 1997, s. 192 - 193)

„A. cerebri anterior probíhá obloukovitě ve střední čáře podél falxu 

a corpus callosum.“ Její větve zásobují většinu čelního laloku (zejm. jeho vnitřní 

plochu) a vnitřní horní plochu temenního laloku, dále oblast pro dolní končetiny 

(dále DK) v motorické a senzitivní korové oblasti mozku. (Káš, 1997, s. 195)

A. cerebri media se vnořuje do hloubky mozku a směřuje k zevní straně 

hemisfér. Zajišťuje zásobení bazální a vnější části čelního laloku, část temenního 

a spánkového laloku, tzn. motorické i senzitivní oblasti kůry pro horní končetiny 

(dále HK), sluchové korové oblasti a limbického systému. (Káš, 1997, s. 195)

A. cerebri posterior vyživuje především týlní lalok a zadní části 

spánkového laloku, zejména zrakovou oblast kůry. (Káš, 1997, s. 195)

Z circulus arteriosus Willisi nebo z kmenů hlavních mozkových tepen také 

vystupují menší tepny zásobující mozkový kmen, chorioideální plexus, talamus, 

bazální ganglia a vnitřní pouzdro. Tyto menší tepny mají velmi nedokonalý 

kolaterální oběh. Jejich porucha má proto těžké následky. (Káš, 1997, s. 195)

„Mozeček je zásobován třemi páry mozečkových tepen, odstupujících 

z vertebrálních tepen nebo z a. basilaris.“  (Káš, 1997, s. 195)
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2.2.2. Venózní systém zásobení mozku

Z mozku krev odvádějí hluboké a povrchové žíly, které ústí do systému 

mozkových splavů. Ty představují systém širokých, navzájem propojených žil 

uložených v tvrdé pleně. Ze splavů je krev odváděna párem jugulárních žil 

do krevního oběhu a do srdce. (Országh, Káš, 1995, s. 31)

2.3. Fyziologie krevního oběhu v mozku

„Normální kyslíková spotřeba celého mozku je asi 50 ml za minutu, 

spotřeba glukózy je přibližně 75 mg za minutu. Přísun krve do mozku je zajištěn 

stálým mozkovým průtokem (dále CBF).“ CBF je dán perfuzním tlakem 

a mozkovou rezistencí. (Káš, 1997, s. 191)

Perfuzní tlak je dán rozdílem mezi středním arteriálním tlakem 

a intracerebrálním tlakem. „Mozková rezistence závisí na viskozitě krve 

a zejména na průsvitu cévního řečiště.“ Střední arteriální tlak a průsvit cév, 

především arteriol, patří mezi nejvíce proměnlivé veličiny. „Normální minutový 

objem srdeční je přibližně 4200 ml. Z tohoto množství mozek spotřebuje asi 750 -

800 ml krve. 100 mg mozkové tkáně odpovídá přibližně 50 - 60 ml krve 

za minutu.“ Stálost CBF je zajištěna autoregulačními mechanismy, mezi které 

zejména patří elasticita arteriol a chemicko-metabolická regulace. 

Tyto autoregulační mechanismy ovlivňují např. mozkovou rezistenci, průtok 

a spotřebu kyslíku a oxidu uhličitého v kapilárách. (Káš, 1997, s. 191)

Porucha prokrvení, která může být způsobena ischémií, zvýšeným 

intrakraniálním tlakem, hypoxidózou, traumatem s edémem, vede ke zhoršení 

přísunu kyslíku a glukózy. Snížený přísun spouští řadu dalších reakcí. „Pokles 

místního perfuzního tlaku k dolní hranici autoregulace, tzn. kolem 60 torrů, 

je zpočátku kompenzován lokální vazodilatací.“ Toto stadium představuje 

hemodynamickou rezervu, která je schopna poruchu kompenzovat a zajistit 

dostatečný lokální CBF. Klesá-li nadále perfuzní tlak, dochází ke snížení 

lokálního CBF. Mozek je schopen i tento stav zpočátku kompenzovat zvýšením 
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extrakce kyslíku z protékající krve až téměř k maximu. Toto stadium se nazývá 

nouzová perfuze a představuje kyslíkovou rezervu, která udržuje metabolismus 

mozkových buněk. (Káš, 1997, s. 195)

Dochází-li k poklesu perfuzního tlaku, současně klesá i přísun O2 a vzniká 

skutečná ischémie. Vzniká tehdy, když hodnota CBF klesne na cca 25 mg/100 mg 

mozkové tkáně (tj. přibližně o 50 %). „Nyní již dochází k funkčním poruchám 

neuronů, které si však zpočátku ještě zachovávají strukturální integritu. Je to 

tzv. ischemický polostín.“ V této fázi jsou ložiskové změny ještě reverzibilní. 

„Ischemický polostín bývá zejména v prvních 12 hodinách po vzniku mozkové 

příhody, poté ischémie přechází v infarkt. Nedostatek kyslíku vyvolá řadu 

metabolických řetězových reakcí. Aerobní glykolýza se mění v anaerobní, ubývá 

makroergních fosfátů, mění se pH, nastává acidóza, hromadí se laktáty, ubývá 

bikarbonátů a stoupá osmolalita.“ Mění se propustnost buněčné membrány.  

Z buněk uniká draslík a vstupuje sodík. Později dochází ke zvýšení hladiny 

extracelulárního sodíku a vzniká edém. „Edém způsobuje oddálení kapilár 

a zvětšení tkáňového pole pro každou kapiláru (tzn. omezení extrakce kyslíku). 

Narůstá hypoxie, poté se vytváří mikroemboly v kapilárním řečišti a dochází 

k úplnému zhroucení autoregulace. Do buněk současně také vstupují ionty 

vápníku a dochází k lipolýze buněčných membrán.“ (Káš, 1997, s. 196)

Dojde-li k již ireverzibilním změnám, mění se lokální CBF ve stadium 

nadbytečné perfuze, tzv. luxusní perfuze. „Dochází k nadměrné nabídce krve 

s minimálním využití kyslíku - buď prostřednictvím kolaterálního oběhu kolem 

nekrotického ložiska, event. rekanalizací uzavřené tepny. Asi po měsíci klesá 

lokální CBF v jizvícím se ischemickém infarktu a přizpůsobuje se jeho snížené 

metabolické spotřebě.“ V důsledku tohoto děje vzniká jizva neboli lakuna. 

(Káš, 1997, s. 196)
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2. 4. Ischemická cévní mozková příhoda

Jedná se o postižení mozkových krevních cév, které může být způsobeno 

ucpáním krevní cévy trombózou, embolií nebo zúžením krevních cév či jejich 

kombinací nebo jsou vyvolány systémovou hypoperfuzí. Představují přibližně 

75 – 80 % cévních mozkových příhod. Příčiny mohou vyvolat různě rychle se 

vyvíjející ischémii s reverzibilní a následnou ireverzibilní poruchou. 

(Káš, 1997, s. 203) 

2. 5. Příčiny ischemické cévní mozkové příhody

2.5.1. Trombembolická nemoc

Patří mezi nejčastější příčiny mozkového infarktu. Vyvíjí se postupně, kdy 

dochází k postupnému zužování průsvitu přívodních nebo velkých mozkových 

tepen. Stenóza nebo úplný uzávěr mohou být způsobeny aterosklerotickými 

změnami v cévě. Pozvolné uzavírání cév způsobí kolísavé prokrvení projevující 

se tzv. tranzientními příznaky, jako jsou parestezie, poruchy řeči, pocity slabosti. 

Mozek se těmto varovným příznakům může bránit autoregulačními mechanismy. 

Sníží-li se lokální mozkový oběh tak, že autoregulace nestačí, vzniká ischemický 

infarkt. Většinou k tomu dochází, když se značná část krve přesune 

do splanchnické oblasti např. po vydatném jídle, ale může také k tomu dojít 

při spánku. (Káš, 1997, s. 203 - 205)

2.5.2. Embolie

Embolie vzniká akutně, nečekaně. Dochází k uvolnění embolu v oběhu, 

který je pak zanesen krevním proudem do některé z mozkových tepen, což má 

za následek nedostatek živin a kyslíku. Embolus se může rozpadnout na menší 

části, které mohou uzavřít menší cévy nebo se na něj usadí další trombotické 

částice a céva je tak nadále ucpávána. To může vést k jejímu úplnému uzávěru. 

(Országh, Káš, 1995, s. 59)
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2.5.3. Mozková hypoperfuze

Mozková hypoperfuze je stav charakteristický snížením celkového oběhu. 

Mezi její příčiny patří infarkt myokardu, arytmie, pokles krevního tlaku, celková 

dehydratace, větší ztráty krve, snížená nabídka kyslíku. V důsledku sníženého 

celkového oběhu se do mozku dostane méně krve. Mozek je schopen se této 

situaci vyrovnat do jisté míry autoregulací, pokud však autoregulace nestačí, 

vzniká ischemie a ischemický infarkt. (Országh, Káš, 1995, s. 60)

Iatrogenní hypotenze (IH) je vyvolána prudkým snížením krevního tlaku. 

Mozkové cévy nejsou schopny se tomuto snížení přizpůsobit a zajistit dostačující 

CBF. IH vzniká při nadměrném užití silných hypotenziv s cílem normalizovat 

krevní tlak. (Káš, 1997, s. 205)

„Typickým obrazem uvedených mechanismů je tzv. ischemický okluzivní 

infarkt mající lokalizovaný tentorální ráz. Uzávěr je v oblasti jedné tepny 

a poškodí tu mozkovou oblast, kterou daná tepna zásobuje.“ (Országh, Káš, 

1995, s. 60)

2. 6. Typy ischemických CMP

2.6.1. Uzávěr velkých přívodných tepen

„Klinický obraz uzávěru karotid a vertebrálních tepen je závislý na stavu 

kolaterálního oběhu ve Willisově okruhu.“ Zajistí-li ostatní tepny dostatečný 

přísun krve do mozku, mohou poruchy proběhnout asymptomaticky. Pokud jsou 

ostatní cévy částečně uzavřeny a nezajistí dobré krevní zásobení, vznikne obraz 

podobný jako u uzávěru tepen vystupujících z těchto přívodných tepen. A. cerebri 

anterior, a. cerebri. media, a. cerebri posterior nemají žádný významnější 

kolaterální oběh a jejich větve jsou prakticky konečné. (Káš, 1997, s. 206)
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2.6.2. Uzávěr přední mozkové tepny

Tato tepna zásobuje vnitřní část frontálního a temenního laloku. Její 

uzávěry představují přibližně 3 % ischemických infarktů. Mezi příznaky jejich 

uzávěru patří hemiparéza na protilehlé straně, DK bývá postižena více než HK. 

Postižení DK se projeví přepadáním špičky nohy. Pokud je nemocný chodící, tak 

při chůzi šoupe nohu zevní hranou dopředu, přičemž opisuje polokruh 

(toto se nazývá cirkumdukce). Nebývají poruchy nervů ani řeči. Mohou se však 

vyskytovat poruchy čití na protilehlé straně těla. Mezi další příznaky patří 

psychické poruchy. Nemocný může být zmatený, dezorientovaný v čase, v místě, 

někdy i ve vlastní osobě. Může být apatický, agresivní, chovat se nevhodně, 

sprostě. Mohou se vyskytovat i poruchy paměti. „Při poškození menší větévky 

a. cerebri anterior bývají poruchy zanedbatelné a opomíjené.“ (Káš, 1997, s. 206; 

Országh, Káš, 1995, s. 61)

2.6.3. Uzávěr střední mozkové tepny

Představuje nejčastější typ ischemické CMP (asi 50 %). Tato tepna 

zásobuje skoro celou zevní stranu hemisféry. Výjimku tvoří bazální ganglia 

a vnitřní pouzdro. Nachází-li se uzávěr před vstupem do bazálních ganglií 

a vnitřního pouzdra, vzniká těžká porucha, která může být spojena s poruchou 

vědomí. Mezi její příznaky patří protilehlá hemiparéza až hemiplegie, kdy je více 

postižena HK. Jestliže se uzávěr tepny nachází za odstupem cévního zásobení 

bazálních ganglií a pouzdra, poškození je menší. Bezvědomí nebývá hluboké 

a trvá krátce. Příznakem je hemiparéza, výrazněji jsou postiženy drobné svaly 

ruky, současně je postižena hybnost lokte a ramene. Poškozeny mohou být větve 

VII. a XII. nervu, což se projeví ztíženým pohybem jazyka, dochází k poklesu 

ústního koutku. Hlava a oči mohou být stočeny na stranu ložiska. Dalšími 

symptomy jsou poruchy čití více na HK. Hemianopie, ataxie, hyperkinézy se 

vyskytují kontralaterálně. Je-li zasažena dominantní hemisféra, objeví se 

motorická nebo senzorická afázie. Motorická afázie znamená, že nemocný naši 

řeči rozumí, sám však slova komolí, a jeho řeč je pro nás nesrozumitelná. 
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Senzorická afázie představuje stav, kdy nám pacient nerozumí, nevyhoví našim 

výzvám. Slovním projevem vyjadřuje něco jiného, než zamýšlí. Může se zlobit 

na své okolí, že mu nerozumí. (Káš, 1997, s. 207; Országh, Káš, 1995, s. 61 - 62)

2.6.4. Uzávěr zadní mozkové tepny

Tato tepna vychází z a. basilaris, její uzávěr představuje asi 

15 % mozkových infarktů. Důsledkem tohoto poškození je porucha zraku, 

např. hemianopie nebo se vyskytuje porucha více funkcí jako je např. rozeznávání 

barev, čtení nebo zraková paměť. (Káš, 1997, s. 207)

2.6.5. Uzávěr mozečkových tepen

Jedná se o tři páry tepen vycházející z a. vertebralis nebo z a. basilaris. 

Mezi příznaky uzávěru patří porucha rovnováhy, chůze a koordinace končetin. 

Nemocný může mít pocit na zvracení, bolesti hlavy, závratě. (Káš, 1997, s. 207)

2.6.6. Uzávěr tepen mozkového kmene

Jedná se o tepny vycházející z a. vertebralis nebo z a. basilaris. 

V mozkovém kmeni se nachází životně důležitá centra, proto tato poškození 

mohou mít letální účinek. Je-li zasažena ascendentní retikulární formace, vznikají 

poruchy dýchání, vigility a srdeční činnosti. Mezi další příznaky patří dysfagie, 

dysartrie, závratě a poruchy citlivosti. (Káš, 1997, s. 208)

2.6.7. Lakunární infarkty

Jedná se o ložiska velikosti 5 - 10 mm, která vznikají jako následek ucpání 

malých tepen mozku. Jestliže jejich počet narůstá, zhoršují se postupně funkce 

mozku. Příčinou může být hypertenze, arterioskleróza nebo diabetické změny cév. 

Mezi jejich projevy patří zhoršení paměti, apatie, deprese, svalová ztuhlost, 

pomalá šouravá chůze a třes. (Országh, Káš, 1995, s. 64)
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2.7. Rizikové faktory

Rizikové faktory cévních mozkových příhod se mohou rozdělit do dvou 

velkých skupin na neovlivnitelné a ovlivnitelné faktory. 

a) neovlivnitelné faktory

Mezi neovlivnitelné rizikové faktory patří věk, pohlaví, rasa, etnikum

a dědičnost. „Po dosažení 55 let se v každé následné dekádě zvyšuje riziko více 

než dvojnásobně.“ (Kalita, 2006, s. 112) Incidence cévních mozkových příhod je 

u mužů 1,25x vyšší než u žen, ale protože se ženy dožívají vyššího věku než muži, 

umírá každý rok na CMP více žen. Mezi další faktory patří rodinná 

zátěž, genetické dispozice jako determinanty rizikových faktorů mozkové příhody 

a dispozice životního stylu a prostředí. Incidence CMP a jejich mortalita jsou 

odlišné u rasových skupin, např. černoši mají vyšší mortalitu než běloši. (Kalita, 

2006, s. 112, 114)

b) ovlivnitelné faktory

Arteriální hypertenze (AH) představuje krevní tlak vyšší nebo roven 

hodnotě 140/90 mmHg naměřen ve dvou ze tří měření. V současné době je AH 

nejvýznamnějším rizikovým faktorem ischemické CMP. Lidé trpící AH jsou 

vystaveni 7x vyššímu riziku vzniku mozkové příhody než lidé s normálním 

krevním tlakem. (Feigin, 2007, s. 50)

Kardiovaskulární onemocnění představují riziko možnosti embolizace, 

ale také hemodynamické poruchy. Patří sem fibrilace síní, hypertrofie levé síně, 

ischemické choroby srdeční a onemocnění chlopní. (Feigin, 2007, s. 51; 

Káš, 1997, s. 197)

Ateroskleróza patří mezi nejčastější příčiny mozkové příhody. 

Je rizikovým faktorem nejenom CMP, ale také tranzitorní ischemické ataky 

(TIA). U 20 - 30 % nemocných je prvotní příčinou stenózy a. carotis. 

(Feigin, 2007, s. 53)
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Hyperlipocholesterolemie představuje riziko rozvoje aterosklerózy 

a poškození srdečních tepen. Přibližně o 20 % zvyšuje riziko vzniku mozkové 

příhody a TIA. (Feigin, 2007, s. 53 - 54)

Diabetes mellitus (DM) patří mezi nezávislé rizikové faktory, který 

zvyšuje dvojnásobně výskyt mozkové příhody. DM způsobuje, že dochází 

ke změnám v cévním řečišti a současně může urychlovat aterosklerózu. 

(Feigin, 2007, s. 54)

Kouření patří mezi nejvýznamnější rizikové faktory. Způsobuje stenózu 

tepen, podporuje vznik a rozvoj aterosklerózy a omezuje proud krve. Existuje tedy 

přímá závislost vzniku CMP na množství vykouřených cigaret.  Zvýšené riziko je 

zejména u mužů ve věku od 50 - 55 let. (Feigin, 2007, s. 58; Káš, 1997, s. 197)

Orální kontraceptiva mohou zvyšovat krevní tlak a zahušťovat krev, což 

může vést ke vzniku krevních sraženin. Jejich užívání představuje riziko zejména 

u žen kuřaček starších 30 let. (Feigin, 2007, s. 61)

Stimulující drogy jako je heroin, amfetaminy, kokain, marihuana, mohou 

způsobit CMP jako následek zánětu tepen, žil, křečovitého zúžení mozkových 

tepen, poruchy funkce srdce, zvýšení krevní srážlivosti nebo náhlého zvýšení 

krevního tlaku. (Feigin, 2007, s. 62)

Tranzitorní ischemická ataka (TIA) může být způsobena zúžením 

přívodné velké tepny nebo kolísavou hypoperfuzí. Stenózou nejčastěji bývá 

postižena a. carotis communis, a. carotis interna, a. vertebralis. „Dochází 

ke krátkodobým projevům zhoršeného mozkového oběhu v určité oblasti a poté, 

během několika minut i hodin dojde ke spontánní úpravě.“ (Káš, 1997, s. 208) 

„Asi u 1/3 pacientů vznikne iktus během 5 let od první ataky. Pravděpodobnost 

vzniku CMP roste asi 1,5krát na každých 10 let věku. Riziko vzniku mozkové 

příhody je vyšší zejména u pacientů, u nichž dochází k mnohočetným atakám 

s narůstající frekvencí.“ (Feigin, 2007, s. 54)
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2. 8. Diagnostika

K základnímu vyšetření nemocného patří anamnéza. Důležitými údaji jsou 

věk, prodělaná onemocnění, přítomnost rizikových faktorů, užívané léky, životní 

styl a současný stav. Dále se zjišťuje rodinná anamnéza.  

Neurologické vyšetření se zaměřuje na vyšetření šlachových, 

okosticových, kožních a slizničních reflexů. Hodnotí se svalová síla, napětí, 

pohyblivost, svalová koordinace, držení jednotlivých částí těla a reakce zornic 

na osvit. (Országh, Káš, 1995, s. 68)

K internímu vyšetření patří EKG, které by mohlo informovat o poruchách 

srdečního rytmu či jiného srdečního onemocnění jako možnou příčinu cévní 

mozkové příhody. ECHO přináší bližší informace o strukturálních poškozeních 

v srdci, chlopenních vadách, výskytu krevní sraženiny aj. RTG hrudníku slouží 

k diagnostice hrudních abnormalit, onemocnění srdce a plic. (Feigin, 2007, s. 95-

96)

Výpočetní tomografie (CT) je přínosná zejména v diagnostice 

hemoragických CMP. Ischemické infarkty mohou být zejména v raném období 

označeny za falešně negativní, protože ložisko bývá během prvních 5 dnů němé. 

(Káš, 1997, s. 209)

Magnetická rezonance (MRI) je neinvazivní, nebolestivá metoda velmi 

citlivá na detekci malých ischemických iktů i ve velmi časných stadiích. 

Kontraindikací využití této metody je pacemaker nebo jiný kovový předmět 

uložený v těle nemocného. (Feigin, 2007, s. 92)

Sonografické vyšetření umožňuje vyšetřit karotické tepny k odhalení 

případných stenóz či krevních sraženin. (Káš, 1997, s. 209)

Mozková angiografie představuje rentgenové zobrazení mozkových tepen 

po injekční aplikaci kontrastní látky. Kontrast se může aplikovat přímo 

do karotické tepny nebo cestou femorální tepny pomocí katétru. Takto lze 

prokázat aneurysmata, zúžení nebo uzavření cévy. (Feigin, 2007, s. 94)
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Lumbální punkce se provádí zejména u hemoragických CMP s cílem 

odebrat vzorek mozkomíšního moku k laboratornímu vyšetření. 

(Feigin, 2007, s. 95)

Oční pozadí umožňuje zjistit sklerotické změny na sítnici a projevy 

arteriální hypertenze. (Országh, Káš, 1995, s. 69)

Elektroencefalografie (EEG) u mozkových příhod zjišťuje, zda choroba 

nevyvolala záchvatovitou aktivitu. Pozitronovaná emisní tomografie (PET) 

a jednofotonová emisní tomografie (SPECT) stanovují jakost mozkového 

prokrvení. (Káš, 1997, s. 209)

Z laboratorních vyšetření se provádí vyšetření krve a moče.  Ke stanovení 

biochemických markerů patří vyšetření glukózy, jaterních testů, kreatininu, urey 

a elektrolytů. Dále se vyšetřuje srážlivost krve, krevní obraz, zánětlivý marker 

a provádí se rozbor moče. (Feigin, 2007, s. 96)

2. 9. Terapie a péče o nemocné s ischemickou CMP

Na terapii CMP se podílí multidisciplinární tým specialistů, který tvoří 

nejenom lékař a ošetřující sestry, ale také fyzioterapeut, pracovní terapeut, 

logoped, sociální pracovník, event. geriatr a nutriční terapeut. Doba 

rekonvalescence závisí na typu cévní mozkové příhody. Lepší prognózu 

na zotavení mají nemocní s hemoragickým iktem než ischemickým. Podle 

doporučení České neurologické společnosti je nemocnému v prvních 24 hodinách 

od vzniku mozkové příhody poskytnuta péče na iktové jednotce, 

event. na neurologické jednotce intenzivní péče. Umožňuje-li to zdravotní stav 

nemocného, a pokud uplynula doba delší 24 hodin od vzniku CMP, je nemocný 

hospitalizován na standardním neurologickém oddělení, event. na geriatrickém 

nebo interním oddělení. Terapie je závislá na rozsahu postižení mozkové tkáně, 

celkovém stavu a věku nemocného a časovém faktoru. (Česká neurologická 

společnost [online]; Feigin, 2007, s. 114)
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2.9.1. Základní (obecná) terapie

Na iktových jednotkách i standardních oddělení je nemocný pravidelně 

sledován. Je nezbytné: 

 Monitorovat vitální funkce nemocného.

 Podle potřeby zajistit nemocnému průchodnost dýchacích cest a aplikaci 

kyslíku.

 Sledovat funkce kardiovaskulárního systému a výskyt možných 

komplikací po prodělané CMP, jako jsou poruchy srdečního rytmu, 

hypertenze, srdečního selhání aj. 

 Zajistit dostatečný příjem tekutin a výživy. Podle potřeby a stavu 

nemocného přizpůsobit způsob jejich podání (infuzní podání, zavedení 

nasogastrické sondy). NGS se zavádí pacientům, kteří nejsou schopni 

polykat a je u nich riziko vzniku aspirační pneumonie.

 Monitorovat hladinu glukózy v krvi. Při vzestupu hladiny glykémie 

nad 10 mmol/l se doporučuje zahájit léčbu inzulinem.

 Pravidelné sledování tělesné teploty. Při jejím vzestupu se podávají 

antipyretika a zahajuje se léčba infekce.

 Prevence vzniku trombembolických komplikací vyžaduje přikládání 

bandáží na DK, aplikaci antikoagulancií a včasnou rehabilitaci.

 Léčba možných komplikací, např. močové a plicní infekce, dysbalance 

vnitřního prostředí, výskyt epileptických záchvatů, stavy zmatenosti aj. 

(Česká neurologická společnost [online])

2.9.2. Medikamentózní terapie

Základním předpokladem úspěšné terapie je zlepšení místního stálého 

mozkového průtoku (CBF), kterého lze docílit zlepšením reologických poměrů 

v krevním řečišti, zabráněním vzniku dalších krevních sraženin a zvýšením 

lokálního perfuzního tlaku. Dále se snažíme zamezit vstupu nadměrného množství 

vápníku a sodíku do buňky a zamezit tak vzniku mozkového edému. Tento průnik 
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je umožněn vlivem ischemického prostředí. Medikamentózní léčba by měla být 

zahájena co nejdříve. (Káš, 1997, s. 211)

Antitrombotická terapie

a) antiagregancia 

Antiagregancia slouží k zamezení aktivity krevních destiček. 

Nejúspěšnějším zástupcem je kyselina acetylosalicylová, která má prodloužený 

protidestičkový efekt. Ke snížení shlukování krevních destiček postačí 20 % jejich 

dezaktivizace. K tomuto účelu postačí 50 mg kyseliny acetylosalicylové denně 

nebo obden. Současně se může podávat dlouhodobě jako prevence po prodělané 

CMP. Pokud je užití kys. acetylosalicylové kontraindikováno, podává se ticlopin

(TiclidR) a to dvakrát 250 mg denně, tato látka je málo účinná. Antitrombotický 

efekt mají také blokátory kalciových iontů, pentoxifylin, nesteroidní 

antirevmatikum ibuprofen. (Káš, 1997, s. 211 - 212)

b) antikoagulancia

Jedná se o látky blokující srážení krve a zabraňující vznik žilních trombóz. 

Tyto léky se nepoužívají u nemocných, kde je riziko krvácení. Při jejich podávání 

je nutná kontrola aktivovaného parciálního tromboplastinového času (aPTT) 

a trombinového času. Nejčastěji se podává Heparin v dávce 5000 - 25 000 j. s.c. 

denně. Další možností je použití nízkomolekulárních heparinů (Fraxiparine). 

(Káš, 1997, s. 212)

c) fibrinolytika

Mezi zástupce patří streptokináza a urokináza, které mají schopnost 

rozrušit arteriální i venózní tromby, ale pro riziko krvácení se příliš k léčbě 

neužívají. Novou látkou je tkáňový aktivátor plasminogenu, který výběrově 
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působí na fibrin. Je indikován, pokud není možné chirurgické řešení např. 

u uzávěru karotid a dále při trombóze a. basilaris. (Káš, 1997, s. 212)

Hemooreologická terapie

Ke zlepšení mozkového krevního průtoku dochází ovlivněním 

reologických parametrů a snížením viskozity krve. Ta je určena hematokritem, 

deformeabilitou a shlukováním červených krvinek, shlukováním destiček 

a viskozitou plazmy. V důsledku vzniku ischemického ložiska dochází ke vzniku 

acidózy se zmnožením laktátu a nárůstem volných kalciových iontů, což vede 

ke ztrátě deformeability červených krvinek a zhoršuje se jejich postup 

v kapilárách. To má za následek vznik hyperviskózního syndromu. 

V infuzích se užívá nízkomolekulární dextran v dávce 500 ml, který 

snižuje viskozitu krve, hematokrit, působí protidestičkově a hemodilučně, takto 

dojde ke snížení cerebrovaskulární rezistence.

Pentoxifylin je lék působící komplexně. Zvyšuje hladinu cAMP, 

deformeabilitu červených krvinek a snižuje viskozitu plazmy. Zástupci jsou 

AgapurinR, Agapurin retardR, TrentalR, které se podávají perorálně v dávce 

1200 mg denně. Jestliže nemocný špatně polyká, užívají se injekční formy. 

(Káš, 1997, s. 212 - 213)

Vazoaktivní terapie

Vazodilatancia mohou v akutní fázi vyvolat tzv. „steal fenonem“, 

tzn. vzestup místního CBF ve zdravých oblastech mozku s následným snížením 

CBF v ischemické oblasti. Proto by se v akutní fázi neměla podávat. Etofylin

(OxyphyllinR) je lék aktivující dechové centrum. Tím dochází k hyperventilaci 

a hyperkapnii, která vyvolá vazokonstrikci cév ve zdravých částech mozku 

a naopak zlepšuje prokrvení ischemické oblasti. Podává se v prvních dnech 

injekční formou.
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Vinpocetin (CavintonR) zlepšuje mozkovou cirkulaci a perfuzi 

ischemických ložisek. Může se podávat v infuzi 2krát denně 20 mg 

nebo perorálně 15 -  30 mg denně. 

V pozdějších fázích se podává Naftidrofuryl (DusodrilR, EnelbinR) nejprve 

v dávce 100 - 200 mg 3krát denně, poté se dávka sníží. Jeho podávání není příliš 

vhodné, pokud má nemocný kardiální onemocnění. (Káš, 1997, s. 213)

Neuroprotektivní terapie

Při částečném poškození mozkové buňky se užívají zejména skupiny 

antagonistů kalciových kanálů. Zástupce je nimodipin (NimotopR, Nimotop SR), 

který má schopnost upravit porušenou propustnost buněčných membrán a chránit 

vnitřní prostředí buněk. 

Méně užívané jsou verapamil, nifedipin, diltiazem. Tyto léky jsou spíše 

vhodné v pozdější fázi. Látka kreatin fosfát (NeotonR) má schopnost dodat energii 

strádajícím neuronům. Tato látka se nově zavádí u akutních ischemických 

mozkových příhod. (Káš, 1997, s. 214)

Nootropika

Jedná se o látky, které zlepšují metabolismus mozkových buněk. „Zlepšují 

zejména metabolismus kyslíku, glukózy, ATP, nukleotidů v poškozených 

neuronech a podporují syntézu acetylcholinu v poškozených synapsích.“  

Zástupcem je piracetam (NootropilR, OikamidR, KalikorR). V akutní fázi se 

podává v infuzi 12 g denně, později se dávka snižuje. (Káš, 1997, s. 214)

Protiedémová terapie

K těmto účelů se používá manitol (Mannitol 20%R) v dávce 100 ml 

dvakrát denně infuzí. Je možno podávat kortikoidy (FortecortinR, DexonaR, 

DexamethasonR, Solu-medrolR) nejprve ve vysokých dávkách, které se pak 
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snižují. Antiedémový účinek má také nízkomolekulární dextran (RheodextranR)

a escin (ReparilR). (Káš, 1997, s. 214 - 215)

2.9.3. Chirurgická terapie

Při uzávěru karotid se provádí endarterektomie a vytváří se rekanalizované 

řečiště. Operují se však nemocní se stenózou uzavírající více než 70 % cévního 

lumina a dále nemocní, u kterých dochází k opakovaným ischemickým infarktům 

v oblasti přívodné tepny nebo opakovaným tranzitorním ischemickým 

atakám. (Káš, 1997, s. 215 - 216)

2.9.4. Ošetřovatelská a rehabilitační péče

Ošetřovatelské činnosti jsou zaměřeny na uspokojení potřeb nemocného, 

tzn. na péči o dýchání, výživu, vyprazdňování, hygienu, aktivity nemocného aj. 

Péče je poskytována podle potřeb a stavu nemocného s cílem podpořit a zlepšit 

jeho zdravotní stav, předcházet komplikacím. Ošetřovatelská péče má také 

preventivní charakter, např. se provádí prevence vzniku pádu, dekubitů, TEN 

komplikací aj. (Schuler, Oster, 2010, s. 214)

Cílem rehabilitační péče je začlenění nemocného do života, podpora jeho 

soběstačnosti a nezávislosti na cizí pomoci. Péče musí být zahájena včas, 

opakovaná a intenzivní. Velká část péče je věnována zejména správnému 

polohování nemocného jako prevence vzniku dekubitů a kontraktur. Součástí 

rehabilitační péče je ergoterapie, která využívá smysluplného zaměstnávání 

nemocného s cílem zachovat jeho běžné denní aktivity a pracovní činnosti. 

Ergoterapeuti se zaměřují na obnovení soběstačnosti, dovedností a zájmů 

nemocného. Provádí se nácvik úchopu, zvyšování svalové síly, používání 

kompenzačních pomůcek aj. Někteří nemocní vyžadují pomoc logopedů, kteří se 

zabývají nápravami poruch řeči. Podle poruchy řeči se provádí nácvik mluvení, 

porozumění řeči, čtení a psaní. Po mozkové příhodě se mohou vyskytovat 

poruchy pozornosti, soustředění a paměti. Stav nemocného může vyústit i ve 

vaskulární demenci. Ke zmírnění dopadu defektů a psychiatrických následků se 
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využívají také psychoterapeutické metody. (Česká neurologická společnost

[online]; Kalita, 2006, s. 276 - 278, 489; Schuler, Oster, 2010, s. 63 - 65, 108 -

109)

2.9.5. Terapie v chronickém stavu

Rekonvalescence po prodělané mozkové příhodě bývá dlouhodobý proces. 

Cílem léčby je úplné uzdravení nemocného, event. zachovat maximální stupeň 

jeho soběstačnosti, která mu umožňuje resocializaci. Hospitalizace 

na neurologickém oddělení trvá zpravidla 2 až 3 týdny. Přetrvává-li funkční 

postižení u nemocného, je nutné zajistit následnou péči a terapii. Služby 

dlouhodobé péče mohou být poskytovány v domácím prostředí nemocného nebo 

v institucích. Mají charakter zdravotní, sociální a podílejí se na něm nejenom 

profesionálové, ale také laici. Je důležité informovat nemocného a jeho rodinu 

o možnostech následné péče a přístupu k nemocnému, úpravě prostředí aj.

Podle stavu nemocného, jeho soběstačnosti a prognózy může být nemocný 

přeložen na oddělení, která se specializují na rehabilitaci a následnou péči. Jedná 

se o rehabilitační centra a kliniky, event. léčebny dlouhodobě nemocných. Cílem 

těchto zařízení je zmírnit následky vzniklé po prodělané mozkové příhodě 

a navrátit ztracené schopnosti nemocnému. Péče vychází ze stavu a potřeb 

nemocného, kterou poskytuje multidisciplinární tým. Nemocnému je tak zajištěna 

komplexní péče.

Umožňuje-li to stav nemocného, je propuštěn z nemocničního oddělení 

do domácího prostředí. Péče v domácím prostředí je koordinována praktickým 

lékařem ve spolupráci s lékařem ve specializované cerebrovaskulární poradně 

nebo v odborné ambulanci, která tyto pacienty dispenzarizuje. Nemocný a jeho 

rodina může využívat i jiné ambulantní služby, které poskytují péči rehabilitační, 

logopedickou, psychologickou. V současné době také existuje řada občanských 

sdružení a organizací, které nabízí podporu pečující rodině o nemocného. Pořádají 

různé zájezdy a rekondiční pobyty, nabízejí služby se zaměřením na rehabilitaci, 

poskytují poradenskou činnost, volnočasové aktivity, socioterapeutické činnosti 
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aj. Mezi zástupce takových sdružení v České republice patří, např. Sdružení CMP. 

(Česká neurologická společnost [online]; Sdružení CMP [online])

Nemocnému mohou být také nabídnuty lázeňské pobyty. Jedná se zejména 

o nemocné s parézou, event. hemiparézou se známkou zlepšující funkce. Pobyt 

v lázních je doporučen neurologem, event. rehabilitačním lékařem. Lázeňská 

léčba by měla být zahájena nejlépe po odeznění akutní fáze. Mezi kontraindikace 

pobytu patří opakované recidivy, změna psychických funkcí, embolizace, fatické 

poruchy, známky srdečního selhání a kouření. (Vyhláška č. 58/97 Sb., 1997) 

V domácím prostředí může rodina využívat služby domácí zdravotní péče 

nebo denního stacionáře. Domácí zdravotní péče je poskytována na doporučení 

praktického lékaře, které vychází z potřeb postiženého a jeho rodiny.  Agentury 

domácí zdravotní péče mohou tak zajišťovat řadu ošetřovatelských úkonů, které 

jsou poskytované nemocnému v domácím prostředí. Mimo jiné také mohou 

zapůjčit některé kompenzační pomůcky např. chodítko, vozík, antidekubitální 

matraci aj. 

Denní stacionář je zařízení, kam rodina doprovází svého blízkého 

na určitou dobu během dne. Zde se nemocnému věnuje kvalifikovaný personál, 

který pokračuje v aktivizačním programu. Klienti se zúčastňují řady aktivit 

a činností vedoucí k jejich soběstačnosti, hybnosti, podpoře kognitivních funkcí 

aj. Tato zařízení současně umožňují nemocnému udržet kontakt se svým okolím.  

Nemocný může být také přeložen do rezidenčního zařízení, jako je domov 

pro seniory nebo domov s pečovatelskou službou. I v těchto zařízeních se 

navazuje na rehabilitační program a ošetřovatelskou péči, které byly již zahájeny 

v nemocnici. (Feigin. 2007, s. 117 - 119)

V péči o nemocného lze také využít konceptu bazální stimulace, který má 

vypracované rehabilitační techniky orientující se na potřeby nemocného. Bazální 

stimulace se aplikuje nejenom v klinické péči jako intenzivní medicína, ale také 

v neklinické praxi jako jsou domovy pro seniory, domácí péče aj. Cílem tohoto 
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konceptu je podpora komunikace, vnímání, pohybových schopností, dále zlepšit 

stav nemocného, kvalitu jeho života, předejít vzniku možných komplikací. 

Jednotlivé techniky mohou provádět nejenom členové ošetřovatelského týmu, 

ale také rodina a blízcí nemocného. (Friedlová, 2007, s. 19)

2. 10. Následky po prodělané cévní mozkové příhodě

Mezi změny, ke kterým dochází po prodělané mozkové příhodě, patří 

ztráta nebo změna svalového napětí na postižené straně. Pokud je svalový tonus 

snížený, vzniká hypotonie. Projeví se volně visící chabou končetinou, kdy 

nemocný je neschopen udržet končetinu v prostoru. Často se také objevuje ztráta 

senzoriky. Pokud je naopak svalové napětí zvýšené, objevuje se spasticita 

zejména u tzv. antigravitačních svalů. Antigravitační svaly jsou zodpovědné 

za zvedání těla a nesení váhy proti gravitaci. Při jejich spazmu dochází ke ztrátě 

rotace, adaptace těla na změnu pohybu a adaptace těla na gravitaci. Lze rozlišit 

mezi třemi stupni zvýšeného napětí. Silný stupeň spasticity se projeví obtížnými 

pohyby způsobené kontinuální kontrakcí svalů. Střední stupeň se projevuje 

pomalými pohyby a poruchou koordinace. Pro mírný stupeň jsou typické obtížné 

jemné pohyby. Při změně svalového napětí dochází ke ztrátě kontrolovaného 

pohybu, což může způsobit i další problémy jako je výskyt dekubitů, kontraktur, 

zánětlivých komplikací aj. (Světová zdravotnická organizace, 2004, s. 15 - 16)

U 80 % nemocných se vyskytuje po mozkové příhodě částečná nebo úplná 

porucha hybnosti. Částečná porucha hybnosti se nazývá paréza, úplná ztráta 

hybnosti je plegie. Může být postižena jedna nebo více končetin, event. končetiny 

na jedné polovině těla. Při částečné obrně neboli hemiparéze, je postižení více 

viditelné na horní polovině těla. Mezi projevy hemiparézy patří ochablý obličej, 

pokles ústního koutku, paže je otevřena dovnitř, loket, zápěstí a prsty jsou 

flektovány, dlaň směřuje dolů. Kyčelní a kolenní kloub jsou v extenzi, noha 

přepadává. Chůze bývá narušena, při kroku nemocný udělá krouživý pohyb. 

Vyskytne-li se u nemocného porucha hybnosti, je u něj zvýšené riziko pádu 

a možnost závažného poranění. (Feigin, 2007, s. 103; Országh, Káš, 1995, s. 61)



27

Při poškození motorických drah z obou hemisfér jádrům mozkových nervů 

v mozkovém kmeni i k míše vzniká tzv. pseudobulbární obrna.  Mezi její 

příznaky patří porucha mimiky v obličeji, monotónní vzhled, ochabnutí lícních 

svalů, zvýšená salivace, porucha polykání a současně bývá narušena řeč. 

(Országh, Káš, 1995, s. 98) 

Mezi poruchy řeči patří afázie a dysfázie. Motorická neboli expresivní 

afázie se vyznačuje pomalou řečí až neschopností mluveného projevu. Nemocný 

však mluvené a psané řeči rozumí. Senzorická čili transkortikální afázie se 

projevuje neschopností porozumět řeči a jejího projevu. Nemocný může hovořit, 

používat a opakovat stejná slova, ale často jsou bez významu. Tyto poruchy 

vznikají při poškození center v mozku. Další potíže s mluvením mohou vzniknout 

u nemocných s pravostrannou hemiplegií. V takovém případě se mohou objevit 

potíže s jazykem. Při postižení svalů jazyka, patra, rtů a hrdla se vyskytuje 

porucha artikulace. Řeč je monotónní a pomalá. (Světová zdravotnická 

organizace, 2004, s. 179 - 180)

Mezi senzorické potíže patří např. ztráta nebo změna smyslového 

vnímání. Hemianopie, neboli výpadek zorného pole se vyskytuje u nemocných až 

v 10 % případů. Dále se může vyskytnout diplopie neboli dvojité vidění. Další 

změny mohou nastat vlivem změny v proprioreceptivní oblasti, kdy nemocný 

může ztratit informace o poloze kloubů, svalů, svalovém napětí. Touto ztrátou se 

může narušit vnímání celého tělesného schématu, tzn., že si nemocný 

neuvědomuje postiženou stranu svého těla. Současně vzniká porucha koordinace 

těla při změně a udržení polohy. Nemocný není schopen správně naplánovat 

pohyb, rozpoznat známé předměty. (Feigin, 2007, s. 104; Káš, 1997, s. 206 - 207)

Více jak 70 % pacientů trpí poruchou nálady, mohou mít problémy 

kontrolovat své emoce a chování. Vyskytuje se deprese, strach, vztek a vaskulární 

demence. CMP patří mezi rizikové faktory pro vznik vaskulární demence, což je 

soubor příznaků projevující se zhoršováním kognitivních funkcí. Vaskulární 

demence může vzniknout náhle po mozkové příhodě i po tranzitorní ischemické 

atace. Nemocný může ztratit orientaci v čase, prostoru a místě. Je zmatený, může 
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mít zpomalené reakce. Bývá zhoršená paměť, vyskytuje se emoční labilita, apatie, 

změny v jeho chování. Osobnost nemocného zůstává dlouho neměnná. Existují tři 

typy vaskulární demence. Vaskulární demence s náhlým začátkem se objevuje 

zejména při infarktech v oblastech zodpovědné za paměť. Multiinfarktová 

demence vzniká při poškození mozkové kůry i bílé hmoty. Nemocní mají dlouhou 

dobu zachovalou osobnost. Své poruchy paměti si uvědomují a často mohou být 

depresivní. Podkorová vaskulární demence vzniká poškozením bílé a šedé hmoty 

v okolí bazálních gangliích, která ovlivňují hybnost a motoriku. Tento typ vzniká 

zejména u lidí trpících hypertenzí. Nemocný mívá zpomalené reakce, poruchy 

výkonných funkcí, hybnosti a deprese. (Feigin, 2007, s. 104; Jirák. 2009, s. 54 -

56)

2. 11. Prognóza 

Prognóza onemocnění závisí na lokalizaci a rozsahu poškození mozkové 

tkáně, na celkovém stavu nemocného, poskytnuté terapii a péči. Po prodělané 

příhodě lze očekávat asi 20 % mortalitu během prvních tří měsíců. Čím delší doba 

uplyne po mozkové příhodě, tím existuje menší riziko úmrtí. Náhlým úmrtím 

po akutní mozkové příhodě jsou ohroženi především nemocní, u kterých se 

vyskytly závažné komplikace, jako jsou např. otok mozku, aspirační pneumonie, 

močové infekce, oběhové komplikace. Imobilní nemocní jsou ohroženi 

trombembolickou komplikací, infekcí způsobenou dekubity. 30 až 40 % 

nemocných jsou po prodělané příhodě invalidní. U 40 – 50 % nemocných lze 

očekávat úplné nebo částečné vyléčení. V následujících 30 dnech po prodělané 

CMP je 10 % riziko recidivy mozkové příhody, 5 % riziko ročně a asi 25 – 30 % 

riziko v následujících 5 letech. Zvýšené riziko recidivy je u nemocných 

s chronickou fibrilací síní a symptomatickou stenózou karotidy nad 70 %. (Česká 

neurologická společnost [online]; Feigin, 2007, s. 99)
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2. 12. Prevence

Prevence patří mezi nejvýznamnější způsob léčby, který ovlivňuje 

zdravotní stav jedinců ohrožených výskytem CMP. Rozlišuje se mezi primární 

a sekundární prevencí.

Primární prevence

Hlavním cílem primární prevence je zabránění rozvoje rizikových faktorů 

a vzniku cévní mozkové příhody. Důležitá jsou zejména opatření, která snižují 

rizika ovlivnitelných faktorů ve vzniku CMP. Mezi ně patří úprava životosprávy, 

dostatek fyzické aktivity, redukce nadváhy, zákaz kouření a alkoholu, redukce 

stresových situací. Mezi nejrizikovější faktory CMP patří arteriální hypertenze, 

diabetes mellitus, ateroskleróza, onemocnění srdce. V těchto případech jsou 

důležité pravidelné lékařské prohlídky nemocného, farmakologická a dietetická 

opatření. (Česká neurologická společnost [online]; Feigin, 2007, s. 65 - 66)

Sekundární prevence

Hlavním cílem sekundární prevence je zabránění vzniku recidivy mozkové 

příhody. Recidivující ikty představují asi 1/4 ze všech CMP. Nejvýznamnější 

součástí sekundární prevence je medikamentózní léčba, která ovlivňuje vlastnosti 

cévní stěny a krve. Mezi užívanou konzervativní terapii patří antiagregační, 

antikoagulační a hemoreologická léčba. Je nezbytné, aby nemocný dodržoval 

režimová a dietní opatření. V případě komplikací jsou indikované 

angiochirurgické výkony. (Česká neurologická společnost [online]; Kalita, 2006, 

s. 334 - 335)
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2. 13. Základní údaje o nemocném

(tyto údaje byly získány dne 10. 4. 2010)

Jméno: JK

Věk: 69 let

Pohlaví: muž

Stav: rozvedený

Povolání: důchodce (dříve kuchař)

Datum přijetí: 20. 8. 2009

Místo přijetí: domov seniorů XY

Rodinná anamnéza:

Z údajů v lékařské zprávě jsem se dozvěděla, že otec nemocného zemřel 

v 75 letech na onemocnění jater. Matka zemřela v 84 letech věkem. Sestra klienta 

se léčí na lupénku.

Osobní anamnéza:

- V září roku 1997 utrpěl klient při pádu na záda zlomeninu 5., 6., 7. a 8. 

žebra v zadní axilární čáře s nevýznamným posunem úlomků 6. a 7. žebra. 

- V lednu 2008 prodělal CMP ischemické etiologie s levostrannou těžkou 

plegií.

- V lednu 2009 se u klienta vyskytla subakutní ulcerace bulbu duodena 

s melénou a posthemoragickou anémií.

- V lednu 2009 byl stav klienta komplikován epiparoxysmem.

- V únoru 2009 prodělal nemocný septický stav pro močovou infekci, dále 

se vyskytla flebitis PHK v oblasti předloktí bilaterálně.

- Nemocný byl operován pro inguinální herniy vpravo, (ve kterém roce není 

v dokumentaci uvedeno).
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Pracovní anamnéza:

Klient se vyučil oboru kuchař/číšník v Teplicích, po vyučení začal 

pracovat v místním kulturním domě. Během své profese vystřídal několik 

pracovních míst. Posledním pracovním místem byla závodní kuchyně v Táboře, 

kde pracoval do 60 let. Asi 1,5 roku pracoval jako horník v Ostravě.

Sociální anamnéza:

Klient je rozvedený, se svou manželkou žil 15 let. Mají spolu dceru, která 

zajistila změnu sociálního zařízení nedaleko svého bydliště. Po rozvodu se 

nemocný nikdy neoženil, ale měl několik vztahů. Několik let před mozkovou 

příhodou žil sám. V domově pro seniory nemocného pravidelně navštěvuje dcera 

se svou rodinou. Obvykle ho navštěvuje jednou týdně v odpoledních hodinách.

Abúzus: dříve před CMP alkohol 1 - 2x denně, 5 cigaret/den, černá káva cca 

2/den

Alergie: neudává

Průběh dosavadních hospitalizací:

Ve dnech 20. 1. - 12. 2. 2008 byl nemocný hospitalizován 

na neurologickém oddělení v Táboře. Důvodem přijetí bylo zhoršení stavu, 

které nastalo během 11 dnů po pádu v koupelně, kdy se nemocný udeřil do hlavy. 

Nemocnému přetrvávaly bolesti hlavy, za 4 dny po této události vznikla porucha 

hybnosti levostranných končetin. Praktický lékař mu předepsal lék Dolmina 

na bolesti hlavy, který mu však nepomáhal. Proto sám nemocný ještě užíval lék 

Ibalgin. V nemocnici byla nemocnému diagnostikována CMP ischemické 

etiologie v povodí pravé arteria carotis interna (ACI) se spastickou levostrannou 

hemiplegií. Další diagnózy, které lékaři stanovili, byly obliterace pravé ACI, 

hypertrofie prostaty, vředová choroba duodena a psoriasis. 
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Podle propouštěcí zprávy byl nemocný orientovaný, levý ústní koutek 

váznul při cenění, klidově byl níže, na levé horní končetině (LHK) byla těžká 

paréza, došlo ke spasticky zvýšenému svalovému tonu. Nemocný měl flekční 

držení LHK v oblasti lokte, jeho prsty byly nehybné. U pravé horní končetiny 

(PHK) byla hybnost normální. Na DK došlo v oblasti L2 - L4 Mingazzini pokles 

vlevo, byl zvýšen svalový tonus, dále byl přítomen Babinskiho reflex 

a hypersestezie. 

Bylo doporučeno přeložení klienta na Oddělení následné péče 

v Táboře, kde byl hospitalizován od 12. 2. - 4. 3. 2008. Podle lékařského 

vyjádření nemocný trpěl dysartrií, byl inkontinentní a orientovaný. Rehabilitace 

byla však bez efektu, nemocný zůstal ležící s levostrannou plegií. V propouštěcí 

zprávě lékař uvádí, že nemocný je intermitentně zmatený s nepřiléhavými 

odpověďmi, klidný, zcela odkázán na péči od okolí. 

Pro uspokojivý stav byl nemocný přeložen dne 6. 3. 2008 do domova 

seniorů v Bechyni. Během pobytu se pokračovalo v rehabilitaci, konkrétně 

v pasivních a aktivních cvicích horních a dolních končetin, klient byl polohován. 

Během pobytu v DS se u klienta objevil zánět spojivek a vyrážka ve vlasech. 

Ve dnech 25. 1. - 11. 2. 2009 byl nemocný sanitním vozem převezen 

na chirurgickou ambulanci do táborské nemocnice. Nemocný škytal, měl pocit 

šťáv v krku, pocit na zvracení, pocit zimnice bez teplot a vyskytla se u něj meléna. 

Podle výsledků vyšetření šlo o hyperaciditu žaludeční sliznice, ulceraci bulbu 

duodena, bulbitis. Zdrojem melény byla ulcerace bulbu, další známky krvácení 

nebyly přítomny. 

Nemocný byl již hospitalizován na interním oddělení, kde došlo 

ke zhoršení jeho stavu s poruchou vědomí a tachykardií. Po neurologickém 

vyšetření lékař u klienta diagnostikoval epileptický paroxysmus - primárně 

parciálně na levostrannou končetinu s generalizací. Dále se u nemocného vyskytl 

těžký septický stav vyvolaný močovou infekcí. Kultivačním vyšetřením moče byl 

prokázán Proteus mirabilis.
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Po stabilizace stavu byl znovu klient převezen do DS v Bechyni. Na žádost 

rodiny byl 20. 8. 2009 klient přeložen do domova seniorů XY. Praktickým 

lékařem nemocného se stal ústavní lékař domova seniorů. Podle potřeby domov 

seniorů zajišťuje služby kožního, zubního lékaře a psychiatra. V příjmové 

dokumentaci (ze dne 24. 8. 2009) praktický lékař uvádí, že při příjmu byl klient 

ležící, inkontinentní a vyskytly se u něj počínající defekty v oblasti paty 

(na jaké končetině zde nestojí). Nemocný si stěžoval na pálení a řezání 

při močení, proto mu byla odebrána moč na vyšetření K + C bez nálezu patologií. 

S přijetím do rezidenčního zařízení byl nemocnému přidělen klíčový 

pracovník. Jedná se o ošetřovatelku, která je současně klíčovým pracovníkem 

dalších tří klientů. Jejím úkolem bylo seznámit se s klientem a stanovit si osobní 

cíle, které chce u klienta dosáhnout. Krátce po příjmu klienta si jako osobní cíl 

stanovila adaptaci nemocného v novém prostředí a vyloučit sociální izolaci. 

Formulář průběhu plnění osobního cíle je uveden v příloze č. 3. V květnu 2010 

znovu klíčový pracovník vyhodnocoval stav klienta a vytvořil nový osobní cíl. 

Hlavním cílem péče bylo zachování stávající míry schopností a dovedností 

klienta. Ošetřovatelský plán péče sestavila zdravotní sestra, která dohlíží 

na kvalitu a průběh poskytované péče.

U nemocného byla také zahájena rehabilitační péče. Rehabilitační 

pracovník prováděl s nemocným nácvik sedu, aktivní a pasivní cvičení. Cílem 

cvičení byla podpora a zachování maximální hybnosti nemocného. Cvičení 

zpočátku probíhalo jednou týdně. Doba cvičení byla nepravidelná. Jiných aktivit 

např. ergoterapie se klient nezúčastňoval. 

6. - 9. 11. 2009 došlo ke zhoršení zdravotního stavu nemocného. Nemocný 

musel být převezen a hospitalizován na neurologickém oddělení. Během koupeli 

došlo k náhlému generalizovanému paroxysmu GM s tonickými křečemi všech 

končetin. Nedošlo k pokousání, pomočení nebylo možno stanovit, protože je 

klient trvale inkontinentní. Po 2 minutách se nemocný spontánně probral. 

Podle lékařských záznamů byl nemocný přibližně 15 minut dezorientovaný, 
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bez verbálního kontaktu, záchvat si nepamatoval. Na neurologickém oddělení mu 

bylo provedeno CT vyšetření a RTG. Po stabilizaci stavu byl nemocný propuštěn 

zpátky do domova seniorů.

Nynější onemocnění: 

Nemocný před třemi roky prodělal cévní mozkovou příhodu. Dva roky žije 

v rezidenčním zařízení v domově seniorů XY.  Nemocný je ležící a vyšetřován 

vleže. Je při vědomí, jeví známky demence.  Ztrácí orientaci v místě a čase, 

je apatický, málo komunikuje, psychomotorické tempo je zpomalené, snaží se 

spolupracovat. 

Nemocný trpí levostrannou plegií. Prsty na LHK jsou nehybné. 

Pohyblivost loketního kloubu je obtížná, pohyb je umožněn do úhlu 70 – 80°. 

LDK se nachází v zevní rotaci v kyčelním kloubu.  V oblasti kolenního 

a kyčelního kloubu je patrná kontraktura. Na postižené straně je snížené čití. 

Základní fyzikální vyšetření: 

Teplota: 36,6 °C

Výška: 171 cm 

Váha: 67 kg

BMI: 22,9

Krevní tlak: 140/80 mmHg 

Puls: 65/min – pravidelný

Dech: 16/min

Závěrečná diagnóza : (stanovená praktickým lékařem domova seniorů XY)

- Stav po CMP ischemické etiologie s levostrannou plegií

- Sekundární epilepsie

- Esenciální hypertenze

- Hyperurikémie
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- Zbytnění prostaty

- Nemožnost chůze

Farmakologická anamnéza:

Jedná se o léky, které klient užívá v domově seniorů XY. Jako uživatel 

domova seniorů má klient právo léky odmítnout a neužít je. Podle informací 

personálu k tomu však nedocházelo.

Perorální použití:

Baclofen- POLPHARMA 10 mg 1 – 1 – 1 tbl.

- indikační skupina: centrální myorelaxancia

- užívá se k léčbě spastických stavů kosterního svalstva různého původu

- nežádoucí účinky: ospalost, závratě, únava

B - komplex ZENTIVA 

- indikační skupina: vitaminy

- užívá se k prevenci a léčbě deficitních stavů vitaminů skupiny B

- nežádoucí účinky: u vyšších dávek - pálení žáhy či nauzea a jen zcela 

výjimečně hypersenzitivní reakce, rash a zarudnutí kůže

Cavinton forte10 mg 1 – 0 – 1 tbl.

- indikační skupina: psychoanaleptika

- užívá se k ovlivnění psychických a neurologických projevů při poruchách 

prokrvení mozku

- nežádoucí účinky: nevolnost, sucho v ústech, břišní nevolnost, pocit horka, 

pokles krevního tlaku, bolest hlavy, závrať, somnolence
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Celaskon Vitamin C 250 mg 

- indikační skupina: vitaminy

- užívá se k substituci vitaminu C

- nežádoucí účinky: při vyšších dávkách výskyt průjmů, acidifikace moče 

a tvorba cysteinových a oxalátových kamínků

Citalon 20 mg 1 – 0 – 0 tbl.

- indikační skupina: psychoanaleptika

- užívá se k léčbě depresivních poruch

- nežádoucí účinky: ospalost, nespavost, agitovanost, nervozita, bolest 

hlavy, tremor, závrať, poruchy spánku, poruchy koncentrace, abnormální 

sny, amnésie, nauzea, sucho v ústech, zácpa, průjem

Depakine CHRONO 300 1 – 0 – 1 tbl.

- indikační skupina: antiepileptika

- užívá se k léčbě parciální, generalizované epilepsie a různých forem 

záchvatů

- nežádoucí účinky: nevolnost, průjem, bolesti v oblasti žaludku, zmatenost, 

strnutí (může být spojené s výskytem křečí), kožní reakce, zánět cév, 

alergické reakce

Geratam 1200 mg 2 – 0 – 0 tbl.

- indikační skupina: nootropika

- zvyšuje obrat kyslíku a glukózy v mozku, ovlivňuje poruchy vědomí, 

pozornosti, paměti

- nežádoucí účinky: závratě, bolesti břicha a nadbřišku, průjem, nevolnost, 

zvracení, přecitlivělost, netečnost, poruchy rovnováhy, zhoršení epilepsie, 

bolesti hlavy, nespavost, ospalost 
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Godasal 100 mg ½ – 0 – 0 tbl.

- indikační skupina: antitrombotika, antiagregancia

- omezuje shlukování krevních destiček

- nežádoucí účinky: gastrointestinální potíže, hypochromní anemie, 

alergické reakce, krvácení do žaludku, žaludeční vředy

Hypnogen 10 mg p.p

- indikační skupina: hypnotika

- užívá se k léčbě nespavosti

- nežádoucí účinky: točení a bolest hlavy, ospalost během dne, průjem, 

nauzea, zvracení, snížená bdělost, zmatenost, halucinace 

Lactulóza (Duphalac) p.p.

- indikační skupina: laxancia

- snižuje pH střevního obsahu, mění bakteriální osídlení, snižuje produkci 

amoniaku

- nežádoucí účinky: plynatost, při vyšším použití bolest břicha, průjem

Milurit 100 mg 0 – 1 – 0 tbl.

- indikační skupina: antiuratika

- užívá se k léčbě dny úpravou hyperurikemie

- nežádoucí účinky: kožní reakce (např. zarudnutí, kopřivka, olupování 

kůže), průjmy, přechodné bolesti břicha, horečnatý stav a zduření uzlin
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Nolzapa 40 mg 1 – 0 – 0 tbl.

- indikační skupina: antacida, léčiva peptického vředu a antiflatulencia

- zmírňují symptomy, užívají se ke krátkodobé léčbě gastrointestinálních 

onemocnění

- nežádoucí účinky: bolest hlavy, rozmazané vidění, leukopenie, 

trombocytopenie

Jiné použití:

Diprosalic 1 x denně do zvukovodu ung.

- indikační skupina: kortikosteroidy, dermatologické přípravky

- užívá se ke zmírnění projevů dermatóz

- nežádoucí účinky: svědění, pálení, suchost kůže 

Ophtalmo-septonex (oční kapky) 2x denně do pravého oka

- indikační skupina: oftalmologika

- užívá se k terapii nehnisavých zánětů spojivek a víček

- nežádoucí účinky: pocit pálení

Polytar

- indikační skupina: dermatologika

- užívá se k ošetřování a očišťování kůže hlavy při seboroické dermatitidě, 

lupech, lupénce a ekzému

- nežádoucí účinky: podráždění kůže - zarudnutí, pálení, svědění 

(Farmaceutika [online]; Martínková, 2007; Státní ústav pro kontrolu 

léčiv [online])
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3. OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST

V úvodní části popisuji ošetřovatelský proces. K jeho realizaci jsem 

zvolila model Marjory Gordonové, tzv. model fungujícího zdraví. Ošetřovatelská 

anamnéza a diagnózy byly vytvořeny 10. 4. 2010. 

V ošetřovatelské péči nemocného jsem využila metody bazální stimulace. 

V další části mé bakalářské práce proto popisuji vznik konceptu bazální stimulace, 

autobiografii nemocného a základní pilíře tohoto konceptu. 

Po seznámení se stavem nemocného jsem vypracovala dlouhodobý plán 

péče, který byl podle potřeb a stavu nemocného upravován. Zhodnocení 

vykonaných intervencí a stavu nemocného bylo provedeno 31. 8. 2010. 

3.1. Ošetřovatelský proces

Ošetřovatelský proces je metoda práce, která umožňuje systematický 

a individualizovaný přístup při ošetřování nemocného. Tato metoda je založena 

na shromažďování údajů, stanovení ošetřovatelských diagnóz a cílů, realizaci 

ošetřovatelských intervencí a vyhodnocení reakce nemocného na poskytovanou 

péči. Jedná se o vzájemně propojené činnosti, které jsou prováděny ve prospěch 

nemocného, event. jsou prováděny za jeho spolupráce. Ošetřovatelský personál 

může tak samostatně rozhodovat o nejvhodnějším způsobu péče.  Ošetřovatelský 

proces je tvořen pěti fázemi, z nichž každá je samostatná, ale přístup 

k ošetřovatelské péči je uplatněn jako celek. Jednotlivé fáze se vzájemně prolínají 

a opakují. 

Ošetřovatelský proces zvyšuje kvalitu poskytované ošetřovatelské péče. 

Je základní metodou v poskytované individuální péči. Umožňuje ošetřujícímu 

personálu tvořivost a zvyšuje jeho profesní pravomoc v péči o nemocného. 

Důležitým předpokladem je aktivní přístup personálu ve vyhledávání 

a uspokojování potřeb nemocného. (Staňková, 2005, s. 7 - 8)
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Nezbytnou součástí ošetřovatelského procesu je komunikace a spolupráce 

mezi členy ošetřovatelského týmu a vedení ošetřovatelské dokumentace. 

Ošetřovatelská dokumentace umožňuje dokumentovat poskytovanou péči a slouží 

jako zdroj informací a kontrola kvality ošetřovatelské péče. (Staňková, 2005, 

s. 27)

Fáze ošetřovatelského procesu:

a) ošetřovatelská anamnéza - jedná se o soubor informací, které jsem získala 

z rozhovoru s nemocným, dcerou, personálem, dále vyhledáváním 

informací ze zdravotnické dokumentace a pozorováním.

b) ošetřovatelská diagnóza - jedná se o formulaci problémů nemocného. 

V této práci jsem stanovila několik aktuálních a potenciálních problémů. 

Pro formulace jsem využívala tzv. dvousložkové diagnózy, tzn., že se 

formulace skládá ze stanoveného problému a příčiny. 

c) ošetřovatelský cíl - jedná se o stanovený výsledek péče, kterého jsem 

chtěla dosáhnout. Cíle jsou zejm. dlouhodobé.

d) ošetřovatelský plán - jde o sestavení činností, které jsem zvolila na základě 

stanovení problémů, cílů a získaných mých zkušeností.

e) realizace ošetřovatelské plánu - jedná se o samostatné provedení předem 

naplánovaných činností, které jsem prováděla během pravidelných návštěv 

nemocného.

f) hodnocení - jedná se o zhodnocení účinnosti jednotlivých aktivit, činností. 

Hodnotila jsem, zda bylo dosaženo jednotlivých cílů, které jsem stanovila.
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3.2. Ošetřovatelský model Marjory Gordonové

Model Marjory Gordonové jsem zvolila pro jeho komplexnost 

a systematičnost. Model funkčního zdraví umožňuje systematické hodnocení 

zdravotního stavu nemocného v jakémkoli systému péče. 

Tento model vzniká v 80. letech minulého století v USA. Jeho 

zakladatelka Marjora Gordonová vnímá nemocného jako holistickou bytost 

s biologickými, psychologickými, sociálními, kulturními, behaviorálními, 

kognitivními a spirituálními potřebami. „Ve svém modelu vychází z toho, 

že všichni jedinci mají společné určité vzorce chování, které souvisí s jejich 

zdravím, kvalitou života, s rozvojem jejich schopností a dosažením lidského 

potenciálu.“ (Farkašová, 2006, s. 105) „Základní strukturou modelu je 12 oblastí, 

které autorka nazývá funkční vzorce zdraví. Každý vzorec představuje určitou 

část zdraví, která může být buď funkční, nebo dysfunkční.“ (Pavlíková, 2006, 

s. 101) Dysfunkční vzorec může být projevem akutního onemocnění, event. 

potenciálního zdravotního problému. Objeví-li se dysfunkční vzorec, 

ošetřovatelský personál ho musí označit, zformulovat jako ošetřovatelskou 

diagnózu a nadále postupovat pomocí metody ošetřovatelského procesu. 

(Farkašová, 2006, s. 105)

12 funkčních oblastí:

1. Vnímání zdraví - způsoby jakými se nemocný stará a o své zdraví 

a pohodu a jak vnímá své zdraví

2. Výživa metabolismus - způsob příjímání potravy a tekutin ve vztahu 

k metabolické potřebě

3. Vylučování - střev, močového měchýře a kůže

4. Aktivity a cvičení - způsoby udržování tělesné kondice, aktivity denního 

života, volného času aj.
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5. Spánek a odpočinek - způsob spánku, relaxace a oddechu

6. Vnímání, poznávání - schopnost smyslového vnímání, poznávání, 

kognitivní schopnosti jedince (řeč, paměť, schopnost rozhodování aj.)

7. Sebepojetí, sebeúcta - jak jedinec vnímá sám sebe, jaké má o sobě 

představy

8. Role, mezilidské vztahy - způsob přijetí a plnění životních rolí, sociálních 

vztahů

9. Reprodukce, sex - reprodukční období, sexualita, spokojenost a změny 

v těchto oblastí

10. Stres, zátěžové situace, jejich zvládání - způsob zvládání a tolerance 

zátěžových a stresových situací

11. Víra, životní hodnoty, přesvědčení - vnímání životních hodnot, cílů, 

přesvědčení

12. Jiné (Pavlíková, 2006, s. 101)
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3.3. Ošetřovatelská anamnéza

Nemocný před třemi roky prodělal cévní mozkovou příhodu. Dva roky žije 

v rezidenčním zařízení v domově seniorů XY nedaleko bydliště své rodiny. 

Celková kapacita domova seniorů XY je 69 lůžek. Toto rezidenční zařízení 

současně také poskytuje pečovatelskou a respitní službu s celkovou kapacitou 85 

lůžek. Klient byl uložen na trojlůžkový pokoj do třetího patra, kde žijí další dva 

uživatelé. Umístění nábytku v pokoji je znázorněno v příloze č. 1 a č. 2.  Pojízdní 

jídelní stolek je umístěn na nepostižené dominantní straně nemocného. Toto 

uspořádání způsobuje klientovi jistý dyskomfort v denních činnostech a ztěžuje 

rehabilitaci např. při nácviku sedu se svěšenými DK. Nemocný vlastní pojízdný 

vozík, který je velmi nepravidelně používán zejména rodinou. 

Cena za ubytování a stravu v domově seniorů činí přibližně 8 850 Kč. 

Domov seniorů nabízí některé služby, které nejsou zahrnuty v ceně za ubytování, 

např. péče o nehty. Nemocný získává IV. stupeň příspěvku na péči od státu,

tzn. 12 000 Kč, který pokrývá náklady spojené s pobytem v rezidenčním zařízení. 

2. 9. 2008 byl nemocný uznán neschopnosti podpisu a účasti na úředních 

jednáních. Veškeré úřední záležitosti vyjednává zejména dcera nemocného. 

Soudní rozhodnutí o zbavení event. omezení právní způsobilosti nemocného 

nebylo přiloženo ve zdravotnické dokumentaci. (K jiným dokumentům mi nebyl 

umožněn přístup.)

3.3.1.   Základní údaje o nemocném

Iniciály: JK

Věk: 69 let

Pohlaví: muž

Datum přijetí: 20. 8. 2009

Příbuzní: dcera

Dieta: 3
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Alergie: neudává

Abúzus: dříve před CMP alkohol 1 - 2x denně, 5 cigaret/den, černá káva cca 2/den

Fyziologické funkce:

Teplota: 36,6 °C

Výška: 171 cm 

Váha: 67 kg

BMI: 22, 9

Krevní tlak: 140/80 mmHg 

Puls: 65/min - pravidelný

Dech: 16/min

3.3.2.   Sběr informací podle modelu Marjory Gordonové

Tyto informace jsem získala během své návštěvy 10. 4. 2010. K doplnění 

informací docházelo během pravidelných návštěv nemocného. Pomocí modelu 

Marjory Gordonové jsem vyhodnotila všech 12 oblastí, tzv. funkčních vzorců 

zdraví. Získané informace mi umožnily zhodnotit celkový zdravotní stav 

nemocného a zohlednit jeho individuální potřeby a přání. 

1.        Vnímání zdraví

Nemocný prodělal běžná dětská onemocnění. V roce 1997 utrpěl po pádu 

zlomeniny 5., 6., 7. a 8. žebra. Klient podstoupil operaci pro inguinální kýlu 

vpravo (rok chirurgického výkonu nebyl ve zdravotnické dokumentaci uveden). 

V lednu roku 2008 prodělal cévní mozkovou příhodu. V březnu tohoto roku byl 

nemocný propuštěn z oddělení následné péče do domova seniorů v Bechyni 

nedaleko svého bydliště. V roce 2009 byl hospitalizován na interním oddělení 

pro subakutní ulceraci bulbu duodena s melénou a posthemoragickou anémií. Jeho 

stav během hospitalizace byl komplikován epileptickým záchvatem a septickým 

stavem pro močovou infekci. Generalizovaný záchvat se znovu u nemocného 
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vyskytl 6. 11. 2009 během koupele. V této době žil nemocný již v jiném 

rezidenčním zařízení v domově seniorů nedaleko bydliště rodiny. 

Nemocný není schopen říct, zda užíval před cévní mozkovou příhodou 

pravidelnou medikaci. Uvádí, že před mozkovou příhodou pravidelně vypil 

přibližně 2 šálky kávy, 1 až 2 lahve piva a vykouřil přibližně 5 cigaret denně.

Z rozhovoru s nemocným vyplývá, že se cítí nespokojen se svým 

zdravotním stavem. Ví, v čem spočívá jeho onemocnění. Několikrát verbalizoval, 

že mu na jeho stavu vadí, že je upoutaný na lůžku. Ošetřující personál uvedl, že je 

klient mnohdy negativistický. Z překladové zprávy z domova seniorů v Bechyni 

jsem se dočetla, že klient odmítal spolupracovat na individuálním programu 

s personálem. 

Po seznámení a souhlasem vedení, nemocného a jeho rodiny dochází 

k zahájení bazální stimulace od 10. 4. 2010. Zpočátku byl nemocný nedůvěřivý, 

přesto s ním byla navázána dobrá spolupráce. Návštěvy nemocného zpočátku 

probíhaly 2x týdně, v období červen - srpen až 3x týdně, během nichž byly 

prováděny jednotlivé techniky přizpůsobené autobiografii a aktuálnímu stavu 

nemocného.

2.         Výživa, metabolismus

Poslední údaj o hmotnosti pochází ze dne 25. 1. 2009 během hospitalizace 

na interním oddělení v Táboře. Bylo naměřeno 67 kg. Klient měří 171 cm. 

Vypočtený BMI - index odpovídá hodnotě 22,9, což představuje ideální hodnotu. 

U nemocného bylo provedeno hodnocení podvýživy s výsledkem 0 bodů. 

(viz příloha č. 4)

Před prodělanou mozkovou příhodou se nemocný neomezoval v příjmu 

potravy. Nedodržoval žádná dietní omezení, jedl pravidelně racionální stravu. 

V DS v Bechyni byla nemocnému podávána dieta šetřící - mletá. V domově 

seniorů XY určil praktický lékař nemocnému racionální stravu, tzn. dietu č. 3. 

Domov seniorů neposkytuje služby nutričního terapeuta. Standardně jsou 
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nemocnému podávány čtyři porce jídla. Snídaně se podává mezi 8. a 9. hodinou. 

Pokud je servírován krajíc chleba nebo rohlík - je potřeba, aby byly namazány, 

překrojeny podél a poté ještě pokrájeny na malé kousky. Pokud se k snídani 

podává pečivo např. kobliha, koláč, tato úprava není nutná. Během dopoledne 

než je podáván oběd, často klient konzumuje sladkosti nebo ovoce od své dcery. 

Oběd se skládá z polévky a hlavního chodu. DS nabízí výběr hlavního jídla 

ze dvou chodů. Výběr jídla provádí nemocný zejména se svou dcerou. Polévku 

většinou odmítá. Pravidelně sní cca ¾ hlavního chodu v závislosti na tom, co je 

podáváno. Nemocný si často stěžuje na nedostatečné ochucení jídla, proto jej

často dochucuje solí, kořením nebo vanilkovým cukrem. Kolem 15. hodiny je 

podávána svačina ve formě ovoce, salátů nebo pečiva. Poslední servírované jídlo 

je večeře kolem 17. hodiny. Zpravidla se jedná o teplé chody. Nutridrinky ani jiné 

doplňky stravy nemocný nedostává. 

Denní příjem tekutin je cca 1,25 litru. Denně vypije cca 300 až 500 ml 

nealkoholického piva, které mu nosí dcera. Dalšími tekutinami je káva a čaj, který 

si klient rád dochucuje ovocným sirupem. Kůže je suchá, jazyk nepovleklý, kožní 

turgor nesnížen.

Nemocný má neúplný dolní chrup a horní zubní protézu. Ke stolování je 

posazován na lůžku pomocí podhlavního panelu, jeho oblečení je chráněno 

ručníkem. Bohužel personál často zapomíná nemocnému nasazovat brýle a často 

mu neupraví polohu před zvednutím podhlavního panelu a klient proto zaujímá 

nepříjemnou bolestivou polohu. Nemocný je schopen jíst sám pomocí lžíce PHK. 

Personál pokrájí větší porce na malé kousky. V závěrečné fázi mých návštěv 

někteří ošetřující sami krmili nemocného. Důvodem tohoto konání bylo ušetření 

času a zabránění znečištění nemocného.

Na pravé patě se vyskytuje počínající dekubit projevující se zarudnutím. 

Personál toto místo ošetřuje pomocí Menalid krému, který také nanáší do prostoru 

mezi prsty. Kůže je suchá, klient trpí lupénkou. Při vstupním rozhovoru a při 

vyšetření byl nemocný bez výsevu. V období červen až srpen si nemocný stěžoval 
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na svědění v oblasti obličeje, uší a vlasů. K ošetření zvukovodu používal personál 

mast Diprosalic a k ošetření vlasaté části přípravek Polytar.

3.         Vylučování

Již při přeložení do domova seniorů XY byl nemocný inkontinentní, 

docházelo k trvalému odchodu moče a stolice. Mezi používané pomůcky patří 

plenkové kalhotky - kalhotky absorpční TENA FLEX SUPER MEDIUM 

(boky 71 - 102 cm, 2180 ml), podložky absorpční ATTENDS COVER DRI PLUS 

(80 x 170 cm, 1935 g). 

K výměně plenkových kalhotek dochází zpravidla 3 - 4x za 24 hodin. 

První výměna je prováděna před snídaní zpravidla kolem osmé hodiny. Následuje 

kontrola a eventuální výměna kalhotek ve 14 hodin po obědě. Poslední kontrola 

probíhá po večeři zpravidla v 17 hodin. Tento časový harmonogram výměny 

plenkových kalhotek a hygieny genitálií je zpravidla dodržován u všech uživatelů. 

Nemocný nepatří k uživatelům, kteří upozorňují na nutnou výměnu kalhotek 

např. zvonkem, a proto čeká až na příchod personálu. 

Z rozhovorů od personálu jsem se dozvěděla, že k vyprazdňování stolice 

dochází přibližně 3x za týden v závislosti na stravě. Pokud nedochází k defekaci 

je nemocnému podána Lactulóza. Barva stolice je fyziologická, bez patologických 

příměsí.

Při odebírání anamnézy si nemocný stěžoval na pálení a řezání při močení.  

Během následujících měsíců došlo ke zhoršení potíží. Proto byl proveden odběr 

moči na K + C s pozitivním výsledkem a byla nasazena antimikrobionální léčba.

4.         Aktivity, cvičení

Před cévní mozkovou příhodou nemocný rád maloval, rybařil a plně 

se věnoval svému zaměstnání až do důchodu. Dříve pracoval jako kuchař 

v závodní kuchyni.  
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Po prodělaném iktu trpí levostrannou plegií. Nejčastěji klient zaujímá 

polohu na zádech. Personálem je posazován na lůžku k jednotlivým chodům. Dále 

má nemocný zvýšen podhlavní panel např. při sledování televize. Nemocný je 

schopen aktivně měnit polohu PHK a PDK. Na bok se sám aktivně nepřetáčí. 

Rehabilitační pracovník provádí s klientem pasivní a aktivní cvičení. 

Nepravidelně provádí nácvik sedu na lůžku se svěšenými DK z lůžka. Nemocný 

neudrží polohu sám, během nácviku sedu popisuje strach z pádu a bolest. Nácvik 

sedu je komplikován nevyhovujícím uspořádáním nábytku v pokoji. Nemocný je 

tedy nucen z polohy vleže vstát do sedu se svěšenými končetinami přes zdravou 

polovinu těla. V posledních měsících nedocházelo k tomuto cvičení. Klientovi 

byla pouze přikládána speciálně upravená ortéza na spastickou LHK 

(viz příloha č. 17). Rodina velmi nepravidelně posazuje nemocného na pojízdný 

vozík. Přesun prováděl zeť nemocného bez technických pomůcek. Po přesunu byl 

nemocný za hezkého počasí vyvezen na zahradu zakouřit si. Personál k přesunu 

nemocného využívá zvedák, který zajišťuje rychlý a bezpečný přesun. Bohužel 

s ním manipuluje pouze část personálu. 

Postižená LHK byla napolohována v extenzi loketního kloubu se 

spastickou rukou. Pohyblivost v oblasti lokte je obtížná a bolestivá, pohyb je 

umožněn do úhlu 70 - 80°. Rehabilitační pracovník, ale také někteří ošetřovatelé 

přikládají ortézu na LHK s cílem zabránit flekčnímu držení prstů. Obvykle je 

přiložena v odpoledních hodinách. Klient popisuje bolest při jejím nasazování. 

Pokud je ortéza přiložena delší dobu pociťuje bolest až křeče v oblasti prstů 

a často přivolává pracovníky k jejímu odejmutí.

LDK se nachází v zevní rotaci v kyčelním kloubu. V oblasti kyčelního 

a kolenního kloubu se vyskytuje kontraktura, čímž je ztížena jejich pohyblivost. 

Oblast lýtka je vypodložena polštářem, pata je vypodložena podložním kolem.  

Polohu PDK mění nemocný sám. Pohyb je ztížen kontrakturou v kolenním 

kloubu. Další výskyt počínající kontraktury je v oblasti 2. prstu na PDK. Prst je 

bolestivý a ztuhlý. Toto poškození bylo pravděpodobně způsobeno trvalým 
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tlakem pelesti postele na prsty, které bylo způsobené sesunutím nemocného 

do dolní části lůžka a neúpravou této polohy. 

Lůžko nemocného je vybaveno postranicemi. U klienta existuje riziko 

pádu. Vyhodnocením testu rizika pádu bylo zjištěno 7 bodů (viz příloha č. 5). 

Dále bylo u klienta vyhodnoceno riziko vzniku dekubitů dle Nortonové 

s výsledkem 18 bodů, které v hodnocení představuje vysoké riziko pro vznik 

dekubitů (viz příloha č. 8). Díky základnímu onemocnění je snížená schopnost 

sebepéče, proto byl také proveden tzv. Barthelův test základních všedních činností 

(ADL) s hodnotou 15 bodů, což představuje stupeň vysoce závislý (viz příloha 

č. 10).

Režim dne nemocného začíná kolem sedmé hodiny ráno. V tuto dobu 

personál provádí hygienu obličeje, genitálu, klientovi převlečou horní část 

oblečení. Mezi 8. - 9. hodinou je snídaně, většinou personál zapíná televizi. 

Na stolečku má nemocný položený dálkový ovladač, se kterým je schopen 

přepínat mezi televizními programy. Po dopoledním odpočinku přichází oběd. 

Po obědě většinou dochází fyzioterapeut. Kolem 14. hodiny personál provádí 

podle potřeby výměnu plenkových kalhotek a hygienu genitálu. Současně se 

dolévá čaj a přináší se svačina. Než bývá večeře zpravidla v pondělí nebo úterý 

přichází dcera. S nemocným stráví asi hodinu, během níž nemocnému udělá 

rozpustnou kávu, donáší mu nealkoholické pivo, perníky, sušenky a ovoce. Podle 

potřeby ostříhá nehty a oholí nemocného. Podle slov klienta je tato služba 

(manikúra) v domově seniorů drahá. Stříhání nehtů od personálu je bolestivé 

a nepříjemné, proto jej provádí dcera nemocného. Kolem 17. hodiny je večeře, 

po které se provádí hygiena a ošetření před uložením ke spánku. Televizi vypíná 

noční služba kolem 19. až 20. hodiny večer.

Z denních všedních aktivit sám nemocný provádí pouze stolování pomocí 

lžíce. Někdy provádí hygienu obličeje pomocí žínky. Další obsluhu za něj 

vykonává personál. Celková hygiena je prováděna v pátek. Klient je přesunut 

na pojízdnou vanu, na níž je zavezen na velkou koupelnu, kde je prováděna 

koupel. Současně se provádí celková výměna ložního a osobního prádla, včetně 
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úklidu stolku, polic a dalšího nábytku. Nemocný přiznává, že tato procedura je 

pro něho nepříjemná, protože při přesunu pociťuje bolest. 

5.         Spánek, odpočinek

V úvodním rozhovoru nemocný popisoval ztížené usínání a časté 

probouzení. Zpravidla usíná kolem 20. hodiny. Je to dáno režimem domova 

seniorů. Před 18. hodinou dochází k předávání služeb personálu. Uživatelé jsou 

po večeři a jsou připraveni k nočnímu klidu. Nemocný usíná a spí na zádech, je 

překrytý dvěma přikrývkami.

V červenci nastupuje na místo po zemřelém spoluuživateli nový klient, 

který je neklidný, často v noci křičí, ve dne spí a narušuje tím noční klid. 

Od 11. 6. 2009 užívá klient Hypnogen, v domově seniorů se změnilo dávkování 

a je nemocnému podáván pouze podle potřeb. Podle informací personálu bývá 

nemocný v noci neklidný, zmatený, někdy přivolává personál. Po kontrole 

a uklidnění personálem nemocný usíná.

Klient odpočívá a spí přes den, obvykle po obědě. Proto jsem se snažila 

zvolit dobu návštěv v dopoledních hodinách. Nejvíce byl klient unavený v pátek 

po koupeli ve velké koupelně.

6.        Vnímání, poznávání

Nemocný je při vědomí, orientovaný osobou. Orientaci ztrácí v místě 

a čase. Potíže s orientací se zvyšují zejména v noci. Podle informací personálu 

bývá klient neklidný, zmatený. Glasgow Coma Scale je 14 bodů, což představuje 

lehkou poruchu vědomí (viz příloha č. 12). K rozpoznání data a dnů má 

nemocnému pomoci kalendář od rodiny. Ten je umístěn u televize a je napsán 

písmeny, které klient ani při použití brýlí a lupy nevidí. Časově se orientuje 

režimem domova seniorů. Na výzvu nemocný vyhoví, slovům rozumí. Je nutné 

nepoužívat příliš složitá slova nebo někdy opakovat pokyny a ověřit si, zda 
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nemocný pokynům rozuměl. Byl proveden test kognitivních funkcí s výsledkem 

19 bodů, který představuje středně těžkou kognitivní poruchu (viz příloha č. 14). 

Z kompenzačních pomůcek používá brýle pro slabozrakost. Nemocný 

vlastní dvoje brýle. Podle svých slov s nimi nevidí příliš dobře. Stěžuje si zejména 

na nedokonalý a rozmazaný obraz v televizi, která je umístěna přibližně 2 metry 

od lůžka v jeho zorném poli. K rozpoznání tvarů musí nemocný ještě použít lupu, 

kterou si přidružuje pomocí PHK. Nejlépe klient rozezná syté kontrastní barvy -

červenou, modrou, zelenou a žlutou. 7. 9. 2010 zajistila rodina nemocnému oční 

vyšetření a převoz. Nemocný vlastní již nové brýle, které mají na pravém oku 

5 a na levém 4,5 dioptrií. Potíže se sluchem klient nemá. Na postižené straně je 

snížené čití.

Nemocný si stěžoval na bolest LHK v oblasti ruky způsobené spasmem 

prstů. Ke zhodnocení byla využita metoda hodnocení bolesti pomocí obličejů 

symbolizující intenzitu bolesti ve zvětšeném formátu (hodnotící škála obličejů 

byla překreslena a zvětšena do formátu A5). Klient přidělil číslo 3. Bolest je stálá, 

někdy vystřelující do levého ramene (viz příloha č. 6). 

Dále nemocný popisoval bolest a pálení paty na PDK. Na místě se 

vyskytoval počínající dekubitus. Místo bylo zarudlé, ošetřováno Menalid krémem 

a polohováno. Podle škály hodnotící bolest určil nemocný intenzitu bolesti č. 2 -

3. Pro upřesnění místa byla použita panenka, na které nemocný ukázal místo 

bolesti. (viz příloha č. 7)

7.         Sebepojetí, sebeúcta

Nemocný zná podstatu svého onemocnění. Pochybuje o tom, že by některá 

činnost mohla zmírnit jeho obtíže. Vždy byl soběstačný, byl zvyklý ve společnosti 

jiných lidí a rád byl středem pozornosti svého okolí. Býval upovídaný 

a optimistický. Podle slov personálu je klient pesimistický, nerad se zapojuje 

do aktivit, které domov seniorů pořádá. S využíváním metod bazální stimulace byl 
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zpočátku pesimistický a nedůvěřivý. Pravidelnými návštěvami si nemocný zvykl 

na mou přítomnost a přestal být odmítavý a začal spolupracovat. 

8.         Plnění rolí, mezilidských vztahů

Před mozkovou příhodou bydlel nemocný sám v bytě. Již pobíral starobní 

důchod, kdy od 60 let nepracoval. Do té doby se živil jako kuchař. Pracoval 

na několika místech. Nejdelší práce trvala 14 let ve městě Tábor, kde byl 

zaměstnán v závodní kuchyni. Jeho největším profesním úspěchem bylo umístění 

na třetím místě v kulinářské soutěži pořádané krajem.

Po přeložení do domova seniorů XY je nemocný pravidelně navštěvován 

svou dcerou. Někdy je doprovázena svým manželem nebo dcerou. Z dalších 

příbuzných nemocného navštívila jeho sestra. Klient vyjádřil přání, že by se rád 

setkal se svou bývalou manželkou a manželem své sestry. Někdy verbalizuje 

strach, že své blízké okrádá o čas, a že jim je na obtíž. 

Na pokoji si nemocný rozumí zejména s pánem, který má lůžko umístěné 

vedle lůžka nemocného. 

9.         Sexualita

Klient se svěřil, že několik let již před iktem žil bez partnerky, proto jsem 

dále tuto oblast nerozšiřovala a nevyptávala se.

10.       Stres, zvládání zátěžových situací

Jako zásadní změnu ve svém životě nemocný uvedl změnu zdravotního 

stavu, která mu přinesla změnu bydlišti, stylu života. Klient se s touto novou 

situací smířil. Podporu našel ve své dceři. Velkým přínosem bylo přeložení 

nemocného do domova seniorů XY a její pravidelné návštěvy. Sám však uvádí, 

že v domově seniorů v Bechyni měl větší zázemí a cítil se tam lépe. Nemocný 

více rehabilitoval, měl tam větší množství svých věcí, z nichž některé nebyly 

přestěhovány.
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Dříve relaxoval malbou, procházkami, rybařením, četbou, sledováním 

sportovních přenosů. V náročných situacích se vždy snažil najít něco vtipného. 

Říká o sobě, že bere život takový, jaký je.

11.     Víra, životní hodnoty, přesvědčení

Nemocný patří k nevěřícím lidem. Nebyl schopen odpovědět, jakou 

hodnotu uznává či jakých lidských vlastností si cení. Znovu bych použila jeho 

výrok: „Beru život takový, jaký je.“ 

12.       Jiné
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3.4.      Bazální stimulace

Bazální stimulace (dále BS) představuje pedagogicko-ošetřovatelský 

koncept, který podporuje vnímání, pohyb a komunikaci klienta. Proto jsem se 

rozhodla využít tento koncept v ošetřovatelské péči o nemocného. Cílem takto 

strukturované péče bylo zlepšit kvalitu poskytované ošetřovatelské péče, které by 

podporovala a zachovala pohybové a komunikační schopnosti nemocného a vedla 

ke zlepšení kvality jeho života. (Friedlová, 2007, s. 14, 19)

3.4.1.   Koncept bazální stimulace

„Autorem konceptu bazální stimulace je Prof. Dr. Andreas Fröhlich.“ 

(Friedlová, 2007, s. 13) Prof. Fröhlich ve své práci vycházel z vědeckých studií 

v oblasti prenatální vývojové psychologie. Již v embryonální fázi vznikají 

a postupně se vyvíjí smysly a smyslové orgány, které nám umožňují vnímat 

nejenom sami sebe ale také okolní svět. „Díky schopnosti vnímat je umožněn 

pohyb a komunikace. Pohyb, vnímání a komunikace se vzájemně ovlivňují. 

Vnímání umožňuje pohyb a naopak komunikace je umožněna díky pohybu 

a vnímání.“ (Friedlová, 2007, s. 19) 

Nemocní po prodělané cévní mozkové příhodě mohou mít změněné 

vnímání (somatické, proprioreceptivní, optické aj.). Pomocí cílené stimulace 

smyslových orgánů je umožněna podpora vnímání nemocného. Cílem tohoto 

konceptu je podpora vnímání vlastního těla a okolního prostředí nemocného. Dále 

zajistit nemocnému orientaci v čase, v prostoru a navázat komunikaci s jeho 

okolím. Toto vše umožňuje schopnost mozku uchovávat své životní zvyklosti 

do paměťových drah. Pomocí cílené stimulace uložených vzpomínek je možno 

znovu aktivovat mozkovou činnost a tím podporovat vnímání, komunikaci 

a hybnost nemocného. (Friedlová, 2007, s. 23 - 24)

Navázání komunikace a zahájení péče u nemocného se dosahuje nabídkou 

podnětů a pohybu. Podněty musí však být nadprahové a dobře strukturované. 

Předpokladem provádění cílené a strukturované stimulace je znalost kvalitní 
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autobiografické anamnézy. Po jejím odebrání je nezbytné stanovit reálné cíle 

a vytvořit individuální plán péče. (Friedlová, 2007, s. 23)

3.4.2.  Autobiografie nemocného

Koncept bazální stimulace respektuje věk, stav a zvyklosti nemocného. 

Orientuje se na všechny oblasti lidských potřeb. Nemocný je pro ošetřující 

personál rovnocenný partner s vlastní historií.

Předpokladem konceptu je individuální strukturovaná péče a integrace 

rodiny do péče o nemocného. Péče je tedy založena na základě autobiografické 

anamnézy. Získané informace umožňují neustálý přísun cílených podnětů 

z vlastního organizmu a okolního světa nemocného. 

Každý člověk je jedinečná bytost, která má určité návyky, zvyklosti 

a hodnoty. Získané informace umožňují personálu porozumět nemocnému 

a současně najít společnou cestu k uspokojení jeho potřeb. Tímto způsobem je 

zajištěn individuální přístup. Současně je přizpůsobena péče a vykonávání 

jednotlivých intervencí s cílem např. zachovat denní režim nemocného apod. 

Informace poskytuje sám nemocný, rodina, přátelé a ošetřující personál. 

(Friedlová, 2007, s. 131 - 134)

3.4.3.   Základní pilíře bazální stimulace

Vnímání

Vnímání umožňuje zachytit to, co v daný okamžik působí na lidské 

smysly. Současně přináší informace o vnějším a vnitřním světě. Vývoj vnímání 

začíná již v prenatálním období. 

Vlastností centrální nervové soustavy (CNS) je plasticita, která umožňuje 

přizpůsobení nejrůznějším vlivům. Tato vlastnost je významná zejména 

při kompenzaci poškozené části CNS po prodělané cévní mozkové příhodě. Mezi 

projevy plasticity patří schopnost uložit a uchovávat informace. Podpora vnímání 
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tedy spočívá v podpoře reprodukce paměťových stop z dřívějších fází 

před prodělanou mozkovou příhodou. (Friedlová, 2007, s. 19, 57)

Všechny aktivity člověka se dějí na základě neustálé výměny mezi 

vnímáním, pohybem a komunikací, která může být narušena vlivem tohoto 

onemocnění. Mezi senzorické potíže patří např. ztráta nebo změna smyslového 

vnímání. Další změny mohou nastat vlivem změny v proprioreceptivní oblasti, 

kdy nemocný může ztratit informace o poloze kloubů, svalů, svalovém napětí 

a tím se může narušit vnímání jeho celého tělesného schématu, tzn., že si 

neuvědomuje postiženou stranu svého těla. S tím souvisí i porucha koordinace těla 

při změně a udržení polohy. Tato porucha může vést ke změně vnímání vlastního 

světa. 

Asi 80 až 90 % nemocných trpí zmateností nebo poruchou myšlenkových 

operací. Někteří nemocní mají poruchu orientace v místě, čase, prostoru a osobě. 

S touto změnou dochází ke změně vnímání nejenom vlastního těla, ale také 

okolního světa. K dalším komplikacím CMP patří poruchy zraku. Asi v 10 % 

případů se vyskytuje hemianopie neboli výpadek zorného pole. Jinou poruchou 

zraku je  diplopii neboli dvojité vidění. (Feigin, 2007, s. 104)

Cílem konceptu je tedy podpora vnímání nemocného, která mu umožní 

uvědomit si sama sebe, okolní svět, navázat komunikaci se svým okolím 

a orientaci v čase a prostoru. Mezi základní prvky bazální stimulace, které 

podporují vnímání nemocného, patří somatická, vestibulární a vibrační stimulace. 

K nástavbovým prvkům bazální stimulace se řadí auditivní, optická, olfaktorická, 

taktilně-haptická a diatermální stimulace. (Friedlová, 2007, s. 19, 34)

Pohyb

Schopnost pohybu se rozvíjí od časného nitroděložního období a provází 

člověka po celý jeho život. Činnost kosterního svalstva je řízena jako funkční 

celek centrální nervovou soustavou. Pohyb umožňuje nejen změnu místa nebo 

polohy, ale také  získávání potravy, práci, rozmnožování aj. (Trojan, 2003, s. 612)
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Pohybová aktivita je spjata s řadou psychických činností. „Cílené pohyby 

u člověka jsou základním předpokladem všech společenských funkcí, 

tzn. vzájemného dorozumívání, sdělování zkušeností a aktivních zásahů do 

zevního prostředí.“ (Trojan, 2003, s. 629) 

Mezi změny, ke kterým dochází po prodělané CMP, patří ztráta nebo 

změna svalového napětí na postižené straně těla. Změna svalového napětí 

způsobuje ztrátu kontrolovaného pohybu. U 80 % nemocných se vyskytuje 

po CMP částečná nebo úplná porucha hybnosti. Může být postižena jedna nebo 

více končetin, event. končetiny na jedné straně těla. „Ztráta schopnosti pohybu 

vede k senzorické deprivaci a k nedostatečnému vzniku nových dendritických 

spojení a organizace mozku.“ (Friedlová, 2009a, s. 13 - II. díl ; 27)

Komunikace

Komunikace je proces, který umožňuje sdělování a přijímání informací. 

Aby komunikace byla úspěšná, musí mluvčí a příjemce být schopen informace 

vnímat, analyzovat a reagovat. Formy komunikace jsou verbální (slovní) 

a neverbální (mimoslovní). Verbální komunikace je ovlivněna úrovní vnímání, 

schopností vyslovovat, analyzovat význam slov, znalostí komunikačního 

jazyka aj. Mimoslovní komunikaci ovlivňuje stav vědomí, schopnost vykonat 

pohyb, možnosti využití jiných komunikačních kanálů než sluchového. 

Vnímání není možné bez smyslových orgánů, které zachycují 

a zpracovávají podněty z vnějšího prostředí. Je-li u nemocného porušeno vnímání, 

současně bývá narušena jeho komunikace s okolním prostředím. 

Jako komunikační kanály v komunikačním procesu mohou být proto využity 

všechny smyslové orgány. (Friedlová, 2009b, s. 9 - 10)

V 30 % jako následek mozkové příhody vznikají problémy v komunikaci 

nemocného s okolím. Může se jednat o neschopnost rozumět mluvené řeči 

či neschopnost mluvit. Často nemocný nerozumí psané řeči, má obtíže volit 

správná slova aj. Porucha vědomí a porucha kognitivních funkcí, výskyt deprese, 
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dezorientace negativně ovlivňují navázání komunikace s nemocným. 

V komunikačním procesu s nemocným je nutné zvolit vhodný komunikační kanál, 

tzn. somatický, vestibulární, vibrační, auditivní, optický, olfaktorický či taktilně-

haptický. (Feigin, 2007, s. 103 - 104; Friedlová, 2007, s. 34)

Mluvčí však musí také umět rozeznat reakce nemocného na daný typ 

komunikace. Projevy a reakce nemocného mohou být však nepatrné. Mezi znaky 

příjemného pocitu nemocného patří mžikání očima, hluboký dech, otvírání úst 

a očí, pousmání, uvolnění svalového napětí. Pociťuje-li nemocný nepříjemné 

pocity je viditelné zavírání očí a úst nemocného, neklidné nepravidelné dýchání, 

pláč, křik, zvýšení svalového tonu, reakce signalizující obranu, motorický 

neklid aj. (Friedlová, 2009b, s. 10)

3.4.4.   Anamnéza a autobiografie nemocného dle konceptu BS

K vyhotovení autobiografie jsem použila vlastní formulář. Formulář se 

skládá z otázek, které jsem čerpala ze skript kurzů Bazální stimulace. Úvodní 

informace jsem získala dne 10. 4. 2010 pozorováním a z rozhovoru s nemocným 

a personálem. Další údaje byly doplňovány v průběhu pravidelných návštěv 

s nemocným a setkáním s dcerou pána. Autobiografie nemocného je uvedena 

v příloze č. 16. 

Vnímání

- Klient je při vědomí, dezorientován místem a časem.

- Reaguje na oslovení otevřením očí a slovní komunikací.

- Slovní výzvě vyhoví. 

- Výsledek testu kognitivních funkcí je 19 bodů, což představuje středně 

těžkou kognitivní poruchu (viz příloha č. 14).

- Klient užívá brýle pro jeho slabozrakost.

- Potíže se sluchem nemá. 

- Na levé polovině těla je snížené čití.
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- Klient popisuje bolest na LHK v oblasti ruky způsobené spasmem prstů 

a bolest a pálení paty na PDK.

Pohyb

- Po prodělané CMP trpí nemocný levostrannou plegií. 

- Nejčastěji zaujímá polohu na zádech. 

- Personálem je posazován na lůžku k jednotlivým chodům. 

- Klient je schopen aktivně měnit polohu PHK a PDK. Na bok se sám 

aktivně nepřetáčí. 

- Klientovi byla pouze přikládána speciálně upravená ortéza na spastickou 

LHK. 

- Rodina velmi nepravidelně nemocného posazuje na pojízdný vozík. 

- Postižená LHK byla napolohována v extenzi loketního kloubu se 

spastickou rukou.

- Pohyblivost v oblasti lokte je obtížná, bolestivá, pohyb je umožněn 

do úhlu 70 - 80°.

- LDK se nachází v zevní rotaci v kyčelním kloubu. V oblasti kyčelního 

a kolenního kloubu se vyskytuje kontraktura, čímž je ztížena jejich 

pohyblivost. 

- Polohu PDK mění nemocný sám. Pohyb je ztížen kontrakturou v kolenním 

kloubu.

- Další výskyt počínající kontraktury je v oblasti 2. prstu na PDK. Prst je 

bolestivý a ztuhlý. 

- Barthelův test základních všedních činností (ADL) byl vyhodnocen 

s hodnotou 15 bodů, což představuje stupeň vysoce závislý (viz příloha 

č. 10).

Komunikace

- Klient je schopen verbální komunikace.
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- Podle personálu je nemocný pesimistický, nerad se zapojuje do aktivit, 

které domov seniorů pořádá. 

- Pravidelně je navštěvován dcerou, která je občas doprovázena manželem, 

event. vnučkou pána.

- Na pokoji si nemocný rozumí zejména s pánem, který má lůžko umístěné 

vedle lůžka nemocného.

Okolní prostředí nemocného

- Klient je umístěn na trojlůžkovém pokoji.

- Současně, zde žijí další dva uživatelé.

- Režim nemocného je rozepsán v ošetřovatelské části (viz aktivity a 

cvičení).

- Mezi 8. - 9. hodinou personál zapíná televizi, kterou zpravidla vypíná 

noční služba kolem sedmé až osmé hodiny večer.

- V odpoledních hodinách přichází fyzioterapeut za nemocným.

- V pondělí nebo úterý přichází dcera, která s nemocným tráví přibližně

hodinu času. 

- Klient se odmítá zúčastnit aktivit, které domov seniorů nabízí.

- V červenci nastupuje na místo po zemřelém spoluuživateli nový klient, 

který je neklidný, často v noci křičí, ve dne spí a narušuje tím noční klid.
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3. 5.     Ošetřovatelské diagnózy

Ošetřovatelské diagnózy jsem stanovila na základě informací, které jsem 

získala z rozhovoru s nemocným, ošetřujícím personálem, rodinou klienta, dále 

pak z dokumentace a vlastním pozorováním. Diagnózy jsem rozdělila na aktuální 

a potenciální. Ošetřovatelské diagnózy jsou řazeny podle potřeb nemocného 

a míry jeho obtíží. Po zhodnocení stavu nemocného jsem stanovila dlouhodobý 

plán ošetřovatelské péče na období od 10. 4. do 31. 8. 2010. Ošetřovatelské cíle 

byly stanoveny na jednotlivé měsíce v tomto ohraničeném období. Na konci 

jednotlivých měsíců jsem plán a cíl péče upravovala podle potřeb a stavu 

nemocného. Závěrečné zhodnocení efektivity poskytované péče jsem provedla 

31. 8. 2010.

Aktuální ošetřovatelské diagnózy:

1. Deficit sebepéče v oblasti hygieny v důsledku levostranné hemiplegie

2. Bolest LHK v oblasti prstů způsobená spasmem a flekčním držení prstů

3. Bolest pravé paty způsobená počínajícím dekubitem

4. Porucha mobility v důsledku základního onemocnění

5. Dezorientace v důsledku nedostatku aktivit a sociálního kontaktu

6. Inkontinence moče a stolice související se základním onemocněním

7. Svědění způsobené výsevem psoriasis

Potenciální ošetřovatelské diagnózy:

1. Potenciální riziko vzniku pádu v důsledku poruchy hybnosti

2. Potenciální riziko vzniku močové infekce v důsledku inkontinence a 

imobility
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3.5.1.    Aktuální ošetřovatelské diagnózy

1. Deficit sebepéče v oblasti hygieny v důsledku levostranné hemiplegie

Cíl následné péče:

- Nemocný si sám umyje obličej

- Nemocný si sám vyčistí zbytkový chrup v dutině ústní

- Nemocný se sám oholí 

Plán péče:

- Zjistit stupeň sebepéče nemocného dle Barthelova testu

- Zjistit zvyklosti nemocného v péči o jeho hygienu 

- Zjistit míru schopnosti nemocného provádět péči o DÚ, hygienu obličeje 

a holení

- Zajistit vhodnou a bezpečnou polohu nemocného

- Zajistit nemocnému dostatek času při provádění jednotlivých úkonů

- Připravit potřebné pomůcky na dosah ruky nemocného

- Zajistit potřebnou dopomoc při hygieně a oblékání

- Vést nemocného k aktivní účasti 

Realizace:

U nemocného byl proveden Barthelův test základních všedních činností 

(ADL) s hodnotou 15 bodů, což představuje stupeň „vysoce závislý“ (viz příloha 

č. 10). Hygienu obličeje a genitálu provádí personál ráno pomocí žínky. Současně

klientovi převlečou horní část oblečení. Při oblékání používá nemocný 

„hrazdičku“ zavěšenou nad lůžkem a snaží se pomoct a spolupracovat 

s personálem. Do této doby v domově seniorů si nemocný sám nečistil „zbytkové“ 

zuby v dutině ústní a ani se neholil.  Zubní protéza je nemocnému vyjímána večer 

během večerní hygieny před uložením ke spánku. Personál zubní protézu čistí 

pomocí zubního kartáčku, zubní pasty a vody, poté umělý chrup ukládá do nádoby 
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pro zubní protézu s vodou. Nemocného holí dcera pravidelně při svých 

návštěvách.

S nácvikem provádění hygieny klient souhlasil až během měsíce květen. 

S touto činností zpočátku nesouhlasil, protože to nepovažoval za přínosné. 

Při svých návštěvách jsem prováděla hygienu zejména v dopoledních hodinách.  

Nejprve jsem nemocného uložila do sedu na lůžku. Poloha byla zajištěna 

pomocí podhlavního panelu a polohovacích polštářů. Nemocného jsem 

informovala o postupu a způsobu hygieny a připravila jsem veškeré potřebné 

pomůcky. Během hygieny jsem nezajišťovala plentu, protože nedošlo k odhalení 

větší části těla a klient to nevyžadoval.

LHK nemocného byla spastická s flekčním držením prstů. Proto jsem 

nejprve provedla stimulující a diatermální masáž LHK. Výsledkem této stimulace 

bylo zmírnění svalového napětí a zlepšení postavení končetiny. Abych zabránila 

zpětnému navrácení končetiny do původní polohy, vložila jsem polohovací míček 

do dlaně nemocného. 

Před nemocného jsem postavila jídelní stolek. Na jeho horní ploše byly 

postaveny potřebné pomůcky k hygieně. Nemocnému jsem nasadila brýle

na obličej. Jeho oblečení jsem chránila druhým ručníkem. Nejprve si nemocný 

přál vyčistit zuby. Hygiena byla prováděna formou asistované péče. Postavila 

jsem se k postižené straně nemocného. Do LHK jsem vložila zubní kartáček, který 

nemocný s mou pomocí fixoval. S mou pomocí nemocný nanesl zubní pastu 

na kartáček (PHK). Poté si sám vyndal umělou horní protézu, vypláchl si ústa 

a začal s čištěním zbytkových dolních zubů. LHK v tuto chvíli byla opřena 

o jídelní stolek s polohovacím míčkem. Po vyčištění a vypláchnutí DÚ se klient 

nepokusil vyčistit zubní protézu. Tuto činnost jsem vykonala za něj. Na závěr si 

klient vypláchl ústa přípravkem Listerine s vodou.

K holení jsem nemocnému připravila lavor s teplou vodou, holící potřeby, 

žínku, ručník a zrcadlo. Před nemocným jsem držela zrcadlo o velikosti 

20 x 15 cm, přesto se nemocný v zrcadle špatně viděl. Klient si sám PHK  nanesl 
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pěnu na obličej pomocí holící štětky.  Poté si vzal žiletku a začal si holit tváře 

a bradu. Zbytek vousů jsem nemocnému doholila. Po výměně vody si nemocný 

pomocí namydlené žínky umyl obličej a utřel ručníkem. Při těchto úkonech jsem 

se snažila poskytnout nemocnému dostatek času a dopomáhala jsem mu tehdy, 

když to bylo potřeba. 

Hodnocení:

29. 5. 2010 byla provedena péče o dutinu ústní. Následně klient souhlasil 

s nácvikem dalších hygienických činností (holení, hygiena obličeje a horní 

poloviny těla). 12. 6. 2010 se nemocný s mou dopomocí oholil a provedl hygienu 

obličeje. 30. 6. 2010 dokázal nemocný s mou pomocí a vedením vyčistit si chrup, 

oholit se, umýt a usušit si obličej.  1. 7. 2010 si nemocný po svléknutí horní části 

oblečení dokázal umýt přední část trupu, levou horní končetinu a krk. 

Při jednotlivých úkonech jsem se snažila vést nemocného k největší 

samostatnosti. Klient spolupracoval, výzvám vyhověl. Nemocný si pochvaloval 

zejména péči o dutinu ústní a obličej. Preferoval holení od své dcery. Po dohodě 

s nemocným byly tyto činnosti v posledních dvou měsíců (červenec - srpen) 

provedeny pětkrát. Dne 18. 8. 2010 byl proveden znovu Barthelův test 

s navýšením na 25 bodů, což je významné zvýšení (viz příloha č. 11). Klíčovému 

pracovníkovi jsem sdělila informaci o pokroku nemocného v péči o svou hygienu. 

Podle informací spoluuživatele na pokoji většina pracovníků během ranní hygieny 

provádí hygienu u pána sama. Během hygieny nemocný zaujímá polohu vleže.

2. Bolest LHK v oblasti prstů způsobená spasmem a flekčním držením prstů

Cíl následné péče:

- Po aplikaci metod BS bude nemocný pociťovat zmírnění bolesti

- Po aplikaci metod BS bude nemocný vnímat maximální bolest č. 1

Plán péče:

- Zhodnotit stupeň intenzity bolesti 
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- Určit faktory zhoršující a zmírňující bolest

- Doporučit nemocnému úlevovou polohu

- Edukovat nemocného a personál o faktorech ovlivňující bolest

- Dle individuální situace využívat metody BS k ovlivnění bolesti

- Sledovat reakci nemocného na používané metody BS

Realizace:

Ke zhodnocení bolesti byla využita metoda hodnocení bolesti pomocí 

obličejů symbolizující intenzitu bolesti ve zvětšeném formátu (hodnotící škála 

obličejů byla překreslena a zvětšena do formátu A5, aby ji klient mohl lépe vidět). 

Nemocný přidělil číslo 3, popisuje ostrou, stálou bolest, někdy vystřelující 

do levého ramene (viz příloha č. 6). Úlevu od bolesti nemocnému přináší masáž. 

Podle jeho slov si sám masíroval pravou horní končetinou bolestivé levé rameno. 

Zhoršujícím faktorem bolesti pro nemocného je nešetrná manipulace např. během 

posazování na lůžku, přesunu na pojízdnou vanu a přikládání ortézy na LHK. 

Nemocnému jsem vysvětlila příčinu jeho obtíží. Klíčovému pracovníkovi 

a nemocnému jsem doporučila uložení LHK do zvýšené polohy ve flekčním 

držení loketního kloubu a vložení polohovacího míčku do dlaně. Míček je vyplněn 

směsí hrachu a fazolí, které si klient vybral během prvních setkání (viz příloha 

č. 17).

K odstranění bolestivého spazmu a zmírnění bolesti jsem využila 

somatickou a diatermální masáž.  Výsledkem této stimulace bylo tělesné uvolnění 

a redukce svalového napětí. Masáže byly v průběhu péče o nemocného 

modifikovány.  K jejich provádění jsem používala „termo ponožky“, žínky 

s teplou vodou nebo pouze své ruce, kdy masáž byla prováděna tzv. nasucho.  

Masáže jsem prováděla na obou stranách těla s cílem zachovat symetrii. Celková 

doba stimulace trvala zpravidla 15 minut. Poté jsem LHK napolohovala do mírné

flexe v loketním kloubu s cílem zachování jeho hybnosti.  Do dlaně nemocného 

jsem vložila řídítka nebo polohovací míček (viz příloha č. 17)
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Snížení obtíží nemocného jsem také dosáhla během vodní lázně. Během 

níž jsem končetinu vložila do velké nádoby s teplou vodou. Končetina byla 

ponořena v teplé vodě přibližně 5 minut. Délka ponoru byla závislá zejména 

na teplotě vody a přání nemocného. Po osušení byla končetina napolohována. 

Vodní lázeň jsem někdy využívala ve spojení s péčí o nehty nemocného. 

Po osušení končetin jsem odstranila nečistoty za nehty a ostříhala nehty na obou 

horních končetinách. 

Hodnocení:

Kombinace metod bazální stimulace a úlevové polohy vedly ke zmírnění 

bolesti nemocného. Nemocný po napolohování končetiny nemocný popisoval 

zmírnění svých obtíží a hodnocení bolesti se snížilo na č. 1. Bohužel tyto 

intervence měly dočasný efekt. Bolest je závislá na poloze prstů, které se velmi 

rychle a snadno vrací do spastického držení. Podle získaných informací pouze 

klíčový pracovník vkládal polohovací míček do dlaně nemocného, čím zmírnil 

spazmus prstů a jeho obtíže. 

Rehabilitační pracovník přikládal nemocnému ortézu na LHK s cílem 

zamezit flekčnímu držení prstů. Nemocný přikládání ortézy popisoval jako 

nepříjemný a bolestivý zážitek. Před přiložením ortézy nepředcházelo žádné 

rozcvičení. Prsty byly ztuhlé, nepoddajné. Podle slov nemocného pociťoval bolest 

vyšší intenzity podle škály č. 4, která se navyšovala, pokud měl nemocný ortézu 

přiloženou do večera.

Tento cíl hodnotím pouze jako částečně splněný. Metody bazální stimulace 

s polohováním končetiny byly efektivní. Klient pociťoval krátkodobé zmírnění 

svých obtíží. Bohužel nebyla navázána dostatečná spolupráce s personálem, která 

by přispěla ke zkvalitnění péče. Tato diagnóza zůstává u nemocného nadále 

aktuální. 
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3. Bolest pravé paty způsobená počínajícím dekubitem

Cíl následné péče:

- Nemocný bude popisovat zmírnění intenzity bolesti č. 1

- U nemocného nedojde ke zhoršení a rozvoji dekubitu

- Nemocný bude aktivně měnit polohu na lůžku

Plán péče:

- Zjistit riziko vzniku dekubitů dle Nortonové

- Zhodnotit lokalizaci, stupeň, velikost dekubitu a stav okolní kůže

- Zhodnotit stupeň intenzity bolesti

- Určit faktory zhoršující a zmírňující obtíže nemocného

- Zjistit dosavadní péči o počínající dekubitus

- Využívat metody BS k ovlivnění bolesti nemocného

- Určit celkovou hybnost nemocného

- Zajistit upravené lůžko

- Používat antidekubitální pomůcky

- Pravidelně kontrolovat postižené místo a jeho okolí

- Edukovat nemocného a personál o faktorech ovlivňující obtíže nemocného

- Edukovat nemocného o nutnosti změny polohy na lůžku (otáčení na boky)

- Edukovat nemocného o dostatečném příjmu tekutin, vhodném složení 

stravy

Realizace:

Ke zhodnocení bolesti byla využita metoda hodnocení bolesti pomocí 

obličejů symbolizující intenzitu bolesti ve zvětšeném formátu A5. Nemocný ji 

přidělil č. 2 až 3 (viz příloha č. 7). U nemocného bylo vyhodnoceno riziko vzniku 

dekubitů dle Nortonové s výsledkem 18 bodů, což představuje vysoké riziko 

vzniku dekubitů (viz příloha č. 8).
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V oblasti paty bylo zarudnutí, kůže byla suchá, okolní kůže se odlupovala. 

K ošetření zarudnutí personál používal Menalid krém. Zhoršujícím faktorem 

pro nemocného byla nešetrná manipulaci personálem. Jednalo se zejména 

o „vysouvání“ nemocného na lůžku. Tímto způsobem docházelo ke tření paty 

a zvětšení intenzity jeho obtíží. Nemocný s končetinou pohyboval minimálně. 

Nemocného jsem poučila o riziku vzniku proleženin. Informovala jsem ho 

o nutnosti změny polohy končetiny, zamezení působení tlaku a tření kůže. 

S klientem jsem prováděla nácvik aktivního polohovaní na levý bok 

(na postiženou stranu nemocného). Průběh nácviku je uveden v realizaci aktuální 

dg. č. 4. Denní příjem tekutin nemocného je 1,25 litru. Kůže je suchá, kožní turgor 

nesnížen. Doporučila jsem také zvýšený příjem tekutin, event. popíjení 

nutridrinků. O této možnosti byla informována i dcera pána.  

Ke zmírnění bolesti a ošetření dekubitu jsem prováděla 1x týdně koupel 

v mírně teplé vodě. Končetina byla ponořena v nádobě přibližně 5 minut. Koupel 

přispěla ke zvlhčení kůže, zlepšení místního prokrvení, odstranění zbytku Menalid 

krému. Poté jsem končetinu opatrně osušila. Na zarudlé místo jsem po dohodě 

s personálem aplikovala Menalid krém a na okolní suchou kůži jsem nanesla 

indiferentní krém. 

Nemocný s končetinou pohyboval minimálně. Péče fyzioterapeuta byla 

spíše zaměřena na flekční postavení prstů na LHK, proto byly nepravidelně 

prováděny cviky na dolních končetinách.  Od 1. 5. 2010 jsem s nemocným 

prováděla aktivní a pasivní cviky na DK s cílem zlepšit cirkulaci a zlepšit hybnost 

nemocného. Během návštěv jsem kontrolovala kůži nemocného a dbala, aby 

končetina byla řádně napolohována. Končetinu jsem uložila na stočený polštář 

nebo do podložního kola, tak aby nedošlo ke kontaktu kůže s lůžkem.  Lůžko 

nemocného bylo čisté, suché, vypnuté. 

Během ostatních návštěv jsem vždy dbala, aby končetina byla řádně 

napolohována. Pro podporu cirkulace krve jsem prováděla stimulující masáž 

na obou DK. Dále jsem provedla kontrolu místa postižení a místo event. ošetřila 

Menalid krémem a indiferentním krémem. 
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13. 7. 2010 byla zevní strana paty překryta sterilním krytím. 15. 7. 2010

byla provedena revize paty vrchní sestrou, která přiložila na zevní část paty 

Betadinu se sterilním krytím. Kůže v oblasti zevní strany paty byla suchá, 

odlupující. Nadále byla oblast paty ošetřována pouze Menalidem a končetina byla 

polohována. K polohování obou dvou končetin ošetřující využívali podložní kola, 

kam vkládali paty nemocného. Klíčový pracovník a vrchní sestra byly 

informovány o intervencích, které jsem prováděla.

Hodnocení:

Nemocný si pravidelně na mých návštěvách stěžoval na bolest a pálení 

paty. Klient zaujímal především polohu vleže na zádech, sám aktivně polohu 

na bok neměnil. Personál nemocného neukládal do jiné polohy.  S končetinou sám 

aktivně pohyboval minimálně. Často v lůžku chyběla podložní kola nebo v nich 

nebyla končetina umístěna. Podle hodnocení nemocného došlo po koupeli 

končetiny ke zmírnění bolesti na č. 1 až 2. Nemocný nedokázal navýšit celkový 

denní příjem tekutin. Nutridrinky nebyly nemocnému zajištěny. Dcera 

nemocnému pravidelně přinášela ovoce (banány, mandarinky), které konzumoval. 

Oblast paty byla pravidelně kontrolována a ošetřována. Cíl byl částečně splněn, 

nedošlo k rozvoji a zhoršení stupně dekubitu. Tento problém zůstal aktuálním.

3. Porucha mobility v důsledku základního onemocnění

Cíl následné péče: 

- Nemocný zvládne samostatný sed na pojízdném vozíku

- Nemocný se bude sám aktivně přetáčet na levý bok

- Bude zachována flexe v loketním kloubu na LHK

- Dojde ke zmírnění kontraktur velkých kloubů na DK

Plán péče:

- Určit celkovou hybnost nemocného

- Určit aktivity, cvičení, které nemocný provádí
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- Určit výchozí stupeň pohyblivosti v loketním kloubu LHK

- Určit výchozí stupeň pohyblivosti ve velkých kloubech DK

- Určit faktory, které negativně ovlivňují pohyblivost nemocného

- Po dohodě s fyzioterapeutem a nemocným vytvořit individuální plán

- Podporovat nemocného v provádění denních aktivit 

- Využívat metody BS ovlivňující hybnost nemocného

- Sledovat stav odpovědi na prováděné aktivity

Realizace:

Po prodělané CMP nemocný trpí levostrannou plegií. Nejčastěji zaujímá 

polohu na zádech. Aktivně sám mění polohu PHK a PDK. Pohyby PDK jsou však 

minimální. Na bok se nemocný aktivně sám nepřetáčí. Rehabilitační pracovník 

provádí s nemocným pasivní a aktivní cvičení, přikládá na LHK ortézu. 

Nepravidelně provádí nácvik sedu na lůžku se svěšenými DK z lůžka. 

Dne 10. 4. 2010 při vyšetření nemocného byla hybnost v loketním kloubu 

omezena do úhlu 70 - 80°. Končetina byla napolohována volně podél těla 

v extenčním držení. LDK je uložena v zevní rotaci v kyčelním kloubu. Lýtko měl 

nemocný vypodložené polštářem a pata byla vložena do podložního kola. 

V oblasti velkých kloubů se nacházely kontraktury. Pohyb v kolenním kloubu byl 

pomalý, ztuhlý a velmi omezený. Rehabilitační pracovník informoval pracovníky, 

aby LHK polohovaly do zvýšené polohy pomocí polštáře do flekčního držení. 

Současně byl personál upozorněn na nevhodnou polohu LDK. Doporučenou 

polohou bylo uložení LDK do vnitřní rotace kyčelního kloubu pomocí polštářů. 

Pohyb PDK je ztížen kontrakturou v kolenním kloubu. Další výskyt počínající 

kontraktury je v oblasti 2. prstu na PDK.

Pro obnovu hybnosti v loketním kloubu jsem využívala stimulující masáž 

LHK. Masáž redukovala zvýšené svalové napětí. Poté jsem navázala diatermální 

masáží, která umožnila dosáhnout lepšího postavení končetiny.  Po uvolnění 

spasmu jsem vložila do rukou nemocného speciálně upravená řídítka. Vycházela 

jsem z informace, že nemocný rád jezdil na motorce, čímž jsem znovu chtěla 
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zaktivizovat paměťovou stopu (viz příloha č. 17). Řídítka jsem vložila do obou 

rukou nemocného a prováděla pasivní cvičení na LHK a současně aktivní cvičení 

na PHK při zvedání řídítek a předpažování.  Během tohoto cvičení jsem vedla 

LHK nemocného v oblasti loketního kloubu a zároveň fixovala jeho ramenní 

kloub. Tímto způsobem jsme prováděli dvě série po 5 opakování. 

Vždy jsem dbala na správné uložení končetiny. Po ukončení cvičení, 

event. před mým odchodem jsem uložila LHK do zvýšené polohy. Končetina byla 

napolohována pomocí stočené deky, do dlaně jsem vložila polohovací míček. 

Pro obnovu hybnosti kloubů na DK jsem nejprve prováděla stimulující 

a diatermální masáž DK. Na přání nemocného jsem ke stimulaci používala krém 

značky Nivea. Aktivní a pasivní cvičení prováděl rehabilitační pracovník.

S klientem jsem zahájila nácvik aktivní změny polohy na levý bok. 

Informovala jsem ho, že pravidelné změny polohy vedou ke zlepšení jeho 

pohyblivosti a přispívají k prevenci vzniku dekubitů. Nemocného jsem seznámila 

s ovladačem od postele a funkcemi jednotlivých tlačítek. S mojí pomocí nemocný 

snížil výšku podhlavního panelu pomocí ovladače, který jsem poté umístila 

na levou postranici. LHK jsem uložila do mírné flexe v loketním kloubu, do dlaně 

jsem vložila polohovací míček. Končetina byla vypodložená polštářkem a uložená 

do mírné abdukce. LDK byla uložena v zevní rotaci v kyčelním kloubu 

a pokrčená v kolenním kloubu. Ostatní polohovací pomůcky byly z lůžka 

odstraněny. Nemocného jsem vedla, aby se PHK přitáhl k levé postranici 

a současně se na tuto stranu otáčel celým tělem. Nemocný dokázal sám přetočit 

horní polovinu těla. Dolní polovinu těla jsem nemocnému pomohla přetočit. 

Polohu jsem zajistila stočenou dekou, kterou jsem vložila mezi tělo nemocného 

a pravou postranici. Dále jsem polohovacími pomůckami chránila predilekční 

místa proti otlakům. V této poloze vydržel nemocný přibližně 10 minut. Poté 

nemocný začal pociťovat bolest LHK a poloha nebyla pro něj pohodlná. 

Dne 1. 5. 2010 byla znovu vyhodnocena hybnost v loketním kloubu LHK, 

která byla omezena na úhel 70 - 80°. I přes doporučení, byla LDK nadále 
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polohována do zevní rotace kyčelního kloubu. Nedošlo ke zmírnění kontraktur 

na DK. Pohyby v kloubech byly pro pána nepříjemné. Barva 2. prstu na PDK byla 

červeno-fialová. Prst byl ztuhlý, při pasivním pohybu bolestivý.

Pro obnovu hybnosti v loketním kloubu jsem pokračovala ve stimulující 

a diatermální masáži LHK. Po uvolnění spasmu jsem pokračovala ve cvičení 

s řídítky. Zachovala jsem dvě série cvičení po 7 opakování. Novou metodou bylo 

využití paměťové stopy, kdy jsem do postižené končetiny vložila vařečku 

s rozšířenou rukojetí. Svou levou rukou jsem pomáhala vařečku držet v ruce 

nemocného. Druhou končetinou jsem podepírala loketní kloub nemocného 

a prováděli jsme pasivní pohyby. V květnu nemocný souhlasil s nácvikem péči 

o svou hygienu. Během níž jsem prováděla asistovanou péči, která také 

podporovala hybnost HK nemocného (viz realizace diagnózy č. 1).

Pro uchování hybnosti v kolenním kloubu LDK jsem pokračovala 

ve stimulující a diatermální masáži a pasivními cviky jednotlivých částí končetiny 

od prstů ke kyčelnímu kloubu. Masáže jsem na přání nemocného modifikovala 

žínkami s teplou vodou. Pro zmírnění postavení kyčelního kloubu v zevní rotaci 

jsem končetinu polohovala do vnitřní rotace. Jako oporu jsem používala stočenou 

deku a polštář, které jsem vkládala mezi postranici a končetinu nemocného. 

Na PDK jsem zahájila po stimulující masáži aktivní a pasivní cvičení. Ošetřující 

personál byl upozorněn na kontrakturu 2. prstu. Pánovi jsem vysvětlila možnou 

příčinu výskytu kontraktury a nutnosti samostatného pohybu PDK.

Během mých návštěv zaujímal klient polohu na zádech se zvýšeným 

podhlavním panelem. Nemocný často neměl na dosah ruky ovladač postele 

a nedokázal jej používat. Nemocný sám aktivně polohu na levý bok neměnil, 

proto jsem pokračovala v nácviku polohování. Nemocnému byl zopakován postup 

změny polohy.  Nemocný se PHK přitáhl k levé postranici a současně se dokázal 

přetočit na tuto stranu celým tělem. Polohu klient dokázal sám udržet. 

30. 5. 2010 byl nemocný přesunut na pojízdný vozík pomocí zvedáku. 

Kontraktury velkých kloubů na LDK neumožnily nemocnému fyziologické držení 
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končetiny. Končetina byla v zevní rotaci v kyčelním kloubu a přepadávala 

z vozíku. Končetinu se nepodařilo uložit do vnitřní rotace. Pouze se podařilo 

uložit chodidlo na stoupačku pojízdného vozíku a flexe v kolenním kloubu. 

Pro udržení této polohy a zajištění bezpečnosti klienta jsem použila pásky 

na suchý zip. LHK byla vypodložena polštáři a uložena do flexe loketního kloubu.

Dne 5. 6. 2010 byl stupeň pohyblivosti v loketním kloubu v mezích 80 -

90°. Pohyblivost kloubů na LDK se nemění. Pro obnovu hybnosti v loketním 

kloubu jsem nadále využívala stimulující a diatermální masáže. Byla střídána 

cvičení s řídítky a pasivními cvičení pomocí vařečky. Pokračovala jsem ve cvičení 

na DK. Nácvik polohování na levý bok byl prováděn nepravidelně, protože jej 

nemocný vnímal jako nepříjemný a nepřínosný. Rehabilitační pracovník se 

soustředil na péči o LHK.

Během posledních tří měsíců byl nemocný třikrát přesunut znovu 

na pojízdný vozík pomocí zvedáku. Bohužel držení končetin se nezměnilo. 

Po přesunu na pojízdný vozík jsem s klientem jela na společenskou místnost. 

Zde jsme např. vytvářeli pudinkový dost s ovocem a piškoty, pomazánky. Během 

těchto činností jsem se snažila co nejvíce zaktivizovat nemocného. Prováděla 

jsem pasivní pohyby s postiženou končetinou např. při máčení piškotů v kávě, 

pokládání pokrájeného ovoce do misky aj (viz realizace diagnózy č. 5).

Hodnocení:

Po dvou měsících byla obnovena hybnost v loketním kloubu v mezích 80

- 90°. Podle subjektivního hodnocení klienta došlo ke zmírnění obtíží při pohybu 

s postiženou levou končetinou. Personál nerespektoval veškerá doporučení 

správného polohování končetin. Pouze někteří pracovníci polohovali LHK 

do zvýšené polohy. 

LDK byla však neustále ukládána do zevní rotace v kyčelním kloubu. 

Kontraktury ve velkých kloubech na DK se nepodařilo zmírnit. Při většině svých 

návštěv jsem viděla klienta sesunutého na lůžku a PDK se opírala o pelest postele. 
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Nemocný sám aktivně polohu na lůžku neměnil. Při mých návštěvách 

zaujímal polohu na zádech se zvýšeným podhlavním panelem. Nemocný 

nedokázal snížit podhlavní panel pomocí ovladače. Tyto faktory negativně 

ovlivnily polohování nemocného na levý bok. K napolohování na pravý bok 

tzn., na nepostiženou stranu bylo třeba minimálně dvou osob. Podle získaných 

informací k přetáčení na boky docházelo pouze během hygieny a výměny 

plenkových kalhotek. Během těchto činností klient aktivně spolupracoval

Na vozík byl klient přesunut celkem 4x. Celkový počet přesunů na vozík 

byl negativně ovlivněn zatížením pracovníků. Část personálu navíc neuměla 

zacházet se zvedákem. Poslední přesun na pojízdný vozík proběhl 31. 8. 2010. 

Nemocný nedokázal pokrčit LDK v kolenním kloubu, postavit plosku nohy 

na stupadlo vozíku. Končetina byla v zevní rotaci v kyčelním kloubu 

a přepadávala z vozíku. Po 30 minutách na vozíku vnímal nemocný sed bolestivě. 

Cíl považuji za nesplněný. Nemocný zaujímal polohu na zádech a sám se 

aktivně nepřetáčel na levý bok. Nedošlo ke zkvalitnění sedu nemocného 

na pojízdném vozíku.

4. Dezorientace v důsledku nedostatku aktivit a sociálního kontaktu

Cíl následující péče:

- Nemocný bude mít dostatečné množství aktivit

- Nemocný se bude aktivně zúčastňovat aktivit (cvičení, četba, malba, 

prohlížení obrázků aj.)

- Nemocný bude orientován v místě a čase

Plán péče:

- Zjistit stupeň vědomí pomocí Glasgow Coma Scale (GCS)

- Vyhodnotit test kognitivních funkcí (MMSE)

- Vytvořit pomůcky zajišťující nemocnému orientaci v místě a čase
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- Zajistit nemocnému individuální aktivity podle jeho přání (četba, malba, 

prohlížení obrázků, cvičení aj.)

Realizace:

Glasgow Coma Scale u klienta je 14 bodů, což představuje lehkou 

poruchu vědomí (viz příloha č. 12). K rozpoznání datu a dnů má nemocnému 

pomoci kalendář od rodiny. Ten je umístěn u televize a je napsán písmeny, který 

nemocný ani při použití brýlí a lupy nevidí. Časově se klient orientuje režimem 

domova seniorů. Byl proveden test kognitivních funkcí s výsledkem 19 bodů, 

který představuje středně těžkou kognitivní poruchu (viz příloha č. 14). 

Pro orientaci času jsem se snažila dodržovat dobu svých návštěv, které nejprve 

probíhaly o víkendu. Od června jsem pána navštěvovala v pondělí, ve středu 

a v sobotu. Pro lepší orientaci jsem vytvořila ve spolupráci s pánem „týdenník“. 

Každý den je symbolizován obrázkem, který si nemocný pod názvem dne 

představí (viz příloha č. 18). Tyto karty jsem pánovi ukazovala při každé své 

návštěvě a on mi podle obrázku řekl, který je den. „Týdenník“ jsem položila 

na komodu do zorného pole nemocného. Požádala jsem personál, zda by otáčeli 

jednotlivé karty a informovali pána, jaký je den. 

Aktivity jsem zvolila podle stavu nemocného, jeho autobiografie a přání. 

Před zahájením činností jsem zavřela pokoj a vypnula, event. zeslabila zvuk 

televize, aby se nemocný mohl více soustředit. Nemocného jsem posadila do sedu 

na lůžku. Činnost jsem zahájila masážemi HK, které byly modifikovány. 

Od května jsem s klientem prováděla aktivní a pasivní cviky na končetinách. 

Činnosti, které následovaly po rozcvičení, závisely na přání a stavu klienta. 

Od května zejména ve středu jsem s nemocným prováděla nácvik hygienické péče 

s cílem podpořit jeho soběstačnost. 

Ve zvětšeném formátu jsem nemocnému přehrávala obrázky na počítači. 

Jednalo se převážně o obrázky města Tábor, Bechyně a jejich okolí, motorky 

a auta, které klient v minulosti vlastnil. Tímto jsem u nemocného vyvolala řadu 

vzpomínek na události, příhody a využila tak reminiscenční terapie. Dcera 
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nemocného přinesla fotografie (převážně černobílé). K jejich prohlížení používal 

klient brýle a lupu, přesto některé fotografie špatně viděl. Z fotografií 

a zvětšených obrázků jsem chtěla vytvořit nástěnku, nemocný ale tuto možnost 

odmítl. Dále jsem s nemocným poslouchala hudbu a četla knihu podle jeho přání.

Abych zaujala nemocného, zajistila jsem jeho přesun na pojízdný vozík. 

Poté jsem klienta zavezla na společenskou místnost. Zde jsme společně vytvořili 

pudinkový dort, jednohubky, krájeli ovoce aj. Vše bylo děláno cíleně s využitím 

autobiografie nemocného a jeho přání. Klient o této aktivitě byl dopředu 

informován a sám jmenoval recept a jednotlivé ingredience na jejich přípravu. 

Při jejich vyhotovování jsem využila asistované péče a pasivních pohybů. Takto 

s mojí pomocí LHK přidržovala např. prkénko, kousky rohlíku, zatímco nemocný 

pravou končetinou (tedy nepostiženou končetinou) krájel ovoce, mazal kousky 

rohlíku aj. 

Nemocný rád relaxoval malbou, kvalitní obrazy také prodával. Proto jsme 

se pokusili také o nácvik malby. Nemocný zaujímal polohu vsedě na lůžku. 

K malování používal brýle a lupu, kterou jsem mu přidržovala. Přesto nemocný 

špatně viděl barvy. K malbě jsem přinesla silné lihové fixy, na které klient nebyl 

zvyklý, a proto kreslení mu dělalo značné potíže. Přesto se klient alespoň pokusil 

o nákres. Nemocný kresbu nikdy nedokončil. Vždy však řekl, co chtěl zobrazit 

a barvitě popisoval detaily. Některé obrazy jsou vyobrazeny v příloze č. 19.

Oblíbenou aktivitou byla v závěrečných návštěvách četba knihy. 

Oblíbeným autorem nemocného je Karel May. Četli jsme soubor povídek 

s názvem „ Pouští a prérií“. Pokud byla povídka příliš dlouhá, nemocný se přestal 

soustředit a usínal. Dlouhé povídky jsem proto četla po jednotlivých kapitolách. 

Před četbou další části knihy mi klient s mojí pomocí vylíčil obsah přečtené 

minulé povídky event. kapitoly. Nejvíce si pamatoval prostředí a děj. 
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Hodnocení:

18. 8. 2010 byl výsledek MMSE 20 bodů, což značí zlepšení kognitivních 

funkcí. Tato hodnota však stále představuje středně těžkou kognitivní poruchu 

(viz příloha č. 15). Výsledek GCS byl 15 bodů (viz příloha č. 13). Nemocný však 

zůstal dezorientovaný v čase. Při návštěvách jsem zjistila, že nedošlo k otáčení 

karet tzv. týdenníku. 

Nemocný byl klidný, spolupracoval, aktivně se zúčastňoval aktivit. 

S náplní mých návštěv byl spokojený. Podle jeho slov ho jednotlivé činnosti 

bavily a byl rád, že se s ním něco dělá. Podle slov jednoho spoluuživatele se 

nemocný často vyptával, kdy přijdu a na mé návštěvy se těšil. Nemocnému se

zlepšila zejména paměť. Byl schopný s mou pomocí reprodukovat přečtené 

ukázky z knihy, během ukázek obrázků si klient úspěšně rozvzpomínal na události 

aj. 

6. Inkontinence moče a stolice související se základním onemocněním

Cíle následné péče:

- Nemocný bude v suchu a čistotě 

- Nedojde k poškození kožního krytu související s inkontinencí

Plán péče:

- Určit typ inkontinence moče a stolice 

- Zjistit příjem tekutin nemocného

- Zjistit frekvence vyprazdňování nemocného

- Zjistit způsob hygienické péče a péče o vyprazdňování 

- Zajistit zvýšenou péči o genitálie

- Edukace nemocného o dostatečné hydrataci

Realizace:

Nemocný je trvale inkontinentní. Nucení na močení a stolici nepociťuje. 

10. 4. 2010 si nemocný stěžoval na pálení a řezání při močení. Od personálu jsem 
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se dozvěděla, že k vyprazdňování stolice dochází zpravidla 3x  za týden. Pokud 

nedochází k defekaci, je nemocnému podána Lactulóza. Barva stolice je 

fyziologická, bez patologických příměsí. Mezi používané pomůcky patří plenkové 

kalhoty a absorpční podložky k ochraně lůžka. Jiné možnosti vyprazdňování 

nebyly nemocnému poskytnuty, např. vyprázdnění na podložní míse.  K výměně 

plenkových kalhotek dochází zpravidla 3 - 4x za 24 hodin. Podle slov nemocného 

pozná, když dojde k vyprázdnění. Kvůli potřebné výměně a ošetření nemocný 

nepřivolává personál, čeká až na jejich příchod. Podle zdravotnické dokumentace 

se v minulosti u nemocného vyskytla močová infekce. Denní příjem tekutin je cca 

1,25 litru.

Během každé výměny plenkových kalhotek prováděl personál hygienu 

genitálu. K hygieně užíval navlhčenou žínku (na jednorázové použití) a čistící 

pěnu. Ošetřující současně kontroluje stav kožního krytu. Podle potřeby se 

aplikoval Menalid krém do oblasti genitálií. Absorpční podložky k ochraně lůžka 

se standardně vyměňovaly v pátek během koupele klienta, dále podle potřeby. 

Během svých návštěv jsem kontrolovala, zda není potřeba výměny 

plenkových kalhotek a hygieny genitálií. Před uložením nemocného na pojízdný 

vozík jsem zajistila hygienu a výměnu plenkových kalhotek. 

Klienta jsem poučila o nutnosti zvýšení celkového příjmu tekutin a změně 

jejich skladby. Během mé návštěvy nemocný vypil přibližně 250 ml tekutin. 

Jednalo se převážně o čaj event. kávu. Současně jsem nemocného upozornila, 

aby signalizačním zařízením informoval personál o nutné potřebě výměny 

plenkových kalhotek.

Hodnocení:

Nemocný si inkontinenci plně uvědomuje. Vyslovil přání, že by se rád 

vyprazdňoval na klozetu. Defekaci a odchod moči necítí. Podle slov 

spoluuživatele nemocný nevyužíval signalizačního zařízení, aby přivolal personál 

k případné výměně plenkových kalhotek. 
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V červenci došlo ke zhoršení obtíží nemocného při močení. Nemocný si 

stěžoval na intenzivní pálení, řezání při močení. Nemocnému byla proto odebrána 

moč na K + C s pozitivním výsledkem. Od 27. – 30. 7. 2010 byla klientovi 

nasazena antimikrobionální léčba (Gyrablock 400 mg 1 – 0 – 1). Pán vypije stejné 

množství tekutin (1,25 l) převážně nealkoholického piva a čaje.  1. 8. 2010 došlo 

ke zmírnění obtíží nemocného. Antimikrobionální terapie už nebyla indikována. 

Vyprazdňování stolice bylo pravidelné. U klienta nedošlo k poruše 

kožního krytu. Oblast genitálií byla ošetřována Menalid krémem. U nemocného 

nedošlo k výskytu dekubitů v oblasti sakra. 18. 8. 2010 byl znovu vyhodnocen test 

rizika vzniku dekubitů podle Nortonové s výsledkem 18 (viz příloha č. 9). Tento 

cíl považuji za částečně splněný

7. Svědění způsobené výsevem psoriasis

           (tato diagnóza byla stanovena 5. 6. 2010)

Cíl následné péče: 

- Nemocný bude popisovat zmírnění obtíží (svědění)

- Nedojde k poruše integrity kožního krytu při škrábání „ svědivých“ míst

Plán péče:

- Zhodnotit stav kůže

- Určit místo výsevu

- Zajistit péči o kůži

- Zajistit zvýšenou hygienickou péči

- Informovat nemocného o faktorech ovlivňující jeho obtíže 

Realizace:

5. 6. 2010 došlo k výsevu lupénky v podobě zarudlých ploch 

s odlupujícími šupinkami v oblasti obličeje, uší a vlasů. Klient si stěžoval 

na svědění. Okolní kůže byla suchá. K ošetření vlasaté části používal personál 

přípravek Polytar během celkové koupeli, tedy 1x týdně. Zvukovod byl ošetřován 
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přípravkem Diprosalic 1x denně během ranní hygieny. Po hygieně byl na obličej 

nanesen indiferentní krém. 

Během návštěv jsem s nemocným prováděla nácvik hygienické péče 

obličeje, čímž se zvýšila její frekvence a kvalita. Pravidelně jsem kontrolovala 

ložiska a obtíže nemocného. Podle potřeby jsem nemocnému aplikovala 

indiferentní krém na obličej. Nemocného jsem informovala o nutnosti zvýšit 

denní příjem tekutin. Aktivně jsem nemocnému nabízela tekutiny. Dalším 

účinným doporučením byly teplé koupele, pravidelné užívání krémů, užívání 

multivitaminových přípravků. Tyto preparáty mohou zabraňovat rozpadu buněk, 

mají protizánětlivý účinek a podporují hojení. Doporučila jsem nemocnému, 

aby při výběru chodů z jídelníčku preferoval zejména ryby.

Hodnocení:

Po hygieně a aplikaci indiferentního krému popisoval nemocný zmírnění 

obtíží. Nedošlo k poškození kožního krytu. Klient má na své komodě uložen 

Celaskon Vitamin C, B-komplex Zentiva. Tyto preparáty nemocnému nebyly 

během výsevu podávány. Důvodem nepodávání bylo, že přípravky nebyly 

indikované lékařem. Současně nebylo zajištěno vyšetření kožním lékařem 

a nebyla ordinována nová medikace (např. antihistaminika, kortikoidy). Celkový 

příjem tekutin nemocného se nezvýšil, činil 1,25 litru. Při kontrole nabídky 

jídelníčku měl klient pouze dvakrát možnost si vybrat rybu. Konkrétně se jednalo 

o rybí filé, které nemocný odmítl. 15. 7. 2010 nemocný přestal popisovat svědění. 

Kůže v oblasti obličeje a vlasaté části byla suchá, šupinatá, odlupující. 20. 8. 2010

byl nemocný bez výsevu.



81

3.5.2. Potenciální ošetřovatelské diagnózy

1. Potenciální riziko pádu v důsledku poruchy hybnosti

Cíl následné péče:

- U nemocného nedojde k pádu

Plán péče:

- Zjistit riziko pádu u nemocného

- Zajistit pomůcky k prevenci pádu

- Zajistit bezpečnou polohu nemocného

- Zajistit dostatečný počet personálu během přesunu nemocného z lůžka

- Informovat nemocného o svém riziku vzniku pádu

- Zajistit bezpečné prostředí pokoje a lůžka

Realizace:

U nemocného byl proveden test rizika pádu s hodnotou 7 bodů (viz příloha 

č. 5). Nemocného jsem informovala o riziku vzniku pádu a opatření zabraňující 

pádu. Při přesunu klienta na vozík jsem vždy vyžadovala pomoc dalších 

pracovníků. Nemocného jsme přesouvali pomocí zvedáku, ve kterém byl 

nemocný zajištěn před pádem. Na vozíku jsem zajistila bezpečnou polohu pomocí 

polštářů a bezpečnostních pásků kolem pasu nemocného a DK. Klienta jsem 

na vozíku nenechávala samotného, vždy byl pod dohledem jiného pracovníka, 

pokud jsem nemohla být přítomna. Během práce na lůžku byla vždy minimálně 

jedna postranice zvednutá. Před mým odchodem jsem vždy zkontrolovala, zda je 

zabezpečená postel (kolečka a postranice).

Hodnocení:

U nemocného nedošlo k pádu.
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2. Potenciální riziko vzniku močové infekce v důsledku inkontinence a 

mobility 

Cíl následné péče:

- Nemocný bude v suchu a čistotě 

- Nemocný nebude jevit známky infekce močových cest

- Nemocný nebude pociťovat obtíže při močení (pálení, řezání)

Plán péče:

- Určit typ inkontinence moči a stolice 

- Zjistit příjem tekutin nemocného

- Zjistit frekvence vyprazdňování nemocného

- Zjistit způsob hygienické péče, péče o vyprazdňování 

- Zajistit zvýšenou hygienickou péči

- Zajistit zvýšenou péči o genitálie

- Edukace nemocného o dostatečné hydrataci

- Sledovat subjektivní potíže nemocného

- Sledovat TT nemocného

Realizace:

Nemocný je trvale inkontinentní. 10. 4. 2010 si pán stěžoval na pálení 

a řezání při močení. Naměřená tělesná teplota nemocného byla 36, 6 °C.  Personál 

pravidelně nesledoval TT. Nemocný necítí nucení na močení a odchod moče. 

Podle slov nemocného pozná, když dojde k mikci. Kvůli potřebné výměně 

a ošetření nemocný nepřivolává personál, čeká na jejich příchod. 

Podle zdravotnické dokumentace se v minulosti u pána vyskytla močová infekce. 

Denní příjem tekutin je cca 1,25 litru. Výměna plenkových kalhotek probíhá 

zpravidla 2 - 3x denně. Během ní prováděl personál hygienu genitálu a kontrolu 

kožního krytu. Podle informací personálu měla moč jasně žlutou barvu.

Během svých návštěv jsem dbala, aby nemocný byl v suchu a čistotě.  

Klienta jsem poučila o nutnosti zvýšení celkového příjmu tekutin a změně jejich 
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skladby. Během své návštěvy pán přibližně vypil 250 ml tekutin. Jednalo se 

převážně o čaj event. kávu. Současně jsem pána upozornila, aby signalizačním 

zařízením informoval personál o nutné potřebě výměny plenkových kalhotek.

Hodnocení:

Nemocný si inkontinenci plně uvědomuje. Podle slov spoluuživatele pán 

nevyužíval signalizační zařízení, aby přivolal personál k případné výměně 

plenkových kalhotek. Celkový příjem tekutin nemocný nenavýšil. 

26. 7. 2010 si nemocný stěžuje na zhoršení obtíží při močení. 

Tato diagnóza se stává aktuální. Nemocný si stěžoval na intenzivní pálení a řezání 

při močení. Nemocnému byla proto odebrána moč na K + C s pozitivním 

výsledkem. Od 27. – 30. 7. 2010 byla nemocnému nasazena antimikrobionální 

léčba (Gyrablock 400 mg 1 – 0 – 1). Nemocný se cítil unaven, naměřená TT činila 

37,1 °C.  Nemocný vypije stejné množství tekutin převážně nealkoholického piva 

a čaje. V akutním stadiu měl nemocný klid na lůžku, nemocného jsem 

nezatěžovala náročnými aktivitami. 1. 8. 2010 došlo ke zmírnění obtíží 

nemocného. Antimikrobionální terapie již nebyla indikována. Tento cíl považuji 

za nesplněný.
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3. 6. Psychologie nemocného

Závažné onemocnění způsobuje nemocnému obrovskou somatickou 

a psychickou zátěž. Zátěží je nejenom samotné onemocnění, ale také režim, léčba 

a následky s ním spojené. Reakce na zátěž je podmíněna osobností nemocného, 

jeho věkem, odolností vůči zátěži, zázemím, motivačními faktory aj. 

Po seznámení s diagnózou prochází člověk několika fázemi, které popsala 

americká lékařka Elizabeth Kübler-Rossová. Popisuje 5 fází, během nichž člověk 

prožívá smutek a zabývá se tragédií.

1. Fáze popření, izolace - Nemocný nepřijímá diagnózu, popírá skutečnost, 

že je nemocný. Tato fáze slouží jako obranný mechanismus, při kterém 

nemocný zmobilizuje své síly a zmírňuje negativní účinky při sdělení 

diagnózy. V této fázi je důležité navázat kontakt s nemocným a získat si 

jeho důvěru. 

2. Fáze agrese - Po připuštění onemocnění nastupují pocity zlosti, nenávisti, 

vztek a pláč nemocného. Často si klade otázku: „ Proč zrovna já?“. Svůj 

hněv obrací ke svému okolí. Vhodnou reakcí na tuto fázi je umožnit 

odreagování nemocnému. Personál by měl být trpělivý a tolerantní 

při jednání s nemocným.

3. Fáze smlouvání - Nemocný chápe, že má vážný problém. Uvažuje 

o smyslu života, jak naplnit zbývající čas. Touží po prodloužení života 

nebo období stráveném bez bolesti. I v této fázi by měl být personál 

trpělivý a motivovat nemocného, aby vytrval v dosavadní léčbě.

4. Fáze deprese - Onemocnění zhoršuje zdravotní stav nemocného. Nemocný 

bývá psychicky zesláblý, smutný nad ztrátou zdraví a nových možností. 

Situací bývá zasažena celá rodina. Vhodnou reakcí je naslouchání 

nemocného, podpora komunikace a kontaktu s rodinou.

5. Fáze smíření - Nemocný se smiřuje se svým zdravotním stavem. Není 

deprimován a necítí zlost vůči okolí. Snaží se žít nejlepším způsobem 
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života. Do této konečné fáze se nemusí zdaleka dostat každý nemocný. 

Personál by měl poskytnout nemocnému blízkost rodiny.

Jednotlivé fáze jsou za sebou seřazeny tak, jak přichází. Vždy však nemusí 

být zachovalý sled jejich pořadí. Některé fáze se mohou opakovaně vracet nebo se 

mohou vzájemně prolínat. Spolu s nemocným prochází těmito fázemi také rodina. 

Určí-li ošetřující, v jaké fázi se nemocný nachází, umožní mu nemocnému 

porozumět a navázat s ním kontakt. (Kutnohorská, 2007, s. 72 - 74; 

Umírání [online])

Reakce nemocného 

O své diagnóze se nemocný dozvěděl v táborské nemocnici 

na neurologickém oddělení. Nemocný byl hospitalizován 11 dní po pádu 

v koupelně. Uvádí, že měl silné bolesti hlavy. Nepřipouštěl si, že by příčinou pádu 

mohlo být závažné onemocnění.  

Po sdělení diagnózy byl nemocný úzkostný, svoje pocity nikomu 

nesvěřoval. Měl strach ze svého konečného zdravotního stavu. Do té doby byl 

klient plně soběstačný. V nemocnici byl v minulosti již hospitalizován, proto mu 

nedělalo problémy si zvyknout na řád a chod oddělení. Jako zátěž popisoval 

nemožnost pohybovat levou polovinou těla a inkontinenci. Dcera ho navštěvovala 

nepravidelně. Na jiné návštěvy si nemocný nevzpomíná.

Nadějí pro zlepšení zdravotního stavu byl překlad na oddělení následné 

péče v táborské nemocnici. Podle svých slov se klient nikdy nevzdává, proto se 

snažil s pracovníky spolupracovat. Za necelý měsíc byla však rehabilitace 

s neúspěchem ukončena. Nemocnému byl zajištěn překlad do domova seniorů 

v Bechyni. Tuto situaci vnímal jako stresující. Překlad odmítal, podle svých slov 

nechtěl být v „babinci“.  Zatěžkávající byl pro nemocného nepravidelný kontakt 

se svou rodinou a známými. V domově seniorů se pokračovalo v rehabilitaci. 

Klient uvádí, že se mu veškerá práce zdála zbytečná, a proto odmítal aktivně 

spolupracovat. 
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Pobyt v domově seniorů byl komplikován nutnou hospitalizací nejprve 

na interním oddělení a následně na jednotce intenzivní péče. Nemocný měl strach, 

že se jeho zdravotní stav zhorší. Sám nemocný řekl: „ Bál jsem se, že je to můj 

konec.“

Vidinu lepší budoucnosti měl nemocný po stabilizaci stavu a překladu 

do domova seniorů XY. Překlad byl zajištěn rodinou nemocného, která ho 

pravidelně navštěvuje. Nemocný nezná město a okolí, kde se domov seniorů XY 

nachází, brzy si však zvykl na zdejší pobyt. Během prvního seznámení na mě 

nemocný působil negativisticky a apaticky. K využívání metod bazální stimulace 

byl zpočátku nedůvěřivý a pochyboval, že by nějaká činnost mohla zmírnit jeho 

obtíže. Klient nebyl příliš komunikativní, odpovídal jednoduchými větami. 

Pravidelnými návštěvami si zvykl na mou přítomnost a začal aktivně 

spolupracovat. Později se nemocný svěřoval o svých pocitech a osobních věcech. 

Svůj stav vnímá jako osud a přijal jej jako součást svého života

.  
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3. 7. Edukace

„Dnešní medicína klade stále větší důraz na zapojení pacienta do své 

léčby.“ (Venglářová, 2006, s. 31) Je proto důležité, aby ošetřující byli schopni 

předat potřebné informace nemocnému a jeho rodině. Hlavním významem 

edukace je zlepšení kvality života jedince nebo skupiny.  Umožňuje předat 

nemocného potřebné informace, pochopit podstatu jeho obtíží, podpořit ho, 

pomoci mu zvládnout strach aj. To vše vede ke zvýšení kvality ošetřovatelské 

péče a současně k zapojení nemocného event. jeho rodiny do léčby. 

Výsledek edukace je podmíněn celkovým stavem nemocného, jeho 

schopností se učit, motivací, věkem aj. Dalšími předpoklady je osobnost, 

zkušenosti, vědomosti edukátora a prostředí, kde edukace probíhá. Cíl edukace 

vychází z potřeb nemocného. Edukace by měla být cílená, plánová, jasná, 

podstatná a nepřetržitá. Při přípravě edukačního rozhovoru je nutné zvážit jeho 

načasování. Je nutné brát ohled na psychický stav nemocného a jeho případnou 

únavu. Dále je třeba zajistit patřičné soukromí k rozhovoru a posoudit, zda sám 

edukátor má dostatek času na zodpovězení otázek nemocného.  „Je naprosto 

nepřípustné odbýt nemocného brožurkou nebo návodem.“ (Venglářová, 2006, 

s. 31) Vždy je nutné dbát na trpělivý přístup podpořený názornou ukázkou 

a pochvalou nemocného. V závěru rozhovoru se potřebné informace shrnout 

a ověřuje se, zda nemocný vše správně pochopil. (Venglářová, 2006, s. 31)

Edukace nemocného

Při překladu nemocného do domova seniorů XY byl klient s rodinou 

seznámen s domácím řádem DS, chodem jednotky, vybavením pokoje, možnosti 

využití kompenzačních pomůcek. Současně byly poskytnuty informace 

o stravování, době návštěv, poskytování zdravotních, ošetřovatelských 

a sociálních služeb. Po vyšetření ústavním lékařem byl nemocný a rodina 

informována o léčbě, rehabilitační péči a režimu nemocného. 

Před první návštěvou nemocného jsem byla informována vrchní sestrou 

se zdravotním stavem nemocného. Současně mi bylo umožněno nahlédnout 
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do zdravotnické dokumentace. Během prvního setkání s nemocným jsem se 

představila a seznámila ho s náplní a účelem mých návštěv. Nemocnému jsem 

poskytla základní informace o metodách bazální stimulace. Z rozhovoru 

s nemocným jsem získala cenné informace o jeho obtížích a zdravotních 

problémech. Abych získala důvěru a přesvědčila nemocného o přínosu bazální 

stimulace, ukázala jsem mu pomůcky, provedla u něj stimulující a diatermální 

masáž končetin. Navrhla jsem nemocnému aktivity a činnosti, které by byly 

prováděny během mých návštěv. Ujistila jsem ho, že veškeré činnosti budou 

podřízeny jeho přání a celkovému stavu. Po získání souhlasu nemocného, jsem 

navázala kontakt s rodinou. Pro rodinu jsem vytvořila informační leták a během 

osobního kontaktu jsem poskytla potřebné informace.

V průběhu návštěv jsem poskytovala informace nejenom nemocnému, 

jeho dceři, ale také personálu. Některá doporučení jsem sestavila ve spolupráci 

s rehabilitačním pracovníkem. Klient byl vždy seznámen s činnostmi a aktivitami, 

které měly následovat další den. V úvodu jsem nemocnému poskytla informace 

o potřebných pomůckách, postupu a přínosu dané intervence. Edukace probíhala 

verbální formou doplněná o ukázku obrázku, pomůcek a postupu. Vždy jsem 

ověřovala, zda mi nemocný rozuměl a vyžadovala jsem, aby mi informace 

zopakoval.

Oblast edukace:

1.        Výživa a metabolismus

Upozornila jsem nemocného, aby zvýšil denní přísun tekutin jako prevenci 

vzniku infekce močových cest a také vzniku močových kamenů. V minulosti se 

u nemocného již vyskytly močové infekce, bylo tedy nutné navýšit denní příjem 

tekutin a změnit jejich složení. Doporučila jsem mu, aby snížil příjem 

nealkoholického piva a nahradil je jinou tekutinou např. čajem event. ochucenou 

vodou. Vzhledem k riziku vzniku dekubitů a pozdějšímu výskytu výsevu psoriasis 

bylo důležité, aby kůže byla dostatečně hydratována. V prevenci dekubitů jsem 
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upozornila personál a dceru nemocného na možnost sippingu. Dalším 

doporučením bylo užívání multivitaminových přípravků, které mohou zabraňovat 

rozpadu buněk, mají protizánětlivý účinek a podporují hojení. Dalším 

doporučením byla preference ryb při výběru chodů. 

2.         Vylučování

Nemocného jsem poučila o možnosti poruchy kožního krytu v důsledku 

inkontinence a současné imobilizace klienta. Nemocnému jsem vysvětlila, 

že dlouho působící tlak a dráždění kůže může vést k jejímu poškození. 

Informovala jsem ho, že je nutné měnit polohu na lůžku. Nemocný by měl být 

v suchu a čistotě, aby nedošlo ke dráždění a poškození kůže. Proto jsem klienta 

upozornila, aby signalizačním zařízením informoval personál o nutné potřebě 

výměny plenkových kalhotek.

3.        Aktivity a cvičení

Nemocný byl poučen o intervencích, které vedly k podpoře a zlepšení jeho 

hybnosti. Ve spolupráci s rehabilitačním pracovníkem jsem stanovila doporučení, 

se kterými byli také seznámeni ošetřující. Doporučenou polohou LHK byla 

zvýšená poloha pomocí polštáře ve flekčním držení, do dlaně nemocného byl 

vkládán polohovací míček. Současně byli ošetřující informováni o nevhodné 

poloze LDK. Doporučenou polohou bylo její uložení do vnitřní rotace kyčelního 

kloubu pomocí polštářů. Nemocnému jsem vysvětlila podstatu a význam masáží, 

cviků, které jsem prováděla. Aby bylo dosaženo maximální možné hybnosti 

a předešlo se zmírnění komplikací, upozornila jsem ho na nutnost aktivního 

pohybu a pravidelného cvičení. Před nácvikem sebepéče, tvorbě pokrmů jsem 

nemocnému vysvětlila postup, seznámila jsem ho s pomůckami. Před samotným 

zahájením jsem vyžadovala, aby nemocný postup zopakoval, event. vyjmenoval 

pomůcky.
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4.         Vnímání, poznávání

Nemocného jsem seznámila s vhodnými pomůckami, např. barevný 

kapsář, nástěnka s fotografiemi, oblíbenými obrázky, týdenník, polohovací 

pomůcky. Informovala jsem ho o technice hodnocení bolesti. Vysvětlila jsem mu 

příčinu bolesti LHK, tzn. spazmu prstů. Doporučila jsem mu úlevovou polohu 

a metody, které vedly ke zmírnění jeho obtíží. Úlevovou polohou byla 

vypodložená končetina s mírnou flexí loketního kloubu, v dlani je vložen 

polohovací míček. Využívanými intervencemi byla stimulující a diatermální 

masáž, vodní lázeň. Nemocného jsem jednotlivé techniky vysvětlila a názorně 

předvedla jejich význam. Dále jsem klienta informovala o příčině bolesti PDK, 

tedy o počínajícím dekubitu. Upozornila jsem na nutnost pravidelné kontroly 

místa, ošetřování zarudlého místa a okolí, polohování a aktivního pohybu.  
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4. ZÁVĚR

Cílem mé práce bylo komplexně zpracovat případovou studii nemocného 

s cévní mozkovou příhodou. Současně jsem chtěla popsat následnou 

ošetřovatelskou péči, která byla poskytována v rezidenčním zařízení. V mé práci 

také poukazuji na možnosti využití metod bazální stimulace v základní 

ošetřovatelské péči. 

Nemocného jsem navštěvovala dobrovolně ve svém volném čase. Péče 

o nemocného byla dokumentována v období od 10. 4. do 31. 8. 2010. 

Ošetřovatelská péče nemocného byla rozsáhlá a poměrně náročná. Ošetřovatelské 

diagnózy, které jsem u pána stanovila, vyžadovaly však pravidelné provádění 

intervencí a dobrou spolupráci s ošetřujícím personálem. Většiny stanovených 

cílů, proto nebylo dosaženo. Prognóza je vzhledem k onemocnění, věku 

nemocného a poskytované péči nepříznivá. Přesto jsem u nemocného 

zaznamenala některá zlepšení jeho stavu. 

Vypracováním této práce jsme měla možnost poznat, jak je důležitá kvalita 

poskytované péče o chronicky nemocné. Zpracováním tohoto tématu jsem 

současně získala vědomosti a znalosti této problematiky.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

a. arteria

ACI arteria carotis interna

ADL Barthelův test základních všedních činností

AH arteriální hypertenze

aPTT aktivovaný parciální tromboplastinový čas

ATP adenosintrifosfát

cAMP cyklický adenosinmonofosfát

BMI body mass index

BS bazální stimulace

CBF stálý mozkový průtok

cm centimetr

CMP cévní mozková příhoda

CNS centrální nervová soustava

CT výpočetní tomografie

C6 - C2 6. až 2. krční obratel

č. číslo

dg. diagnóza

DK dolní končetina

DM diabetes mellitus

DS domov seniorů

DÚ dutina ústní

EEG elektroencefalografie

ECHO echokardiografie

EKG elektrokardiografie

g gram

GM grand mal

GCS Glasgow coma scale

HK horní končetina 

IH iatrogenní hypotenze
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j. jednotka

kg kilogram

kys. kyselina

K + C kultivace + citlivost

l litr

LDK levá dolní končetina

LHK levá horní končetina

L2 - L4 2. až 4. bederní

mg miligram

min minuta

ml mililitr

mm milimetr

mmHg milimetr rtuťového sloupce

mmol/l milimol/litr

MMSE Mini Mental-State Examination (test kognitivních funkcí)

MRI magnetická rezonance 

NGS nazogastrická sonda

PDK pravá dolní končetina

PET pozitronovaná emisní tomografie 

pH míra kyselosti či zásaditosti roztoku

PHK pravá horní končetina

p.p. podle potřeby

O2 kyslík

RTG rentgen

s.c. subkutánní 

SPECT jednofotonová emisní tomografie 

tbl. tableta

TEN trombembolická nemoc

TIA tranzitorní ischemická ataka

TT tělesná teplota

ung. mast
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°C stupeň Celsiův



99

SEZNAM PŘÍLOH

1. Plán pokoje nemocného I

2. Plán pokoje nemocného II

3. Průběh plnění osobního cíle (stanoven klíčovým pracovníkem)

4. Hodnocení podvýživy (dne 10. 4. 2010)

5. Zhodnocení rizika pádu (dne 10. 4. 2010)

6. Hodnocení bolesti I

7. Hodnocení bolesti II

8. Riziko vzniku dekubitů dle Nortonové (dne 10. 4. 2010)

9. Riziko vzniku dekubitů dle Nortonové (dne 18. 8. 2010)

10. Barthelův test základních všedních činností - ADL (dne 10. 4. 2010)

11. Barthelův test základních všedních činností - ADL (dne 18. 8. 2010)

12. Zhodnocení stavu vědomí dle stupnice GCS (dne 10. 4. 2010)

13. Zhodnocení stavu vědomí dle stupnice GCS (dne 18. 8. 2010)

14. Test kognitivních funkcí - MMSE (dne 10. 4. 2010)

15. Test kognitivních funkcí - MMSE (dne 18. 8. 2010)

16. Autobiografie nemocného

17. Pomůcky používané u nemocného

18. „Týdenník“ nemocného

19. Ukázka malby nemocného



PŘÍLOHY

Příloha č. 1

Plán pokoje nemocného I



Příloha č. 2

Plán pokoje nemocného II



Příloha č. 3 

Průběh plnění osobního cíle (stanoven klíčovým pracovníkem)



Příloha č. 4

Hodnocení podvýživy - vyhodnoceno 10. 4. 2010 

0 bodů 1 bod 2 body hodnocení

BMI     Pacient mladší než 70 let
            Pacient starší než 70 let

› 20.5
› 22

18.5 –
20.5
20 - 22

‹ 18.5
‹ 20

0

Nechtěné zhubnutí v posledních 3-6 
měsících a dále hubne

‹ 5 kg 5-10 kg › 10 kg

0
Celkový příjem stravy za den
( zlomkem obvyklého množství )

› ¾

75% a 
více

› 1/2

70-30%

¼ a 
méně

25% a 
méně

0

Součet bodů = celkové skóre nutričního stavu 

(2 body a více: kontaktuj nutričního terapeuta )                                                          0                           

převzato z: http://www.linkos.cz/odbornici/vzdelavani/_OnkoPece/3_07/08.pdf



Příloha č. 5

Zhodnocení rizika pádu - vyhodnoceno 10. 4. 2010 

Aktivita                                                                                            skóre

Pohyb

Neomezený 0

Používá pomůcky 1

Potřebuje pomoc k pohybu 1

Neschopen přesunu (1)

Vyprazdňování

Nevyžaduje pomoc                  0

V anamnéze nykturie/inkontinence (1)

Vyžaduje pomoc 1

Medikace

Neužívá rizikové léky
0

Užívá léky ze skupiny diuretik, antiepileptik, 
antiparkinsonik, antihypertenziv, 

psychotropní léky nebo benzodiazepiny
(1)

Smyslové poruchy
žádné 0

Vizuální, sluchové, smyslový deficit (1)

Mentální status

orientován 0

Občasná/noční desorientace 1

Historie desorientace/demence (1)

Věk
18-75 0

75 a výše (1)

Pád v anamnéze (1)

Celkové skóre

Skóre vyšší než 3 = nemocný je ohrožen pádem                                                                    7    

převzato z: http://www.ose.mmsw.cz/media/p5824.pdf

http://www.ose.mmsw.cz/media/p5824.pdf


Příloha č. 6

Hodnocení bolesti I - vyhodnoceno dne 10. 4. 2010

Zhoršení bolesti: např. při přikládání dlahy na LHK

Zmírnění bolesti: polohování končetiny, masáž

Charakter bolesti: stálá, ostrá, někdy vystřelující do levého ramene

Analgetikum: není ordinováno

obrázky převzaty a upraveny z:

http://www.ose.mmsw.cz/media/p5831.pdf ; http://www.malypacient.cz/bolest-deti.html

http://www.ose.mmsw.cz/media/p5831.pdf


Příloha č. 7

Hodnocení bolesti II - vyhodnoceno dne 10. 4. 2010

Zhoršení bolesti: např. při posouvání na lůžku dochází ke dření paty

Zmírnění bolesti: polohování končetiny, pohyb

Charakter bolesti: pán nedokáže popsat

Analgetikum: ne

obrázky převzaty a upraveny z:

http://www.ose.mmsw.cz/media/p5831.pdf ; http://www.malypacient.cz/bolest-deti.html 

http://www.ose.mmsw.cz/media/p5831.pdf


Příloha č. 8

Riziko vzniku dekubitů dle Nortonové - vyhodnoceno 10. 4. 2010

1 bod 2 body 3 body 4 body body

Schopnost 
spolupráce 
(motivace)

žádná
velmi 

omezená
(omezená) plná 3

Věk (nad 60) pod 60 pod 30 pod 10 1

Stav 
pokožky

rány, alergické 
rozedření kůže

vlhká
(suchá, 

šupinatá)
normální 3

Přidružené 
onemocnění

(trombóza, nádory,
onemocnění tepen)

roztroušená 
skleróza, 
obezita

snížená imunita, 
horečky, DM

žádné 1

Fyzický stav velmi špatný špatný (zhoršený) dobrý 3

Psychický 
stav

bezvědomí zmatený (apatický) bdělý 3

Aktivita (ležící)
upoután na 

vozík
chodící s 

doprovodem
chodící 1

Pohyblivost Žádná
(velmi 

omezená)
mírně omezená neomezená 2

Inkontinence (moč a stolice)
obvykle 

moč
občas není 1

Riziko dekubitů dle Nortonové                                                                   Celkem bodů                  18

Riziko vzniku dekubitů:

Více než 26 bodů – žádné

25-24 bodů – nízké

23-19 bodů – střední

18-14 bodů – vysoké

13-9 bodů – velmi vysoké

převzato a upraveno z:

http://www.ose.mmsw.cz/media/p5831.pdf ;

Staňková. České ošetřovatelství 6- Hodnocení a měřící techniky

http://www.ose.mmsw.cz/media/p5831.pdf


Příloha č. 9

Riziko vzniku dekubitů dle Nortonové - vyhodnoceno 18. 8. 2010 

1 bod 2 body 3 body 4 body body

Schopnost 
spolupráce 
(motivace)

žádná
velmi 

omezená
(omezená) plná 3

Věk (nad 60) pod 60 pod 30 pod 10 1

Stav 
pokožky

rány, alergické 
rozedření kůže

vlhká
(suchá, 

šupinatá)
normální 3

Přidružené 
onemocnění

(trombóza, nádory,
onemocnění tepen)

roztroušená 
skleróza, 
obezita

snížená imunita, 
horečky, DM

žádné 1

Fyzický stav velmi špatný špatný (zhoršený) dobrý 3

Psychický 
stav

bezvědomí zmatený (apatický) bdělý 3

Aktivita (ležící)
upoután na 

vozík
chodící s 

doprovodem
chodící 1

Pohyblivost Žádná
(velmi 

omezená)
mírně omezená neomezená 2

Inkontinence (moč a stolice)
obvykle 

moč
občas není 1

Riziko dekubitů dle Nortonové                                                                   Celkem bodů            18

Riziko vzniku dekubitů:

Více než 26 bodů – žádné

25-24 bodů – nízké

23-19 bodů – střední

18-14 bodů – vysoké

13-9 bodů – velmi vysoké

převzato a upraveno z:

http://www.ose.mmsw.cz/media/p5831.pdf ;

Staňková. České ošetřovatelství 6- Hodnocení a měřící techniky

http://www.ose.mmsw.cz/media/p5831.pdf


Příloha č. 10

Barthelův test základních všedních činností (ADL) - vyhodnoceno 10. 4. 2010 

Č i n n o s t : P r o v e d e n í   č i n n o s t i :   B o d o v é   s k ó r e :

  

1. najedení, napití 

samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

10

(5)

0

  

2.  oblékání

samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

10

(5)

0

  

3.  koupání

samostatně nebo s pomocí

neprovede

5

(0)

4.  osobní hygiena

samostatně nebo s pomocí

neprovede

(5)

0

5.  kontinence stolice

plně kontinentní

občas inkontinentní

trvale inkontinentní

10

  5

(0)

  

6.  kontinence moči

plně kontinetní

občas inkontinentní

inkontinentní

10

5

(0)

  

7. použití WC

samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

10

   5

(0)

  

8.  přesun lůžko – židle

samostatně bez pomoci

s malou pomocí

vydrží sedět

neprovede

15

  10

    5

   ( 0)



  

9.  chůze po rovině

samostatně nad 50 m

s pomocí 50 m 

na vozíku 50 m

neprovede

15

10

  5

(0)

10.  chůze po schodech

samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

10

5

(0)

C e l k o v é   s k ó r e : (15)

  H o d n o c e n í     s t u p n ě     z á v i s l o s t i    v    základních  všedních  činnostech :

0  -  40  bodů       vysoce závislý

  45  -  60  bodů       závislost středního stupně

   65 -   95  bodů       lehká závislost

          100  bodů       nezávislý

         převzato z: Trachtová, E. a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu



Příloha č. 11

Barthelův test základních všedních činností (ADL) - vyhodnoceno 18. 8. 2010 

Č i n n o s t :
                              

P r o v e d e n í   č i n n o s t 

i :

  B o d o v é   s k ó r 

e :

  1. najedení, napití samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

(10)

5

0

  2.  oblékání samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

10

5

(0)

  3.  koupání samostatně nebo s pomocí

neprovede

5

(0)

  4.  osobní hygiena samostatně nebo s pomocí

neprovede

(5)

0

  5.  kontinence stolice plně kontinentní

občas inkontinentní

trvale inkontinentní

10

(5)

0

  6.  kontinence moči plně kontinetní

občas inkontinentní

inkontinentní

10

5

(0)

  7. použití WC samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

10

5

(0)

  8.  přesun lůžko - židle samostatně bez pomoci

s malou pomocí

vydrží sedět

neprovede

15

10

(5)

0



  9.  chůze po rovině samostatně nad 50 m

s pomocí 50 m 

na vozíku 50 m

neprovede

15

10

5

(0)

10.  chůze po schodech samostatně bez pomoci

s pomocí

neprovede

10

5

(0)

C e l k o v é   s k ó r e : (25)

  H o d n o c e n í     s t u p n ě     z á v i s l o s t i    v    základních  všedních  činnostech :

     0  -  40  bodů       vysoce závislý

   45  -  60  bodů       závislost středního stupně

   65 -   95  bodů       lehká závislost

          100  bodů       nezávislý

         převzato z: Trachtová, E. a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu



Příloha č. 12

Zhodnocení stavu vědomí dle GCS - vyhodnoceno 10. 4. 2010 

1. otevření očí

spontánní (4)

na oslovení 3

na bolest 2

bez reakce 1

2. slovní odpověď

orientovaná 5

zmatená (4)

nekomunikuje 3

nesrozumitelné zvuky 2

žádná odpověď 1

3. reakce na bolest

provede na příkaz pohyb (6)

lokalizuje podnět (pohyb k podnětu) 5

úniková reakce (pohyb od podnětu) 4

necílená flexe končetiny (dekortikační reakce) 3

necílená extenze končetiny (113ecerebrací 

reakce)

2

nereaguje 1

celkem 14

hodnocení: 15 - 13 bodů                             lehká porucha vědomí

12 -  9 bodů                                   střední porucha vědomí

  8 -  3 body                                   závažná porucha vědomí

         převzato z: Staňková. České ošetřovatelství 6 - Hodnocení a měřící techniky



Příloha č. 13

Zhodnocení stavu vědomí dle GCS - vyhodnoceno 18. 8. 2010 

1. otevření očí

spontánní (4)

na oslovení 3

na bolest 2

bez reakce 1

2. slovní odpověď

orientovaná (5)

zmatená 4

nekomunikuje 3

nesrozumitelné zvuky 2

žádná odpověď 1

3. reakce na bolest

provede na příkaz pohyb (6)

lokalizuje podnět (pohyb k podnětu) 5

úniková reakce (pohyb od podnětu) 4

necílená flexe končetiny (dekortikační reakce) 3

necílená extenze končetiny (114ecerebrací 

reakce)

2

nereaguje 1

celkem 15

hodnocení: 15 - 13 bodů                             lehká porucha vědomí

12 -  9 bodů                                   střední porucha vědomí

  8 -  3 body                                   závažná porucha vědomí

         převzato z: Staňková. České ošetřovatelství 6 - Hodnocení a měřící techniky



Příloha č. 14

Test kognitivních funkcí (MMSE) - vyhodnoceno 10. 4. 2010 

Oblast hodnocení:
Max.skóre:

1. Orientace: 

Položte nemocnému 10 otázek.

Za každou správnou odpověď započítejte 1 bod.

- Který je teď rok?                               2010

- Které je roční období?                       jaro

- Můžete mi říci dnešní datum?          Neodpovídá             ( 10.4.)

- Který je den v týdnu?                        Středa                     (sobota)

- Který je teď měsíc?                          duben

- Ve kterém jsme státě, republice?      česká            

- Ve které jsme zemi?                           české

- Ve kterém jsme městě?                      Hořovice

- Jak se jmenuje toto zařízení?             babinec, domov důchodců

- Ve kterém jsme poschodí (pokoji?)  na pětce             (pokoj 405)

Pokud je chybná odpověď v závorce je uvedena správná

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

2. Paměť: stůl, tužka, židle

Vyšetřující jmenuje 3 libovolné předměty (nejlépe z pokoje pacienta-

například židle, okno, tužka) a vyzve pacienta, aby je opakoval.

Za každou správnou odpověď je dán 1 bod

3

3. Pozornost a počítání: 93 dále nepokračuje

Nemocný je vyzván, aby odečítal 7 od čísla 100 a to 5 krát po sobě.

Za každou správnou odpověď je 1 bod.
1



4. Krátkodobá paměť (=výbavnost): stůl, tužka, židle

Úkol zopakovat 3 dříve jmenovaných předmětů (viz bod 2.)
3

5. Řeč, komunikace a konstrukční schopnosti: ovladač, tužka

(správná odpověď nebo splnění úkolů = 1 bod)

Ukažte nemocnému dva předměty (př. tužka, hodinky) a vyzvěte ho, aby je 

pojmenoval.

Vyzvěte nemocného, aby po vás opakoval:

- Žádná ale
- Jestliže
- Kdyby

Dejte nemocnému třístupňový příkaz:

„Vezměte papír do pravé ruky, přeložte ho na půl a položte jej na podlahu.“

Dejte nemocnému přečíst papír s nápisem „Zavřete oči“.

Vyzvěte nemocného, aby napsal smysluplnou větu (obsahující podmět a 

přísudek, která dává smysl)

Vyzvěte nemocného, aby na zvláštní papír nakreslil obrazec podle 

předlohy. 1 bod jsou li zachovány všechny úhly a protnutí vytváří 

čtyřúhelník.

2

1

1

0

0

0

Hodnocení:

00 – 10 bodů     těžká kognitivní porucha

11 – 20 bodů     středně těžká kognitivní porucha

21 – 23 bodů     lehká kognitivní porucha

24 – 30 bodů     pásmo normálu

19

     převzato z: http://www.pcp.lf3.cuni.cz/adcentrum/klinicka_cast/dotazniky/mmse.pdf



Příloha č. 15

Test kognitivních funkcí (MMSE) - vyhodnoceno 18. 8. 2010 

Oblast hodnocení: Max.skóre:

1. Orientace:

Položte nemocnému 10 otázek.

Za každou správnou odpověď započítejte 1 bod.

- Který je teď rok?                                             2010

- Které je roční období?                                     léto

- Můžete mi říci dnešní datum?                         15.                 (18.)

- Který je den v týdnu?                                      středa

- Který je teď měsíc?                                         srpen

- Ve kterém jsme státě?                                     ČR

- Ve které jsme zemi?                                        ČR

- Ve kterém jsme městě?                                   Hořovice

- Jak se jmenuje toto oddělení?                         DD

- Ve kterém jsme poschodí (pokoji?)              4.                      (4.)

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

2. Paměť:  pivo, televize, koláč

Vyšetřující jmenuje 3 libovolné předměty (nejlépe z pokoje pacienta-

například židle, okno, tužka)a vyzve pacienta, aby je opakoval.

Za každou správnou odpověď je dán 1 bod
3

3. Pozornost a počítání:                 93

Nemocný je vyzván, aby odečítal 7 od čísla 100 a to 5 krát po sobě.

Za každou správnou odpověď je 1 bod.

1



4. Krátkodobá paměť (= výbavnost):      pivo, televize, koláč

Úkol zopakovat 3 dříve jmenovaných předmětů (viz bod 2.)     3

5. Řeč, komunikace a konstrukční schopnosti:                tužka, papír

(správná odpověď nebo splnění úkolů = 1 bod)

Ukažte nemocnému dva předměty (př. tužka, hodinky) a vyzvěte ho, aby je 

pojmenoval.

Vyzvěte nemocného, aby po vás opakoval:

- Žádná ale
- Jestliže
- Kdyby

Dejte nemocnému třístupňový příkaz:

„Vezměte papír do pravé ruky, přeložte ho na půl a položte jej na podlahu.“

Dejte nemocnému přečíst papír s nápisem „Zavřete oči“.

Vyzvěte nemocného, aby napsal smysluplnou větu (obsahující podmět a 

přísudek, která 

dává smysl)

Vyzvěte nemocného, aby na zvláštní papír nakreslil obrazec podle předlohy. 

1 bod jsou li zachovány všechny úhly a protnutí vytváří čtyřúhelník.

2

1

1

0

0

0

Hodnocení:

00 – 10 bodů     těžká kognitivní porucha

11 – 20 bodů     středně těžká kognitivní porucha

21 – 23 bodů     lehká kognitivní porucha

24 – 30 bodů     pásmo normálu

20

     převzato z:http://www.pcp.lf3.cuni.cz/adcentrum/klinicka_cast/dotazniky/mmse.pdf

http://www.pcp.lf3.cuni.cz/adcentrum/klinicka_cast/dotazniky/mmse.pdf


Příloha č. 16

Autobiografie nemocného

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA

Oslovení Pán XY

Rodina, příbuzní Dcera, sestra

Rodiče
 otec kuchař, matka pracovala v hotelu

 na rodiče pán velmi rád vzpomíná

Stav Rozvedený, s bývalou manželkou se nestýká

Kdo pána navštěvuje
Dcera s manželem, vnučka, sestra

Jakou návštěvu by si přál
Bývalá manželka

Co mu nosí návštěva
Sladkosti, ovoce, TV program, nealkoholické 

Bydliště Dříve Tábor, Bechyně

Zaměstnání Důchodce, dříve kuchař (1,5 roku horník)

Pracovní úspěch 3. místo v soutěži studené kuchyně pořádané 

Jaké náčiní ve své práci

požíval

Vařečku

DENNÍ REŽIM PÁNA

V kolik se pán budí Kolem 6.-7.  hodiny

Denní spánek Asi 3 hodiny

V kolik usíná Kolem 20.-21. hodiny

SPÁNEK

Kvalita Často se budí



Zvyklosti Poslech TV před spánkem, 2 přikrývky, spí na 

zádech při tlumeném nočním světle

Doba spánku Asi 8-9 hodin

V čem spí: Triko, plenkové kalhotky

VNÍMÁNÍ

Jak pán slyší Slyší dobře

Jak pán vidí Používá brýle, lupu

PÁN JE PRAVÁK

DOTEKY Nemá rád dotek na LHK

HYGIENA

Ranní hygiena Provádí personál hygienu obličeje pomocí žínky, 

výměna plenkových kal.

Celková hygiena 1x týdně pomocí převozné vany na velké 

Péče o chrup Provádí personál zpravidla večer před spaním, 

péče pouze o protézu

Péče o nehty Provádí dcera

Holení Provádí dcera

Jakou preferuje vodu Teplá

Oblíbená kosmetika Neuvádí 

Oblíbené oblečení Červené triko

POTRAVY, TEKUTINY

Oblíbené jídlo Pudink, zmrzlina, vše sladké zejména kynuté, 

rýžová kaše, žemlovka

Neoblíbené jídlo Rizoto, jídlo suché, tvrdé, pálivé



Jídlo, které nemocnému

připomíná zážitek, 

dětství aj. 

 Španělské ptáčky pán dělal v práci, které 

neměl rád

 Brněnský koláč a vánočku pekl jeho otec 

doma

 do Teplic na internát mu otec posílal krabici 

Jídlo, které rád vařil Studené mísy, kuřecí

Oblíbené pití Pivo, grog, káva

Neoblíbené pití Káva

Jiné
 Tuhé kousky jsou problematické

 Stravování závisí také na poloze

 Pán si stěžuje, že je někdy skroucený a 

pociťuje bolest v kříži z nevhodné polohy

OBLÍBENÉ

Zvuky Neví

Barva Okr

Činnosti Malba (maloval uhlem a olejomalbou), rybaření 

s otcem, vodáctví, jízda na motorce, sbírka zbraní

TV program 5 proti 5, programy na TV stanici Barrandov

Hudba Neví, byl na koncertě Golden Kids

Radiostanice Blaník

Kniha, spisovatel Karel May, film s hercem Bud Spencer

JINÉ
 Pán vlastnil motorku čz 175 černou, auto Octavii asi č. 125, 127, 

227, 

 Rád také jezdil na čundr zejména na motorce

 Rybařil, ale ryby nejedl, rybařil na Lipnu a Zvíkově, proto také rád 

maluje rybníky apod.

 Maloval na zakázku asi 300 Kč

 Rád houbařil

ZÁŽITEK 

V POSLEDNÍ DOBĚ

Neví



Příloha č. 17

Pomůcky používané u nemocného

Polohovací míčky naplněné směsí hrachu a fazole.

Řídítka, které jsem vkládala do rukou pána. 

(Vycházela jsem z autobiografie pána, že vlastnil motorku a rád na ni jezdil.)



Ukázka maximálně umožněného stisku na levé straně řídítek.

Polohovací ortéza na předloktí a prsty

(Fotodokumentace mi nebyla v DS umožněna. Zobrazená ortéza se pouze 

liší barvou pásku a postavením na končetině. Nemocnému je ortéza 

přikládána na LHK.)



Příloha č. 18 

„ Týdenník“ nemocného 

Pondělí = práce, zaměstnání 

Úterý= návštěva dcery (koláče, ovoce)



Středa= nácvik hygienické péče, vodní lázeň

Čtvrtek= říkanka o krtečkovi a čtvrtku

(pán ji říkal vždy, když byl čtvrtek)

Pátek= celková koupel



Sobota= četba, malba, vaření, cvičení

Neděle= odpočinek



Příloha č. 19

Ukázka malby nemocného

malba skály, potoka 

malba krajiny (vzadu kopec se

stromy, vpravo dole kameny, 

spadlý kmen stromu)




