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Úvod

      Téma bakalářské práce „Význam rehabilitačního ošetřovatelství při péči o pacienta 

s CMP“ jsem si vybrala, protože pracuji v rehabilitačním ústavu. Dalším podnětem 

bylo, že tato oblast není v ošetřovatelství vyzdvižena, i když je součástí každodenní 

práce sestry na kterémkoliv oddělení. K péči o pacienta s CMP patří plynulá spolupráce

mezi obory. U postižených tímto onemocněním je nezbytné, aby péče byla včasná a 

důsledná. 

      Rehabilitační ošetřovatelství neoddělitelně souvisí s dlouhotrvající léčbou. Co je to 

rehabilitační ošetřovatelství? Myslím si, že se jedná o každodenní péči při každém 

jednotlivém kontaktu zdravotní sestry a pacienta. Kontakt s pacientem, příjemný 

i profesionální přístup a spolupráce s ostatními členy týmu, patří podle mého názoru 

k rehabilitačnímu ošetřovatelství a k jeho efektivním výsledkům. Obnovení 

fyziologických funkcí vede k soběstačnosti a návaznosti na práci fyzioterapeuta.

      V teoretické části bych vám přiblížila onemocnění CMP a jeho léčbu. Ve speciální 

části se budu věnovat ošetřovatelské péči, rehabilitaci, rehabilitačnímu ošetřovatelství, 

ergoterapii, logopedii a neuropsychologické rehabilitaci. Ve výzkumné části jsem se 

zaměřila na pacienty s CMP, kteří jsou v rehabilitační či následné péči. Ve svém 

dotazníku jsem věnovala pozornost prvnímu kontaktu pacienta s rehabilitační péčí,   

vedlejším komplikacím, spokojeností s péčí a zájmu rodiny o stav pacienta.

      Zdravotní sestra je velmi důležitým členem týmu. S pacientem tráví nejvíce času a 

jsou spolu v úzkém osobním kontaktu. Měla by znát základy rehabilitačního 

ošetřovatelství a mít bazální znalosti z oblasti fyzioterapie, ergoterapie, psychologie, 

logopedie i speciální pedagogiky. Proto se chci ve své práci více zaměřit a přiblížit 

rehabilitační ošetřovatelství, ergoterapii a logopedii. 

      Odborné publikace o cévní mozkové příhodě jsou téměř všude dostupné, ale 

samostatné publikace na téma rehabilitační ošetřovatelství už méně. Nalezla jsem 

bakalářské práce o rehabilitačním ošetřovatelství a pokusila jsem se svou práci obohatit 

o novější poznatky, zvláště v oblasti spolupráce sestry s ergoterapeutem a logopedem 

v péči o pacienta s CMP.
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I  TEORETICKÁ ČÁST

1 OBECNÁ ČÁST

Cíle teoretické části

      Cílem teoretické části - je přiblížit problematiku cévní mozkové příhody a důležitost 

včasné léčby jak farmakologické, ošetřovatelské tak rehabilitační. Nezbytnou součástí je 

fungující multidisciplinární tým, který patří k úspěšné léčbě pacienta s cévní mozkovou 

příhodou.

      Dále seznámit se stádii rehabilitace, s oblastí rehabilitačního ošetřovatelství

v návaznosti na práci fyzioterapeuta a upozornit na důležitost ergoterapie i logopedie, 

jejich významnou roli v týmu odborníků a také vliv na samotného pacienta a jeho 

rodinu. 

1.1 Cévní mozková příhoda

      „Cévní mozková příhoda = CMP = apoplexie = iktus je charakterizována akutně 

vzniklými klinickými fokálními či globálními příznaky poruchy funkce mozku 

trvajícími déle než 24 hodin.

      Postižení mozku na vaskulárním podkladě je z 80% akutní ischemické (malacie) a 

z 20% hemoragické (mozková hemoragie). Iktus je často doprovázen ložiskovými 

příznaky.“ (Seidl, 2008, s. 83)

      Jedná se o urgentní stav vyžadující rychlou diagnostiku a včasné zahájení účinné

terapie. CT i MR bezpečně prokáží krvácení, diagnostika ischemie z hlediska 

zobrazovacích metod však není v prvních hodinách snadná.
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1.2 Epidemiologie

      „Cévní mozkové příhody jsou závažným a častým invalidizujícím onemocněním 

s velkou mortalitou. Nejsou jen druhou nejčastější příčinou mortality, ale i významnou 

příčinou invalidizace. U žen již ve věkové kategorii nad 45 let a u obou pohlaví nad 60 

let jsou hlavní příčinou invalidizace.“ (Kalita et al., 2008, s. 16)

      Více než 50 miliónů žijících lidí na světě prodělalo CMP nebo tranzitorní 

ischemickou ataku (dále TIA). Za rok umírá ve světě na CMP více než 5 miliónů lidí. A 

2 z 5 nemocných po CMP prodělají do 5 let další mozkovou příhodu. 

      V České republice s předpokládanou incidencí 300 příhod na 100 000 obyvatel, 

onemocní ročně okolo 30 000 osob a z toho jich umírá 17 000 osob ročně. Kromě 

vysoké incidence je závažná i skutečnost, že mozkové příhody postihují stále více 

mladší věkové skupiny, vzácností tak nejsou ani příhody u pacientů mezi 30. – 40. 

rokem života.

      Cévní mozkové příhody nevznikají v průběhu 24 hodin nahodile. U ischemických 

iktů byl prokázán jejich cirkadiánní výskyt s maximem vzniku v ranních a časných 

dopoledních hodinách. Podle jedné z posledních studií bylo prokázáno diurnální 

kolísání začátku iktu s druhým menším vrcholem výskytu mezi 16. a 17. hodinou. 

Tento dvouvrcholový výskyt se spíše vysvětluje kolísáním TK a fyzické aktivity než 

odpoledním spánkem seniorů.

      Toto onemocnění se stává problémem nejen medicínským, ale i sociálním a 

ekonomickým.
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1.3 Příčiny onemocnění

      Příčin CMP může být několik. Různé rizikové faktory rozdělujeme na 

neovlivnitelné a ovlivnitelné.

Neovlivnitelné rizikové faktory

Věk – životní okolnost, s jeho postupem se vlivy různých rizik v účinku na stárnoucí 

organismus sčítají.

Pohlaví – iktus se vyskytuje častěji u mužů než u žen, ale úmrtnost je vyšší u žen.

Genetické rozdíly – především v rasových dispozicích a to se zvýšenou zátěží 

u hispánské a černošské populace.

Ovlivnitelné rizikové faktory

Arteriální hypertenze – je nejvýznamnějším rizikovým faktorem zejm. u mužů. Tento 

faktor je nejvíce ovlivnitelný. Podporuje především vznik a růst ateromatózních plátů a 

rozvoj komplexního postižení malých nitrolebečních cév. Definuje se, jako TK větší 

nebo roven hodnotě 140/90 mm Hg. Preventivně se musí včas zachytit všichni pacienti 

s hypertenzí, aby se zahájila odpovídající léčba.

Kardiovaskulární poruchy – ohrožují mozkovou cirkulaci možností embolizace

(zejm. fibrilace síní) a hemodynamickým selháváním. Jde o chlopenní vady, 

kardiomyopatie s městnáním a infarkt myokardu. Až 20% ischemických CMP a 

tranzitorních atak je embolizační etiologie.

Diabetes mellitus – je významným faktorem vzniku ischemických příhod. Riziková 

může být i vyšší hladina glukózy u starších pacientů, kteří nejsou diabetici 

(postprandiální hyperglykémie). Lidé s diabetem mají tendenci k těžšímu postižení po 

iktu, častější a opakované ikty a vyšší riziko smrti.

Hyperlipidémie – představuje další rizikový faktor. Cholesterol se váže jednak na 

lipoproteiny o vysoké hustotě (HDL) a jednak na lipoproteiny s nízkou hustotou (LDL). 
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HDL působí spíše proti ateroskleróze kdežto LDL její vznik naopak urychlují. 

Rozhodující je poměr obou frakcí, nikoliv jejich absolutní hodnota. Podle většiny 

výzkumů jsou pacienti se zvýšenou frakcí LDL více náchylní k rozvoji aterosklerózy, a 

tak i k ischemickým CMP.

Kouření – je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů. Existuje téměř přímá 

závislost vzniku CMP na množství vykouřených cigaret, zejm. u mužů ve věku 

od 50 – 55 let. Kouření navíc významně snižuje výsledky antihypertenzivní léčby, 

nebezpečné je i tzv. pasivní kuřáctví.

Alkohol – je rizikovým faktorem vzniku mozkové hemoragie, intraparenchymové 

i  intermeningeální. Ischemické CMP nevyvolává.

Obezita – obvykle je spojená s hyperlipidemií a často s diabetem. Představuje větší 

zátěž pro kardiovaskulární ústrojí, a tedy větší riziko vzniku ischemické CMP.

Hematologické nemoci – znamenají poruchu krve, jako např. abnormální shlukování 

krevních buněk, srážlivost a viskozitu.

Renální choroby – je chronické onemocnění ledvin, které může vyvolat renálně 

podmíněnou hypertenzi a nebezpečí vzniku mozkové hemoragie. 

Hormonální antikoncepce – může být rizikovým faktorem. Častou příčinou u mladých 

žen bývá kombinace antikoncepce, kouření a dalších faktorů (vrozená dispozice ke 

krevní srážlivosti, dehydratace, nedostatečný pitný režim).

Parciální stenózy karotid – bez klinických projevů a asymptomatické šelesty nad 

karotidami jsou velkým rizikem vzniku TIA, ale zejm. pozdější okluzivní CMP.   
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1.4 Anatomie a fyziologie mozkového kmene

      Nervová tkáň je velmi citlivá na poruchy v přívodu krve. Průtok krve mozkem se 

významně zvětšuje při intenzivní činnosti neuronů, a tudíž šedou hmotou protéká 

přibližně pětkrát více krve než hmotou bílou. Rozhodující pro mozek je přísun kyslíku a 

glukózy. Výkonné autoregulační mechanismy zajišťují stabilitu průtoku krve mozkem a 

to i při poměrně velkých změnách krevního tlaku.

     Mozek je zásoben vnitřními krkavicemi (aa.carotides internae) a páteřními tepnami 

(aa. vertebrales), které se spojí na ventrální ploše Varolova mostu v jedinou tepnu 

bazilární. Obě krkavice se spojkami spojí s bazilární tepnou a vytvoří na spodině mozku 

tepenný okruh = circulus arteriosus = Willisův okruh. Z tohoto okruhu vystupují pro 

mozek tři mozkové tepny (aa. cerebri – anterior, media, posterior). Tepny vydávají 

větve pro kůru, hluboké struktury mozku a pleteně v mozkových komorách. Žilní krev 

odtéká z mozku do žilních nitrolebních splavů a jejich prostřednictvím do vnitřních 

hrdelních žil.                                                                                           (Fiala et al., 2008)

      Arteria cerebri anterior – její větve zásobují většinu čelního laloku (zejména jeho 

vnitřní plochu), a vnitřní horní plochu temenního laloku, mimo jiné i část motorické a 

senzitivní korové oblasti pro DK.

      Arteria cerebri media – zásobuje basální a vnější části čelního laloku, většinu 

temenního laloku po vnější ploše a přední části spánkového laloku, tj. motorické 

i senzitivní oblasti kůry pro horní končetinu (dále HK), sluchovou korovou oblast

i limbický systém.

      Arteria cerebri posterior – zásobuje především týlní lalok a zadní části spánkového 

laloku, tj. hlavně zrakovou oblast kůry.                                                            (Káš, 1997)

      Autoregulační mechanismy zajišťují energetické nároky mozku na kyslík. Napětí 

cévní stěny na úrovni arteriol drží průtok v rozmezí 60 – 150 torrů. Hypertonik má toto 

rozmezí výše, je proto citlivější k poklesu krevního tlaku. Perfuze mozkové tkáně závisí 

vedle výše tlaku (TK) i na periferní cévní rezistenci. Tu dále ovlivňují viskozita krve, 

průsvit a délka cévy. Zahuštěním krve stoupá viskozita a narůstá agregabilita erytrocytů.

      Přísun krve do mozku je zajištěn stálým mozkovým průtokem – CBF (cerebral 

blood flow). „Teprve pokles průtoku z normálních 55 ml/min na 20 ml/min na 100g 

mozkové tkáně vede k poruše funkce. Nevratné změny ve struktuře neuronů působí 
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pokles průtoku až pod 10 ml/min. Předmětem intenzivní léčby je právě část mozku 

s průtokem mezi 10 až 20 ml/min. Ta představuje tzv. ischemický 

polostín – panumbru.“ (Seidl, 2008, s. 83 – 84)

1.5 Patofyziologie ischemického a hemoragického iktu

      Jakákoliv porucha prokrvení, celková nebo lokální vede ke zhoršení přísunu kyslíku 

a glukózy a vzniká řada dalších reakcí. Pokles lokálního perfúzního tlaku až k dolní 

hranici autoregulace, tj. kolem 60 torrů, se zpočátku kompenzuje lokální vazodilatací. 

Dojde-li však k ještě většímu poklesu perfúzního tlaku, sníží se lokální CBF. Zpočátku 

mozek kompenzuje i tento stav zvýšenou extrakcí kyslíku z protékající krve – stadium 

nouzové perfúze. Při vzniku ischemie dochází k funkčním poruchám neuronů, které si 

zpočátku zachovávají strukturální integritu. Jedná se o ischemický polostín, který po 12 

hodinách přechází v mozkový infarkt.                                                             (Káš, 1997)

      Intracerebrální krvácení vzniká prasknutím cévní stěny některé z mozkových arterií, 

daleko vzácněji je venózního původu. V etiopatogenezi krvácení se uplatňují faktory 

anatomické (angiopatie, smallvessel disease komplex, infarkt, trombóza), 

hemodynamické (arteriální hypertenze) a hemokoagulační (antikoagulační a 

trombolytická terapie, hematologické choroby).

      U subarachnoidálního krvácení se jako nejčastější příčina objevuje v 85% ruptura 

aneuryzmatu tepen Willisova okruhu a odstupů hlavních mozkových artérií. Jde 

o krvácení do zevního likvorového prostoru, přítomnost krve v komorovém systému, 

někdy i izolovaně, však není vzácností (intraventrikulární krvácení), podobně jako 

současně přítomné krvácení intracerebrální. Subarachnoidální krvácení je závažné 

onemocnění provázené vysokou mortalitou, 10% může být benigního charakteru 

s lokalizací pouze v oblasti perimesencefalických cisteren – pravděpodobně krvácení 

žilního původu.                                                                                    (Kap Kardiol 2010)
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1.6 Klasifikace mozkových příhod

Akutní cévní mozkové příhody se dělí na tři typy.

      Ischemické CMP (iCMP) se vyskytují v 80%. Vznikají zejména v karotickém 

povodí, ikty ve vertebrobazilárním povodí představují zhruba 20% všech ischemických 

iktů. Jde často o ikty s nepříznivým průběhem, kdy velký nebo fatální iktus je až u 60% 

pacientů. V případě trombolýzou neléčené okluze a.basilaris je mortalita až 90%. 

      Hemoragické CMP se dělí na intracerebrální hemoragii, která se vyskytuje v 15% a 

na subarachnoidální hemoragii (SAH) s výskytem okolo 5%.

1.6.1 Dělení ischemických CMP

      Ischemické CMP se dělí podle lokalizace, hlavní etiologie nebo podle doby trvání 

klinických symptomů.

Podle průběhu iktu rozlišujeme: 

 Transitorní ischemickou ataku (TIA) – epizoda fokální poruchy mozkové funkce 

nebo jednostranná porucha zraku vaskulárního původu, bez vývoje mozkového 

infarktu. Jedná se o přechodný stav se spontánní úpravou. Klinická 

symptomatologie má krátké trvání. Odezní zpravidla do jedné hodiny, typicky 

do několika minut (nejpozději však do 24 hodin), aniž by způsobila prokazatelné 

patologické, morfologické změny při vyšetření mozku zobrazovacími metodami. 

Přes tento příznivý průběh musíme vždy TIA považovat za vysoce varovný 

signál závažné poruchy mozkové perfúze, vyžadující urgentní diagnostické 

zhodnocení.

 Reverzibilní mozková příhoda – mozková ischémie s náhle vzniklou klinickou 

symptomatologií, která obvykle odeznívá do 14 dnů, někdy s trvalým funkčním 

deficitem. Zobrazovací metody již prokáží drobný infarkt.

 Dokončená mozková příhoda – mozková ischémie s náhle vzniklou závažnou 

klinickou symptomatologií, funkční postižení je trvalé. Zobrazovací metody 

obvykle prokáží rozsáhlejší infarkt.
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 Progredující mozková příhoda – má obraz mozkové ischémie s postupnou 

progresí klinických příznaků, méně častý klinický obraz CMP.

Podle příčiny iktu rozlišujeme:

 Onemocnění velkých tepen – příčina 50% všech iCMP, jde o postižení 

magistrálních přívodných mozkových tepen, nejčastěji 

aterosklerotrombotickým procesem. Ostatní příčiny (disekce tepny, 

fibromuskulární dysplazie apod.) jsou podstatně vzácnější.

 Onemocnění malých tepen – tvoří 25% všech iCMP. Příčinou je postižení 

drobných perforujících tepen odstupujících z Willisova okruhu a proximálních 

částí hlavních mozkových tepen lipohyalinózou, fibrinoidní nekrózou a 

aterosklerózou (= small vessel disease complex). Vzácněji se jedná o jiné 

postižení (vaskulitidy, angiopatie). Důsledkem je lakunární infarkt.

 Embolizace ze srdce – představuje 20% všech iCMP. Příčinou jsou srdeční 

onemocnění provázená tvorbou trombů v levé srdeční síni nebo komoře, 

popřípadě defekt srdečního septa s následnou paradoxní embolizací.

 Ostatní a blíže neurčené příčiny iktu

  (Kap Kardiol, 2010)

1.6.2 Dělení hemoragických CMP

Intracerebrální hemoragie (= ICH) se zpravidla dělí na krvácení typická 80% a lobární

20%.

Subarachnoidální krvácení – jeho klasifikace se zakládá na tíži subjektivních příznaků a 

závažnosti objektivního neurologického nálezu. Používá se stupnice podle Hunta a 

Hesse = grading systém:

 Stupeň I – mírná bolest hlavy, lehká ztuhlost šíje, bez ložiskových klinických 

příznaků

 Stupeň II – prudká bolest hlavy, meningeální syndrom, paréza hlavových nervů

 Stupeň III – somnolence, lehké až středně těžké ložiskové příznaky

 Stupeň IV – sopor, středně těžké až těžké ložiskové příznaky (hemiparéza)

 Stupeň V – kóma, decerebrační syndrom                             (Kap Kardiol, 2010)
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1.7 Klinický obraz CMP

      Každý pacient je individuum, u každého hrají roli jiné příčiny, individuální je 

i premorbidní situace. Záleží rovněž na lokalizaci procesu, velikost a oblast postižené 

cévy, možnosti kolaterálního zásobení, rychlosti vzniku CMP, na celkovém stavu 

pacienta a na příčině poruchy.

1.7.1 Klinický obraz ischemických CMP

      Klinický obraz u iCMP je značně variabilní v závislosti na jejich lokalizaci, rozsahu, 

rychlosti vzniku, kompenzačních mechanizmech, celkovém zdravotním stavu 

nemocného, preventivní léčbě a kvalitě urgentní terapie.

      Trombotická iCMP – vzniká častěji v klidu, ve spánku, kdy krevní tlak fyziologicky 

klesá, dále též po jídle, kdy dochází k přesunu krve do splanchnické oblasti. Rozvoj 

příznaků může být i pozvolnější, vědomí zachováno a to i při těžkém postižení hybnosti.

      Embolická iCMP – překvapí nemocného v klidu i při fyzické či duševní aktivitě, 

často s dramatickým klinickým obrazem, někdy i s doprovodnou bolestí hlavy.

(Kap Kardiol, 2010)

Rozlišujeme jednotlivé syndromy uzávěru:

 Syndrom uzávěru arteria carotis interna – k uzávěru většinou nedochází náhle, 

leda při zranění krkavice, kdy vzniká těžká hemiplegie. Běžně však vzniká 

trombus v a. carotis communis a pozvolna arterii obliteruje. Obliteraci 

poznáme tak, že na postižené straně nehmatáme puls. Pokud bychom stiskli 

druhou dobře pulzující a. carotis, vyšetřovaný by okamžitě upadl do bezvědomí. 

Proto se vyšetřuje zepředu čelem k pacientovi. V perfúzi mozkové tkáně 

dochází ke kompenzačnímu zásobení krví z povodí ostatních velkých cév přes 

Willisův okruh.

 Syndrom uzávěru arteria cerebri media – nejčastěji se vyskytující syndrom 

uzávěru mozkové tepny, někdy je spojen s počáteční ztrátou vědomí. Hlavním 

příznakem je centrální hemiplegie tzv. kapsulárního typu, což znamená, že jde

o těžké postižení horní končetiny (HK), zejména drobných svalů ruky. U HK se 

objevuje tendence k flekční kontraktuře v lokti a v ruce, k addukci v kloubu 
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ramenním, k extenzní kontraktuře dolní končetiny (DK) s ekvinovarózním 

postavením nohy. Končetina se tak stává paradoxně delší, a pokud se podaří 

chůze, dochází k cirkumdukci. Takto rozložený svalový tonus se nazývá držení 

Wernickeovo-Mannovo. Hybnost DK se upravuje rychleji než u HK. Na 

postižené straně bývá hemihypestezie pro všechny kvality čití a paréza lícního 

nervu centrálního typu. Ojediněle může být postižena frontální okohybná dráha 

a vzniká deviace hlavy a očí ke straně postižené hemisféry. U postižené 

dominantní hemisféry se objevuje afázie a někdy se s pacientem vůbec 

nedomluvíme. Poruchu nedominantní hemisféry někdy provází tzv. neglect 

syndrom – zanedbávání levé poloviny prostoru, gnostické uchy, apraxie a 

amuzie.

 Syndrom uzávěru arteria chorioidea anterior – odstupuje buď z a.carotis interna 

nebo z a.cerebri media, její uzávěr způsobí kontralaterální hemiparézu, 

hemihypestezii, hemianopsii a někdy i talamický syndrom (bývá celková 

hyperpatie).

 Syndrom uzávěru arteria cerebri anterior – poměrně vzácný, se projevuje 

výraznou parézou kontralaterální DK a poměrně lehkou parézou HK. Typickým 

projevem jsou psychické poruchy – zmatenost, dezorientovanost, střídání apatie 

s agresí, lhostejnost k okolí, atd.

 Syndrom uzávěru arteria cerebri posterior – typickým příznakem je porucha 

zraku – homonymní kontralaterální hemianopie, mohou se projevit i jiné 

zrakové poruchy, dále poruchy paměti a senzorická afázie

 Syndrom uzávěru arteria basalis – pokud se jedná o úplný uzávěr, stav není 

slučitelný se životem. Částečný uzávěr se projevuje poruchou vědomí, zraku, 

přítomností kvadruparézy centrálního typu, porucha dechu a příznaky 

oběhového selhání.
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1.7.2 Klinický obraz hemoragických CMP

Klinický obraz intracerebrálního krvácení:

 Typická krvácení – se charakterizují kombinací ložiskových projevů a nitrolební 

hypertenze. Většinou jde o perakutní příhodu se závažnou klinickou 

symptomatologií, často s rychlou progresí do komatózního stavu (42% 

pacientů). Nemocný má obvykle bolesti hlavy, zvrací, může být inkontinentní, 

bývá červený v obličeji, častý i vzestup teploty. Prognóza je nepříznivá 

s vysokou mortalitou.

 Lobární krvácení – probíhají méně dramaticky a připomínají iCMP stejné 

lokalizaci. Téměř u třetiny nemocných se krvácení manifestuje fokálním 

epileptickým záchvatem. Obvykle nedochází k destrukci mozkové tkáně, ale 

pouze k jejímu roztlačení.

 Mozečková krvácení – provázena náhlou bolestí hlavy, nauzeou, zvracením, 

poruchou stoje a chůze s rozvojem homolaterální neocerebrální a vestibulární 

symptomatologie. Většinou se jedná o závažný klinický stav.

 Krvácení do mozkového kmene – se manifestují kmenovou symptomatologií 

podle lokalizace krvácení. Většinou jde o infaustní stav.

      Klinický obraz subarachnoidálního krvácení – závislost na rychlosti a rozsahu 

krvácení, jedná se o charakteristický náhlý vznik silné bolesti hlavy s následující 

nevolností a zvracením a další příznaky viz stupnice dle Hunta a Hesse. Provokujícím 

momentem se stává tělesná námaha, defekace, koitus, rozčilení, někdy jen předklon. 

Rozsáhlé SAH je provázeno rozvojem mozkového edému, který je příčinou syndromu 

nitrolební hypertenze. Klinický průběh SAH může být dramaticky ovlivněn pozdními 

cévními spasmy, opakovaným krvácením a pozdním důsledkem SAH se stává resorpční 

hydrocefalus (= městnání likvoru).
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1.8 Diagnostika

      „Vyšetřování CMP si klade za cíl potvrdit diagnózu, stanovit druh CMP, patogenezi 

a odhalit všechny faktory, které by ji zhoršily.“ (Fuller, 2010, s. 69)

      Diagnostika nesmí prodlužovat dobu pro zahájení léčby. Rozhodující pro rozlišení 

iCMP a hemoragické CMP je počítačová tomografie (dále CT) mozku, které má být 

s neurologickým vyšetřením při přijetí do nemocnice. 

U iCMP jsou dalšími diagnostickými kroky:

 Zhodnocení interního stavu (hlavně kardiovaskulárního) a EKG

 Laboratorní vyšetření

 Sonografické vyšetření karotických a vertebrálních tepen

 Neurofyziologické metody (např. EEG = elektoencefalografie)

V iktových centrech by mělo dojít k detailnější diagnostice:

 Provedení SPECT mozku

 Transthorakální echokardiografie

 Vyšetření speciálních laboratorních parametrů (koagulopatie)

 Při indikaci angiografické vyšetření karotického i vertebrálního řečiště (DSAG)

 MRI mozku

U hemoragických iktů je v diagnostice zásadní CT mozku, v případě uvažované 

operační intervence u subkortikálních hemoragií – indikace angiografie k průkazu 

možného zdroje krvácení (cévní malformace).

Klinický obraz možného SAK je ověřen průkazem krve v subarachnoidálních 

prostorech:

 Vyšetření CT mozku, lumbální punkce (LP)

 LP se spektrofotometrií – indikace vždy při negativním CT mozku a klinickém 

nálezu svědčícím pro SAK

 Po diagnostikování SAK – indikace panangiografie k průkazu zdroje krvácení, 

optimálně do 24 hodin od manifestace příhody 

(Kalita et al. 2006)
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1.9 Terapie

Základem úspěšné léčby je včasná terapie.

Přednemocniční péče:

 Pokud se vyskytne jeden příznak, který je podezřelý z možnosti iktu, má 

nemocný nebo jiný přítomný člen rodiny neodkladně zavolat Rychlou 

záchrannou službu

 U nemocného s těžkým akutním iktem musí být zajištěny volné dýchací cesty a 

eventuální suplementace kyslíku

 Pokud není hodnota TK kriticky vysoká, u nemocného s podezřením na 

ischemický iktus se neléčí.

 Zvýšenou hladinu glukózy nad 10 mmol/l je vhodné normalizovat malými 

dávkami i.v. inzulinu. Když je glykémie nižší než 2,2 mmol/l  - podat 20 g 

glukózy orálně nebo v i.v. infuzi 10 % glukózy.

 Co nejrychlejší transport do nemocnice, která léčí akutní fázi iktu

      Celková opatření při léčení akutních CMP – je nutná stabilizace vitálních funkcí a 

prevence somatických a neurologických komplikací, které jsou častou obávanou 

příčinou zhoršení zdravotního stavu. Zajistit uvolnění dýchacích cest, dostatečný příjem 

tekutin, kalorií a vyvážený přísun iontů, upravit případné kardiální komplikace, pečovat 

o močení, rehabilitovat, zabránit vzniku flebotrombózy na DK a uklidnit pacienta.

1.9.1 Medikamentózní terapie

Ischemická CMP – léčba je závislá na časovém faktoru, měla by se realizovat 

do 7 hodin od vzniku CMP: 

 Trombolytická terapie -  jedná se o rekanalizační terapii, obnovení průtoku krve 

tepnou uzavřenou trombem nebo embolem. Musí se použít co nejrychleji, je-li 

již vyvinut rozsáhlý mozkový infarkt, je tato terapie kontraindikována pro 

vysoké riziko intracerebrálního krvácení. K rozpuštění krevní sraženiny se 
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používá rekombinantní tkáňový aktivátor plasminogenu (rtPA, altepláza) podaný 

v intravenózní infůzi.

 Antiagregační terapie – univerzální léčba kyselinou acetylsalicylovou, 

podáváme ji již od prvního dne akutní fáze iktu, s výjimkou pacientů léčených 

trombolýzou, kde tuto léčbu, pro zvýšené riziko krvácení zahajujeme s 24 

hodinovým zpožděním

 Antikoagulační terapie – nízkomolekulární heparin, u nemocných se závažnými 

trombofilními stavy nebo u nichž CMP byla způsobena kardioembolizací.

 Chirurgická terapie – jedním z chirurgických výkonů je karotická 

endarterektomie, která léčí zúžení karotických tepen na krku způsobených 

aterosklerózou. Artérie se otevře a usazený aterosklerotický plát se vyjme. Další 

léčba tzv. stenty se provádí do 8 hodin po prvních příznacích CMP. 

Mikrokatetrem se do uzavřené tepny zavede spirálka a s její pomocí se sraženiny 

vytahují mimo tělo. Tato metoda je náročná jak personálně tak i materiálně, 

proto zatím není běžně dostupná.

Hemoragická CMP -  konzervativní terapie:

 Protiedémová – zvýšená poloha hlavy a trupu na 30°, zabránění komprese 

jugulární žíly, nepodávat roztoky glukózy nebo hypotonické, v krajních 

případech dekompresní kraniotomie.

 Ovlivňující oblast ischemického polostínu v okolí hemoragie

      Neurochirurgická terapie – indikovaná u mozečkových hemoragií (podle velikosti, 

lokalizace a známek komprese IV. komory), u subkortikálních hemoragií individuálně 

zejména při neurologické progresi, neefektivní v oblasti bazálních ganglií a mozkového 

kmene.

SAK – optimální je akutní diagnostika zdroje krvácení panangiografií a konzultace 

neurochirurga, s časným výkonem intervenční neuroradiologie, event. operací

(do 24 – 48 hodin od vzniku SAK. Při pozdější diagnostice odložená operace nebo 

neuroradiologická intervence zjištěného zdroje krvácení (aneurysma, AV malformace) 

podle klinického stavu a rozhodnutí neurochirurga. Konzervativně – kauzálně léčba jiné 
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příčiny a léčba ovlivňující vznik vazospasmů ve snaze zabránit sekundárnímu 

odloženému ischemickému postižení mozku (blokátory kalciových kanálů – nimodipin).

1.9.2 Rehabilitační terapie

      Rehabilitace pacientů po CMP začíná již na iktové jednotce, kde jsou přijati. 

Individuálně se zaměřuje dle aktuálního stavu pacienta. Po stabilizaci se pacient 

překládá na lůžkové rehabilitační oddělení. Strategie rehabilitačního programu závisí na 

charakteru postižení, závažnosti klinických příznaků nemoci a na možnostech 

jednotlivých pracovišť.

      „V prvních fázích nemoci se uplatňuje léčebná rehabilitace, prováděná ve 

zdravotnických zařízeních. Na ni navazuje sociální rehabilitace, jejímž cílem je zajistit 

podmínky návratu do společnosti, u osob v produktivním věku se uplatňuje pracovní 

rehabilitace, která připravuje pacienta k pracovnímu uplatnění a pak zařazuje do 

pracovního procesu.“ (Kap Kardiol 2010/4, s. 145)

      Rehabilitační program zajišťuje tým odborníků složený z lékařů, fyzioterapeutů, 

ergoterapeutů, zdravotních sester, psychologa, logopeda, protetika a sociálního 

pracovníka.

      Rehabilitační plán se dělí na krátkodobý a dlouhodobý. Krátkodobý určuje 

jednotlivé léčebně rehabilitační postupy na dobu několika týdnů, nebývá delší než tři 

měsíce. Dlouhodobý plán řeší další, hlavně sociální a pracovní problematiku 

postiženého jedince.

      Abychom zjistili klinický obraz pacienta z hlediska funkčních schopností, provádějí 

se různé testy. Nejčastěji používané testy běžných denních činností jsou 

tyto:

a) Test Barthelové – jde o test pro hodnocení základní soběstačnosti, jednoduchý 

pro použití v praxi.

b) Test funkční soběstačnosti FIM = Functional Independence 

Measure – předností tohoto testu je, že hodnotí schopnosti lokomoce a aktivity 

denního života spolu s funkcemi kognitivními (schopnost komunikace, sociální 

aspekty), jedná se o ucelenější a citlivější test.

Další podrobnosti k rehabilitaci jsou uvedeny ve speciální části.
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1.10   Komplikace

      Následky CMP závisí na konečném rozsahu a lokalizaci postižení mozkové tkáně. 

Jen někteří pacienti se vrací do života bez jakéhokoliv postižení. Následky dělíme na 

somatické, kognitivní a neurobehaviorální.

Somatické:

 Centrální parézy – snížení svalové síly, zvýšení svalového tonu, akcentace 

odpovědi reflexů šlachových a okosticových a přítomnost tzv. jevů 

pyramidových, zánikových i iritačních.

 Spasticita – porucha svalového tonu (hypertonie) způsobená zvýšením tonických 

napínacích reflexů, které je závislé na rychlosti pasivního protažení. Největší 

komplikací spasticity se stává rozvoj kontraktur, které se po určité době mohou 

fixovat a svalová vlákna jsou nahrazována vazivovými vlákny. Pokud dojde 

k fixaci kontraktury, zůstává končetina v patologickém, většinou zcela 

nefunkčním postavení.

 Hemiparéza provázená poruchou čití – návrat hybnosti probíhá od kořenových 

svalů směrem akrálním. Nejdéle trvá návrat jemné motoriky.

 Bolestivé rameno – po CMP s oslabením svalů, které přispívají ke stabilizaci 

ramene, dochází někdy k subluxaci či luxaci. Ta je podporována i spasticitou 

svalů, které táhnou paži dolů. Dochází ke zvýšené zátěži pouzdra ramene 

i příslušného vaziva a vyvíjí se mikrotraumatizace. Bolestivost ramene výrazně 

ovlivňuje možnost práce s distální částí horní končetiny (HK) a podílí se i na 

zhoršení stereotypu chůze.

 Algodystrofie paretické ruky – jedná se o vzhled ruky.  Je oteklá zejména na 

dorzu, lividní nebo zarudlá, mramorovaná, teplejší nebo studenější a výrazně 

bolí.

 Dysfagie – poruchy polykání, které mohou postihnout jakoukoliv část 

polykacího procesu.

 Dysartrie – porucha motorické realizace řeči na základě organického poškození 

CNS.
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Kognitivní:

 Apraxie – neschopnost provádět komplikované naučené pohyby, hlavně rukou.

 Agnozie – ztráta nebo porucha poznávání předmětů nebo dějů v zevním či 

vnitřním prostředí.

 Poruchy pozornosti, orientace, paměti a myšlení

 Afázie – viz logopedie

Neurobehaviorální: 

 Deprese, apatie, impulzivita, agresivita, úzkost, emoční labilita, iritabilita a 

ztráta iniciativy – všechny tyto obtíže mohou významně ovlivnit spolupráci 

pacienta a vývoj celého rehabilitačního programu. Zkušený psychiatr by měl 

navrhnout vhodnou medikaci, eventuálně psychoterapii, která by alespoň 

částečně zlepšila situaci.                                                       (Kalvach et al., 2010)

1.11   Preventivní opatření

      Primární prevence – dána možností ovlivnit rizikové faktory pro vznik iCMP a 

hemoragického CMP.

      Sekundární prevence – nezbytná u všech nemocných iCMP s obnovou užitečné 

samoobslužnosti. Jedná se vždy o nefarmakologickou (úprava životního stylu) a 

farmakologickou léčbu, která se zahajuje bezprostředně po vzniku iktu. Tato léčba 

využívá léků: protidestičkových (preparáty kyseliny acetylsalicylové), antikoagulancii 

(warfarin), léčby hypertenze (ACE inhibitory) a perspektivou mohou být i statiny.

(Kalita et al., 2006)

      I přes obrovské a stále rostoucí zatížení CMP, se této nemoci nedostává pozornosti, 

jakou si zaslouží – včetně prostředků pro prevenci, řízení a výzkum. V rámci 

integrovaného přístupu k chronické nemoci, byla vytvořena zapojením WHO Globální 

CMP Iniciativa, mezinárodní Iktová společnost a Světová federace neurologie. Hlavním 

cílem této mezinárodní spolupráce bude využít potřebné prostředky pro provádění 

stávajících znalostí a strategií, a to zejména ve středně a pomalu rostoucích zemích. Cíle 

této strategie jsou trojí: zvýšit povědomí o CMP, vytvořit sledování údajů o CMP a 
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využívat tyto údaje k vedení lepších strategií pro prevenci a léčbu CMP. Každá z těchto 

složek je nutná k snížení globální zátěže CMP. Globální Iniciativa pro CMP je možná 

pouze prostřednictvím silné interakce mezi vládami, vnitrostátními zdravotnickými 

orgány a společností, včetně dvou významných mezinárodních organizací.                                                       

      Pro zlepšení prevence a řešení CMP je zásadní zvyšování povědomí o vlivu CMP na 

společnost a obhajoba zájmů mezi tvůrci politiky, poskytovateli zdravotní péče a 

širokou veřejností, mezi systémy zdravotní péče jednotlivci a rodinami.

(World Health Organization, 2006)

1.12   Prognóza

      Iktus může ovlivnit pacienty fyzicky, mentálně, citově nebo kombinací všeho. 

Výsledky závisí na velikosti postižení mozku chorobou. Dysfunkce odpovídají oblastem 

mozku, které byly poškozeny.

      „Nemocný po iCMP je ohrožen jinou vaskulární příhodou, zejména infarktem 

myokardu.

      Riziko recidivy CMP se stává nejvyšším v prvních týdnech a měsících, je asi 

10 % v prvním roce a 5 % za rok v následujících letech. Za 5 let stoupá souhrnné riziko 

iktu až na 40 %. Proto má stěžejní význam primární a sekundární prevence.“                      

(Kalita et al., 2006, s. 554)
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             II  SPECIÁLNÍ ČÁST

2.1 Ošetřovatelství

      Ošetřovatelství je samostatná vědní disciplína. Má svoji vlastní teoretickou základnu

a její praktické využití.  Předmětem zkoumání je člověk zdravý i nemocný, prostředí a 

ošetřovatelská péče. Hlavním cílem ošetřovatelství je systematicky a komplexně 

uspokojovat potřeby člověka s respektem k individuální kvalitě života, se zaměřením

na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírnění fyzické 

i psychické bolesti a šanci k důstojnému umírání. Ošetřovatelství se tím významně 

podílí na prevenci, diagnostice, terapii i rehabilitaci. Sestra vede nemocné k sebepéči a

edukuje jejich okolí v poskytování laické péče. 

2.2 Zásady a principy ošetřovatelské péče

      Správná a kvalitní ošetřovatelská péče se významně podílí na úspěšné léčbě 

pacienta. Je chápána jako ucelená péče o nemocného, uspokojující potřeby fyzické, 

psychické, sociální i spirituální a její nedílnou součástí je i rehabilitační ošetřování.

      Mezi nejdůležitější oblasti ošetřovatelské péče patří optimální nutrice a bilance 

tekutin. Malnutrice se po iktu vyskytuje často, uvádí se v 8 až 34 %. Iktus způsobuje 

katabolický stav, poruchu příjmu nebo trávení potravy i tzv. stresové hladovění jako 

reakci na cizí prostředí, vyšetřovací postupy, nezvyklou dietu apod. Proto se stává

optimální výživa nemocných s akutním cévním onemocněním mozku podstatnou 

součástí intenzivní péče. V prvních dnech onemocnění mohou být nemocní 

dehydratováni, protože vázne pití tekutin a metabolická odpověď na stres zvyšuje 

energetickou spotřebu. Malnutrice způsobuje imunologickou poruchu vedoucí 

k zvýšenému výskytu infekčních komplikací, tvorbě dekubitů a zhoršenému hojení ran.

      V akutní fázi iktu zajistíme denní energetickou potřebu a dostatečné množství 

tekutin intravenózními infuzemi, nejlépe zavedením centrálního žilního katétru. Pokud 

je tato forma výživy nedostatečná, má být co nejdříve zahájena enterální výživa. Když

pacientovi podáváme orální výživu, měli bychom vyšetřit stav polykání. Dysfagie po 
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iktu je velmi častá, ale většinou se upraví do jednoho týdne. Může způsobit též aspiraci 

a následnou bronchopneumonii. V případě těchto komplikací je na místě nasogastrická 

či nasojejunální sonda. Jedná-li se o dlouhodobý problém – déle než měsíc - může se 

využít zavedení sondy přímo do žaludku přes břišní stěnu PEG = perkutánní 

endoskopická gastrostomie. 

      Podstatné je dodržovat polohování jako prevenci dekubitů, kontraktur a algických 

kloubních afekcí. Prevence hluboké žilní trombózy je zajišťována nefarmakologickými 

opatřeními (elastické punčochy, časná mobilizace), nebo farmakologickou léčbou

nízkomolekulárními hepariny. Je třeba dbát na prevenci aspirační pneumonie, 

močových infekcí, které často vedou k septickým stavům a prevenci, event. léčbu

psychického diskomfortu i deprese u nemocného a rodinných příslušníků.   

                                                                                            (Kalita et al., 2006)

2.3 Rehabilitace a její cíle

      Dle ustanovení WHO zní definice následovně: „Rehabilitace obsahuje všechny 

prostředky směřující ke zmenšení tlaku, který působí disabilita a následný handicap, a 

usiluje o společenské začlenění postiženého.“ (Trojan et al, 2005, s. 196)

      U stavu po CMP se musí naplnit obsah komplexní rehabilitace jako souboru 

opatření, která vedou k optimální resocializaci pacienta. Rehabilitace se tu rozšiřuje 

kromě zdravotnictví i na problematiku ekonomickou, technickou, pedagogickou a 

společensko-sociální.                                                                            (Kalita et al., 2006)

      Plánování rehabilitačního programu zahrnuje stanovení reálných cílů. Léčba by 

měla být specificky sestavena tak, aby brala v úvahu všechny aspekty ztrát člověka, 

tedy nejen motorické a senzorické ztráty, které jsou viditelnější. 

      Cílem rehabilitace pacienta, který utrpěl cévní mozkovou příhodu, je dosažení 

maximálního stupně fyzické a psychické soběstačnosti. Člověk by měl dosáhnout 

stupně funkční soběstačnosti nejen na chráněných místech, jako je nemocnice, ale 

především doma a ve společnosti. To znamená, že léčba musí být prováděna v průběhu 

všech aspektů denního života, tak, aby se stala součástí každodenní rutiny, a nelze ji

tedy provádět jako izolovanou činnost dvakrát či třikrát týdně nebo při návštěvě 

rehabilitačního pracovníka.
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      To, co podporuje znovunabytí funkčních schopností, je aktivní pohyb. Provádění 

pasivních pohybů, když pacient leží dlouhé měsíce na lůžku, pokládáme za špatný zvyk.

Člověku s tímto postižením se pomáhá s normálními každodenními činnostmi, i když 

nejsou dělány dokonale, například - vstávání z postele, chození na toaletu či rovnováha 

při sezení.

      Při plánování vývoje by se měly vybírat takové činnosti, které může člověk 

provádět, stejně tak i dovednosti, které ho přiblíží směrem k vyšší funkční úrovni. Často

se rozfázuje daná činnost na jednotlivé pohybové složky. Člověk by měl být veden 

k tomu, aby každou složku probral jako cvik. V závěrečných fázích léčby se procvičuje 

činnost jako celek. Role rehabilitačního ošetřovatelství při těchto postupech je 

neodmyslitelná. Měla by zde být každodenní a produktivní spolupráce sestry 

s rehabilitační pracovnicí (fyzioterapeutkou, ergoterapeutkou).

      Nesmíme opomenout možnosti jedince a vyhnout se frustraci z nezdaru. Jakýkoliv 

postup v programu musí být proveden v rámci možností člověka. Ten by se například 

měl naučit nejprve udržet rovnováhu nebo být stabilní v dané poloze, než ho požádáme, 

aby se z této polohy pohnul.                                                   

      Rehabilitace minimalizuje přímé důsledky postižení na zdraví, dosahuje optimální 

restituce funkce postiženého orgánu a zlepšuje funkční zdatnosti na úrovni celého 

organismu. Vhodná léčebná rehabilitace u nemocných po CMP minimalizuje poruchu, 

kompenzuje omezení v denních činnostech a usnadní návrat do běžného života.

      Typický a pro výsledek léčby nezbytný je týmový přístup, kdy na celém procesu 

participuje lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, sociální pracovník a 

protetik.

      Rozlišujeme několik vývojových stadií CMP. Každé stadium vyžaduje jiný 

rehabilitační přístup, zejména pokud jde o metody léčebné tělesné výchovy (LTV). 

Jedná se o stadia akutní, subakutní, relativní úpravy a chronické. Navzájem se 

překrývají, nelze je tedy od sebe striktně oddělovat. V rámci rehabilitace pacientů po 

CMP se využívá celá řada metod: LTV, prostředky fyzikální terapie, manuální terapie, 

ergoterapie a logopedie.
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2.3.1 Rehabilitace v akutním stadiu

      Toto období trvá několik dní až týdnů. V těžkých případech pacient s postiženou 

polovinou těla nepohybuje, velmi často končetiny necítí a na paretické straně ztrácí

paretické vzorce. Spasticita ještě není přítomna a v popředí je svalová hypotonie. 

      V prvních dnech po vzniku CMP bývá pacient často v bezvědomí a neschopen 

spolupráce. Probíhá u něho monitorace základních životních funkcí. V tomto období má 

dominantní význam rehabilitační ošetřovatelství. Sestra by měla pravidelně polohovat 

pacienta, pečovat o trofiku kůže, bránit rozvoji dekubitů a především řešit sfinkterové 

poruchy. Každá poloha musí být stabilní, protože nestabilita podporuje spasticitu. Při 

polohování opatrně pracujeme s hypotonickým ramenem, protože může dojít k jeho 

poškození. Mělo by být chráněno před gravitací, je nezbytné bránit se jeho subluxaci a 

rozvoji „bolestivého ramene“, což bývá obávaná komplikace.

      Již v akutním období vstupuje do programu i ergoterapeut a zajišťuje možnosti 

zlepšení sebeobsluhy a logoped, pokud se objeví poruchy řeči.

      Jakmile to stav pacienta dovolí, zahajujeme nácvik volní hybnosti. Začínáme 

s výcvikem posturálních reflexních mechanismů, což jsou jednoduché pohyby trupu 

vleže, které se při reedukaci navracejí nejdříve, a dále provádíme pasivní cvičení.

      Výcvik posturálních reflexních mechanismů. Začínáme s nácvikem otáčení na 

postiženou a pak na zdravou stranu a směřujeme k tomu, aby byl pacient schopen ležet 

na obou bocích co nejdříve.

2.3.2  Rehabilitace v subakutním stadiu

      V tomto období se začíná rozvíjet spasticita. K ovlivnění spasticity se využívá řady 

na sebe navazujících cviků, kdy se nejprve využívá cvičení horních a dolních končetin 

při lehu na zádech nebo zdravém boku a kdy využíváme i mobilizaci ramenního 

pletence. Dále se přechází na polohu vleže na břiše s oporou o předloktí, pak vkleče a

nakonec na nácvik stability.

      Pacient se nejdříve učí posazování na lůžku, dbáme na to, aby jeho záda byla 

podepřená a trup i hlava byly ve vzpřímené poloze. Jako podstatný pro další období 
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vidíme nácvik rovnováhy vsedě. Přemístění na židli a stoj u lůžka lze provádět, pouze 

pokud pacient zvládl leh na boku a sed a pokud má dobrou stabilitu vsedě. Při nácviku 

chůze se musí počítat se ztrátou rovnovážných reakcí při zatížení postižené dolní 

končetiny.

2.3.3  Rehabilitace v stadiu relativní úpravy

      Je-li vývoj stavu příznivý, dojde u některých pacientů k relativní úpravě. V tomto 

stadiu jsou někteří pacienti schopni dobře ovládat postiženou končetinu a i chůze se 

výrazně zlepšuje. Spasticita bývá obvykle jen mírná, ale pacient nedokáže provádět 

lokalizované pohyby, končetiny se pohybují jako celek. V rámci LTV se v dalším 

období zaměřujeme na jemnější a izolovanější pohyby, potlačují se patologické vzorce a 

cvičí se otvírání i zavírání prstů a opozice palce proti prstům v různých polohách HK.

      Pacientovi ještě činí potíže dopravit při jídle lžíci k ústům, proto se nacvičuje pevný 

úchop nezávislý na poloze paže. Větším problémem však bývá uvolnit daný předmět 

z ruky, proto se zařazují cviky na uvolnění ruky.

      Zatímco u některých pacientů se stav i nadále postupně zlepšuje, jiní dospějí do 

stadia, kdy již dále k podstatnému zlepšení nedochází.

2.3.4 Rehabilitace v chronickém stadiu

      V tomto stadiu pacient používá postiženou DK jako rigidní oporu, více se opírá  

zdravou rukou o hůl, postiženou polovinu těla táhne za sebou a našlapuje na zevní 

hranu plosky nohy. HK je držena u těla a flektovaná v lokti, často se objevuje subluxace 

ramenního kloubu, event. syndrom bolestivého ramene. Spasticita bývá výrazná a 

aktivní pohyby mají obraz patologických stereotypů.

      U některých pacientů se tento stav objeví z důvodů nesprávné, krátké či pozdě 

zahájené rehabilitace. Na druhé straně víme, že i při sebevětší snaze zůstává u některých 

pacientů reziduální postižení. Jaký bude vývoj, nelze obvykle dopředu přesně 

odhadnout.
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2.4 Rehabilitační ošetřovatelství

      Rehabilitační ošetřování je nedílnou součástí základního ošetřování nemocných a 

navazuje na úkony základní ošetřovatelské péče. Velmi důležitý je citlivý, taktní a 

trpělivý přístup všech zdravotnických pracovníků k nemocným a jejich vzájemná 

spolupráce.

      Rehabilitačním ošetřováním zabraňujeme imobilizačnímu syndromu, bráníme

deformitám na pohybovém systému a zamezíme vzniku kontraktur svalů a šlach.

      Kvalita provedení ovlivňuje další rozvoj onemocnění. Rehabilitačním ošetřováním 

můžeme účelně bojovat proti rozvoji sekundárních změn, zkrátit dobu rekonvalescence, 

urychlit návrat nemocného k normálnímu životu a pomoci nemocnému stát se co 

nejméně závislým na pomoci jiných. Špatným přístupem, nevhodným zacházením, 

případně nedostatečnou znalostí dané problematiky můžeme naopak dobu 

rekonvalescence prodloužit, negativně ovlivnit další rozvoj příznaků a může dojít

i k poškození nemocného (nejčastěji vznik bolestivých syndromů znemožňujících 

rehabilitaci v postiženém místě, podpora vzniku spasticity, dekubitů a otoků).

„Základními a důležitými prvky rehabilitačního ošetřování jsou polohování, 

vertikalizace, využití podpůrného aparátu pro stoj a chůzi a aktivity denních činností.“ 

(Křížová et al., 03/2012, s. 20)

      Pro dosažení nejlepších výsledků je nutné, aby stanovené postupy dodržoval celý 

ošetřující tým – fyzioterapeut, lékař, sestra, sanitář i ostatní členové a aby zaměstnanci 

dokázali účelně komunikovat a spolupracovat.

Při provádění úkonů rehabilitačního ošetřování dbáme na:

1. Uvědomělost a aktivnost – získat nemocného ke spolupráci

2. Přiměřenost – zvolit správný poměr mezi zátěží a odpočinkem

3. Posloupnost – postupovat od jednoduššího ke složitějšímu, zvyšování kvality a 

poté i kvantity

4. Názornost – stanovit a objasnit cíl

5. Pravidelnost a soustavnost
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Názvy pohybových prvků

Abdukce – upažení, unožení, pohyb segmentů do stran

Addukce – připažení, přinožení, přitažení

Dukce – pohyb do strany

Rotace – vnitřní – vtočení dovnitř, zevní – vtočení ven

Extenze – záklon, zapažení, zanožení, natažení, napnutí

Flexe – předklon, předpažení, přednožení, ohnutí, skrčení

Dorzální flexe – noha špičkou nahoru, ruka v zápěstí nahoru

Volární flexe – ruka dlaní dolů

Plantární flexe – noha špičkou dolů

Lateroflexe – úklon

Everze – vytočení nohy za malíkem

Inverze – vytočení nohy za palcem

Promyce – otočení předloktí dlaní dolů

Supinace – otočení předloktí dlaní nahoru

                                                                        (Drahošová, 2010)

Polohování

      V akutní fázi CMP patří správné polohování k podstatným úkonům, které u pacienta 

provádíme. Pomáhá předejít muskulárně skeletálním deformitám, proleženinám, 

problémům s oběhem (krevním a lymfatickým). Posílá do mozku normální povely, na 

rozdíl od přechodné absence smyslových povelů způsobené CMP. Podporuje 

rozpoznání a uvědomění si postižené strany.

      Ležící pacient je polohován celých 24 hodin v intervalech přes den po 2 hodinách a 

v noci po 3 hodinách. Každá změna polohy poskytne různé stimuly, které mohou 

pomoci při znovunabytí senzorické funkce. Špatné polohování vede ke ztuhlosti, 

omezenému rozsahu pohybu a svalovým retrakcím. Střídáme polohy lehu na zádech, na 

boku, na břiše, na druhém boku a v mezipolohách. Poloha na břiše se vynechává 

u pacientů s respiračním postižením, kardiaků apod. Všímáme si barvy kůže, kdy 

zčervenání oznamuje nástup dekubitů. Mezi nejčastější predilekční místa pro vznik 

dekubitů řadíme – oblast sakrální, velkých kloubů, sedacích hrbolů, kostrče, páteře, 
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loktů kolen, předních ploch bérců, oblast kotníků, pat a temeno hlavy, kde si dáváme 

pozor na záklon hlavy.

      Nejprve pacienta polohujeme pasivně. Polohu udržujeme pomocí měkkých polštářů 

nebo molitanových pomůcek. Vyvarujeme se příliš silným stimulům kůže. Potom 

můžeme pacienta naučit a pomoci mu, aby se dostal do těchto poloh a udržel je bez 

asistence a bez podpůrných pomůcek. Když se správné polohování provádí jako součást 

běžné praxe, člověk se velmi rychle začne sám polohovat. Když měníme polohu 

člověka, netaháme ho za ruku či zápěstí, ale podepřeme paži v proximální a distální 

rovině a jemně ji vedeme do různých poloh. Správná manipulace a polohování zabraňují 

nechtěným komplikacím. Také pomáhají obnovit funkční motorickou činnost. Rozličné 

každodenní činnosti se stávají „terapií“.

      K pacientovi po cévní mozkové příhodě přistupujeme vždy z postižené strany. Tím 

se podporuje otáčení hlavy na tuto stranu. Noční stolek se umisťuje z postižené strany 

pro aktivaci těla, protože pokud již pacient udrží rovnováhu, může si zdravou 

končetinou dosáhnout na potřebný předmět. 

      Pacient by měl mít pevnou postel, ale ne příliš tvrdou. Velmi měkké lůžko 

nepomáhá krevnímu a lymfatickému oběhu, zvyšuje spasticitu a napomáhá vzniku 

proleženin. Abychom snížili spasticitu, odstraníme veškeré faktory, které mohou zvýšit 

svalový tonus. Udržíme teplou místnost, zajistíme, aby nebyla příliš hlučná a jasná a 

omezíme jakýkoliv emocionální stres. Na pacienta mluvíme z postižené strany, náš hlas 

stimuluje jeho smyslové orgány.

Pasivní cvičení

      Cvičení probíhá bez zapojení aktivity nemocného, kdy za něho pohyb provádí 

nelékařský pracovník (fyzioterapeut, sestra) nebo přístroj. Využívá se tam, kde chybí 

dostatečná svalová síla nebo pohyb z důvodu onemocnění či bolesti.

      Cíle pasivního cvičení jsou: udržení fyziologické délky svalu a rozsah pohybu 

v kloubu, zlepšení trofiky svalů, snížení bolestivosti při již možném aktivním pohybu a 

prevence kontraktur a vzniku trombóz.

      Pasivní pohyb se provádí pomalu, plynule a nesmí provokovat bolest, končetina 

musí být podepřena. Končetina se správně drží, prsty se netlačí proti svalovému bříšku a 
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nevytahuje se kloubní pouzdro a vazy. Provádí se například pasivní pohyb abdukce, 

addukce kyčelního kloubu, trojflexe – ohnutí kyčle, kolena, zvednutí nohy a flexe či 

extenze kolene.

Aktivní pohyb a kondiční cvičení

      Aktivní pohyb je vyvolán volní svalovou kontrakcí, na které se podílí řada svalů. 

Zlepšuje prokrvení, metabolismus a dechovou kapacitu. Udržuje kloubní pohyblivost, 

svalový tonus, nespecificky zvětšuje svalovou sílu a příznivě ovlivňuje psychiku.

      Kondiční cvičení se zaměřuje na celkovou aktivitu pacienta, na zvýšení jeho tělesné 

zdatnosti a výkonnosti. Kondiční cvičení udržuje či zvyšuje svalovou sílu a tonus, 

zachovává kloubní pohyblivost, nervosvalové koordinace a zlepšuje prokrvení 

i metabolismus. Kondiční cvičení může probíhat formou ranních rozcviček či cvičení 

během dne s míči, gumami nebo činkami. Komplikace se mohou projevit jako 

nadměrné pocení, palpitace, tachypnoe, slabost i bolest.

Vertikalizace

      Sed, stoj i chůze se provádí co nejdříve. Zabrání se tak nepříznivým komplikacím

vznikajícím v důsledku imobilizace. Vertikalizací se rozumí změna polohy pacienta ve 

vztahu ke gravitaci. Začíná se již vleže na zádech zvyšováním podpěry postupně do 

nejvyšší možné polohy tzv. pasivní sed. Při posazování na lůžku se dodržují určité 

zásady – trup je vzpřímený (polštáře jsou za zády nikoliv za hlavou), váhu nesou obě 

hýždě, rameno je taženo vpřed, přičemž paže je vytočená ven a natažená. Sed se 

spuštěnými bérci – pacient se v poloze vleže na zádech přetočí na bok a pokrčené dolní 

končetiny (DKK) vysune přes okraj lůžka, vzepře se na lůžku a vzpřímí hlavu. Chodidla 

musí spočívat rovně na podlaze, přičemž koleno a kotník jsou ohnuté v úhlu 90°. 

Chodidla se mohou podložit schůdky či bedýnkou což zlepšuje stabilitu pacienta a 

stimuluje plosku nohy. Nácvik stoje se provádí poté, co pacient zvládl sed se 

spuštěnými DKK. Nácvik začíná tím, že pacient položí své ruce na ramena 

zdravotnického pracovníka a ten ho zajistí svýma rukama, které spočívají nejčastěji na 

lopatkách klienta. Zdravotník se zapře svými koleny do kolen pacienta a tak docílí 

extenzi v jeho kolenních kloubech a stoje.
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Nácvik chůze

      Cílem nácviku chůze je znovunabytí automatického vzorce chůze. Aby byl člověk 

při pohybu opravdu soběstačný, chůze musí být efektivní, bezpečná a adaptabilní. 

Pacienta musíme učit chodit v různých terénech, hledat a překonávat překážky a 

dohlížet na to, aby při chůzi držel hlavu vzhůru a díval se před sebe, nikoliv na zem. 

      Než pacientovi dáme pokyn k změně polohy, učíme ho udržet rovnováhu. Pokud 

někdo bojuje se strachem, nebude schopen pokračovat v pohybu. K jedinci vždy 

přistupujeme a veškerou asistenci vedeme z postižené strany.

      Postižení pacienti si osvojují různé typy chůzí. Jedním z nich je posunování 

postižené nohy pasivně dopředu, za použití rotačního pohybu trupu kolem nepostižené 

nohy. Postižené koleno drží natažené a nohu táhne vně, aby tak pomohl zdvihnout 

chodidlo ze země. Pohybuje se neobratnou chůzí a vynakládá velké úsilí, což zvyšuje 

svalový tonus postižené paže.

Typy chůze rozlišujeme podle rytmu:

 Čtyřdobá chůze – jedna berle, druhá berle, postižená dolní končetina (DK) a 

zdravá DK

 Třídobá chůze – obě berle jdou současně pak postižená DK a zdravá DK

 Dvoudobá chůze – levá berle současně s pravou DK a pravá berle současně 

s levou DK

 Chůze s vycházkovou holí – hůl je vždy ve zdravé HK

      Další příklady jsou dle povolené zátěže postižené DK. Mluvíme o chůzi s plnou 

zátěží, s částečným odlehčením, s plným odlehčením, chůzi švihem či přísunem a chůzi

po schodech. Zde se pacient pohybuje za pomoci zdravotníka, kdy chůze do schodů 

začíná zdravou DK a asistence je u postižené strany nebo zezadu. Pro větší jistotu může 

pacient použít zdravou HK jako oporu o zeď nebo zábradlí.  Ze schodů se začíná 

postiženou DK a asistence je před pacientem, - může kontrolovat pohyb DK, flexi 

kolena a kyčel vpřed. Pomůcky jsou používány – vycházková hůl, berle, chodítko, 

bradla a vícebodé hole.
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      Chůzi může komplikovat – omezená, fyziologická kloubní pohyblivost, paréza či 

plegie, snížená svalová síla, bolest, změny fyziologických funkcí, strach i negativní 

postoj.

Dechová gymnastika

      Dechová gymnastika (DG) využívá základní fyziologické potřeby člověka - to je 

dýchání. Používá se téměř u všech pacientů – imobilních, v předoperačním či 

pooperačním období a všude tam, kde by samotná LTV příliš zatěžovala nebo je 

kontraindikovaná.

DG rozdělujeme na:

 Statická DG – samotné, klidové, prohloubené dýchání bez doprovodu a souhybu 

ostatních částí těla, např., prohloubený vdech a dvakrát delší výdech

 Dynamická DG – dýchání, kdy jsou dechové pohyby hrudníku a břišní stěny 

doprovázeny pohyby končetin.

 Mobilizační DG – dýchání, které využívá dechových svalů proti odporu.

 Brániční dýchání – při vdechu se břišní stěna vyklene, při výdechu zapadá, 

nácvik vleže na zádech, boku či vsedě, DKK pokrčeny, ruce na břiše, tak si 

pacient uvědomí cílení dechu.

 Vykašlávání – uvolňování a odstranění nahromaděného sekretu z dýchacích cest, 

aktivní zapojení pacienta, u postižených s ochrnutým trupovým svalstvem se 

užívá manuální pomoc spočívající v prudkém stlačení hrudníku při výdechu, 

dále se usnadní prohloubeným dýcháním, vibrací hrudníku při výdechu, 

dechovými cvičeními nebo pomocí flutteru.

      Flutter – expektorační pomůcka připomínající zvláštní druh dýmky, založená na 

principu výdechu proti variabilnímu odporu, při kterém vzniká v dýchacích cestách 

oscilující pozitivní výdechový přetlak. Přenosný, jednoduchý, kapesní přístroj skládající 

se z perforovaného víčka, kovové kuličky, konusu s otvorem a korpusem. Umožňuje 

pacientovi cvičební nezávislost, samostatnost a zvyšuje jeho odpovědnost. Uvolňuje 

sekret v dýchacích cestách, usnadňuje transport hlenů a pomáhá účinné i nenápadné 

expektoraci.
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Soběstačnost

      Základní činnost nutná k udržení maximálně možné kvality života. Při jejím nácviku 

se využívá plně i částečně zachovaných funkcí, které umožňují sebeobslužné úkony 

denních činností v oblastech sebenasycení, hygieny, oblékání, mobility a lokomoce.

Mezi cíle soběstačnosti se zařazují: obnova základních denních stereotypů, 

resocializace, prevence sociální závislosti, dosažení pocitu pohody a edukace rodinných 

příslušníků. Při nácviku soběstačnosti pacienta musíme chválit za každý úspěch, 

podněcovat k aktivitě, vzbudit v něm zájem a věřit v jeho schopnosti. Aktivitu  

rozložíme na více částí a proložíme ji odpočinkem. 

Kompenzační pomůcky

      Tyto pomůcky jsou využívány k obnovení a usnadnění funkčních schopností, není-li 

možné jejich obnovení jinými prostředky. Dle charakteru postižení se rozlišují 

i kompenzační pomůcky, které jsou pro každé postižení specifické.

      K zlepšení chůze se u hemiparetika často používá plastová ortéza zabraňující 

přepadávání špičky při kroku (tzv. peroneální dlaha), někdy stačí peroneální páska. Proti 

rekurvaci kolenního kloubu se užívá kolenní ortéza s limitovaným pohybem. 

K zabránění subluxace ramenního kloubu paretické HK, se doporučují různé typy ortéz, 

které fixují HK, aby nevisela pasivně podél těla. Pro osobní hygienu se používají jako 

pomůcky - sedačka na vanu, nástavec na WC, toaletní křeslo, sedačka do sprchy, 

mechanický nebo elektrický zvedák. V oblasti přípravy a konzumace stravy jsou též 

potřeba různé pomůcky do kuchyně, při funkční jednorukosti - prkénko s hroty ke 

krájení, otvírač konzerv, držák příboru aj. (viz příloha č. 7)

      Pokud jsou pomůcky plně nebo částečně hrazeny ze zdravotního pojištění, většinu 

z nich předepisuje rehabilitační lékař, neurolog, ortoped nebo protetický lékař.
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Komunikace

      Komunikace je zcela zásadní složkou lidského bytí a bez možnosti kontaktu 

s druhými lidmi není člověk člověkem. Můžeme ji chápat jako proces, během kterého 

působíme na druhé lidi a oni zase na nás. Jedná se o verbální i neverbální komunikaci, 

vědomou či nevědomou a záměrnou nebo zcela bezděčnou.

      Cílem komunikace je navázat kontakt, vzbudit důvěru, což nám usnadňuje získávání 

důležitých informací o pacientovi. Aby se komunikace mohla započít a plnit svůj smysl, 

musí obě komunikující strany informaci vnímat, zhodnotit a uchovat nebo předat. 

  

2.5  Ergoterapie

      „Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje 

o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, 

pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoliv věku s různým typem 

postižení. Pojmem zaměstnávání jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává 

v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho životního stylu a identity.“  (Česká 

asociace ergoterapeutů, 2008)

Předmět oboru ergoterapie

      Tato profese čerpá z lékařských a sociálních věd. Zaměřuje se na přirozenost, 

rovnováhu, formy a kontext zaměstnávání v životě jedince. Zajímá se o to, jaký vliv má 

nemoc či disabilita na schopnost provádět konkrétní činnosti a jak docílit rovnováhy 

mezi schopnostmi osoby, nároky činností a faktory prostředí.  Mezi základní potřebu 

každého člověka patří mít možnost provádět činnosti, které chce nebo potřebuje 

vykonávat. Pokud se člověk nemůže v plné míře zapojit do každodenních činností, 

může to vést ke ztrátě funkčních schopností, zvýšení závislosti na okolí a zhoršení 

kvality jeho života. Z těchto důvodů využívá ergoterapie za účelem podpory zdraví 

smysluplnou činnost jako prostředek terapie. 
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Souhrnně lze uvést, že ergoterapie je profese, která:

 se specificky zaměřuje na provádění činností, jež osoba považuje za užitečné 

nebo smysluplné,

 považuje činnost za cíl i prostředek terapie,

 je založena na přístupu zaměřeném na klienta,

 v léčbě vychází ze sociálních rolí osoby,

 se zajímá o prostředí, v němž osoba žije a pracuje, protože provádění činnosti 

je ovlivněno vzájemnou interakcí mezi jedincem a prostředím.

Cíle oboru ergoterapie

      Požadovaným výstupem ergoterapeutické intervence je udržet, obnovit nebo sladit 

schopnosti osoby, nároky činností a požadavky prostředí tak, aby se zachoval či zlepšil 

funkční stav osoby a její sociální začlenění. Hlavním cílem je pomoci osobám 

uspokojivě provádět činnosti v oblasti péče o sebe, produktivity a volného času.

      Česká asociace ergoterapeutů ve své Koncepci oboru ergoterapie z roku 2007 cíle 

oboru více rozvádí a definuje je následovně:

 Podporovat zdraví a duševní pohodu osoby prostřednictvím smysluplné aktivity 

či zaměstnání

 Pomáhat zlepšovat schopnosti, které osoba potřebuje pro zvládání běžných 

denních činností, pracovních činností a aktivit volného času

 Umožnit osobě naplňovat její sociální role

 Napomáhat k plnému nasazení osoby do aktivit jejího sociálního prostředí a 

komunity

 Uplatňovat terapii zacílenou na klienta/pacienta, který je aktivním účastníkem 

terapie a podílí se na plánování a procesu terapie

 Posilovat osobu v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro 

plánování a realizaci jejích každodenních činností v interakci s prostředím 

(zvládání nároků jak sociálního tak fyzického prostředí)

 Usilovat o zachování příležitosti účastnit se aktivit každodenního života všem 

osobám bez ohledu na jejich zdravotní postižení či znevýhodnění
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Vztah ergoterapie k rehabilitaci

      „Ergoterapie je tradičně zařazena k tzv. rehabilitačním profesím, jejichž cílem je 

prevence či snížení dopadů disability na každodenní život osoby a její zapojení do 

společnosti. Hlavním cílem ergoterapie je pomoci osobám s disabilitou řešit praktické 

otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život 

nepostradatelné, a napomáhat aktivnímu začlenění do společnosti a zachování optimální 

kvality života. Proto je ergoterapie jednou z důležitých součástí ucelené rehabilitace a 

ergoterapeut by měl být členem multidisciplinárního týmu.“ (Ergoterapie, 2009, s. 18)

Oblasti ergoterapeutické praxe

      U nás probíhá ergoterapie především ve zdravotnických a sociálních zařízeních, ale 

začíná se rozšiřovat i do domácího prostředí i na pracoviště klienta.

Zdravotnická zařízení

Do této skupiny zařazujeme: 

 lůžková zařízení poskytující včasnou léčebnou rehabilitaci

 kliniky rehabilitačního lékařství

 lůžková oddělení v nemocnicích akutní péče

 lůžková zařízení následné péče

 psychiatrické léčebny

 odborné léčebné ústavy

 odborné lázeňské léčebné ústavy

 rehabilitační stacionáře a agentury domácí péče

Sociální služby a služby zaměstnanosti

 denní stacionáře a sociálně aktivační služby pro děti, dospělé a seniory

 denní stacionáře a terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním

 domovy pro osoby se zdravotním postižením

 penziony a domovy pro seniory

 osobní asistence, chráněné bydlení a chráněná péče
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 programy předpracovní a pracovní rehabilitace, programy chráněného 

zaměstnání

Další oblasti

 vzdělávací instituce pro přípravu studentů ergoterapie

 speciální a mateřské školy

 podpora zdraví/prevence

 profesní organizace ergoterapeutů

 firmy s kompenzačními pomůckami pro osoby se zdravotním postižením

 ergoterapie na pracovišti

 výzkum

(Upraveno podle: Česká asociace ergoterapeutů: Koncepce oboru ergoterapie, 2008)

Terapeutický vztah mezi ergoterapeutem a klientem

      Pro každou intervenci je nezbytné, aby ergoterapeut schopně komunikoval 

s klientem, a aby společně vytvořili fungující terapeutický vztah.  Vztah trvá, dokud 

nejsou naplněny cíle intervence. Ergoterapie má pozitivní výsledky podle toho, jak se 

podaří vytvořit spolupracující vztah mezi klientem a ergoterapeutem. Jejich vzájemná 

interakce je dynamické povahy. 

      Klienti chtějí někoho, komu mohou věřit, někoho, kdo s nimi sdílí danou situaci a 

podporuje je. Ukázalo se, že nikoliv obsah terapie, technické dovednosti či odborná 

kompetentnost terapeuta, ale to, jak klienti vnímají kvalitu vztahu s terapeutem, 

ovlivňuje úspěšnost vzájemné spolupráce a výsledky terapie. 

      Pro budování terapeutického vztahu hraje důležitou roli důvěra a respekt, které jdou 

ruku v ruce, důvěřujeme lidem, které respektujeme. První kontakt s klientem patří 

k nezastupitelným krokům ve vzájemném vztahu a toho by si měl být ergoterapeut 

vědom. Respekt si získá efektivním jednáním a prokazatelnými výsledky. Základní 

postoje úspěšného terapeutického vztahu jsou opravdovost, respekt a úcta, vřelost, 

otevřenost a upřímnost, důvěra i blízkost, empatie a na závěr profesionální chování. 

Dovednosti potřebné pro budování terapeutického vztahu – schopnost porozumět 
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signálům či náznakům v interakci, komunikační dovednosti, schopnost aktivně 

naslouchat, poskytnout zpětnou vazbu klientovi a motivovat klienta k terapii. Pokud

terapeut nevidí smysl a význam postupů a nemá správné nadšení, je vztah nefungující. 

Musí si uvědomit, že každý klient je zcela jedinečný a přichází z osobitého prostředí. 

Není tedy možné aplikovat postupy, které se osvědčily u jiného klienta. 

(Ergoterapie, 2009)

Spolupráce s rodinou

      Důležitost rodiny v celkové léčbě pacienta nejen ve vztahu k ergoterapii patří 

k úspěšné léčbě. 

      Pro klienta zpravidla bývá rodina prvním a jedním z nejvýznamnějších zdrojů 

pomoci a opory. Ve většině případů se rodina při onemocnění či závažném postižení 

svého člena v určité míře spolupodílí v péči o něho.  V současné době se rodina již více 

zapojuje do plánování péče o postiženého, ale stále to není pravidelností. Spolupráce 

s rodinou by měla být samozřejmostí pro všechny členy léčebného týmu nejen pro 

ergoterapeuty. 

      „Podpora kontaktu s rodinou především u pacientů s dlouhodobým onemocněním, 

kteří jsou upoutáni na lůžku, je nezbytnou součástí léčby, pomáhá udržovat osobní 

vztahy a přispívá k dobrému psychickému stavu nemocného.“ (Ergoterapie,

2009, s. 127) V současné době se podporuje snaha poskytovat zdravotnické a sociální 

služby co nejblíže přirozenému prostředí klienta, v komunitě, popř. přímo v jeho 

domácnosti. Díky směřování do komunity se věnuje pozornost nejen potřebám klienta, 

ale celé jeho rodiny. Roste požadavek na to, aby ergoterapeuti spolupracovali s klienty, 

jejich rodinami a dalšími členy týmu na vytvoření plánu, který bude založen na silných 

stránkách rodiny a bude odrážet její potřeby. 

      Nemoc či postižení klienta nemá vliv pouze na jeho fyzickou stránku, ale i na 

psychickou a sociální a tím ovlivňuje i jeho rodinu jako celek. Každý z nás má v rodině 

svou roli, pokud přestane tuto roli plnit, má to vliv i na celou rodinu. Při 

komplikovaném postižení se musí změnit i podmínky v prostředí domácnosti. 
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„Rodina je schopna krátkodobě pečovat o nemocného, ale ošetřování pacienta 

postiženého imobilitou, inkontinencí nebo kognitivními poruchami je mnohem 

obtížnější.  K faktorům, které typicky ovlivňují stabilitu domácího prostředí, patří 

i nezvládnutelné nebo netolerovatelné chování, onemocnění primární pečující osoby, 

konflikty v rodině nebo špatná finanční situace.“ (Ergoterapie, 2009, s. 129) 

      Spolupráce ergoterapeuta s rodinou má svá úskalí. Ergoterapeut by měl porozumět 

roli pečovatele – porozumět tomu, jak rodinní příslušníci přijímají roli pečovatele.  

Obvykle není rodina připravena na setkání s vážným onemocněním nebo postižením.  

Vnímání stresu vyplývajícího z pečování – ergoterapeut by měl věnovat pozornost 

známkám stresu, které může rodina v důsledku pečování vykazovat.  V případě odhalení 

těchto obtíží může rodině nabídnout potřebnou pomoc či předejít zanedbání potřeb 

klienta. Podávat informace a učit dovednostem klienta – edukace klienta i jeho rodiny je 

jednou z důležitých součástí efektivní ergoterapie.  Ergoterapeut by si měl uvědomit, že 

rodina má nejvíce informací týkajících se klienta. Instruování rodiny však musí probíhat 

postupně a začínat od méně komplexních úkolů (např. jak provádět polohování, jak 

komunikovat v případě poruchy řeči). Obsáhlejší zaškolení rodiny v jednotlivých 

terapeutických postupech je potřebné především při plánování propuštění klienta do 

domácího ošetřování a v době, kdy jsou již role pečovatele vyjasněny. Pečovatele 

instruujeme, jak provádět vlastní asistenci v oblasti běžných denních činností, mobilitě, 

používání kompenzačních pomůcek a též jak zacházet s negativními projevy 

postiženého člena rodiny. Rodina si obvykle obtížně hledá k osobě s postižením

„normální“ postoj, který se nachází uprostřed extrému přílišného hýčkání a naprostého 

odmítání. 

      Ergoterapeut by neměl vnucovat či nařizovat, ale nabízet. Musí se přizpůsobit 

životnímu stylu rodiny, respektovat zavedený chod domácnosti, tradice, zvyky a 

využívat zdroje rodiny k motivaci.  Svá doporučení nevnucuje, ale vysvětluje, proč se 

domnívá, že jsou pro klienta i pečovatele vhodná. Nechává prostor pro zpracování 

informací rodině i klientovi.                                                             (Ergoterapie, 2009)
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Ergoterapeutický proces

      Jedná se o specifický plán, který ergoterapeut provádí za účelem léčby. 

Charakterizuje jeho práci a poskytuje mu strukturu pro její organizaci.

      Prvním krokem je -  příjem – získávají se všechny dostupné informace, na základě 

kterých se dále rozhodne o přijetí pacienta k dalšímu vyšetření. Druhým krokem je 

hodnocení, které zahrnuje screening i vyšetření. Následuje plánování léčby, léčba 

(zahrnuje pravidelné opakování hodnocení) a propuštění. Stejně jako ostatní 

zdravotnické profese i ergoterapeuti mají svou dokumentaci, kde zaznamenávají své 

kroky při práci s klientem.

      Dokumentace ergoterapeuta se skládá ze vstupní, průběžné a závěrečné zprávy. 

Vstupní zpráva obsahuje obecné informace o pacientovi, důvod příjmu, informace 

z anamnézy, stručný souhrn vyšetření, plán ergoterapeutické péče (cíle, metody, 

prostředky). Průběžná zpráva zahrnuje periodické dokumentování ergoterapeutické 

léčby, zaznamenání zhoršení či zlepšení stavu, reakce pacienta na průběh léčby a plnění 

krátkodobých i dlouhodobých cílů. Závěrečná zpráva nám přibližuje – celkový průběh 

léčby, stručný popis schopností klienta, zhodnocení soběstačnosti a rizik, režimová 

doporučení eventuálně návaznost nebo pokračování ergoterapie.     (Krivošíková, 2011)

Hodnocení klienta

      V průběhu vyšetření ergoterapeut získává informace, které mu pomohou pochopit 

klienta a jeho situaci. Vyšetření ergoterapeuta má přímou souvislost s léčbou. Bez 

efektivního a přesného vyšetření a posouzení problému klienta nelze provádět kvalitní 

léčbu.  Základní důvody, proč ergoterapeut provádí hodnocení:

 Ergoterapeutická diagnostika - hodnocením definujeme původ a rozsah 

klinických problémů v jednotlivých oblastech výkonu zaměstnávání 

(soběstačnost, pracovní činnosti, hra a zájmové činnosti)

 Identifikace individuálních potřeb – hodnocením zjišťujeme současnou funkční 

úroveň klienta, a tedy možný potenciál pro ergoterapii
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 Cíle a plánování – pomocí hodnocení stanovujeme cíle a priority ergoterapie 

v léčbě a dále stanovujeme ergoterapeutický léčebný plán

 Srovnání údajů – hodnocení umožňuje srovnávání získaných údajů ze vstupního 

hodnocení s údaji z průběžného či závěrečného hodnocení, dále umožňuje 

sledování vývoje zdravotního stavu klienta, popřípadě také stanovení jiné 

strategie léčby

 Sledování účinnosti (efektivnosti) ergoterapeutické léčby nebo použité 

terapeutické léčby

      Hodnocení v ergoterapii se zaměřuje na dovednosti a schopnosti, postoje a hodnoty 

jedince v kontextu prostředí, které ho obklopuje.  Informace o jedinci, jeho potřebách, 

sociální situaci, jeho funkční dovednosti a problémy v jednotlivých složkách výkonu 

zaměstnávání ovlivní naplánování dlouhodobých cílů ergoterapie.

      Máme různé typy hodnocení – standardizované či neformální typy vznikající dle 

potřeb daného pracoviště. Mezi formální metody sběru dat patří – rozhovor 

(standardizovaný, částečně standardizovaný a volný rozhovor), pozorování (používá se 

při práci s klientem nepřetržitě), standardizované testy (specifické testové metody), 

dotazníky, sebehodnotící škály a posuzovací škály.

      Mezi nejvýznamnější hodnocení zařazujeme – hodnocení běžných denních činností 

tzv. ADL (Activities of Daily Living). „Ačkoliv existují různé definice, ergoterapeuti 

většinou chápou běžné denní činnosti jako zastřešující termín pro popis činností, které 

lidé provádějí za účelem zajištění každodenní péče o sebe samého. Jsou to činnosti, 

které provádíme automaticky, pravidelně, samostatně a s použitím k tomu určených 

nástrojů. Jsou součástí našich individuálních návyků, vztahují se k věku, pohlaví a 

období dne.“ (Ergoterapie, 2009, s. 150)

Běžné denní činnosti

      Při nácviku běžných denních činností musí být terapie individuální, cílené povahy a 

vycházet z potřeb, schopností a omezení klienta. Musíme naslouchat klientovi, protože 

může mít nápadité řešení svého problému či mu někdo z jeho okolí vyrobí užitečnou a 

jednoduchou pomůcku. 
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      Úkony, které se nacvičují v ergoterapii, jsou v prvopočátcích ty, jež jsou nezbytné 

k zvládání základní péče o sebe sama, jako je oblékání, osobní hygiena, příprava a 

konzumace stravy (viz příloha č. 5). Při pomoci s oblékáním dáváme pozor, abychom 

nenapínali žádný ochromený kloub, zvláště ne rameno. Pacienta je třeba neustále 

povzbuzovat, aby se sám oblékal v maximálním rozsahu, který zvládne. Mohou být za 

potřebí různé úpravy oblečení, můžeme jim pořídit boty bez tkaniček, košile se suchým 

zipem, ale musíme se ujistit, zda jim tyto úpravy vyhovují.

      Také se zaměřujeme na zlepšení hybnosti paretických končetin, zvláště ruky. 

Z počátku postižení je nutné HK pravidelně polohovat na dlahu, která může být 

z různých materiálů a při polohování by měla objímat celou ruku - zápěstí i prsty. Na 

prsty může být používán též oddělovač prstů z měkkého molitanu – udržuje prsty 

roztažené, snižuje flekční spasticitu celé paže a zabraňuje vzniku otoků ruky. Podpažní 

válec se umístí do podpaží na postižené straně. Slouží jako dočasná podpora ramene, 

aby se zabránilo silnému a dlouhodobému napínání svalů a vazů ramenního kloubu a 

k zabránění poklesu postiženého ramene. Pacient si může i sám pracovat s postiženou 

končetinou a opakovat si cviky, které ho ergoterapeut naučil.

      Kompenzační pomůcky jsou rozdílné a často dosti specifické pro konkrétní činnosti.  

Každé ergoterapeutické pracoviště většinou používá své pomůcky, které si zde sami 

vyrobili či s nimi mají dobrou zkušenost. Fotografie některých pomůcek jsou zařazeny 

v (příloze č. 6 a 7).

   

2.6  Logopedie

      Název oboru, který se věnuje výchově řeči, pečuje o správné používání řeči a 

v širším slova smyslu také o kvalitu mezilidské komunikace. Logopedie je součástí 

speciální pedagogiky, která se zabývá zvláštnostmi osob zdravotně postižených, a to 

fyzicky nebo psychicky, od dětského věku po dospělost.                  (Kejklíčková,2011)

      „Logopedie je tedy věda, která zkoumá narušení komunikační schopnosti u člověka 

z hlediska jeho příčin, projevů, důsledků, možností diagnostiky, terapie, prevence 
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i prognózy. Klinickou logopedii lze potom chápat jako aplikovaný obor logopedie 

směrem do zdravotnické, medicínské oblasti.“ (Škodová, Jedlička et al., 2007, s. 22)

      Řeč je specificky lidská schopnost sdělování informací a vzájemného 

interpersonálního dorozumívání. Zahrnuje soustavu složitých znaků, kterými si lidé 

sdělují své myšlenky, přání a pocity. K tomu má řeč k dispozici sdělovací prostředky, 

mezi které patří - mluvení neboli mluva, písmo, posunky, mimika a neartikulované 

hlasové projevy. 

      Přijímání informací se děje pomocí smyslového vnímání, především pomocí sluchu 

a zraku. 

      Mluva je nejčastější způsob mezilidské komunikace, zahrnující nejméně osobu, 

která informaci sděluje, tj. mluví, a osobu, která informaci přijímá, tj. poslouchá.

      Z fylogenetického hlediska lze řeč považovat za lidskou schopnost relativně mladou 

a geneticky ještě ne dokonale zajištěnou. Stává se proto také dosti zranitelnou a 

náchylnou k poruchám. S rozvojem řeči souvisí i vývin dominantní hemisféry. 

V tzv. Brocově centru se nachází sídlo expresivní složky řeči (mluvy), ve Wernickově 

centru je sídlo složky receptivní (rozumění).                                      (Kejklíčková, 2011)

Diagnostika v klinické logopedii

      Logopedická diagnostika má za úkol zachytit celkový stav, stupeň a formu poruchy 

řečové komunikace a s ním spojené deficity praxe, gnóze a kognitivních funkcí.

Základními cíli jsou:

 Zjištění přítomnosti poruchy řečové komunikace, její tíže a závažnosti

 Diferenciální diagnostika poruch řečové komunikace

 Zpracování návrhu následné logopedické intervence
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Vyšetření

      Ke stanovení správné diagnózy a v závislosti na ní i terapeutického plánu se provádí

podrobné vyšetření.

      Vstupní vyšetření – obsahuje potvrzení či vyvrácení suspektní poruchy řečové 

komunikace. Komplexní vyšetření na základě postupů diferenciální diagnostiky 

realizuje stanovení diagnózy, závažnost poruchy řečové komunikace a její vliv na 

komunikaci pacienta s okolím. Jeho součástí se stává stanovení individuálního plánu 

logopedické péče.

      Výstupní vyšetření – obsahuje zhodnocení průběhu péče a doporučení pro další péči 

v této oblasti. Pro kontrolu stability dosažených výsledků se užívá kontrolní vyšetření 

v časovém horizontu 3-6 měsíců po ukončení programu terapie.

Komplexní vyšetření zahrnuje:

 Zhodnocení anamnestických údajů a dat – výsledky odborných vyšetření, 

především závěry předchozí logopedické, lékařské a psychologické diagnostiky

 Vyšetření stavu orofaciálních motorických funkcí – hybnost mluvidel, polykání

 Vyšetření řečových motorických funkcí – respirace, fonace, artikulace

 Vyšetření schopností a možných poruch ve využití systému jazyka – lexikální a 

gramatické schopnosti a pragmatické užití v komunikaci s okolím, a to 

s ohledem na věk a celkové vzdělání pacienta

 Možnosti a schopnosti komunikace neverbálními prostředky pro zaměření na 

možnosti kompenzace těžkých poruch komunikace

 Orientační vyšetření sluchového vnímání a kognitivních schopností spojených 

s komunikací – pozornost, verbální paměť, koherence projevu v komunikaci

                                                                             (Škodová, Jedlička et al., 2007)

      Příprava na vyšetření je velmi důležitá. Logoped se snaží vytvořit příjemné 

prostředí. Navodit pocit důvěry a klidu. K dispozici musí mít pomůcky a potřebné 

materiály.  Před vlastním vyšetřením se logoped seznámí s dokumentací pacienta, čímž 

získá představu o něm a může volit vhodný způsob komunikace. Vyšetření je nutno 

provést v době, kdy je pacient čilý, kdy není např. ospalý po jídle. Proto si logoped 

předem zjistí pacientův biologický rytmus a dobu vyšetření zařadí vhodně do jeho 
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denního programu. Je nutné znát pacientovo jméno a během rozhovoru ho co nejčastěji 

používat. Má-li nějaký titul, je třeba ho respektovat. Pacient má pocit, že už leccos 

o něm známe a vztah k němu je užší. Způsob vyjadřování do určité míry přizpůsobíme 

vzdělání a předpokládané inteligenci pacienta.                                 (Kejklíčková, 2011)

      U pacientů s CMP se objevují poruchy řeči ve smyslu špatné výslovnosti (dysartrie), 

nebo zhoršená vyjadřovací schopnost či omezení schopnosti porozumět (afázie). 

Poruchy řeči jsou často spojené s poškozením dominantní hemisféry - což je u praváka 

většinou levá hemisféra a u leváka pravá hemisféra.               

Dysartrie

      Dysartrie je souborné označení pro poruchu mluvy, která je způsobena vadnou 

koordinací mluvního procesu na základě organického poškození. Nejde tedy 

o jednoduchou poruchu výslovnosti, ale o narušené vyslovování a mluvení. Organická 

příčina postihuje buď řídící část mluvního procesu, nebo výkonné svalstvo mluvidel. 

Může se proto nacházet v kůře mozkové, v drahách, podkorových centrech, mozečku, a 

v periferním nervstvu. Podle toho, kde se chorobná příčina nachází, se také označuje typ 

dysartrie. 

      Z hlediska ošetřovatelské péče je důležité, abychom zajistili dostatečnou kontrolu 

nad příjmem potravy pacienta, schopností polykání a porozumění řeči. Při komunikaci 

s pacientem mluvíme pomalu, srozumitelně a tváří k nemocnému. Dysartrie patří mezi 

těžké poruchy komunikačního procesu a kromě samotného pacienta je vhodné do 

komplexního procesu reedukace zapojit i rodinné příslušníky což přispívá k pozitivnímu 

zvládání situace.                                                                                  (Kejklíčková, 2011)

      Orofaciální terapie napomáhá normalizaci svalového tonu mimického svalstva, 

jazyka, hlubokých krčních svalů, ovlivňuje polykání, regulaci slinotoku. Důležité je 

i smyslové vnímání (rozlišení chuťových podnětů).
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K základním postupům patří:

 Aktivace mimických svalů – stimulace taktilní, termická, vibrační a kinestetická

 Mobilizace krční páteře

 Terapie dutiny ústní – masáže dásní, pasivní pohybování svaloviny tváří, 

mobilizace jazyka, facilitace a stimulace selektivních pohybů jazyka

                                                                        (Kalvach et al., 2010)

      Pravidelné cvičení rtů a jazyka dvakrát denně může pomoci pacientům, kteří mohou 

číst, psát a rozumějí řeči druhých, ale jen s nesnázemi zřetelně vyslovují. Je dobré každý 

cvik opakovat 10krát v každé sekci:

 Zaokrouhlování rtů, úsměv

 Střídavé zaokrouhlování rtů a usmívání se, jako by jste chtěli říci „ó“ nebo 

„í“

 Široké otevírání úst a poté zakulacení rtů jako při polibku

 Poslání polibku někomu

 Pevné sevření rtů, jako by jste chtěli říci „mm“

 Říkejte co nejrychleji „ma-ma-ma-ma“

 Říkejte co nejrychleji „me-me-me-me“

 Pevně sevřete rty, zatímco tváře nafouknete vzduchem, vzduch držte uvnitř 

5 sekund, poté povolte

 Vyplázněte jazyk, až se špičkou dotknete brady

 Vyplázněte jazyk, až se špičkou dotknete nosu

 Vyplázněte jazyk co nejdál, držte 3 sekundy, poté vtáhněte jazyk zpět do úst

 Dotýkejte se špičkou jazyka ústních koutků, pohybujte rychle jazykem zprava 

doleva a zpátky

 Olízněte si rty a kružte kolem nich jazykem

 Říkejte zvyšující se rychlostí „ta-ta-ta“

 Tlačte jazyk proti horní dásni, poté proti dolní dásni

 Přejíždějte si po zubech jazykem

 Nasměrujte jazyk střídavě do levé a pravé tváře a co nejsilněji zatlačte

                                                                                    (Feigin,2007)
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Afázie

      Afázie je ztráta již nabité schopnosti komunikace mluvou. Projevuje se neschopností 

tvořit řeč a/nebo jí rozumět. Mluvidla ani jejich inervace nejsou poškozena. 

      Vzniká poškozením korových center řeči v dominantní mozkové hemisféře, která 

jsou na produkci a rozumění řeči specializovaná. Motorické centrum (Brocovo) ovládá 

aktivní tvorbu řeči (expresi). Senzorické centrum (Wernickovo) zajišťuje rozumění řeči 

(percepci). Kromě mluvené řeči může být postižena také řeč psaná, tištěná, kreslená, a 

to jak po stránce vyjadřování, tak po stránce chápání. Někdy je nápadně postižena 

paměť, vzpomínání, vybavování, jindy schopnost počítání. Zpívání známých písní nebo 

alespoň melodií může být zachováno nebo také porušeno.

      Podle příznaků fatické poruchy se afázie dělí na několik typů, které nebývají úplně 

čisté, vyhraněné a dochází k míchání charakteristických příznaků dvou a více typů. 

Afázie dělíme na:

 Motorickou – porucha omezena na neschopnost produkovat mluvu, rozumění 

řeči zachováno, spontánní mluva je nemožná a ani opakování předříkaného 

neprovede

 Senzorickou – neschopnost rozumět řeči, produkce mluvy je sice zachována, ale 

komunikace je nemožná, pacient vůbec nerozumí a jeho mluva je nepřiléhavá 

(tzv. slovní salát)

 Amnestickou – porucha vybavování názvů, slov pro označení věcí, osob, situací 

a činností, rozumění řeči nebývá porušeno, častá porucha čtení a psaní

 Sémantickou – běžná komunikace mluvou, řeči rozumí, ale má potíže 

s vyjádřením i chápáním abstraktních pojmů, nerozumí náznakům a metaforám

 Smíšenou – kombinace příznaků patřících dvěma nebo více typům afázie

 Totální – kombinace úplné motorické a úplné senzorické fatické poruchy, řeči 

nerozumí a ani není schopen přiměřeného mluvního projevu, bývá doprovázena 

agrafií, akalkulií, alexií

Po mozkové příhodě probíhají procesy úpravy poškozených oblastí a funkcí třemi 

způsoby:
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 Restituce – úplná či částečná obnova funkce poškozených oblastí v průběhu dnů 

a týdnů, kdy odeznívá edém v postiženém místě a obnovuje se metabolismus 

buněk, v tomto procesu úpravy je nezbytná medikamentózní a cvičná léčba

 Substituce – odumřením buněk v postižené oblasti, přebírají jejich funkci 

nepoškozené příbuzné buňky a současně vytvoří nové nervové spoje a funkční 

asociace mezi různými mozkovými oblastmi

 Kompenzace – se objevuje v delším časovém odstupu od vzniku CMP – do 

obnovení ztracených funkcí se zapojí buňky a spoje v mozku, které jsou od 

postiženého místa vzdálené a funkčně s ním málo příbuzné

      Postup léčebné rehabilitace závisí na stupni postižení, typu afázie a fyzickém 

i psychickém stavu pacienta. Při postižení senzorické složky řeči je nutno aktivovat jak 

sluchový, tak zrakový analyzátor. Moderní technika má k dispozici celou řadu 

audiovizuálních pomůcek, jejichž užití by mělo být samozřejmostí. K nácviku čtení lze 

využít vhodné slabikáře s doprovodem obrázků a schémat. Má-li pacient motorické 

potíže, což je častý průvodní jev, je vhodné pro psaní používat silnou tužku, kterou 

i svou méně šikovnou rukou dovede snadněji uchopit.

      Je vhodné, aby logopedická péče začala už v akutním stadiu, brzy po příhodě během 

hospitalizace. Už od začátku péče je velice důležitá spolupráce s příbuznými a 

bezprostředním okolím pacienta. Po propuštění z nemocničního léčení logoped zajišťuje 

dobrou návaznost péče v sektoru, kde nemocný žije.

      Příznivě lze v ucelené rehabilitaci afatiků využít rekondičních pobytů, které 

umožňují kromě zajímavého prostředí a nových impulzů soustředěnou, cílenou péči 

s pestrým léčebně – rehabilitačním programem.                              ( Kejklíčková, 2011)  

2.7  Neuropsychologická rehabilitace

      Získaným poškozením mozku dojde pravidelně k postižení kognitivních funkcí. 

Problémem pacientů je zpomalení zpracování informací, problém zrakově prostorové 

orientace, levostranný neglect, porucha paměti, snížení duševního výkonu či afázie. Na 

základě podrobného vyšetření určuje neuropsycholog rehabilitační plán a podle potřeby 

se účastní terapie.
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      Cílem této terapie je obnova kognitivních funkcí. Pokud nelze dosáhnout plné 

obnovy, je důležitá kompenzace poruch pomocí nově naučených strategií. 

Psychologická pomoc pomáhá při vyrovnávání se se vzniklou situací, získáním 

patřičného náhledu a realistickým plánováním dalšího života. 

      Psycholog kromě vyšetření výkonových funkcí a osobnosti zjišťuje i premorbidní 

strukturu osobnosti, která může často hrát klíčovou úlohu v zaměření psychoterapie. Po 

CMP může mít člověk problémy s kontrolou svých emocí, například se může stát více 

citlivým a snadno se rozčílit, rozplakat, rozesmát nebo rozkřičet. Může být deprimovaný 

a snadno zmatený i používat nadávky, které jsme u něho dříve neslyšeli. Často se 

objevuje sklíčenost a deprese. Tyto emocionální reakce na CMP znamenají velmi často 

překážku v další spolupráci s pacientem.

      Kromě práce s klientem, který si zvyká na novou situaci, potřebuje i rodina a okolí 

pacienta odborné psychologické vedení. Psycholog by měl promluvit s rodinou jak 

pomoci deprimovanému blízkému. Nenechávat postiženého déle o samotě, mluvit 

k němu, i když se zdá, že nás nechápe nebo neslyší. Požádat ho, aby pomohl s domácími 

pracemi, přimět nemocného k vycházce mimo domov a zařídit návštěvy kamarádů. Toto 

je několik rad, jak postiženého zapojit do dění kolem něho.

2.8  Sociální péče

      Vždy je nutné, aby sociální šetření u těchto pacientů prováděla odborně vzdělaná 

sociální pracovnice. Od počátku spolupracuje s rodinou, zjišťuje všechny důležité 

skutečnosti, které mohou mít vliv na průběh rehabilitace. Rodinu pacienta je třeba 

dostatečně informovat o všech výhodách a možnostech získání sociálních dávek. 

V předpracovní rehabilitaci sociální pracovnice naváže kontakt s původním pracovištěm 

a zjistí možnosti adekvátního uplatnění pacienta. Spolupracuje také s pracovním 

úřadem, regionálním úřadem, sociálním, školským odborem regionu a eventuálně 

s organizacemi zdravotně postižených, které organizují určité služby a podpory.
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2.9  Rehabilitační konference

      „U všech hemiparetických osob je důležitá koordinace práce jednotlivých odborníků 

v neurorehabilitaci a dále koordinace rehabilitačního programu i se členy rodiny pokud 

existují. Na konferenci si členové rodiny nebo spolubydlící vždy znovu upřesňují 

dlouhodobý rehabilitační plán.“ (Pfeiffer, 2007, s. 159)
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II  EMPIRICKÁ ČÁST

3 ZKOUMANÝ SOUBOR

3.1 Cíle výzkumu

      Hlavním cílem bakalářské práce je: Zjistit, zda si pacienti uvědomují důležitost 

rehabilitační péče, její včasnost a návaznost a zda jim to zdravotnický systém umožňuje. 

K hlavnímu cíli doplňuji tyto dílčí cíle:

1. Zjistit, zda získali v nemocnici informace o následné péči.

2. Zjistit důležitost role odborníků (ergoterapeut, logoped) v péči o pacienta.

3. Zjistit, zda nenastaly sekundární komplikace a pokud ano, jaký byl důvod 

komplikací.

4. Zjistit, jak jsou pacienti spokojeni s péčí a vzájemnou spoluprací 

s ošetřovatelským personálem. 

5. Zjistit, zda mají pacienti dostatek informací o svém onemocnění a jestli zájem 

rodiny je dostatečný.

3.2 Metodika výzkumu

      Byla použita kvantitativní výzkumná metoda -  dotazník, kde byly použity otázky 

otevřené, uzavřené i polouzavřené.

      Dotazník je uspořádaný z 29 otázek a na závěr jsem zařadila test dle Barthelové, 

abych měla přehled o míře soběstačnosti pacientů. 

      Pomocí dotazníku předkládám názory pacientů. První oblast dotazníku se zaměřuje 

na důležitost včasné a průběžné rehabilitace. Druhý okruh mapuje pacientovu míru 

postižení, důležitost odborníků v péči o klienta a sekundární komplikace. Třetí okruh 

zahrnuje spolupráci s personálem, informovanost pacienta a zájem rodiny.



59

      Výzkumné šetření probíhalo od listopadu do března ve dvou rehabilitačních 

ústavech, rehabilitační klinice a v následné péči. Tato zařízení jsem si vybrala proto, 

neboť jsem předpokládala, že zde budou hospitalizováni pacienti s problematikou 

CMP.

3.3 Charakteristika zkoumaného vzorku

      Cílovou skupinou výzkumného šetření jsou pacienti po cévní mozkové příhodě. 

Výběr respondentů nebyl věkově ani jinou proměnnou ohraničen, ale museli rozumět 

mluvené řeči. Respondenti byli od první ataky onemocnění alespoň jeden měsíc a 

maximum bylo 5 let.

      Šetření probíhalo ve čtyřech zařízeních, z nichž velmi stěžejním zdrojem informací 

byl Rehabilitační ústav pro cévní mozkové příhody v Chotěboři. Zde jsou soustředěni 

pacienti ze všech koutů republiky a s různými zkušenostmi se zdravotní péčí. 

      Ve všech zařízeních jsem s pacienty vyplňovala dotazník sama, proto neřeším 

návratnost dotazníků. Tento postup byl sice náročný, ale určitě přínosný pro můj 

výzkum a pro množství pacientů, kteří se ho účastnili. Jedním z mých cílů bylo získat

minimálně 50 respondentů, po skončení výzkumného šetření jsem jich měla 73. Protože 

dotazníky byly vyplněny pečlivě, mohla jsem je použít všechny.
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3.4 Výsledky výzkumu

3.4.1  Charakteristika respondentů

Otázka č. 1: V jakém zdravotnickém zařízení se nacházíte?

Tabulka č. 1 – Zdravotnické zařízení a počet respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Celkem 

respondentů

Počet 
respondentů

43 11 11 8 73

Počet 
respondentů 
v %

59% 15% 15% 11% 100%

Graf č. 1 -  Zdravotnické zařízení a počet respondentů

Komentář:

      Výzkum probíhal ve čtyřech zdravotnických zařízeních. Celkem jsem se tázala 73 

pacientů, tento počet byl více, než jsem předpokládala. Prvním zařízením je 

rehabilitační ústav Chotěboř, kde jsem se tázala 43 pacientů, tj. 59%. V Rehabilitačním 

ústavu v Brandýse nad Orlicí jsem získala 11 pacientů, tj. 15% a stejný počet pacientů 

byl na rehabilitační klinice v Hradci Králové. Posledním zařízením je následná péče 

v Rychnově nad Kněžnou, kde bylo 8 pacientů s problematikou CMP, tj. 11%.
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Otázka č. 2: Jste?

                                                                                                           

Tabulka č. 2 - Pohlaví

Pohlaví
respondentů

Počet 
respondentů 
Rehabilitační
ústav
Chotěboř

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav
Brandýs nad 
Orlicí

Počet 
respondentů 
Rehabilitace
Hradec 
Králové

Počet 
respondentů 
Následná 
péče
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Počet
respondentů
celkem

Počet 
respondentů 
v % 
z celkového 
počtu 
dotazovaných

Muži 23 5 8 5 41 56%

Ženy 20 6 3 3 32 44%

Graf č. 2 - Pohlaví

Komentář: 

      Z celkového počtu respondentů bylo 41 mužů, tj. 56% a 32 žen, tj. 44%.  Ve třech 

zdravotnických zařízeních bylo více mužů, pouze v rehabilitačním ústavu v Brandýse 

nad Orlicí bylo více žen. Z těchto výsledků můžeme vidět, že se potvrzují statistiky, 

které říkají, že CMP mívají častěji muži.  
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Otázka č. 3:  Kolik je Vám let?

Tabulka č. 3 – Průměrný věk

Průměrný 
věk 
respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř
(CH)

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí
(B)

Rehabilitace 
Hradec 
Králové
(HK)

Následná 
péče
Rychnov 
nad 
Kněžnou
(RK)

Průměrný 
věk 
respondentů 
celkem

Muži 60 64 59 72 64

Ženy 64 66 71 74 69 

Graf č. 3 – Průměrný věk

Komentář:

      Průměrný věk u mužů je 64 let, zatímco u žen 69 let. Nejmenší věkový průměr byl 

v rehabilitačním ústavu v Chotěboři, kde muži mají průměrný věk 60 let a ženy 64 let. 

Je to pravděpodobně dáno tím, že se zde kumulují pacienti z celé republiky a jedná se

o jediný rehabilitační ústav specializovaný na CMP. Největší věkový průměr byl 

v následné péči v Rychnově nad Kněžnou, kde průměrný věk mužů byl 72 let a žen 74 

let. Nejmladší pacient byl na rehabilitaci v Hradci Králové – 31 let a nejmladší 

pacientka byla v Chotěboři – 33 let. Tyto výsledky opět potvrzují statistiky, že muži 

jsou postiženi CMP v mladším věku než ženy.
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3.4.2 Rehabilitační problematika

Otázka č. 4: Jak dlouho jste po CMP?

Tabulka č. 4 – Doba po CMP

Čas 
po CMP

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Počet 
respondentů 
Rehabilitace
Hradec 
Králové

Počet 
respondentů 
Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Počet 
respondentů 
celkem

Počet 
respondentů 
v % celkem

1 – 3 
měsíce

11 7 6 7 31 43%

4 – 11 
měsíců

14 1 2 0 17 23%

1 rok a 
více

18 3 3 1 25 34%

Graf č. 4 – Doba po CMP

Komentář:

      Touto otázkou jsem zjišťovala, zda rehabilitace u pacientů po CMP je včasná a

průběžná. Pacientů po první atace onemocnění v rozmezí od 1 – 3 měsíců bylo 31, 

tj. 43%, dále v rozmezí 4 – 6 měsíců od vzniku nemoci bylo 17 respondentů, tj. 23% a 

pacientů 1 rok a více (maximum bylo 5 let) po CMP bylo 25, tj. 34%.  Zde vidíme, že se 

pacienti snaží průběžně rehabilitovat. 
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Otázka č. 5: Kde Vám byla poskytnuta první rehabilitační péče?

Tabulka č. 5 – První rehabilitace

Oddělení Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Počet 
respondentů 
Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Počet 
respondentů 
Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Počet 
respondentů 
celkem

Počet 
respondentů 
v % celkem

JIP 8 3 4 2 17 23%

Standardní 
odd.

20 3 4 5 32 44%

Rehabilitační 
odd.

15 3 2 1 22 30%

Jinde 0 1 1 0 2 3%

Graf č. 5 – První rehabilitace

Komentář: 

     První rehabilitační péče byla poskytnuta na standardních odděleních – takto 

odpovědělo 32 pacientů, tj. 44%. Standardními odděleními byla myšlena neurologická 

oddělení.  Dále se jednalo o rehabilitační oddělení, kde bylo rehabilitováno 22 pacientů, 

tj. 30%. Na třetím místě jsou oddělení JIP, kde poprvé rehabilitovalo 17 pacientů, 

tj. 23% a 2 pacienti, tj. 3% byli rehabilitováni jinde, ihned z nemocnice byli 
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převezeni – jeden do lázní a druhý do rehabilitačního ústavu. V porovnání s bakalářskou 

prací na stejné téma, dochází k první rehabilitační péči na standardních odděleních

(myšleno neurologických – většina nemocnic má tato oddělení). Tímto chci říci, že jsme 

ve svých výzkumných šetřeních dospěly ke stejným výsledkům.
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Otázka č. 6: Byl(a) jste informován(a) v nemocnici o možnostech následné 

péče – pečovatelská služba, LDN, agentura domácí péče, rehabilitační ústav?

Tabulka č. 6 – Informovanost o následné péči

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Počet 
respondentů 
Rehabilitace 
Hradec 
Králové 

Počet 
respondentů 
Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Počet 
respondentů 
celkem

Počet 
respondentů 
v % celkem

Ano 28 8 10 7 53 73%

Ne 15 3 1 1 20 27%

Graf č. 6 – Informovanost o následné péči

Komentář:

      Touto otázkou zjišťuji, zda jsou pacienti v nemocnici informováni o následné péči. 

Ano odpovědělo 53 respondentů, tj. 73% a Ne odpovědělo 20 respondentů, tj. 27%.  Ve 

všech zdravotnických zařízeních převažovala odpověď Ano. Tento závěr je pro 

zdravotnická zařízení uspokojivý v tom, že pacienty informují, ale stále je zde 20 

pacientů neinformovaných, tudíž je stále co zlepšovat.
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Otázka č. 7:  Kde jste získal(a) první informace, jak správně rehabilitovat?

Tabulka č. 7 – Informace, jak rehabilitovat

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Počet 
respondentů 
Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Počet 
respondentů 
Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Počet 
respondentů 
celkem

Počet 
respondentů 
v % celkem

V 
nemocnici

8 6 2 3 19 26%

V domácí 
péči

0 0 0 1 1 1%

Praktický
lékař

0 0 0 0 0 0%

Na 
rehabilitaci

32 5 9 4 50 69%

Sám(a) 3 0 0 0 3 4%

Graf č. 7 – Informace, jak rehabilitovat

Komentář:

      Nejvíce pacientů dostalo informace, jak správně rehabilitovat na rehabilitačním 

oddělení a to 50 respondentů, tj. 69%. Tato oddělení jsou většinou součástí nemocnic, 

ale v některých případech jsou pacienti ze standardních oddělení ihned hospitalizováni 

např. v rehabilitačním ústavu. Myslím si, že většina pacientů udává informaci 
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o rehabilitaci, protože na standardních odděleních jsou většinou ještě dost ovlivněni 

atakou onemocnění a jejich vnímání informací je snížené. Dále první informaci získalo

v nemocnici 19 respondentů, tj. 26%. Sami si to zjistili 3 respondenti, tj. 4% a 

1 pacient, tj. 1% byl informován o správné rehabilitaci domácí péčí. Praktický lékař se 

v této oblasti neangažuje. 
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Otázka č. 8: Pokud jste více let po CMP, rehabilitujete pravidelně?

Tabulka č. 8 – Pravidelná rehabilitace

Počet 

respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Celkem Celkem v 

%

Ano 8 2 2 1 13 81%

Ne 2 1 0 0 3 19%

Pokud ano, 
jak často?

3-1xR 2-1xR 2-2xR 1-2xR 5-1xR

5-2xR 8-2xR

Graf č. 8 – Pravidelná rehabilitace

Komentář:

      Na tuto otázku odpovědělo 16 respondentů. Z toho 13 respondentů, tj. 81%  

odpovědělo, že rehabilituje pravidelně a  3 respondenti, tj. 19% odpověděli, že 

nerehabilitují pravidelně. Ti co rehabilitují pravidelně, tak 8 z nich se snaží rehabilitovat  

2x ročně a 5 z nich 1x ročně. Je vidět, že se pacienti snaží rehabilitovat pravidelně a 

udržet tak svůj zdravotní stav na určité úrovni. Pacienti jsou fyzioterapeuty informováni 

o rehabilitaci doma. Někteří se snaží doma sami na sobě pracovat, ale připouštějí, že to 

není tak intenzivní, jako ve zdravotnickém zařízení. Myslím si, že pokud se pacient  

v domácím prostředí zapojuje do běžných úkonů, provádí určitý druh rehabilitace.
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Otázka č. 9: Považujete rehabilitaci za důležitou součást zlepšení Vašeho zdraví?

Tabulka č. 9 – Důležitost rehabilitace

Počet 

respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Následná 
péče 
Rychnov
nad 
Kněžnou

Celkem Celkem v 

%

Ano 43 11 11 8 73 100%

Ne 0 0 0 0 0 0%

Graf č. 9 – Důležitost rehabilitace

Komentář:

      Pacienti považují rehabilitaci za velmi důležitou součást zlepšení jejich zdravotního 

stavu. Kladně odpovědělo všech 73 respondentů, tj. 100%.  Můžeme vidět, že 

pacientům záleží na jejich zdravotním stavu, ale hlavně na tom, aby došlo k návratu do 

původní fyzické i psychické kondice.
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3.4.3 Oblast míry postižení, odborníků, pomůcek a komplikací onemocnění?

Otázka č. 10: Která část těla je postižena? 

Tabulka č. 10 – Postižení končetin

Postižení 
respondentů

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Počet 
respondentů 
Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Počet 
respondentů 
Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Počet 
respondentů 
celkem

Počet 

respondentů 

v %

Pravá 
horní 
končetina

2 1 0 0 3 4%

Pravá 
dolní 
končetina

1 1 0 0 2 3%

Pravá 
horní i 
dolní 
končetina

20 5 5 4 34 47%

Levá 
horní 
končetina

4 0 1 0 5 7%

Levá 
dolní 
končetina

1 0 0 1 2 3%

Levá 
horní i 
dolní 
končetina

14 4 5 3 26 36%

Graf č. 10 – Postižení končetin
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Komentář:

      Tato otázka mapuje míru pohybového postižení pacienta. Odpovědělo celkem 72 

respondentů, pouze jeden pacient neměl pohybové postižení, ale byla zasáhnuta  

krátkodobá paměť. Největší postižení bylo pravostranné HK i DK, zde odpovědělo 34 

pacientů, tj. 47%. Na druhém místě bylo levostranné postižení HK i DK, kde bylo 

postiženo 26 pacientů, tj. 36%.
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Otázka č. 11: Je Vaše postižená polovina těla dominantní?

Tabulka č. 11 – Dominantní polovina těla

Počet 
respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové 

Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Celkem Celkem v 

%

Ano 28 6 7 5 46 64%

Ne 14 5 4 3 26 36%

Graf č. 11 – Dominantní polovina těla

Komentář:

      Na tuto otázku opět odpovídalo 72 respondentů. Ve všech zdravotnických 

zařízeních, kde šetření probíhalo, se jednalo o postižení dominantní poloviny těla. 

Celkem 46 pacientů, tj. 64% odpovědělo, že jde o dominantní polovinu a 26 pacientů, 

tj. 36% nemělo dominantní postižení.
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Otázka č. 12: Máte potíže s řečí?

Tabulka č. 12 – Problémy s komunikací

Počet 
respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Celkem Celkem v 

%

Ano 13 2 4 4 23 32%

Ne 30 9 7 4 50 68%

Graf č. 12 – Problémy s komunikací

Komentář:

      Tato otázka mapuje, kolik pacientů má potíže s řečí. Z celkového počtu 73 

respondentů má potíže 23 respondentů, tj. 32% a 50 respondentů, tj. 68% potíže 

neudává. Někteří z těch, co odpovídají záporně, potíže mělo bezprostředně po atace 

CMP, ale velmi rychle se stav upravil.
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Otázka č. 13: Navštěvuje Vás logoped?

Tabulka č. 13 – Práce s logopedem

Počet 
respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Celkem ze 
všech 
respondentů

Celkem 

v %

Ano 12 0 4 4 20 27%

Ne 31 11 7 4 53 73%

Pokud ano, v čem Vám pomáhá: zlepšení vyjadřování, hledat slova, nácvik paměti, 

obrázky, zvyšuje náročnost a jak správně dýchat. 

Graf č. 13 – Práce s logopedem

Komentář:

      Tato otázka se zaměřuje na práci s odborníkem. Otázka byla položena všem 

respondentům.  Logopeda navštěvuje 20 pacientů, tj. 27% a 53 pacientů, tj. 73% ho 

nenavštěvuje. V rehabilitačním ústavu v Brandýse nad Orlicí logoped nefunguje a jeho 

práci zastává ergoterapeutka. V ostatních zařízeních logoped funguje.  Respondentům 

byla položena doplňující otázka, v čem jim logoped pomáhá a nejčastěji odpovídali, že 

se jim zlepšuje vyjadřování a správné vedení dechu při vyslovování.
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Otázka č. 14: Máte problémy vykonávat běžné denní činnosti?

Tabulka č. 14 – Problémy s činnostmi

Počet 
respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Celkem Celkem v 

%

Ano 35 8 9 8 60 82%

Ne 8 3 2 0 13 18%

Graf č. 14 – Problémy s činnostmi

Komentář:

      Problémy vykonávat běžné denní činnosti má 60 respondentů, tj. 82% a bez 

problémů je 13 pacientů, tj. 18%. Ve všech čtyřech zařízeních odpověděli pacienti 

kladně na problémy s denními činnostmi.
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Otázka č. 15: Navštěvuje Vás ergoterapeut?

Tabulka č. 15 – Práce s ergoterapeutem

Počet 
respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Celkem Celkem v 
%

Ano 40 11 10 0 61 84%

Ne 3 0 1 8 12 16%

Graf č. 15 – Práce s ergoterapeutem

Komentář:

      Ergoterapeut navštěvuje 61 pacientů, tj. 84% a 12 pacientů, tj. 16% nenavštěvuje. 

V následné péči v Rychnově nad Kněžnou ergoterapeut nepůsobí, proto v grafu vidíme, 

že je nenavštěvuje, i když mají problémy vykonávat běžné denní činnosti. V ostatních 

zařízeních ergoterapeut funguje. Z výsledků šetření můžeme vidět, že někteří pacienti 

subjektivně nevnímají problémy s denními činnostmi, ale z pohledu odborníků je vždy 

co zlepšovat.
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Otázka č. 16: Vnímáte práci s ergoterapeutem jako přínos pro zlepšení vašeho 

stavu? 

Tabulka č. 16 – Přínos ergoterapie

Počet 
respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Celkem Celkem v
%

Ano 30 11 10 0 51 84%

Ne 10 0 0 0 10 16%

Pokud ano, v čem Vám pomohl: zlepšení motoriky, rozcvičování oblastí, které 

nefungují, zlepšení sebevědomí, procvičení, nácvik zručnosti, lepší pohyblivost, jak si 

ulehčit práci, pomoc s pamětí a postupný návrat k původnímu stavu 

Graf č. 16 – Přínos ergoterapie

Komentář:

      Na tuto otázku odpovídá 61 respondentů. Z tohoto počtu 51 respondentů, tj. 84% 

vnímá práci s ergoterapeutem jako přínos a 10 respondentů, tj. 16% to jako přínos 

nevidí. Pacienti, kteří odpověděli záporně, neviděli ihned nějakou změnu, protože návrat 

k původnímu stavu pacienta u tohoto onemocnění je velmi pozvolný. Ti, co odpověděli 

kladně, vidí jako přínos práce s ergoterapeutem – zlepšení motoriky, sebevědomí, 

zručnosti, pohyblivosti,… Myslím si, že práce ergoterapeuta v multidisciplinárním týmu

je nepostradatelná.
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             Otázka č. 17: Jaké používáte pomůcky k rehabilitaci?

Tabulka č. 17 – Pomůcky k rehabilitaci
Pomůcky Počet 

respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Počet 
respondentů 
Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Počet 
respondentů 
Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Počet 
respondentů 
celkem

Počet 
respondentů 
v %

Žádné 12 3 1 1 17 19%

Francouzs
ké hole

8 5 3 1 17 19%

Chodítko 3 0 2 4 9 10%

Invalidní 
vozík

1 0 3 2 6 6%

Jiné: 29 9 3 0 41 46%

vícebodá 
hůl

8 0 1 0 9 10%

Vycházko
vá hůl

15 2 1 0 18 20%

Ježek 0 2 1 0 3

Dlaha 2 1 0 0 3

Míčky 1 3 0 0 4

Závěs  1 1 0 0 2

Ortéza na 
nohu

2 0 0 0 2

Graf č. 17 – Pomůcky k rehabilitaci
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Komentář:

      Jako pomůcky k rehabilitaci nejčastěji pacienti používají Jiné, 46% – jedná se 

nejvíce o vícebodou hůl a vycházkovou hůl. Na druhém místě se pohybují francouzské 

hole a Žádné pomůcky, po 19%. Chodítko má 10% a invalidní vozík 6%. V těchto 

zdravotnických zařízeních se fyzioterapeuti snaží, aby pacienti byli pohybově co nejvíce 

soběstační.
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Otázka č. 18: Jaké používáte pomůcky při běžných denních činnostech?

Tabulka č. 18 – Pomůcky k činnostem

Pomůcky Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Počet 
respondentů 
Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Počet 
respondentů 
Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Počet 
respondentů 
celkem

Počet 
respondentů 
v %

Speciální 
příbor

0 1 1 0 2 3%

Na 
oblékání

0 0 0 0 0 0%

Žádné 43 10 10 8 71 97%

Jiné 0 0 0 0 0 0%

Graf č. 18 – Pomůcky k činnostem

Komentář:

      Pomůcky k běžným denním činnostem pacienti téměř nevyužívají. 71 pacientů, tj. 

97% odpovědělo, že nepoužívá žádné pomůcky. Pouze 2 pacienti, tj. 3% používají 

speciální příbor. Čekala jsem, že budou více využívat speciální pomůcky, neboť jsou 

rozmanité a dostupné. Jako speciální příbor používají pacienti nejčastěji obyčejnou lžíci.
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Otázka č. 19: Jaké procedury podstupujete?

Tabulka č. 19 - Procedury

Procedury Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Počet 
respondentů 
Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Počet 
respondentů 
Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Počet 
respondentů 
celkem

Počet 
respondentů 
v %

Rehabilitace
aktivní

40 8 11 7 66 21%

Rehabilitace 
pasivní

43 11 11 8 73 23%

Masáže 6 10 2 0 18 5%

Koupele 43 7 10 0 60 19%

Fyzikální 
terapie

13 6 0 0 19 6%

Jiné celkem: 53 11 14 4 82 26%

Ergoterapie 40 11 10 0 61

Logopedie 12 0 4 4 20

Akupunktura 1 0 0 0 1

Graf č. 19 – Procedury

Komentář:

      Pacienti podstupují rozmanité množství procedur.  Nejvíce získala kolonka Jiné,

26%, kam jsem zařadila ergoterapii i logopedii. Každý z pacientů podstupoval 

rehabilitaci pasivní, tj. 23% a rehabilitace aktivní získala 21%. Koupele získaly 19% a 

zařadila jsem do nich jak vířivky, tak bazén. Fyzikální terapie (elektroléčba) 6% a 

masáže 5%. Myslím si, že rozmanitost procedur ve všech zařízeních je dostatečná.
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Otázka č. 20: Projevily se u Vás nějaké vedlejší komplikace?

Tabulka č. 20 - Komplikace

Komplikace Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Počet 
respondentů 
Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Počet 
respondentů 
Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Počet 
respondentů 
celkem

Počet 
respondentů 
v %

Proleženiny 0 0 0 0 0 0%

Zánět žil 0 0 0 0 0 0%

Zkracování 
šlach

1 1 0 0 2 3%

Ztuhlost 
kloubů

7 4 1 0 12 16%

Dechové 
obtíže

0 2 1 0 3 4%

Žádné 35 5 9 8 57 77%

Graf č. 20 – Komplikace

Komentář:

      Komplikace se nevyskytly u 57 pacientů, tj. 77%. Ztuhlost kloubů udává 12 

pacientů, tj. 16%, dechové obtíže se vyskytli u 3 pacientů, tj. 4% a zkrácení šlach 

u 2 pacientů, tj. 3%. Myslím si, že tento závěr mluví o tom, jak se zdravotnický personál 

v péči o pacienta chová profesionálně. 
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Otázka č. 21: Pokud se u Vás projevily komplikace, co je příčinou?

Tabulka č. 21 – Příčiny komplikací

Důvod 
komplikací

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Počet 
respondentů 
Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Počet 
respondentů 
Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Počet 
respondentů 
celkem

Počet 
respondentů 
v %

Nedostatečná 
rehabilitace

0 0 0 0 0 0%

Neodborný 
přístup oše. 
personálu

0 0 0 0 0 0%

Nedodržuji 
rehabilitační 
režim

0 0 0 0 0 0%

Nevím 6 4 2 0 12 71%

Jiné 3 2 0 0 5 29%

Graf č. 21 – Příčiny komplikací

Komentář:

      Komplikace se objevily u 17 pacientů, z toho 12 pacientů, tj. 71% odpovídá, že neví 

příčinu vzniku komplikací. Jako možnost Jiné uvádí 5 pacientů, tj. 29%.  Důvody jsou 

podle dotazovaných věk, zvýšení pohybu ve větší míře než je povoleno, či ulevování 

postižené straně, problémy se objeví na zdravé polovině těla.
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3.4.4  Spokojenost s péčí, informovanost a  zájem rodiny

Otázka č. 22: Jste ochoten ke spolupráci se zdravotnickým personálem (lékaři, 

sestry, fyzioterapeuti, sanitáři)?

Tabulka č. 22 – Ochota ke spolupráci

Počet 
respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Celkem Celkem v 
%

Ano 43 11 11 8 73 100%

Ne 0 0 0 0 0 0%

Graf č. 22 – Ochota ke spolupráci

Komentář:

      Ochota ke spolupráci pacienta s personálem je 100%. Všech 73 respondentů 

odpovědělo Ano.  Když jsem jim pokládala tuto otázku, většinou odpovídali, že to je 

samozřejmé, že kdyby nechtěli spolupracovat, tak by tady nebyli. V následné 

rehabilitační péči je vždy nutná i iniciativa ze strany pacienta a ne jen ze strany 

zdravotnického personálu.
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Otázka č. 23: Jste spokojen se spoluprací se zdravotnickým personálem (lékaři, 

sestry, fyzioterapeuti, sanitáři)?

Tabulka č. 23 – Spokojenost s personálem

Počet 
respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Celkem Celkem v 
%

Ano 43 11 11 8 73 100%

Ne 0 0 0 0 0 0%

Graf č. 23 – Spokojenost s personálem

Komentář:

      Pacienti jsou spokojeni se spoluprací s personálem na 100%. Všech 73 pacientů 

odpovědělo Ano. Pro zdravotnický personál, ve všech čtyřech zařízeních, je to výborný 

výsledek. Tento závěr může být vzorem pro ostatní zdravotnická zařízení.
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Otázka č. 24: Máte dostatek informací o vašem onemocnění?

Tabulka č. 24 – Dostatek informací o CMP

Počet 
respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Celkem Celkem v 
%

Ano 41 9 10 6 66 90%

Ne 2 2 1 2 7 10%

Graf č. 24 – Dostatek informací o CMP

Komentář:

      Na tuto otázku odpovědělo 66 pacientů, tj. 90%, že má informací dostatek, pouze 

7 pacientů, tj. 10% odpovědělo, že nikoliv. Pacienti jsou poměrně dosti informováni 

nebo si informace dohledají. Tento výsledek je uspokojivý, ale stále je zde 10% 

pacientů, kteří přivítají více informací o svém onemocnění.
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Otázka č. 25: Chybí Vám nějaké zdroje informací?

Tabulka č. 25 – Zdroje informací – zda chybí

Počet 
respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Celkem Celkem v 
%

Ano 2 4 1 2 9 12%

Ne 41 7 10 6 64 88%

Pokud ANO, jaké zdroje informací by jste přivítal(a): jak si poradit s problémy, na 

co mám nárok, jak mohu postupovat dále a aby komunikace s odborníky, nebyla tak 

odborná

Graf č. 25 – Zdroje informací – zda chybí 

Komentář:

      Šetřením jsem zjistila, že 64 pacientům, tj. 88% zdroje informací nechybí. 

Informace chybí 9 pacientům, tj. 12% a přivítali by zdroje z oblasti, jak reagovat na 

problémy, na co mají nárok, co dělat dále,… Tento závěr může být podnětem pro 

vytvoření zdroje o tom, co dělat po návratu z nemocnice domů či podkladem 

k vytvoření bakalářské práce na toto téma. Též zde můžeme poukázat na význam 

sociálních pracovníků, kteří se uplatní v oblasti problémů po CMP a na co pacienti mají 

nárok.
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Otázka č. 26: Jste spokojen se zdravotnickým zařízením, ve kterém se nacházíte?

Tabulka č. 26 – Spokojenost se zdravotnickým zařízením

Počet 
respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Následná 
péče 
Rychnov 
nad
Kněžnou

Celkem Celkem v 
%

Ano 43 11 11 8 73 100%

Ne 0 0 0 0 0 0%

Graf č. 26 – Spokojenost se zdravotnickým zařízením

Komentář:

      Na tuto otázku odpovědělo všech 73 respondentů pozitivně, tj. 100%. Tento 

výsledek je pro daná zdravotnická zařízení významnou informací, že jejich snaha je 

oceňována. Obecně z toho plyne závěr, že tato zařízení můžeme doporučit pacientům po 

CMP.
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Otázka č. 27: Mají rodinní příslušníci zájem, podílet se na zlepšování Vašeho 

zdravotního stavu?

Tabulka č. 27 – Zájem rodiny

Počet 
respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Celkem Celkem v 
%

Ano 43 9 11 7 70 96%

Ne 0 2 0 1 3 4%

Graf č. 27 – Zájem rodiny

Komentář:

      Zjistila jsem výrazný zájem rodiny podílet se na zlepšování zdravotního stavu jejich 

blízkého. Pozitivně odpovědělo 70 pacientů, tj. 96% a negativně odpověděli 3 pacienti, 

tj. 4%. Tito pacienti odpověděli záporně z důvodu, že již neměli žádného blízkého člena 

rodiny. Tento výsledek svědčí o dobrém přístupu rodinných příslušníků ke svému 

blízkému.  Myslím si, že tento závěr je pozitivní pro zdravotníky a zároveň možností dát 

rodině dostatek prostoru v péči o jejich postiženého člena.
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Otázka č. 28: Jste v kontaktu s jinými pacienty se stejným onemocněním?

Tabulka č. 28 – Kontakt se stejně postiženými

Počet 
respondentů

Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Celkem Celkem v 
%

Ano 38 2 0 0 40 55%

Ne 5 9 11 8 33 45%

Pokud ano, je to pro Vás přínos: motivace, pomáháme si, pro každého navzájem to je 

přínos, někdo je na tom hůře, podělit se o pokroky a zkušenosti, kolektiv člověka rovná 

Graf č. 28 – Kontakt se stejně postiženými

Komentář:

      Šetřením jsem zjistila, že 40 pacientů, tj. 55% je v kontaktu s pacienty se stejným 

onemocněním. V kontaktu není 33 pacientů, tj. 45%. Nejvíce jsou pacienti v kontaktu 

v rehabilitačním ústavu v Chotěboři. Je to dáno tím, že v tomto zařízení jsou pouze 

pacienti s CMP. V ostatních zařízeních jsou pacienti v minimálním kontaktu se stejně 

postiženými. V doplňující otázce, zda je to pro ně přínosem, odpovídali většinou 

pozitivně ve smyslu zvýšené motivace, dělení se o zkušenosti i pokroky a vzájemné

pomoci. Ti, co nejsou v kontaktu se stejně postiženými, by měli být více informováni 

o těchto možnostech a pozitivech např. o Sdružení klientů po CMP. 
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Otázka č. 29: Jak ovlivnila CMP Váš život (změna role v rodině, ve společnosti)?

Tabulka č. 29 – Vliv CMP na pacienta

Názory pacientů – ve zkrácené verzi Počet 
respondentů 
v %

CMP ovlivnila život výrazně – ztráta či změna zaměstnání 12%

změna života od jeho základů 12%

ztráta soběstačnosti, nyní závislý(á) 22%

z plného zdraví invalida 5%

ještě se uvidí, jak CMP ovlivnila život 7%

má se starat o manžela a sama má problém 4%

ovlivnila pacientovi koníčky a záliby 4%

neovlivnila moc výrazně, rodina pomohla 4%

problémy s pamětí ovlivnily pacientův běžný život 3%

běžná práce doma nejde 3%

CMP zásadním způsobem život neovlivnila, dost činností zvládá 4%

byl(a) pracující, ale je optimista a věří v návrat k původní profesi 3%

ztráta sebevědomí 3%

CMP ovlivnila život velmi – byly odebrány děti z péče 1%

tato nemoc mi vzala všechno 3%

odebrala mi částečně činnosti a záliby, které jsem zvládal 1%

nezvládám psát na počítači a tato práce mne živí 1%

nevydržím u práce, jsem brzy unavený 3%

stala jsem se uzavřenou a nepřístupnou 1%

zátěž pro rodinu 1%

problém se zručností 1%

omezený pohyb mi brání v práci 1%

nemohu nikam jít a pracovat 1%
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Komentář: 

      V tabulce jsem zachytila výroky všech 73 pacientů na tuto otázku. Nejde o doslovné 

citace, ale o jejich zkrácenou verzi. Když jsem pacientům pokládala tuto otázku, zaujala 

mne odpověď z oblasti zaměstnání. Vždy se jednalo o postižení té oblasti, která byla 

nezbytná pro zaměstnání pacienta, např. učitelka s výraznou poruchou řeči, manažer 

s poruchou paměti či svářeč s výraznou spasticitou HK.
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Test všedních denních činností dle Barthelové

Tabulka č. 30 – Míra závislosti

Rozsah 
soběstačnosti

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Chotěboř

Počet 
respondentů 
Rehabilitační 
ústav 
Brandýs nad 
Orlicí

Počet 
respondentů 
Rehabilitace 
Hradec 
Králové

Počet 
respondentů 
Následná 
péče 
Rychnov 
nad 
Kněžnou

Počet 
respondentů 
celkem

Počet 
respondentů 
v %

0 – 40 bodů 
vysoce 
závislý

0 0 1 1 2 3%

45 – 60 
bodů 
střední 
závislost

0 0 1 1 2 3%

65 – 95 
bodů lehká 
závislost

14 8 4 6 32 44%

100 bodů 
nezávislý

29 3 5 0 37 50%

Graf č. 29 – Míra závislosti

Komentář:

      Tento test ukazuje, že 37 pacientů je nezávislých, tj. 50%. Lehce závislých je 32 

pacientů, tj. 44%. U střední i vysoké závislosti jsou vždy 2 pacienti, tj. 3%. Nejvíce 

soběstační jsou pacienti v rehabilitačním ústavu v Chotěboři. Myslím si, že toto 

hodnocení zvládání činností je podle tázaných pacientů, jak oni sami se cítí, i když

z pohledu zdravotnického personálu je názor jiný. Můj názor je, že test ADL 

nevystihuje do detailů problematiku onemocnění, jako test FIM, který je mnohem více 

podrobný a zahrnuje široké spektrum postižených oblastí.
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3.5 Diskuse

      Empirická část je rozdělena do několika okruhů. Prvním okruhem je charakteristika 

respondentů, od otázky č. 1 až k otázce č. 3. Zde bych vyzdvihla, že jsem dosáhla 

úspěchu, když jsem získala 73 respondentů. Nejvíce respondentů 56% byli muži 

v průměrném věku 64 let, což potvrzuje statistiky, které nám říkají, že CMP jsou 

postiženi častěji muži v mladším věku než ženy.

      Druhý okruh se týká rehabilitační problematiky od otázky č. 4 až k otázce č. 9.  

Hlavním cílem empirické části bylo zjistit, zda si pacienti uvědomují důležitost 

rehabilitační péče, její včasnost a návaznost. Všichni dotázaní pacienti považují 

rehabilitaci za důležitou součást zlepšení jejich zdravotního stavu. První rehabilitační 

péče nastala již v nemocnici, nejčastěji na standardním oddělení (myšleno neurologické 

oddělení). Pacienti rehabilitují průběžně, což potvrzuje otázka č. 4. Ti, co jsou více let 

po CMP, se snaží rehabilitovat pravidelně jedenkrát či dvakrát za rok. Domů odcházejí 

poučeni o tom, jak mají sami rehabilitovat, ale většina z dotázaných připouští, že nejsou 

v této oblasti důslední. Hlavní cíl byl splněn.

Nyní se budu věnovat dílčím cílům:

      Cíl č. 1 Zjistit, zda získali pacienti v nemocnici informace o následné péči. Pacienti 

byli informováni v 73% a 27% pacientů nebylo dostatečně informováno. Myslím si, že 

výsledek je příznivý, ale je stále co zlepšovat, snažit se pacientům trpělivě zodpovídat

jejich dotazy. V některých případech mohou být informováni členové rodiny, protože 

pacient není schopen si v akutním stavu něco zajistit. Též většina nemocnic se snaží 

pacientovi zařídit či uskutečnit nástup do některé z možností následné péče. Cíl č. 1 byl

splněn.

      Informace, jak správně rehabilitovat získávají v 69% na rehabilitačním oddělení či 

v rehabilitačním ústavu. Pravděpodobně to je dáno tím, že na standardních odděleních si 

nejsou schopni vše zapamatovat, protože jsou krátký čas po atace onemocnění.

      Třetí okruh zahrnuje míru postižení, pomůcky, důležitost odborníků a komplikace 

onemocnění od otázky č. 10 k otázce č. 21. Nejvíce postižené jsou pravostranné 

končetiny, ve 47%, na druhém místě je levostranné postižení s 36%. Problémy 

s komunikací má 32% dotázaných a s vykonáváním běžných denních činností má potíže 

82% respondentů.
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      Cíl č. 2 Zjistit důležitost role odborníků (ergoterapeut, logoped) v péči o pacienta.  

Logoped navštěvuje 27% dotázaných pacientů a oni vidí práci s ním jako veliký přínos. 

Ergoterapeut navštěvuje 84% dotázaných a většina z nich považuje spolupráci s tímto 

odborníkem za významnou. Myslím si, že spolupráce s těmito odborníky by měla být 

pro zdravotní sestry samozřejmostí. V péči o pacienta s CMP v oblasti rehabilitačního 

ošetřování nás právě tito odborníci seznamují s tím, co je pro pacienta v dané situaci 

nejvhodnější. Ergoterapeut je potřebný i v jiných oblastech péče o pacienta nejen 

u CMP postižení. Cíl č. 2 byl splněn.

      Pacienti podstupují rozmanité množství procedur, což je důležité pro návrat 

k původnímu zdravotnímu stavu, který byl před onemocněním. V této otázce jsem 

dospěla k podobným výsledkům, jako autorka bakalářské práce na stejné téma.

      Cíl č. 3 Zjistit, zda nenastaly sekundární komplikace a pokud ano, jaký byl důvod 

těchto komplikací. U 77% pacientů se komplikace neobjevily. Problémy se tedy 

objevily u 23% pacientů, kde největší zastoupení mělo ztuhlost kloubů. Příčinu svých 

obtíží neuměli ve většině případů specifikovat. Předpokládala jsem, že se vyskytne 

mnohem více komplikací a byla jsem pozitivně překvapena z výsledků šetření. Myslím 

si, že výsledek je uspokojivý, neboť zdravotnický personál nebyl označen za původce 

komplikací.  Cíl č. 3 byl splněn.

      Čtvrtý okruh sleduje spokojenost s péčí, informovanost pacientů a zájem rodiny od 

otázky č. 22 až k otázce č. 28.

      Cíl č. 4 Zjistit, jak jsou pacienti spokojeni s péčí a vzájemnou spoluprací 

s ošetřovatelským personálem. Pacienti jsou plně spokojeni se zdravotnickou péčí a 

vzájemnou spoluprací s ošetřovatelským personálem. V porovnání s bakalářskou prací 

vypracovanou na stejné téma máme v této oblasti stejné výsledky.  Pro zdravotnická 

zařízení, kde šetření probíhalo je tento závěr nejlepší reklamou, kterou mohou mít. 

Cíl č. 4 byl splněn.

      Cíl č. 5 Zjistit, zda mají pacienti dostatek informací o svém onemocnění a jestli 

zájem rodiny je dostatečný. Pacienti v 90% mají informací dostatek, pouze 10% 

respondentů informace nemá a to v oblastech – jak reagovat na problémy s CMP, na co 

mají nárok – zde se uplatní role sociální pracovnice, která nejčastěji řeší typy těchto 

otázek. Čekala jsem, že pacienti budou méně informovaní a je pozitivní, že jsou 

informováni dostatečně. V dnešní době je dostatek informací na internetu a i CMP 

sdružení mají své stránky, kde se pacienti dozvědí podstatné informace. Zájem rodiny 
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o postiženého člena je 96%. V porovnání s bakalářskou prací mé kolegyně jsme opět 

dospěly ke stejným závěrům. Rodina se snaží zapojovat v péči o pacienta, podporuje 

psychicky postiženého a její zájem je pro něho zdrojem síly a chuti nevzdávat se. Určitě 

by zdravotnický personál měl dát rodině dostatek prostoru v péči o jejich postiženého 

člena. Cíl č. 5 byl splněn.

      Otázka č. 29 se věnuje ovlivnění života pacienta po vzniku onemocnění. Zachytila 

jsem subjektivní pocity pacientů na tuto otázku. Nejčastěji se objevovaly výroky, že 

ztratili soběstačnost a nyní jsou závislí, od základů se jim změnil život, ztratili či 

změnili zaměstnání. Většinou je pacient postižený v té oblasti, která je stěžejní pro jeho 

zaměstnání.

      Na závěr dotazníku byl uveden test dle Barthelové k přehledu závislosti a 

nezávislosti pacientů na pomoci druhých. Soběstačnost udává 50% respondentů a 

lehkou závislost 44%. Jedná se opět o subjektivní pocit dotázaných, velmi často se 

považují za soběstačné, ale vždy se najde oblast, kde potřebují pomoc. 
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Závěr

      Bakalářská práce se zabývá významem rehabilitačního ošetřovatelství při péči 

o pacienta s CMP.  

      Rehabilitační ošetřování je nedílnou součástí základního ošetřování nemocných a 

navazuje na úkony základní ošetřovatelské péče. Můžeme jím bojovat proti rozvoji 

sekundárních změn, zkrátit dobu rekonvalescence a urychlit návrat nemocného 

k normálnímu životu.

      Zdravotní sestra je velmi důležitým členem týmu. S pacientem tráví nejvíce času a 

jsou spolu v úzkém osobním kontaktu. Proto by měla znát základy rehabilitačního 

ošetřovatelství a mít bazální znalosti z oblasti ergoterapie a logopedie.

      Kolegyně, která zpracovala stejné téma bakalářské práce, si vytyčila poněkud 

odlišné cíle. Hlavní cíl byl podobný, a to potvrzení nutnosti včasné a následné 

ošetřovatelské rehabilitace. Ostatní cíle se věnovaly rizikovým faktorům, nácviku 

soběstačnosti a samostatnosti a nejčastějším řešením následné péče. Společným cílem 

byla spolupráce a spokojenost respondentů s ošetřovatelským personálem. V této oblasti 

jsme dospěly ke stejným závěrům, a to ke spokojenosti pacientů.

      Z výsledků mého šetření vyplývá, že pacienti jsou rehabilitováni včas a informováni 

o onemocnění i následné péči, ale někteří pacienti potřebují vstřícný přístup 

zdravotnického personálu a podání potřebných informací. Všichni dotázaní považují 

rehabilitaci, za důležitou součást zlepšení jejich zdravotního stavu. K vedlejším 

komplikacím dochází v minimálním množství, ale je určité procento respondentů, kteří 

se setkali s komplikacemi, proto je důležitý dostatek rehabilitace.  Rodina má pozitivní 

přístup ke svým blízkým a svým postojem je povzbuzuje v boji s onemocněním. Určitě 

by zdravotnický personál měl dát rodině dostatek prostoru v péči o jejich blízkého.

Návaznost péče o pacienta mezi obory je plynulá, důsledná a nezbytnou roli zde sehrává 

i rehabilitační ošetřovatelství a spolupráce s odborníky.



99

      Ve své práci jsem se více zabývala ergoterapií a logopedií. V teoretické části jsem 

přiblížila problematiku obou oborů a v empirické části jsem zjišťovala jejich význam 

pro pacienty s CMP. Výsledky šetření ukázaly, že pacienti vnímají práci 

s ergoterapeutem a logopedem jako přínos pro zlepšení jejich zdravotního stavu.

      Pro zdravotnický personál vyplývá, že spolupráce s těmito odborníky je v péči 

o pacienta velkým přínosem. Právě tito odborníci nás seznamují s tím, co je pro pacienta 

v dané situaci nejvhodnější. Též je důležitá spolupráce se sociální pracovnicí, která 

pomáhá pacientům začleňovat se do běžného života a např. jim dává pokyny, jakým 

způsobem mohou získat kompenzační pomůcky. Vzájemná spolupráce 

v multidisciplinárním týmu v péči o pacienta s CMP by mohla být vhodným tématem 

pro bakalářskou práci.

      Byla bych ráda, kdyby tato práce byla přínosem pro nelékařský zdravotnický 

personál. Myslím si, že rehabilitační ošetřovatelství je součástí každodenní péče 

o pacienta na kterémkoliv oddělení a spolupráce s odborníky z řad nelékařského 

zdravotnického personálu je nejvíce přínosná pro zlepšení stavu pacienta. 
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DSAG      digitální subtrakční angiografie

FIM          test funkční soběstačnosti

HDL          lipoprotein s vysokou hustotou

HK            horní končetina

ICH          intrakraniální hemoragie
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              Příloha č. 1 - Dotazník

Vážení pacienti

Tento dotazník je určen pro osoby, které prodělaly Cévní mozkovou příhodu.

Výsledky budou použity v bakalářské práci studentky Marie Kynštové

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Ústav sociálního lékařství, Oddělení ošetřovatelství, obor ošetřovatelství

Při vyplňování dotazníku vyberte prosím některou z uvedených možností a podtrhněte ji 

či doplňte vlastními slovy

Součástí dotazníku je test základních všedních činností dle Barthelové, pro zjištění výše 

závislosti dotazovaného na pomoci druhé osoby

Děkuji Vám za spolupráci, Marie Kynštová 

1. V jakém zdravotnickém zařízení se nacházíte?

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Rehabilitační ústav Chotěboř

Fakultní nemocnice v Hradci Králové – Rehabilitační klinika

Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. – Oddělení následné a rehabilitační 

péče

2. Jste:
Muž                           Žena

3. Kolik je Vám let?
……………………………………………………….

4. Jak dlouho jste po CMP?
………………………………………………………..

5. Kde Vám byla poskytnuta první rehabilitační péče?
Na:  JIP                                                 Rehabilitační oddělení

       Standardní oddělení                       Jinde…………………………
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6. Byl(a) jste informován(a) v nemocnici o možnostech následné péče –
pečovatelská služba, LDN,  agentura domácí péče, rehabilitační ústav?

Ano                                                             Ne

7. Kde jste získal(a) první informace, jak správně rehabilitovat?(lze označit i 
více možností)

V nemocnici                                                 Obvodní lékař

V domácí péči                                              Na rehabilitaci

Sám(a)

8. Pokud jste více let po CMP – rehabilitujete pravidelně?
Ano                                     Ne 

Pokud ano, jak často………………………….. 

9. Považujete rehabilitaci za důležitou součást zlepšení Vašeho zdraví?
Ano                                                               Ne

10. Která část těla je postižena?
Pravá horní končetina                                       Levá horní končetina 

Pravá dolní končetina                                       Levá dolní končetina

Pravá horní i dolní končetina                           Levá horní i dolní končetina

11. Je Vaše postižená polovina dominantní?
Ano                                       Ne

12. Máte potíže s řečí?
Ano                                       Ne

13. Navštěvuje Vás logoped?
Ano                                       Ne

Pokud ano, v čem Vám pomáhá?................................................

14. Máte problémy vykonávat běžné denní činnosti?
Ano                                       Ne

15. Navštěvuje Vás ergoterapeut?
Ano                                     Ne
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16. Vnímáte práci s ergoterapeutem jako přínos, pro zlepšení vašeho stavu?
Ano                                      Ne

Pokud ano, v čem Vám pomohl? …………………………

17. Jaké používáte pomůcky k rehabilitaci? (lze označit i více možností)
Žádné                                                      Chodítko

Francouzské hole                                    Invalidní vozík

Jiné……………………..

18. Jaké používáte pomůcky při běžných denních činnostech? (lze označit i více 
možností)

Speciální příbor                                      Žádné

Pomůcky na oblékání                             Jiné………………

19. Jaké procedury podstupujete? (lze označit i více možností)
Rehabilitace aktivní(sám)                               Rehabilitace pasivní (s pomocí)

Masáže                                                            Koupele

Jiné…………………                                      Fyzikální terapie (elektroléčba)

20. Projevily se u Vás nějaké vedlejší komplikace? (lze označit i více možností)
Proleženiny                                                       Ztuhlost kloubů

Zánět žil                                                            Dechové obtíže

Zkracování šlach                                             Žádné

21. Pokud se u Vás projevily komplikace, co je příčinou? (lze označit i více 
možností)

Nedostatečná rehabilitace

Neodborný přístup ošetřovatelského personálu – pokud ano, v čem……………….

Nedodržuji rehabilitační režim

Nevím

Jiné…………………………………

22. Jste ochoten(a) ke spolupráci se zdravotnickým personálem (lékaři, sestry, 
fyzioterapeuti,sanitáři)?

Ano                                                              Ne

23. Jste spokojen(a) se spoluprací se zdravotnickým personálem (lékaři, sestry, 
fyzioterapeuti, sanitáři)?
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Ano                                                              Ne

24. Máte dostatek informací o vašem onemocnění?
Ano                                                             Ne

25. Chybí Vám nějaké zdroje informací?
Ano                                                                 Ne

Pokud ANO, jaké zdroje informací by jste 

přivítal(a)?......................................................

26. Jste spokojen(a) se zdravotnickým zařízením, ve kterém se nacházíte?
Ano                                                              Ne

27. Mají rodinní příslušníci zájem, podílet se na zlepšování Vašeho zdravotního 
stavu?

Ano                                                                 Ne

28. Jste v kontaktu s jinými pacienty se stejným onemocněním?
Ano                                                               Ne

Pokud ano, je to pro Vás přínos?... .....................

29. Jak ovlivnila CMP váš život? (změna role v rodině, ve společnosti,…)    
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………          
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                 Test základních všedních činností dle Barthelové

         ( ADL – aktivity daily living)

Prováděný aktuálně při kontaktu s nemocným, abych věděla, jak moc je nutná pomoc 

ošetřovatelského personálu.

Činnost Provedení činnosti Bodové skóre
Najedení, napití Samostatně bez pomoci 10

S pomocí 5
Neprovede 0

Oblékání Samostatně bez pomoci 10
S pomocí 5
Neprovede 0

Koupání Samostatně nebo s pomocí 5
Neprovede 0

Osobní hygiena Samostatně nebo s pomocí 5
Neprovede 0

Kontinence moči Plně kontinentní 10
Občas inkontinentní 5
Trvale inkontinentní 0

Kontinence stolice Plně kontinentní 10
Občas inkontinentní 5
Trvale inkontinentní 0

Použití WC Samostatně bez pomoci 10
S pomocí 5
Neprovede 0

Přesun lůžko-židle Samostatně bez pomoci 15
S malou pomocí 10
Vydrží sedět 5
Neprovede 0

Chůze po rovině Samostatně nad 50 metrů 15
S pomocí 50 metrů 10
Na vozíku 50 metrů 5
Neprovede 0

Chůze po schodech Samostatně bez pomoci 10
S pomocí 5
Neprovede 0
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Příloha č. 2 – Onemocnění CMP

Schéma managementu přednemocniční péče

Klasifikace typů akutních iktů a subtypů ischemických iktů
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Nejčastější zdroje vaskulární a kardiální patologie

Dynamické CT perfuzní vyšetření mozku – ischemie levé hemisféry mozečku

Mozková ischemie v MRI
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Příloha č. 3 -  Rehabilitace a testování

Postupy a cíle rehabilitace u CMP
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Příloha č. 4 – Rehabilitační ošetřovatelství

Správné polohování

     

Přesuny z lůžka na židli nebo vozík

Stoj – souměrné zatížení DKK, fixace kolene paretické DK a asistovaná chůze
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Příloha č. 5 – Nácvik soběstačnosti
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Příloha č. 6 – Ergoterapeutické pomůcky k nácviku soběstačnosti
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Příloha č. 7 – Kompenzační pomůcky 

     

   

Chůze s ortézou kolene a peroneální dlahou a na druhém obrázku je ortéza ramene.
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Příloha č. 8 -  Logopedie

Cvičení rtů a jazyka




