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Abstrakt 

Název: 

Pády seniorů v domácím prostředí a jejich prevence 

Cíl práce: 

Cílem této práce bylo zjistit míru informovanosti seniorů o preventivních opatřeních, 

která mohou zabránit pádu a pomocí dotazníkového šetření analyzovat jak informace o 

nebezpečí pádu v domácím prostředí ovlivnila snahu seniorů o úpravu svého domova. 

                Metoda: 

                  V diplomové práci jsem použila metodu kvantitativní analýzy. Data jsem získala 

pomocí dotazníkového šetření. Dotazovaní respondenti jsou senioři ve věku 65 a více 

let. Celkem bylo dotazováno 130 respondentů, pro účely této práce byly rozděleny na 

dvě skupiny podle věku. První skupina jsou senioři ve věku 65 – 74 let, druhá skupina 

je zastoupena seniory ve věkovém rozmezí 75 a více let.  Dotazník obsahoval 23 otázek 

a byl rozdělen na 6 oblastí. První tři otázky se týkaly osobních údajů a sociálního 

zázemí seniorů. Další tři otázky zjišťují pád v anamnéze a zbylé otázky jsou zaměřeny 

na bezpečnost domova, informovanost seniorů o preventivních opatřeních a následné 

chování respondentů ve vztahu k pasivnímu zvýšení bezpečnosti domova.  

Výsledky:  

Jednotlivé položky dotazníku jsou graficky znázorněny a porovnány s dostupnou 

literaturou či jinými studiemi. Výsledky potvrdily, že nejrizikovější místnosti v bytě,      

z hlediska pádu, je koupelna. Převážná většina seniorů po prožitém pádu neprovede 

úpravy bytu týkající se pasivní bezpečnosti domácího prostření.  Dále z šetření vyplývá 

nedostatečná aktivita zdravotního personálu v oblasti edukace seniorů k dané 

problematice. 

Klíčová slova:  

Senior, pád, edukace, preventivní opatření. 
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Abstrakt 

The tittle: 

The falls of senior people at home surroundings and thein preventions 

The goal: 

The goal of this theses was to finf out the degrese of seniors knowing at preventative 

moves which can avoid falls and through question forms to analyze how the information 

about danger from the falls at home surroundings influenced the seniors effort to modify 

their homes. 

The mothod: 

At my thesis I used the mothod of quantity analyses. I obtained the data through 

questionn aires. The interviewed respondents are senior people at age of 65 and more.   

I interviewed 130 respondents in total and Theky were dividend into 2 groups according 

to the age or purposes of this thesis. In the first group are seniors between 65 and 74 and 

the other group is represented by people at age 75 and more. The questionnaire 

contained 23 questions and was split u pinto 6 domains. The first free questions were 

related to personal datas and social background of seniors. Next free questions find out 

the fall at anamnesis and the others are directed to home safeness, foreknowledge about 

preventive moves and the reslting behavior of respondents in relation to Pasove increase 

of home safeness. 

The results: 

The single points of the questionnaire are graphically illustrated and compared with 

available literature or other essays. The results confirmed that the highest risky room in 

the flat, concerning the fall, is the bathroom. The generalities of seniors after the 

experience with the fall do not make the modification in the flat relating to passive 

safeness of the home background. Futher from the investigation is cler the poor aktivity 

of health staff in the area of seniors education at the set issue.  

The keywords: 

Seniors, fall, education, preventive more 
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Seznam použitých zkratek 

a.                            arteria 

ADL                       Activity of daily living 

Ca                          vápník 

CT                         počítačová tomografie 

č.                         číslo 

ČR                        Česká republika 

EEG                      elektroencefalograf 

EKG                 elektrokardiograf 

GGS                      Generation and Gender Survey 

GPS                       Global Positioning System 

IADL test              test instrumentálních všedních činností 

KO                        krevní obraz 

kol.                        kolektiv 

LDN                      Léčebna pro dlouhodobě nemocné 

MMSE test            Mini-Mental State Examination – orientační diagnostický test 

MÚ                        městský úřad 

např.                      například 

OSN                      Organizace spojených národů 

Sb.                         sbírka 

STM                      Screeningový test mobility 

TK                       tlak krve 

tj.                           to jest 

USA                     United States of Amerika 

vyhl.                      vyhláška 

WHO                     World Hospital Organization 
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1  Úvod 

 Práci na toto téma jsem si zvolila na základě mých zkušeností během 3leté praxe 

na rehabilitační ambulanci. Zde jsem si všimla, jak velký je počet seniorů, kteří k nám 

docházejí v důsledku pádu, který utrpěli v domácím prostředí a jak dlouhý je proces 

uzdravení vedoucí k jejich návratu k běžným denním činnostem. Téměř vždy jsem se 

v průběhu rozhovoru od těchto klientů dozvěděla, že o preventivních opatřeních, které 

by mohli úrazu zabránit, nemají žádné informace. A toto se také stalo hlavním 

důvodem, proč jsem se o tuto problematiku začala více zajímat.  

 Domnívám se, že již v ordinaci praktického lékaře by mělo být seniorům 

poskytováno poradenství v oblasti prevence pádů. Praktický lékař již na základě 

znalosti zdravotního stavu seniora a jeho sociální situace jako první rozezná jeho 

ohrožení pádem a následně může již preventivně doporučit využití dalších 

poradenských služeb. 

 Ve statistikách se uvádí, že až 25 % osob ve věku 65 – 75 let a 50 % osob ve 

věku 75 let a více, upadne doma nejméně jednou za rok (Malý, Jaganjacová, 2004). 

Předpokládám, že je to z důvodu, že senioři ve svých domovech tráví podstatně více 

času, a proto se jejich vlastní domácí prostředí stává místem, kde nejčastěji dochází 

k jejich zranění. 

 Pády jsou normální u dětí, kde se jedná o běžnou část lidského vývoje, nejsou 

však normální pro stáří. Starší věk sám o sobě nevede nutně k pádům. K těm dochází 

pouze, je-li přítomné více příčin jako např. nevyvážené užívání léků, snížená zdatnost, 

zhoršení smyslových a pohybových funkcí, ale také osamělost staršího člověka. Pády 

jsou ve vyšším věku velmi časté a jejich důsledky mohou být velmi závažné. 

Přinejmenším vedou k omezení hybnosti, což u starších lidí může být již trvalého 

charakteru a dále vede k obavám před dalším pádem. Pády u seniora jsou tak často 

zlomovým okamžikem v jeho životě, kdy musí přijmout pomoc, adaptovat se na novou 

situaci a řešit budoucnost. 

 V této práci bych chtěla předložit informace o možnostech předcházení pádům 

starších lidí. Věřím, že omezení nebezpečí pádů umožní starším lidem žít samostatněji  

a déle ve svém domácím prostředí. 

 

 



12 

 

2  Cíle a úkoly práce 

Cíl práce 

 Cílem této diplomové práce je zjistit míru informovanosti seniorů o 

preventivních opatřeních, která mohou zabránit pádu a pomocí anketního šetření 

analyzovat jak informace o nebezpečí pádů v domácím prostředí ovlivnila snahu seniorů 

o úpravu svého domova. Zároveň tato práce chce navrhnout možná řešení, která by 

vedla ke snížení úrazovosti seniorů v domácím prostředí. 

Úkoly práce 

1. Shromáždit a prostudovat literární zdroje vztahující se k tématu diplomové 

práce. 

2. Pomocí anketního šetření získat potřebná data. 

3. Zpracovat získané poznatky a informace. 

4. Porovnat výsledky, přehledně je uspořádat, stanovit závěry diplomové práce. 

2.1 Formulace hypotéz 

 Na základě zhodnocení výzkumných záměrů jsem si respondenty rozdělila do 

dvou kategorií dle věku. Skupina A je zastoupena věkovou kategorií 65 – 74 let             

a skupina B 75 a více let. Rozdělení do těchto dvou skupin jsem stanovila na základě 

dělení kalendářního stáří dle WHO (viz. kap. 3.2) 

 Hypotéza H1:   Předpokládám, že více jak 50 % seniorů ze skupiny B uvede 

nejrizikovější část bytu, ve vztahu k prožitému pádu, koupelnu. 

 Hypotéza H2:  Předpokládám, že po prožitém pádu obě skupiny seniorů 

následně zvýší úpravy bytu týkající se pasivní bezpečnosti domácího prostředí    

a to o více jak 30 %. 

 Hypotéza H3:  Předpokládám, že více jak 60 % seniorů obou skupin je 

informováno zdravotnickým personálem o zvýšeném nebezpečí pádu                  

a následných preventivních opatřeních v domácím prostředí. 
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3  Teoretická východiska práce 

3.1 Demografie stárnutí 

 Demografické stárnutí je proces, při němž se postupně mění věková struktura 

obyvatelstva takovým způsobem, že se zvyšuje podíl seniorů a snižuje se podíl dětí 

mladších 15-ti let. K 1. 1. 2008 žilo v České republice 1 512 834 občanů starších 65 let 

(tj. 14,72 % obyvatel), v roce 2010 to bylo již více než 15 %, v roce 2030 by to mělo 

být již 24 % a v druhé polovině 21. Století by měly tvořit až 40 % (Burcin, Kučera, 

2004). Současný demografický vývoj v České republice lze charakterizovat podobně 

jako v zemích západní Evropy, postupným stárnutím celé populace se snižováním 

podílu její dětské části. Na základě toho dochází k prodloužení střední délky života, 

která je v současné době u mužů 73,6 let a u žen 79,9 let (Kalvach, Růžička, et al., 

2004). 

 Rabušic (1995) upozorňuje, že k nejzávažnějším problémům stárnoucí 

společnosti patří vznik velké skupiny ekonomicky závislé populace se specifickým 

životním stylem a specifickými potřebami v oblasti spotřeby zdravotní péče a bydlení. 

K tomuto problému se také obdobně staví Haškovcová (1990), podle níž masa starých    

a ekonomicky závislých lidí je a zejména bude velkým břemenem pro střední 

produktivní generaci. 

3.2 Obecná charakteristika stárnutí a stáří 

 Existuje několik teorií o definování stárnutí a stáří, ale žádná z nich není 

absolutní a definitivní. Zde uvádím alespoň některé z nich. 

 Dle Kalvacha (2007) je stáří označení pozdních fází ontogeneze, přirozeného 

průběhu života. Je důsledkem a projevem geneticky podmíněných involučních procesů, 

modifikovaných dalšími faktory (především chorobami, životním způsobem a životními 

podmínkami) a je spojeno s řadou významných sociálních změn (osamostatnění dětí, 

penzionování a jiné změny sociálních rolí). 

 Dle Pacovského a Heřmánkové (1981) je stárnutí a stáří specifický biologický 

proces, který je charakterizován tím, že je dlouhodobě nakódován, je nevratný, 

neopakuje se, jeho povaha je různá, zanechává trvalé stopy. Jeho rozvoj se řídí druhově 

specifickým časovým zákonem. Podléhá formativním vlivům prostředí. 
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 Haškovcová (1990) předpokládá, že označení starý člověk se zakládá především 

na společenské konvenci, která má různé, ale převážně ekonomické důvody. Současná 

společnost považuje za starého toho jedince, kterému vzhledem ke kalendářnímu věku 

vznik nárok na starobní důchod. 

 Čížková (1999) uvádí, že stárnutí se odehrává v průběhu celého lidského života. 

Začíná narozením dítěte, pokračuje pohlavním dozráváním v pubertě a v adolescenci, 

směřuje neúprosně až k smrti. 

Stáří můžeme hodnotit podle několika kritérií. 

Kalendářní stáří je jednoznačně vymezené. Je určen datem narození. 

Nepostihuje individuální rozdíly (Kalvach, Růžička, et al., 2004). 

Dle WHO dělíme kalendářní stáří do tří skupin: 

60 let – 74 let – vyšší věk (rané stáří), 

75 let – 89 let – stařecký věk (pravé stáří), 

90 let a více – dlouhověkost (kmetství) (Gruberová, 1999). 

Sociální stáří postihuje proměnu sociálních rolí a potřeb, životního stylu            

i ekonomického zajištění. Za počátek sociálního stáří je obvykle považován vznik 

nároku na starobní důchod či skutečné penzionování (Kalvach, Růžička, et al., 2004). 

Biologické stáří nesouhlasí s kalendářním stářím. Charakterizují ho konkrétní 

involuční změny daného jedince (Štilec, 2003). 

Dle Kalvacha (1997) bychom mohli lidský život zjednodušeně rozčlenit do čtyř období 

tzv. „věků“. 

 První věk – označovaný jako předproduktivní – období dětství a mládí, 

charakterizované růstem, vývojem, vzděláváním, profesní přípravou, získáváním 

zkušeností a znalostí. 

 Druhý věk – označovaný jako produktivní – období dospělosti, životní 

produktivity, biologické (založení rodiny), sociální a především pracovní. 

 Třetí věk – označovaný jako postproduktivní, což navozuje představu stáří 

nejen jako období poklesu zdatnosti a odpočinku, ale především jako představu fáze za 

zenitem a bez produktivní přínosnosti. To je však nebezpečné východisko 

k podceňování, diskriminování, minimalizaci potřeb. 
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 Čtvrtý věk – bývá někdy používán k označení fáze závislosti. Toto označení je 

nevhodné, vzniká totiž dojem, jako by nesoběstačnost byla stejně zákonitá jako obecně 

přijímaná stádia předchozí. 

3.3 Fyziologické změny ve stáří 

 „Starého člověka si lidé představují jako slabého, sehnutého, pomalu se 

pohybujícího, nepružně reagujícího a zapomínajícího. K tomu se ještě přidává hluchota, 

slepota, demence a inkontinence. Jaké jsou však skutečné změny přicházející se 

stářím?“ (Haškovcová, 1990). 

3.3.1  Biologické aspekty stárnutí 

 Podle Kalvacha (1997) nejvýraznějším jevem stárnutí je atrofie postihující 

všechny orgány tkáně. 

 Mezi další rysy stárnutí patří snížení elasticity orgánů a tkání, ke které dochází 

v důsledku změny struktury kolagenu (Kalvach, 1997). 

 Ve stáří dochází také ke změně vzhledu kůže, která je suchá, tenká a svraštělá, 

vznikají na ní vrásky. Je změněna kvalita vlasů. Dochází k jejich řídnutí, šednutí 

a vypadávání. Nehty rostou pomaleji a mají změněnou kvalitu (Jarošová, 2006). 

 Nejvýznamnější jsou změny na pohybovém aparátu. Ztráta svalové hmoty       

a funkce svalů je v popředí zájmu v souvislosti s vyplývajícími zdravotními       

a socioekonomickými aspekty stárnutí. Dochází ke stárnutí chrupavky, což 

podmiňuje vývoj osteoartrózy. To má spojitost s následky pádů, kdy dochází 

k poškození kostí ve větším rozsahu než by bylo u zdravé kosti (Kubešová, 

Weber, et al., 2005). 

 Dochází ke stárnutí endokrinního systému, což se nejvíce projevuje na funkci 

štítné žlázy a k významným změnám dochází i ve vnitřně-sekretorické činnosti 

pankreatu (Topinková, Neuwirth, 1995). 

 V důsledku změn metabolismu dochází k obtížím v udržování tělesné teploty. 

Starým lidem je často zima a mají problémy adaptovat se na výraznější změny 

teploty (Jarošová, 2006). 

 Ve stáří se mění distribuce tělesných tekutin. Podíl intracelulární tekutiny klesá, 

ale nemění se celkové množství vody v těle. Dochází také ke změně ve složení 
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organismu. Ubývá tzv. netučné tělesné hmoty, zvyšuje se obsah tělesného tuku 

až o čtvrtinu (Jarošová, 2006). 

 Postava se zmenšuje vlivem snížení meziobratlových chrupavčitých plotének, 

zmenšením svalové hmoty, snížením napětí svalů a také důsledkem změn na 

celém lokomočním aparátu (větší hrudní kyfóza a lordóza bederní páteře) 

(Hajer-Műllerová, 2003). 

 V oběhovém systému klesá průtok krve všemi orgány, nejvíce ledvinami. 

Tepny se zvětšují a prodlužují, pojmou více krve, ale jejich elasticita klesá. 

Snižuje se poddajnost levé srdeční komory se sklonem k srdečnímu selhávání. 

Srdeční chlopně degenerují, dochází k ukládání vápníku do chlopní (Jarošová, 

2006). 

 S postupujícím věkem dochází také ke změnám v respiračním systému. Klesá 

vitální kapacita plic, která je způsobena jednak sníženou výkonností svalstva 

hrudníku, někdy obezitou, ale také deformitami páteře a hrudníku, dále snížením 

pružnosti plicní tkáně způsobené změnami v elastických vláknech bronchiolů 

(Hajer-Műllerová, 2003). 

 V rámci vylučovacího systému ubývá ledvinných glomerulů s následným 

snížením glomerulární filtrace. V průběhu stárnutí se snižuje elasticita uretry, 

močový měchýř má nižší kapacitu, snižuje se síla obou svěračů. Močová 

inkontinence postihuje asi 15 – 30 % osob starších šedesáti let (Jarošová, 2006). 

 V trávicím systému dochází k opotřebování a ztrátě zubů, zmenšuje se 

množství vylučování slin. Motilita trávicí trubice se zpomaluje a vyprazdňování 

žaludku se zhoršuje. Častým onemocněním tohoto věku je také diabetes mellitus 

2. typu (Jarošová, 2006). 

 S přibývajícím věkem dochází ke snížení výkonnosti smyslových orgánů. 

Z hlediska psychologického je nejzávažnějších postižení zraku a sluchu. Oči 

starých lidí jsou zapadlé, víčka jsou ochablá. Klesá akomodační schopnost oka, 

je postižena hlavně schopnost vidění do blízka. U seniorů dochází ke snížení 

ostrosti, výběru barev, přizpůsobování se šeru a vidění v přítmí, rozpoznávání 

kontrastů. To vše je způsobeno atrofickými změnami oka. Ve stáří je také velmi 

častá porucha sluchu. Po šedesátém roce věku se objevují atrofické změny 

sluchové dráhy, vzniká stařecká nedoslýchavost (Jarošová, 2006). 
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3.3.2  Psychické aspekty stárnutí 

 Během stárnutí dochází k mnoha změnám psychických funkcí. Názory 

odborníků na psychické změny s přibývajícím věkem nejsou jednotné. Důležitou roli 

zde sehrává osobnost seniora, která se formovala po celý jeho život. Na proměnách 

osobnosti ve stáří se významně podílejí vnější vlivy a stereotypy týkající se stáří, které 

mohou snižovat sebedůvěru seniorů (Švancara, 1983). 

 Dle Wolfa (1982) je pro stárnutí charakteristický úbytek řady duševních funkcí, 

podmínění přirozenými změnami na úrovni biologické. Úbytek nastává pozvolna, 

v některých složkách už ve středním věku dospělosti. Je důsledkem změn v ústřední 

nervové soustavě, ale také ve smyslových orgánech, v pohybovém ústrojí, v činnosti 

žláz a v látkové přeměně. 

 Pacovský (1994) uvádí, že změny ve stáří nejsou jen ve smyslu zhoršení, tedy 

sestupného charakteru (omezení tvůrčích schopností, pokles vitality, vzrůst úzkosti        

a nejistoty, pokles sebehodnocení), ale např. slovní zásoba, intelekt, jazykové 

schopnosti zůstávají nezměněny. Naopak schopnost úsudku, trpělivost a vytrvalost jsou 

funkce, které vykazují zlepšení. 

 V citové složce osobnosti se objevuje emoční labilita, která se zprvu projevuje 

v hypochondrických sklonech a v celkovém negativistickém a pesimistickém ladění. 

Častý je sklon k lítosti a smutku, rozmrzelým náladám a plačtivosti. Celkově dochází 

k oploštění emotivity, je oslabeno etické a sociální cítění (Švancara, 1983). 

3.3.3  Sociální aspekty stárnutí 

 Dle Kalvacha (1997) je sociální aspektem stáří odchod do penze, či dosažení 

věku, kdy vzniká nárok na starobní důchod. 

 Odchodem do důchodu končí role pracovní, senior je společností akceptován 

jako méněhodnotný a méněcenný. Je omezena jeho činnost, na kterou byl dosud zvyklý 

a která byla dříve pro něho naprosto běžná. Senior se stává závislým na svém okolí. 

Vzniká emocionální závislost na životním partnerovi, dětech a vrstevnících. Je tedy 

důležité vytvořit seniorům vhodné zázemí a dodávat velké množství podnětů, aby byla 

zachována potřebná aktivita, promlouvat s nimi a dokázat jim, že je o ně zájem, že jsou 

užiteční a mohou být nápomocní. Pouze tak se mohou vyrovnat se stářím a přijmout ho 

jako součást života (Vágnerová, 2007). 
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 Samostatnou kapitolu v sociálních změnách ve stáří představuje stěhování, ať už 

k dětem, do menšího bytu, nebo do některého z poskytovatelů sociálních služeb. 

3.4  Definice pádů 

Oficiálně není přijata žádná definice pádů. Existuje několik různých definic. 

 Pád je definovaná změna polohy, končící kontaktem se zemí. Pád může být 

provázen poruchou vědomí a poraněním (Topinková, 2005). 

 Pád je stav, kdy pacient neplánovaně klesne k podlaze. Pád sám o sobě není 

nemoc, ale je symptomem, který by měl vést nejen k podrobnému vyšetření 

nemocného, ale i k zhodnocení rizika zevního prostředí (Morris, Isaacs, 2007). 

Z těchto definic je pro nás nejdůležitější, že pád je nezamýšlená událost, kterou 

dotyčný člověk neovlivní, když už se začne dít. Pád může postihnout jakoukoli věkovou 

skupinu od dítěte po seniora. Právě senioři a malé děti jsou nejohroženější skupiny, co 

se týče následků pádů (Jurásková, 2006). 

3.5  Četnost pádů 

 Pády jsou závažným, častým a specifickým problémem geriatrické medicíny. 

Pády jsou v 50 – 70 % příčinou všech úrazů (Kolektiv autorů, 2004). 

 Asi 25 – 35 % osob nad 65 let žijících doma utrpí pád v průběhu jednoho roku    

a jejich výskyt narůstá s věkem, polymorbiditou a zhoršováním soběstačnosti. Incidence 

se odhaduje asi na 650/1000 osob starších 65 let, u 1/3 nemocných jde o pády 

opakované. Ve skupině zdravých, aktivních a soběstačných starých osob utrpělo pád jen 

17 %, kdežto u rizikové skupiny téhož věku více než 50 %. U geriatrických pacientů 

hospitalizovaných v nemocnicích je situace ještě závažnější, zde je pády postiženo i při 

relativně krátké době hospitalizace až 20 % a v ošetřovatelských ústavech, LDN            

a domovech důchodců dokonce až 50 % obyvatel (Topinková, Neuwirth, 1996). 

 I při takto vysoké frekvenci jde zřejmě o čísla podhodnocená, protože staří 

pacienti ve většině případů tento příznak svému lékaři nesdělí. Aktivně hlášeny bývají 

pády vedoucí k poranění nebo ke ztrátě soběstačnosti. Ostatní příhody nepovažují 

nemocní za důležité, často zapomenou, přičítají je stáří nebo je nehlásí z obavy před 

umístěním do ústavu či proto, že jim připomínají jejich vlastní bezmocnost. Podle 

statistik je všeobecnými lékaři registrována pouze třetina všech pádů (Topinková, 

2005). 
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 Ženy bývají postihovány pády 1,5 – 2 krát častěji než muži. Příčinou je zřejmě 

větší aktivita žen v domácnosti, častější výskyt kloubních a kostních onemocnění 

zejména osteoartrózy a osteoporózy a menší poměr svaloviny k celkové tělesné 

hmotnosti ve srovnání s muži (Topinková, Neuwirth, 1993). 

3.6  Mechanismus pádů 

 Vysoký výskyt pádů ve stáří souvisí s tím, že chůzi ovlivňuje řada věkově 

vázaných změn, např. poruchy zraku, propriocepce a vestibulární funkce, případně ve 

spojení s kloubními změnami dolních končetin a oslabení svalů (Kalvach, Růžička, 

2004). 

 Za normálních okolností vyžaduje chůze neporušenou funkci smyslů, 

centrálního a periferního nervového systému i výkonných motorických funkcí                

a vestibulárního aparátu. Na všech těchto úrovních dochází s přibývajícím věkem 

k fyziologickým změnám. U seniorů se setkáváme s méně efektivním a obtížnějším 

vyrovnáváním rovnováhy, dochází ke snížení stability, a to i v klidném stoji. Ve 

vysokém věku se objevuje pomalá, šouravá chůze o rozšířené bazi, s nachýlením trupu 

dopředu, mírnou flexí v kyčlích a kolenou a jsou omezeny souhyby (Topinková, 

Neuwirth, 1995). 

 Fuller (2000) popisuje zpomalení chůze o 20 % u pokročilejšího stáří oproti 

ranému stáří. Toto zpomalení je spojeno se zkrácením délky kroku, které snižuje švih 

pažemi, rotaci kyčlí a kotníků, prodloužení dvouoporové fáze a větší dobou kontaktu 

chodidla při stojné fázi. Tyto změny zvyšují riziko pádů v časově omezených situacích 

(např. při přecházení silnice).  

 Mobilita významně ovlivňuje provádění jakýchkoliv činností, tedy úzce souvisí 

s uspokojováním základních denních i životních potřeb. V případě poruchy mobility tak 

můžeme předpokládat i narušení soběstačnosti člověka a tím zhoršení kvality jeho 

života. 

3.7  Etiologie pádů 

 K upřesnění a pochopení mechanismu a příčiny pádu pomáhá dělení podle 

etiologického obrazu (Kalvach, Růžička, 2004). 
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Rozlišujeme pády 

 Pády zhroucením. Pád z náhlé ztráty svalového tonu při chůzi či stoji. Příčiny 

mohou být cerebrální (u ventilového uzávěru likvorových cest, vzestup 

nitrolebečního tlaku, epilepsie), extracerebrální (kardiální synkova, hypotenze 

ortostatická). Je velmi nutné pátrat po možných příčinách a není-li možné najít 

zjevný původ, nezbývá než monitorovat postupně EKG, TK, EEG (Kalvach, 

Růžička, 2004). 

 Pády skácením. Mají za podklad těžkou poruchu rovnováhy. U těchto pádů 

dochází často ke zranění, protože pacient padá bez reflexních obranných 

pohybů. Pády tohoto typu jsou často pozorovány u mozkových onemocnění 

(léze frontálních laloků a podkorové bílé hmoty, extrapyramidové onemocnění   

a jiné) (Kalvach, Růžička, 2004). 

 Pády zakopnutím. Pád směřující dopředu na předpažené paže. Zakopnutí palcem 

či špičkou nohy o povrch podlahy či o překážku, kterou se nepodařilo překročit. 

Příčinou může být spasticita nohy. K zadrhnutí o sebemenší nerovnost podlahy 

dochází v důsledku nedostatečného oddálení chodidla od podlahy (Parkinsonova 

nemoc) (Kalvach, Růžička, 2004). 

 Pády zamrznutím. Jsou způsobeny zárazem dolní končetiny, která se „přilepí“ 

k podlaze, ale tělo pokračuje v pohybu bez kompenzačního vykročení 

(Jurásková, 2006).  

 Ostatní nediferencované pády. Jejich příčinou je často nepozornost ze strany 

seniora (nepřizpůsobení se danému terénu – často u osob s demencí) (Růžička, 

2004). 

Příčiny pádů u seniorů lze rozdělit do třech velkých skupin. 

 Endogenní příčiny pádů jsou obvykle důsledkem somatického onemocnění, 

které zhoršují stabilitu a predisponují seniora k pádu. K hlavním příčinám patří: 

- Synkopa (náhlá, krátkodobá ztráta vědomí). 

- Neurologická a cerebrovaskulární onemocnění (cévní mozkové příhody). 

- Smyslová onemocnění (poruchy sluchu, zraku). 

- Onemocnění pohybového aparátu (osteoartróza, osteoporóza, 

revmatoidní artritida). 

- Psychiatrická onemocnění (demence, deprese, delirium). 
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- Kardiovaskulární onemocnění (ortostatická hypotenze, poruchy 

srdečního rytmu). 

- Metabolické poruchy (anémie, dehydratace, hypoglykémie) 

(Gebauerová, 2004). 

 Exogenní příčiny pádů tvoří asi 25 – 30 % všech pádů u seniorů. Tyto pády 

většinou vznikají v domácnosti nebo při aktivitách mimo domov (Klán, 

Topinková, 2003). 

- Nevhodná obuv. Pevná a bezpečná obuv je u nestabilních seniorů velmi 

důležitá. Chůze na vysokých podpatcích, bez paty či s jejím sešlápnutím, 

či s rozvázanými šněrovadly je nevhodná a nebezpečná (Kalvach, Zadák, 

Jirák, 2004). 

- Nebezpečný povrch. Kluzký či shrnovací povrch je velmi nebezpečný 

(Kalvach, Zadák, Jirák, 2004). 

- Překážky. Špatné uspořádání bytového prostoru. Mimo byt jsou to hlavně 

schody a obrubníky. V dopravních prostředcích jsou to vysoké nástupní 

schody (Kalvach, Zadák, Jirák, 2004). 

- Špatné osvětlení. Nedostatečné osvětlení, tma, odlesky (Klán, 

Topinková, 2003). 

- Nesprávné užívání kompenzačních pomůcek. Pokud uživatel potřebuje 

pro svůj pohyb nějakou pomůcku, jako berle, francouzské hole, choditko 

nebo invalidní vozík, musíme se přesvědčit, zda je pomůcka funkční       

a správně zvolená a zda s ní umí uživatel bezpečně zacházet (Kalvach, 

Zadák, Jirák, 2004). 

- Konzumace léků. Z léků zvyšujících riziko pádu jsou to především 

antidepresiva, neuroleptika, psychotropní látky, sedativa a hypnotika. 

Tyto farmaka snižují reaktivitu na zevní podněty, je snížena schopnost 

vykonávat práce vyžadující senzomotorickou koordinaci. Při 

dlouhodobém užívání může dojít ke zhoršení paměti, nespavosti, 

dezorientaci v denní době a ke změnám osobnosti (Rubenstein, 2007). 

 K „situačním“ příčinám můžeme přiřadit např. časté neopatrné provádění 

nepřiměřeně riskantní činnosti – např. práce ve výškách (úklid, česání ovoce) či 

vycházení při náledí u osob s porušenou stabilitou a mobilitou či se zvýšeným 

rizikem zlomenin (Ambler, 2004). 
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3.8  Důsledky pádů 

 Pády jsou nejčastější příčinou smrtelných úrazů u osob starších 65 let. Téměř     

5 % nemocných je v důsledku pádu hospitalizováno (Klán, Topinková, 2003). 

 Zlomeniny jsou nejzávažnějším, ale i ekonomicky nejnákladnějším důsledkem 

pádu. Postihnou až 5 – 10 % padajících. Vzhledem k osteoporóze jsou 

zlomeninami častěji postiženy ženy (Klán, Topinková, 2003). 

 Kraniocerebrální poranění (hematomy, komoce, kontuze mozku) (Kalvach, 

Hošková, 1999). 

 Zhmožděniny měkkých tkání jsou často podceňované, ale mohou být příčinou 

přechodné ztráty soběstačnosti. Následkem tohoto úrazu dochází u starých lidí 

velmi rychle k „akutnímu imobilizačnímu syndromu“. Jde o soubor změn, které 

vznikly ulehnutím na lůžko – dochází k uvolňování Ca z kostí a k úbytku 

svalové síly a svalové hmoty, omezuje se pohyb v kloubech, dochází ke vzniku 

proleženin, zvýšené nároky na srdeční práci, omezení dýchacích pohybů, 

zvyšuje se riziko vzniku trombembolické nemoci, poruchy mikce a střevní 

peristaltiky, spánková deprivace. K odvrácení tohoto stavu jsou indikovány 

intenzivní terenní služby nebo i hospitalizace na některém geriatrickém oddělení 

(Benešová, 2003). 

 Podchlazení, které hrozí seniorovi při nemožnosti po pádu vstát. 

 Popáleniny či opařeniny (Kalvach, 2008). 

 Psychické změny, které jsou z hlediska udržení soběstačnosti a funkční zdatnosti 

stejně významné jako poranění. Až 20 % starých osob po pádu omezuje svou 

fyzickou aktivitu ze strachu před dalším pádem. Tím se také zhoršuje jejich 

soběstačnost a paradoxně zvyšuje riziko pádu (Topinková, Neuwirth, 1993). 

 Mortalita je u seniorů, kteří utrpěli pád 4 – 6 násobná. Jedná se o mortalitu 

časnou, tak pozdní. Mortalita stoupá s věkem a po 65. Roce se každou dekádu 

zdvojnásobuje. Časná mortalita je v přímé souvislosti s utrpěným úrazem. 

Pozdní mortalita je důsledkem chronické polymorbidity, která se manifestuje 

pády a bývá pak vlastní příčinou smrti (Dvořáčková, 2009). 
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3.8.1  Vyšetření seniora po pádu 

 U každého seniora, kterého vyšetřujeme bezprostředně po pádu, vyloučíme 

možnost poranění a vyšetříme základní vitální funkce. Doporučujeme aktivní dotaz na 

výskyt pádů v posledním ½ roce u všech osob nad 75 let a u mladších s rizikovými 

faktory (Boyd, Stevens, 2001). 

 Začínáme podrobnou anamnézou pádu – místo, čas, aktivita, při níž pád nastal, 

předcházející a průvodné symptomy (závrať, palpitace, ztráta vědomí). Dále 

pokračujeme anamnézou osobní a zkontrolujeme též užívanou medikaci (Iezzoni, 

McCarthy, 2001). 

 V diagnostice používáme standardizované testy, které jsou součástí komplexního 

geriatrického vyšetření, jako je např. tzv. Tinetti Balance and Gait Evaluation. Tento 

test se využívá k odhalení poruch mobility, k rozpoznání poruch rovnováhy a chůze      

a využití dosaženého výsledku k monitorování vývoje onemocnění nebo účinnosti 

léčby. Výsledek testu může předpovědět míru rizika pádu. 

Tinettiho test hodnotí: 

 Parametry rovnováhy – rovnováha v sedu, postavení se ze sedu na stoličce, 

pokus postavit se z lehu, rovnováha ve vzpřímeném postoji (prvních 5 sekund), 

rovnováha v prodlouženém vzpřímeném postoji, Romberg, otočka o 360 stupňů, 

posazení se (každý parametr je hodnocen v rozmezí 0 – 2 body, celkové skóre je 

16 bodů). 

 Parametry chůze – začátek chůze, délka a výška kroku, souměrnost kroku, 

plynulost kroku, udržení směru při chůzi, postavení trupu při chůzi, vlastní 

způsob chůze (každý parametr je hodnocen v rozmezí 0 – 2 body, celkové skóre 

je 12 bodů). 

Celkové skóre je 28 bodů. Tinetti pod 26 bodů je známkou obtíží, čím nižší 

bodové skóre, tím větší porucha rovnováhy a chůze. Tinetti méně než 19 bodů ukazuje 

až na 5násobně vyšší riziko pádu (Tinetti, Speechley, 1989). 

V praxi se provádí jednoduchý Screeningový test mobility (STM), který zahrnuje 

posazování a vstávání ze židle, udržování rovnováhy po postavení při otevřených          

a zavřených očích a při lehkém vychýlení trupu, např. tlakem na sternum, zhodnocení 

chůze, otáčení, dosahování předmětu ve výšce spojené se záklonem a zdvižení předmětu 

ze země (Klán, Topinková, 1993). 
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Pro diagnostiku je také důležitý záklon hlavy, někdy ještě doplněný její rotací 

tzv. Kleynův manévr. V této poloze dochází ke stlačení a. vertebralis s následnou 

hypoperfuzí zadní jámy lební s klinickými projevy vertebrobazilární insuficience 

(Krajčík, Mikus, 1999). 

Po provedení těchto testů pokračujeme ve fyzikálním vyšetření nemocného 

cíleném již na nalezenou patologii v STM a anamnézu. Součástí fyzikálního vyšetření, 

je měření TK a pulsu vleže a po postavení k vyloučení ortostatické hypotenze, poslech 

srdce a karotid, orientační vyšetření neurologické a pohybového aparátu. Orientačně 

vyšetříme zrak, smysly, přítomnost dementního syndromu a soběstačnosti. Podle 

potřeby provedeme podrobné zhodnocení kognitivních funkcí (MMSE test) a test 

závislosti v instrumentálních (IADL) či bazálních všedních činnostech (ADL) pomocí 

standardizovaných testů dle doporučení České geriatrické a gerontologické společnosti. 

Fyzikální vyšetření doplníme potřebným vyšetřením laboratorním (EKG, KO     

a biochemie, CT, EEG, EMG, atd.) (Klán, Topinková, 2003). 

3.9  Prevence pádů 

 Prevence je nejdůležitějším způsobem, jak předcházet mimořádným událostem  

a zabránit jejich následkům (Heřmanová, Zvoníčková, 2005). Jde o soubor činností, 

které jsou v kompetenci celého ošetřovatelského týmu. Prevence pádů je nedostatečná, 

k pádům seniorů nejčastěji dochází v domácím prostředí. V literatuře je uvedeno, že 

pokud by se podařilo snížit výskyt pádů u seniorů o 10 % ročně, znamenalo by to asi     

o 800 fraktur krčku femuru méně a zabránění asi 1000 hospitalizacím (Topinková, 

Neuwirth, 1995). Důležité je identifikovat rizikového pacienta a stupeň jeho ohrožení 

pády. Příslušná opatření se aplikují na základě zjištění míry rizika. Bezpečnost seniora 

zajistíme edukací pacienta a jeho rodinných příslušníků, úpravou domácího prostředí, 

vhodnou životosprávou, používáním ochranných a kompenzačních pomůcek 

(Heřmanová, Zvoníčková, 2005). 

Hodnocení rizik pádů 

 Odhad rizik pádu je vyžadováno u každého nového klienta při přijetí do 

zdravotnického zařízení a dále je třeba vždy nové posouzení po případném pádu. 

Vhodně použité hodnocení rizikových faktorů pádu je cennou součástí anamnézy 

klienta a přispěje k prevenci pádů (Tošnerová, 2006). 
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Nejdůležitější rizikové faktory 

 Klasická struktura rizikových faktorů zahrnuje: kognitivní postižení, 

dezorientace, věk nad 65 let, poškození zraku, chůze a poruchy rovnováhy, 

farmakoterapie, změna medikace, ortostatická hypotenze, pád v anamnéze, schopnost 

spolupráce, náhlá změna zdravotního stavu, používání kompenzačních pomůcek, 

zahájení rehabilitace (Lord, Sherrington, Menz, 2000). 

Tabulka č. 1 Primární, sekundární a terciální prevence 

 

 

Primární 

prevence 

 

 

Edukace zdravotním personálem zaměřená na prevenci pádů 

v domácím prostředí. 

Fyzická aktivita zaměřená na udržení kloubní pohyblivosti, svalové 

síly a výcvik koordinace. 

Životospráva. 

Používání vhodné obuvi. 

 

Sekundární 

a 

terciální 

prevence 

 

Používání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 

Ochranné pomůcky jako prevence zlomenin. 

Bezpečné prostředí – odstranění rizikových míst, změna osvětlení, 

madla, zábradlí, atd. 

Dostupnost pomoci – signalizační zařízení, nouzové volání. 

Zařazení trvale poškozených do běžného života. 

(Benešová a kol., 2003) 

3.9.1  Primární prevence 

 Primární prevence je definována jako intervence snižující riziko vzniku pádu. 

Spočívá v edukaci seniora, využití režimových opatření, která se zaměřují na udržení 

kondice, pohyblivost a soběstačnosti. Součástí primární prevence je také rehabilitace 

zaměřená na pohybovou koordinaci, udržení a zvýšení kloubní pohyblivosti, cvičení 
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rovnováhy a posilování svalstva DK a správná životospráva (Bottomley, Blakeney, 

1990). 

Edukace  

Edukace zaměřená na prevenci pádů v domácím prostředí by měla být hlavním 

úkolem sestry v ordinaci praktického lékaře, která se jako první setkává se seniorem. 

Nutná je i edukace rodinných příslušníků, přátel či jiných blízkých osob. Jednoduché 

návody, jak zvýšit bezpečí svého domova, lze poskytnout formou letáků či vhodnými 

inspirujícími nástěnkami v čekárně. Pro seniora je důležité si uvědomit možnost 

nebezpečí a předcházet mu. Mnoho seniorů má pocit „že jich se to netýká, mají 

bezpečný domov, jsou stabilní a nepadají“, ale při rozhovoru s nimi lze zjistit výskyt 

faktorů, které bezpečí domova snižují (Haškovcová, 1990). 

Fyzická aktivita 

U seniorů je poměrně časté ohnuté držení a ztuhlost trupu a končetin, zkrácení 

kroku, rozšíření opěrného postavení dolních končetin. Svalstvo zmenšuje svůj objem, 

odchází k oslabení vzpřimovacích svalů (hýžďových a stehenních) či k degeneraci 

končetinových kloubů a páteře. Tento proces se zvýrazňuje při nečinnosti, ke které mají 

staří lidé větší náchylnost (Jančová, Kohlíková, 2007). Cohen-Mansfield, Shmotkin       

a Goldberg (2010), ve své studii potvrdili, že spolu s rostoucím věkem dochází 

k poklesu pohybuvé aktivity. Nejlepším způsobem jak těmto problémům předcházet je 

cvičení zaměřené na udržení rozsahu kloubní pohyblivosti, posilování svalstva dolních 

končetin a dosažení co nejvyšší pohybové zdatnosti (Dvořáčková, 2009). Doporučuje se 

přiměřená pohybová aktivita. U mladších seniorů (65 – 74 let) lze provozovat i aerobní 

cvičení za dodržení zásad bezpečnosti s ohledem na předchozí trénovanost a přidružené 

choroby. U osob nad 75 let je cílem pravidelného kondičního cvičení udržení 

pohyblivosti v kloubech a celkové obratnosti, dostatečné svalové síly, koordinace          

a rovnováhy. Aerobní cvičení se nedoporučuje. Jako nejúčinnější se osvědčuje 

individuální instruktáž pracovnicí a samostatně prováděné cvičení 3 – 5x týdně 

(Kalvach, 1997). Vhodnou pohybovou aktivitou pro seniory je také turistika, práce na 

zahrádce, jízda na kole, ale i plavání a tanec, který je vítanou společenskou událostí, 

zdravotní cvičení a jóga (Benešová, 2003). 
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Životospráva  

Základním předpokladem oddálení procesu stárnutí je správná výživa a životní 

styl. Správný výběr konzumace potravin, kvantitativně i kvalitativně vyvážený, se podílí 

na zvýšení kvality života ve starším věku. Výživová doporučení ohledně věku se příliš 

neodlišují. Zůstává doporučení pestrosti, pravidelnosti, střídmosti a vyváženosti stravy, 

dostatečný pitný režim plus psychická pohoda a pohybová aktivita (Dessaint, 1999). 

Vhodná obuv  

Pozornost věnujeme při výběru vhodné obuvi, která má být pohodlná s pevnou 

neklouzající podrážkou, lehká s pevnou patou a páskem. Velkým rizikem je používání 

obuvi na vysokém podpatku, chůze s rozvázanými tkaničkami, sešlapaná obuv a obuv 

bez pevné paty (Topinková, Neuwirth, 1996). 

3.9.2  Sekundární a terciální prevence 

 Sekundární a terciální prevence jsou definovány jako intervence, které časným 

vyhledáváním a terapeutickými opatřeními zlepšují prognózu u preklinických stádií 

choroby nebo zabraňují progresi choroby a vzniku jejích komplikací. 

 Jedná se především o velmi staré lidi, kteří často svoje obtíže podceňují              

a nevyhledají lékaře. Sekundární a terciální prevence zahrnuje léčbu onemocnění, 

úpravu prostředí, použití rehabilitačních, ochranných a kompenzačních pomůcek 

(Gibson, Andres, Isaacs, et al., 1987). 

 U seniorů s pády v anamnéze je třeba se zaměřit jak na vnitřní, tak na zevní 

faktory. Léčíme všechny choroby a patologické stavy, které mohou mít souvislost 

s pádem. Je nutné snížit negativní vliv chorob na pohyblivost a soběstačnost seniora      

a omezit rizikovou medikaci, která by mohla mít souvislost s pádem (Fletcher, Guthrie, 

Berg, et al., 2009). 

Rehabilitační a kompenzační pomůcky  

Rehabilitační a kompenzační pomůcky zajišťují oporu při stoji a zlepšují 

rovnováhu. Při problémech s chůzí a rovnováhou je vhodná lékařská prohlídka, která by 

měla být doplněna o poradenskou službu v otázkách pomůcek, jako jsou dlahy, hole, 

nebo chodítka. Lékař musí posoudit, která z těchto pomůcek je pro pacienta 

nejvhodnější. Mezi nejpoužívanější patří hole či berle. Hůl poskytuje nejmenší oporu, 

ale je lehká, nenápadná a sociálně přijatelná, protože pocit studu a nápadnosti 
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zdůrazňující postižení bývá důvodem, proč pomůcka nebývá nošena a to i v případě, že 

umožňuje kvalitnější a bezpečnější život. Hůl je vhodná pro pacienty s jednostranným 

postižením dolních končetin. Francouzské a podpažní berle odlehčují více váhu těla než 

hole. Obtížněji se s nimi manipuluje a vyžadují dostatečnou sílu v pažích. Pro těžší 

poruchy chůze jsou vhodné kozičky a chodítka. Vyžadují však větší prostor pro 

manipulaci a většinou i úpravu bytu. U pacientů neschopných chůze je vhodné použití 

mechanického vozíku (Klán, Topinková, 2003). 

 

Tabulka č. 2 Základní rozdělení pomůcek 

Pomůcky k chůzi 

Vycházková hůl 

 

Francouzská hůl 

 

 
 

Choditka 

 

 
 

 
Pomůcky pro vybavení koupelny 

Vanové sedačky 

 

 

Sedačky do 

sprchového koutu 

 

 

 

 

Madla 

 

 
 

 

Protiskluzové 

podložky 

 

 

 

 

http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=20913
http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=24181
http://www.zdravotnicke-potreby.net/velke/20001-080701223715-choditko.jpg
http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=18702
http://www.zdravotnicke-potreby.net/velke/21092-080702011126-sedacka.jpg
http://www.google.cz/imgres?q=senio%C5%99i+a+p%C3%A1d&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=UwZ8d5dg9fpM6M:&imgrefurl=http://www.zdravi-zdravotnickepotreby.cz/product.asp?P_ID=844&numLanguageID=2&docid=61lr7I37F2UbKM&imgurl=http://www.zdravi-zdravotnickepotreby.cz/uploads/images_products_large/844.jpg&w=800&h=600&ei=zYSJT4GWHIjTtAaDuqzcCw&zoom=1&iact=hc&vpx=185&vpy=296&dur=234&hovh=194&hovw=259&tx=121&ty=94&sig=111342238989884241092&page=4&tbnh=144&tbnw=192&start=72&ndsp=24&ved=1t:429,r:12,s:72,i:252
http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=19574
http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=2353
http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=18401
http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=17960
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Pomůcky pro vybavení WC 

Nástavce na WC 

 

Nástavec na WC s podpěrou 

Podpěry k WC 

 

 

Rady jak získat rehabilitační, ortopedickou nebo kompenzační pomůcku 

 Koupit 

 Nechat si předepsat od lékaře 

Pomůcky zpravidla předepisují odborní lékaři (neurolog, rehabilitační lékař, 

ortoped, internista) na „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“, v případě 

potřeby souhlasu revizního lékaře je nutná „Žádanka o zvýšení úhrady“, kterou též   

vyplní lékař. Na jeden poukaž lze vždy napsat pouze jednu položku – pomůcku. 

Úhrada pomůcek je: 

 Plná 

 Částečná – rozdíl v ceně doplácí pacient 

 Není hrazena – hradí sociální sféra 

Pomůcky pojišťovny hradí za účelem: 

 Pokračování léčebného procesu 

 Podpora stabilizace zdravotního stavu, jeho zlepšení, vyloučení jeho zhoršení     

a jako prevence úrazů 

 Kompenzace handicapu 

V případě, že není pomůcka hrazena zdravotní pojišťovnou, může pacient 

požádat podle vyhl. č. 182/1991 Sb. na sociálním odboru MÚ v místě trvalého bydliště 

o jednorázový příspěvek na pořízení rehabilitační a kompenzační pomůcky 

(www.dmapraha.cz). 

 

http://www.google.cz/imgres?q=senio%C5%99i+a+p%C3%A1d&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=aPiLUzGs0ywAKM:&imgrefurl=http://www.zivotnistyl.cz/clanky/bydleni/1403/pomucky-a-doplnky-pro-handicapovane-a-seniory.html&docid=NHKHFOHq6_W4eM&imgurl=http://www.zivotnistyl.cz/admin/articlefiles/1403-nastavec-wc_zdravsen.jpg&w=300&h=300&ei=zYSJT4GWHIjTtAaDuqzcCw&zoom=1&iact=rc&dur=272&sig=111342238989884241092&page=3&tbnh=147&tbnw=146&start=48&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:48,i:181&tx=124&ty=97
http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=17336
http://www.dmapraha.cz/
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Ochranné pomůcky 

K prevenci zlomenin jsou k dostání různé ochranné pomůcky, jako jsou 

vycpávky a chrániče kyčlí. Vycpávky podporují zmírnění následku v případě pádu. 

Jedná se např. o měkké chrániče kyčlí chránící intratrochanterickou oblast (Drábová, 

2007). 

Bezpečné prostředí  

Bezpečné prostředí zahrnuje volnost cesty, stabilní nábytek, snadný přístup 

k věcem denní potřeby, vhodné osvětlení, podlahy v dobrém stavu, dobře udržované 

vybavení a péče o nohy včetně obuvi podporující bezpečnou chůzi (Disman, 2007). 

Bezpečné prostředí má zásadní význam v prevenci pádů. Nejvíce rizikovými oblastmi 

jsou označovány schody, koupelna, toaleta, podlahy, osvětlení, postel a židle.              

Na schodišti je doporučováno použití madel, připevnění protiskluzových podložek, 

první a poslední schod je vhodné barevně označit. Podlahy by měly být nekluzké           

a nevhodné jsou vysoké koberce a pohyblivé koberečky. WC se zvýšeným sedátkem, 

ideální je sprchový kout, je-li v bytě pouze vana, je vhodné ji opatřit protiskluzovou 

podložkou a vanovým sedátkem. Dveře koupelen a WC se musí otvírat směrem ven, 

aby je bylo možno po pádu starého člověka otevřít. Důležité je osvětlení celého prostoru 

bytu. Doporučuje se, aby malé světlo svítilo po celou noc. Bezpečné přesuny a vstávání 

umožňuje vhodná výška lůžka a pevná, stabilní židle.  

Systém tísňového volání  

Také komunikace pacienta a zdravotníka signalizačním zařízením je důležitou 

součástí ošetřovatelské péče a ukazuje na potřebu pomoci. Stačí vlastnit mobilní telefon, 

který má zabudované senzory a ty detekují pád seniora, který má takový telefon u sebe. 

V případě pádu mobil odešle signál počítači v nemocnici. Ten zareaguje automatickým 

zpětným voláním s jednoduchou otázkou, zda je majitel telefonu v pořádku a zda 

potřebuje asistenci. Dle nastavení systému pak může být kontaktován například někdo 

z rodiny nebo ošetřující lékař. Pokud je telefon vybaven GPS čipem, začne se v případě 

pádu telefon lokalizovat a zjištěné souřadnice mohou posloužit k rychlému dohledání 

majitele telefonu v nouzi (Benešová, Andrejsková, Kalvach, 2005). 
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3.9.3  Obecná opatření u osob s rizikem pádu 

 Opatření u nestabilních geriatrických pacientů by měla být vždy komplexní. Bez 

ohledu na vyvolávající příčiny mají některé postupy obecnou platnost a jsou zaměřeny 

na snížení výskytu pádů a jejich vážných důsledků. 

 Vyhodnocení každého pádu, příčin vzniku a prevence opakování. 

 Bezbariérové a bezpečné prostředí, ve kterém se nestabilní senior pohybuje: 

odstranění prahů, úprava podlahy a krytin, dostatečné osvětlení, odstranění 

přípojných kabelů. Instalace madel, která současně usnadňují vstávání a brání 

pádu v koupelně, na WC. Pevná a bezpečná zábradlí na schodišti a chodbě. 

 Využívání možností systémů nouzové signalizace pro případ nemožnosti po 

pádu vstát či v případě ohrožení nebo zhoršení zdravotního stavu. 

 Pro udržování rovnováhy rehabilitační posilování adaptačních mechanismů. 

 Nácvik vstávání po pádu a posilování svalů. 

 Používání ochranných pomůcek – chrániče kyčlí. 

 Redukace léků zhoršující instabilitu a zvyšujících riziko pádu (Dvořáčková, 

2009). 

3.9.4  Bezpečný domov pro seniory 

 Domov je nejčastější místo úrazu ve stáří, zvláště proto, že senioři tráví více 

času doma a také proto, že neradi mění své navyklé způsoby chování a známé prostředí 

podle toho, jak se mění jejich zdravotní stav a jejich potřeby s přibývajícími léty. 

Některá domácí rizika jsou dána technickým stavem domova, jiná vznikají jako 

následek nesprávného chování. V obou případech lze velmi účinně zasáhnout a snížit 

tak nebezpečí úrazu, nebo alespoň jeho závažnost. 

 Řadu zásahů v bytech seniorů lze udělat bez velkých finančních nákladů s cílem 

usnadnit užívání bytu a omezit tak riziko úrazu. Dochází tak k podpoře samostatnosti    

a soběstačnosti seniora s minimem cizí pomoci (Kovalčíková, 2008). 

 Rizikovými místy v domácnosti jsou kuchyň, koupelna, dílna s garáží a schody.  

Všeobecné podmínky bezpečného pohybu v jednotlivých prostorách bytu jsou: 

 Odstranění kluzkého a nerovného povrchu a překážek bránících ve volném 

pohybu. 
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 Kabely elektrického proudu a telefonu jsou vedeny tak, aby se o ně 

nezakopávalo, nebo se omylem nestrhl přístroj. 

 Koberce tlumí pády a zmenšují tak následky. Nesmějí však po podlaze klouzat   

a nesmějí mít přehnuté okraje. 

 Jednotlivé prostory nesmějí být přeplněné nábytkem. 

 Domácí obuv je pevná a nepadá z nohy. 

 Ve všech místnostech je vypínač umístěn při vstupních dveřích. 

 Prahy jsou v úrovni podlahy. 

 Police a stojací lampy jsou pevně přichyceny a není možno je strhnout. 

 Používané schody jsou stabilní, se zábradlím (Kolektiv autorů, 2004). 

Jednotlivé prostory v bytě (Kovalčíková, 2008) 

Koupelna a záchod 

 Vana a sprchový kout mají madla na přidržení. 

 Výstup z vany a sprchy je na protiskluzovou podložku. 

 Je možno posadit se ve sprše. 

 Jsou instalována madla pro vstávání z toalety. 

Kuchyně 

 Všechny běžně užívané předměty jsou v dosahu bez použití schůdků. 

 Je možno se při kuchyňské práci posadit. 

 Pracovní plocha je dobře osvětlena. 

 Pracovní plocha je dostatečně prostorná. 

 Podlaha v kuchyni je nekluzká. 

Schody a chodba 

 Zábradlí u schodiště je alespoň po jedné straně schodiště a po celé délce od 

prvního až po poslední schod. 

 Okraje schodů jsou výrazně osvětleny. 

 Okraje schodů jsou opatřeny protiskluzovým povrchem. 

 Schody jsou volně průchodné. 

 Osvětlení schodů a chodby je dostatečné pro dobrou orientaci. 

Ložnice 

 Z postele je dosažitelný telefon. 
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 Z postele je dosažitelný vypínač. 

 Je možnost nočního orientačního osvětlení. 

 Trasa z postele na toaletu je bez překážek. 

 Je zvýšená postel pro snadnější vstávání. 

3.10  Cíle organizace péče o seniory 

Mezi obecně platné cíle organizace péče o seniory v ČR patří: 

 Rozšiřování ambulantní péče. 

 Zkracování hospitalizací na nejkratší možnou optimální délku. 

 Minimalizace dlouhodobé, popřípadě ústavní péče. 

Cílem geriatrické péče, včetně péče ošetřovatelské, je zajistit všestrannou, 

vysoce odbornou péči o staré nemocné. Nejprospěšnější pro seniory je péče v domácím 

prostředí, kde ústřední roli sehrává nejbližší rodina, přátelé a další dobrovolní 

pečovatelé. Hlavním úkolem lékaře a sestry v primární péči je, aby byli pečující rodině 

nápomocni radou a doporučením, jak řešit nejrůznější situace, které mohou u seniora 

nastat (Dvořáčková, 2009). 

3.10.1  Program „Zdraví 21“ 

 Program „Zdraví 21“ obsahuje 21 cílů k zajištění zdraví pro všechny. Níže byl 

vybrán cíl 5, který se vztahuje k problematice této práce. Tento cíl je zaměřen na plné 

využití zdravotního potenciálu a aktivní participace na společenském životě pro 

všechny osoby ve věku nad 65 let, a to do roku 2020 (www.who.cz). 

1) Snaha o navýšení střední délky života a délky života bez zdravotního omezení   

u osob nad 65 let o 20 %. 

 Zdravotně výchovné programy nebo rekondiční a fyzioterapeutické 

programy pro osoby s poruchami stability a chůze. 

 Komplexní geriatrické hodnocení. 

 Rozvoj rehabilitace. 

2) Navýšení počtu seniorů nad 80 let, kteří budou soběstační, a tím zachovají 

sebeúctu a místo ve společnosti. 

 Prevence primární a sekundární. 

 Fyzioterapie. 

http://www.who.cz/
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3) Vytvoření podmínek pro aktivizační a rehabilitační programy, stejně jako pro 

pomoc o rodinu pečující o seniora. 

Také organizace spojených národů se zajímala o problematiku stárnutí populace 

a v roce 1991 vypracovala cílený dokument „Zásady OSN pro seniory“. Tyto zásady se 

měla pokusit včlenit každá vláda do svého národního programu. Mezi základní 

myšlenky zpracované do tohoto dokumentu patří: 

 Nezávislost. 

 Zařazení do společnosti. 

 Péče. 

 Seberealizace. 

 Důstojnost. 

V roce 2003 pak byl vypracován „Národní program přípravy na stárnutí na 

období let 2003 až 2007“, na který v roce 2008 navázal „Národní program přípravy na 

stárnutí na období let 2008 až 2012“. Jako hlavní témata byla zvolena následující: 

 Aktivní stárnutí. 

 Prostředí a komunita vstřícná ke stáří. 

 Zlepšení zdraví a zdravotní péče ve stáří. 

 Podpora rodiny a pečovatelů. 

 Podpora participace na životě společnosti a ochrana lidských práv. 

Posledním krokem bylo vytvoření Národní rady vlády pro seniory a stárnutí 

populace v roce 2006. 
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4.  Empirická část 

4.1  Metodika výzkumu a časová organizace 

4.1.1  Charakteristika zkoumaného souboru 

Základní charakteristika respondentů: 

 senioři od 65 let a více, 

 ženy i muži, 

 obyvatelé bytů, domů a domů s pečovatelskou službou 

 Respondenti byli vybráni pomocí nenáhodného výběru na základě stanovené 

charakteristiky. O zařazení do výběru rozhodla pevně stanovená věková hranice. 

Rozdělení věku je podle Světové zdravotnické organizace (WHO). Věkové zařazení: 

60-74 let tj. vyšší věk nebo také rané stáří, 75-89 let je stařecký věk neboli senium         

a 90 let a výše se nazývá dlouhověkost.  

Celkem bylo osloveno 130 respondentů, návratnost činila 124 tedy 95 %. 

Vzhledem k tomu, že jsem s respondenty ve většině případů dotazník vyplňovala, 

vrátily se mi téměř všechny zpět. V šesti případech mi bylo přislíbeno prostudování 

dotazníku doma a jeho následné vyplnění, ale bohužel se již tak nestalo. Senioři velmi 

dobře spolupracovali a snažili se o co nejpřesnější vyjádření svého názoru. 

Osloveným respondentům byl podrobně vysvětlen důvod dotazníkové akce. 

Dotazníkového šetření se zúčastnili senioři navštěvující univerzitu 3. věku v Hradci 

Králové, senior klub v Hořicích, ve Smiřicích a v Jaroměři a 10 dotazovaných seniorů 

žije v mém okolí. Po sestavení první verze dotazníku byla provedena s deseti 

respondenty pilotní studie a dle zjištěných nedostatků či nesrovnalostí byl dotazník 

následně upraven a doplněn. Díky těmto úpravám se při dalším sběru dat již neobjevily 

žádné komplikace.   

4.1.2  Metody sběru dat 

 K získání dat pro účely diplomové práce byla použita dotazníková metoda. 

Chráska (1989) definuje dotazník jako soustavu připravených a pečlivě formulovaných 

otázek, které jsou promyšleně seřazeny a na které respondent odpovídá písemně. 

 Dotazník je rozdělen do 6 oblastí a obsahuje 23 otázek. 22 otázek je uzavřených, 

z toho 18 výběrových (jedna možná odpověď) a 4 otázky výčtové (možnost více 
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odpovědí). 1 otázka je polozavřená s možností dopsání zvolené varianty. V dotazníku se 

vyskytují i otázky dichotomické. Správnou odpověď respondenti označili křížkem, 

popřípadě postupovali podle pokynů u jednotlivých otázek. Sběr dat probíhal v období 

měsíce června 2011 a ukončen byl v říjnu 2011. Nevyplněný dotazník je součástí příloh. 

Se získanými daty bylo nakládáno dle vědecké etiky. 

Jednotlivé oblasti dotazníku: 

 osobní údaje a sociální zázemí seniorů (položky 1 – 3) 

 údaje zjišťující pád v anamnéze (položky 6 – 8) 

 údaje související s bezpečností domova (položky 9 – 15) 

 údaje zjišťující informovanost seniorů o preventivních opatřeních (položky      

16 - 18) 

 údaje zaměřené na aktivitu směrem k prevenci (položky 19 – 23) 

4.1.3  Zpracování dotazníků 

 Data získaná při zpracování dotazníků byla analyticky vyhodnocena a jsou 

uvedena v tabulkách v absolutních a relativních četnostech. Získané informace jsem pro 

přehlednost vložila do tabulek a každá otázka je také znázorněna graficky. Použila jsem 

grafy výsečové, kde jsou data uváděna v relativních hodnotách. Počítačové zpracování 

probíhalo pomocí Microsoft Word 2000 a Excel 2000 v operačním systému MS 

Windows XP. 
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4. 2.  Analýza a interpretace průzkumného šetření 

4.2.1  Osobní údaje a sociální zázemí seniorů 

Položka č. 1. Věk respondentů 

67 (54 %) respondentů je ve věkovém rozmezí 65 – 74 let, 56 (45 %) 

dotazovaných uvádí věkové rozmezí 75 – 89 let a 1 (1 %) respondent 90 a více let.  

Na základě tohoto zjištění jsem si respondenty rozdělila do dvou kategorií, což 

jsem potřebovala ke zhodnocení některých mých výzkumných záměrů.  

Skupina A je zastoupena věkovou kategorií 65 – 74 let a skupina B kategorií 75 

a více let. Tyto dvě skupiny jsem určila na základě dělení kalendářního stáří dle WHO: 

65 – 74 – vyšší věk (ranné stáří), 75 – 89 let – stařecký věk (pravé stáří), 90 a více let – 

dlouhověkost (kmetství (Gruberová, 1999). 

 

Graf 1  Věk respondentů  
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Položka č. 2 Bydliště respondenta 

Ve skupině A z celkového počtu 67 dotazovaných bydlí 15 seniorů (22 %) 

v nájemním bytě (družstevním bytě), 52 (78 %) respondentů vlastní byt či 

dům. V zařízení pro seniory nebydlí nikdo z této skupiny. 

 Ve skupině B z celkového počtu 57 dotazovaných žije 9 (16 %) v nájemním bytě 

(družstevním bytě), 43 (75 %) seniorů žije ve vlastním bytě či domě a 5 (9 %) 

respondentů v zařízení pro seniory. 

 

Skupina A 

Graf 2  Typ vlastnictví bytu  
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Skupina B 

Graf 3  Typ vlastnictví bytu  
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Položka č. 3 Soužití respondentů 

Ve sledované skupině A uvádí 38 (57 %) respondentů soužití s životním 

partnerem, s jiným seniorem nebydlí nikdo z dotazované skupiny, s dětmi žije 7 (10 %) 

seniorů. Osamoceně žije 22 (33 %) dotazovaných seniorů. 

 Ve skupině B nám vyšla najevo skutečnost, že více seniorů 27 (47 %) žije samo, 

23 (40 %) uvádí soužití s životním partnerem, 5 (9 %) respondentů žije s dětmi a 2       

(4 %) dotazovaných žije s jiným seniorem. 

 

Skupina A 

Graf 4  Soužití respondentů  
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Skupina B 

Graf 5  Soužití respondentů  
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4.2.2  Údaje zjišťující soběstačnost seniorů při chůzi 

Položka č. 4 Soběstačnost při chůzi 

Ve skupině A je 64 respondentů (96 %) soběstačných i mimo domácí prostředí, 

3 (4 %) respondenti uvádí soběstačnost při chůzi pouze v domácím prostředí v rámci 

sebeobsluhy a 0 respondentů je nesoběstačných. 

 V B skupině je 40 (70 %) dotazových soběstačných při chůzi i mimo domácím 

prostředí, 12 (21 %) je soběstačných pouze v domácím prostředí v rámci sebeobsluhy   

a 5 (9 %) seniorů je nesoběstačných závislých na pomoci druhé osoby. 

 

Skupina A 

Graf 6  Soběstačnost při chůzi  
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Graf 7  Soběstačnost při chůzi  
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Položka č. 5 Při chůzi využívám 

 Ve skupině A nevyužívá 59 (88 %) seniorů žádné pomůcky při chůzi, 6 seniorů 

(9 %) chodí o francouzské holi a 2 (3 %) respondenti používají při chůzi 1 hůl. Nikdo 

z dotazovaných nechodí s chodítkem a nevyužívá žádnou jinou pomůcku. 

 Ve skupině B 38 (67 %) dotazovaných nevyužívá žádné pomůcky, 12 (21 %) 

respondentů chodí o francouzské holi a 6 (11 %) seniorů o jedné holi. Nikdo 

z respondentů nevyužívá při chůzi chodítko a 1 (2 %) respondent uvedl použití jiné 

pomůcky při chůzi. Konkrétně invalidní vozík.  

 

Skupina A 
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Skupina B 

Graf 9  Pomůcky při chůzi  
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4.2.3 Údaje zjišťující pád v anamnéze 

Položka č. 6 Strach z pádu vnímám 

 Ve skupině A vnímá 31 (46 %) dotazovaných strach z pádu výjimečně, často 

uvádí 18 (27 %) dotazových a 18 (27 %) seniorů nevnímá strach z pádu nikdy. 

 Ve skupině B uvádí 28 (49 %) respondentů strach z pádu výjimečně, 23 (40 %) 

dotazovaných často a pouze 6 (11 %) nepociťuje strach z pádu nikdy. 

 

Skupina A 

Graf 10  Strach z pádu  
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Skupina B 

Graf 11  Strach z pádu  
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Položka č. 7 Utrpěl (a) jste v seniorském věku (tj. po 65 roce) úraz pádem?  

 Ve skupině A utrpělo úraz pádem v seniorském věku 54 (81 %) dotazovaných 

naopak 13 (19 %) respondentů uvádí, že úrazem pádem neprožilo. 

 Z oslovených respondentů ve skupině B neupadlo 9 (16 %). Zranění pádem 

uvádí 48 (84 %) dotazovaných. 

 

Skupina A 

Graf 12  Výskyt pádu v seniorském věku  
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Skupina B 

Graf 13  Výskyt pádu v seniorském věku  
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Položka č. 8  V které části domu se Vám pád stal? (lze i více odpovědí) 

 Ze skupiny A uvádí nejvíce 24 (34 %) respondentů jako rizikovou část domu 

z hlediska prožitého pádu koupelnu, na druhém místě uvádí 19 (39 %) seniorů schody, 

dále pak 7 (10 %) kuchyň, WC označilo 5 (7 %) z nich, předsíň 2 (3 %) dotazovaní,  

nikdo neuvedl ložnici. 13 (19 %) respondentů v seniorském věku neprožilo pád. 

 Ve skupině B 35 (52 %) seniorů uvedlo jako nejrizikovější část domu koupelnu, 

na druhém místě schody 10 (15 %), kuchyň označilo 9 (13 %) dotazovaných, 2 (3 %) 

respondenti prožili pád na WC, ložnici uvedl 1 (1 %) respondent stejně tak předsíň 

označil také 1 (1 %) dotazovaný. 9 (13 %) seniorů neprožilo pád. 

 

Skupina A 
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Graf 15  V které části domu se Vám pád stal 
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Položka č. 9 Pád byl způsoben? (lze i více odpovědí) 

 V této zkoumané oblasti mohli senioři označit i více možností, proto je za 100 % 

brán součet položek – odpověděl. 

 Dotazovaní respondenti ze skupiny A uvádějí, že 13 (19 %) neupadlo. 

Nejčastější příčinou pádu v domácím prostředí je závrať a následná ztráta rovnováhy 

v 19 (28 %) případech. 12 (17 %) respondentů zakoplo a 9 (13 %) podklouzlo. Ztrátu 

vědomí jako možnou příčinu pádu, uvedli 2 ( 3 %) dotazovaní. Překážka v cestě byla 

jako příčina pádu u 14 (20 %) seniorů. 

 Ve skupině B nemělo pád 9 (13 %) dotazovaných, závrať a následnou ztrátu 

rovnováhy jako příčinu pádu uvádí 23 (33 %) seniorů, zakopnutí 9 (13 %)                      

a podklouznutí 12 (17 %) respondentů, překážku v cestě označilo 16 ( 23 %) 

dotazovaných a  u 1 (1 %) z respondentů byla příčinou pádu ztráta vědomí. 

Skupina A 

Graf 16  Pád byl způsoben  
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Skupina B 

Graf 17  Pád byl způsoben  
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4.2.4 Údaje související s bezpečností domova 

Položka č. 10 Je součástí vašeho domu (bytu) schodiště? 

 Ze skupiny A 53 (79 %) dotazovaných má v domě (bytě) schodiště, 14 (21 %) 

seniorů schodiště nemá. 

 Schodům musí ve skupině B věnovat zvýšenou pozornost 48 (84 %) seniorů 

naopak u 9 (16 %) dotazovaných schody v bytě nejsou. 

 

Skupina A 

Graf 18  Schodiště v bytě (domě)  
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Graf 19  Schodiště v bytě (domě)  
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Položka č. 11 Pokud je součástí Vašeho domu (bytu) schodiště, kolik schodů musíte 

překonat? 

 Ve skupině A uvádí 8 (12 %) seniorů méně než 5 schodů, 5 – 10 schodů musí 

překonat 19 (28 %) respondentů, 10 – 20 schodů 9 (13 %) a více než 20 schodů má 

v bytě 17 (25 %) dotazovaných. 14 (21 %) seniorů schodiště ve svém domácím 

prostředí nemá. 

 Ve skupině B má 14 (25 %) seniorů méně než 5 schodů, 5 – 10 schodů uvádí 17 

(30 %) dotazovaných, 10 – 20 schodů překonává 12 (21 %) a více než 20 schodů má 5 

(9 %) respondentů a 9 (16 %) schodiště nemá 

 

Skupina A 

Graf 20  Kolik schodů musíte překonat  
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Graf 21  Kolik schodů musíte překonat  
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Položka č. 12 Je povrch schodiště opatřen protiskluzovými podložkami (lepící 

koberečky? 

 Ve skupině A 6 (9 %) respondentů má povrch schodiště opatřen protiskluzovými 

podložkami, 47 (70 %) dotazovaných protiskluzové podložky nemá a 14 (21 %) seniorů 

uvádí, že nemá v bytě (domě) schodiště. 

 Ve skupině B 39 (68 %) dotazovaných nemá protiskluzové podložky, 9 (16 %) 

protiskluzové podložky má a stejný počet seniorů uvádí, že nemá v bytě (domě) 

schodiště. 

 

Skupina A 

Graf 22  Protiskluzové podložky na schodech 
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Graf 23  Protiskluzové podložky na schodech 
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Položka č. 13 Nacházejí se ve Vašem domě (bytě) tyto nebezpečné překážky? (lze i 

více odpovědí) 

 V této otázce mohli senioři označit více možností, proto je za 100 % brán součet 

položek – odpověděl.  

 Ve skupině A v bytech seniorů patří mezi nejčastěji se vyskytující překážku 

schody tj. 53 (49 %). Na druhém místě respondenti označili vana tj. 32 (30 %). Volné 

koberečky či předložky můžeme najít u 14 (13 %) seniorů. Vysokým prahům a nábytku 

v cestě musí věnovat zvýšenou pozornost shodně 4 (4 %) dotazovaných. 

 Ve skupině B jsou schody také označeny jako nejčastější překážkou v bytech 

seniorů a to u 48 (51 %) dotazovaných. Vanu označilo 28 (30 %) seniorů, volné 

koberečky či podložky 8 (9 %) respondentů, nábytek v cestě 7 (8 %) a 2 (2 %) senioři 

musí věnovat zvýšenou pozornost vysokým prahům. 

Skupina A 

Graf 24  Nebezpečné překážky v bytě (domě) 
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Skupina B 

Graf 25  Nebezpečné překážky v bytě (domě) 

51%

2%

8% 9%

30%
Vysoké prahy

Schody

Volné koberečky či

podložky

Nábytek v cestě

Vana

 



50 

 

Položka č. 14 Pokud máte ve Vašem domě, bytě plovoucí, dřevěnou podlahu, lino  

či dlažbu používáte domácí obuv s protiskluzovou podložkou? 

 Ve skupině A 14 (21 %) respondentů uvádí, že tento typ podlahy nemá,            

26 (39 %) z dotazovaných používá ve svém bytě protiskluzovou obuv, 27 (40 %) 

seniorů nepoužívá protiskluzovou obuv. 

 Ve skupině B 16 (28 %) z dotazovaných tento typ podlahy v bytě nemá,           

19 (33 %) seniorů odpovědělo ano – tento typ obuvi používám, 22 (39 %) dotazovaných 

odpovědělo ne – tento typ obuvi nepoužívám. 

 

Skupina A 

Graf 26  Používání vhodné obuvi 
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Skupina B 

Graf 27  Používání vhodné obuvi 
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Položka č. 15 Používáte protiskluzovou podložku při koupání? 

 Ve skupině A odpovědělo ano – používám protiskluzovou podložku 9 (13 %) 

dotazovaných, ne – nepoužívám 58 (87 %) respondentů. 

 Ve skupině B odpovědělo 13 (23 %) seniorů ano – používám protiskluzovou 

podložku, ne – nepoužívám, označilo 44 (77 %) dotazovaných. 

 

 

Skupina A 

Graf 28  Používání protiskluzové podložky 
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Skupina B 

Graf 29  Používání protiskluzové podložky 
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4.2.5  Údaje zjišťující informovanost seniorů o preventivních opatřeních 

Položka č. 16 Víte, co si představit pod pojmem preventivní opatření? 

Ve skupině A odpovědělo ano – vím co si představit pod tímto pojmem 43      

(64 %) respondentů, ne – nevím co si představit 24 (36 %) dotazovaných. 

Ve skupině B jsou odpovědi téměř vyrovnané. Ano – vím, co si představit pod 

tímto pojmem odpovědělo 28 (49 %) seniorů, ne – nevím označilo 29 (51 %) 

dotazovaných. 

 

Skupina A 

Graf 30  Pojem preventivní opatření 
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Skupina B 

Graf 31  Pojem preventivní opatření 
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Položka č. 17 Pokud jste odpověděl(a) na otázku č. 7 ano, prožil(a) jsem pád, jaké 

úpravy jste na základě tohoto pádu provedl(a)? (lze i více odpovědí) 

V této oblasti mohli senioři označit i více možností, proto je za 100 % brán 

součet položek – odpověděl. 

 Ve skupině A je nejčastější úpravou odstranění volných podlahových krytin a to 

u 8 (10 %) respondentů. Jednoduchou instalaci madel provedlo 7 (9 %) seniorů              

a 6 (7 %) respondentů uvádí uspořádání nábytku v interiéru. Velkou přestavbu koupelny 

na bezbariérovou označili 2 (2 %) dotazovaných. Úpravu celého bytu provedli 4 (5 %)  

a největší skupina 55 (67 %) dotazovaných, neprovedlo žádnou změnu směrem ke 

zvýšení pasivní bezpečnosti.  

 Ve skupině B je na prvním místě instalace madel a to u 11 (15 %) dotazovaných, 

na pomyslném druhém místě je odstranění volných podlahových krytin 9 (12 %),          

7 (9 %) seniorů upravilo koupelnu na bezbariérovou 4 (5 %) dotazovaných změnilo 

uspořádání nábytku, úpravu celého bytu provedli 2 (3 %) respondenti. 41 (56 %) 

dotazovaných neprovedlo žádnou úpravu bytu. 

Skupina A 

Graf 32  Úprava bytu na základě prožitého pádu 
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Skupina B 

Graf 33 Úpravy bytu na základě prožitého pádu 
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Položka č. 18 Proč nedošlo k úpravě bytu (domu)? 

 Ve skupině A jsou pro 22 (34 %) seniorů tyto úpravy finančně náročné,            

19 (28 %) dotazovaných odpovědělo, že provedení těchto úprav nepovažuje za důležité. 

13 (19 %) respondentů označilo jako odpověď složité stavební úpravy, 9 (13 %) seniorů 

má potřebné úpravy již provedeny a 4 (6 %) nemají ke stavebním úpravám souhlas 

majitele. 

 Ve skupině B je finanční náročnost úprav uvedena u 26 (46 %) seniorů,            

13 (23 %) dotazovaných úpravy nepovažuje za důležité. 7 (12 %) respondentů 

neprovedlo žádné úpravy na základě stavební náročnosti, 7 (12 %) má stavební úpravy 

již provedeny a 4 (7 %) senioři nemají souhlas majitele. 

Skupina A 

Graf 34 Proč nedošlo k úpravě bytu (domu) 
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Skupina B 

Graf 35  Proč nedošlo k úpravě bytu (domu) 
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Položka č. 19 O preventivních opatřeních proti možnosti vzniku úrazu v domácím 

prostředí jsem byl(a) informován(a)? (lze i více odpovědí) 

 V této oblasti mohli senioři označit i více možností jako zdroj informací, proto je 

za 100 %  brán součet položek – odpověděl. 

 Ve skupině A na pomyslném prvním místě jsou významným zdrojem 

dostupných informací média jako tisk, TV, rozhlas a to ve 32 (41 %) seniorů. Jak 

respondenti uvádějí, aktivní v podávání informací jsou také rodinní příslušníci a to        

u 20 (26 %) dotazovaných. Informace z odborné literatury uvedlo 16 (21 %) seniorů. 

Odborným zdravotním personálem je informováno pouhých 6 (8 %) respondentů.         

4 (5 %) senioři nejsou informováni žádným způsobem o možnosti pádu a jeho prevenci. 

 Ve skupině B rovněž nejvíce respondentů odpovědělo jako zdroj informací 

média a to 29 (38 %). Rodinu uvádí 18 (23 %) seniorů, zdravotní personál 15 (20 %) 

respondentů, 10 (13 %) dotazovaných má informace z odborné literatury a 5 (7 %) 

seniorů nebylo informováno.   

Skupina A 

Graf 36  Zdroj informací 
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Skupina B 

Graf 37  Zdroj informací 
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4.2.6  Položky zaměřené na aktivitu směrem k prevenci 

Položka č. 20 Požádal(a) jste na základě získané informace o zvýšeném riziku pádu 

o více informací zdravotnický personál? 

 Ve skupině A je 27 (40 %) seniorů aktivních v získávání informací o možném 

riziku pádu a 37 (54 %) respondentů nežádalo o více informací. Tato skupina seniorů  

zahrnuje i respondenty, kteří měli informaci o preventivních opatřeních, ale dále s ní 

nepracovali. 4 (6 %) dotazovaní nebyli informování o preventivních opatřeních. 

 Ve skupině B je nižší počet aktivních seniorů a to 16 (28 %) 36 (63 %) 

dotazovaných nežádalo o více informací zdravotnický personál a 5 (9 %) respondentů 

nebylo vůbec informováno zdravotnickým personálem o preventivních opatřeních. 

 

Skupina A 

Graf 38  Aktivita respondentů v získávání informací 
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Skupina B 

Graf 39  Aktivita respondentů v získávání informací 
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Položka č. 21 Víte jaké pomůcky zabraňující úrazům seniorů, jsou na trhu? 

 Ve skupině A zná 34 (51 %) dotazovaných ochranné pomůcky, které mohou 

zabránit pádu. 33 (49 %) seniorů nezná. 

 Ve skupině B uvádí znalost ochranných pomůcek 37 (65 %) respondentů,         

20 (35 %) dotazovaných označilo neznalost těchto pomůcek. 

 

Skupina A 

Graf 40  Znalost kompenzačních pomůcek 
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Skupina B 

Graf 41  Znalost kompenzačních pomůcek 
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Položka č. 22 Víte, kde si tyto pomůcky obstarat? 

 Na tuto otázku ve skupině A odpovědělo ano – vím 28 (42 %) dotazovaných,   

ne – nevím 39 (58 %) respondentů. 

 Ve skupině B 35 (61 %) respondentů ví, kde tyto pomůcky sehnat, 22 (39 %) 

odpovědělo na tuto otázku ne – nevím. 

 

Skupina A 

Graf 42  Víte, kde si tyto pomůcky obstarat? 
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Skupina B 

Graf 43  Víte, kde si tyto pomůcky obstarat? 
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Položka č. 23 Uvažujete o úpravě svého domova na základě tohoto dotazníku? 

 Ve skupině A téma dotazníku motivovalo k úvaze o změnách ve svém bytě         

9 (13 %) dotazovaných. Odpověď spíše ano označilo 13 (19 %). Ne je odpovědí            

u 26 (39 %) respondentů. Určitě ne označilo 19 (28 %) seniorů. 

 Ve skupině B označilo ano 5 (9 %), spíše ano 15 (26 %) dotazovaných. Ne je 

odpovědí u 27 (47 %) a určitě ne bylo označeno v 10 (18 %) případech. 

 

Skupina A 

Graf 44  Inspirace dotazníkem 
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Graf 45  Inspirace dotazníkem 
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4.3  Diskuze 

 V diplomové práci jsem se zabývala problematikou pádů a mírou 

informovanosti seniorů o preventivních opatřeních, která mohou pádu zabránit. Druhým 

cílem bylo zjistit, jak informace o zvýšeném riziku pádu ovlivní snahu seniorů o 

zvýšení pasivní bezpečnosti domácího prostředí. Nebyl brán zřetel na zdravotní stav a 

sociální situaci respondentů. 

 Sledovaný soubor byl tvořen seniory ve věku od 65 let a více, muži i ženy, 

obyvatelé bytů, domů a domů s pečovatelskou službou. 

 Zásadní otázkou ve vztahu ke stavebním úpravám v bytě či domě bylo položení 

otázky č. 2 – Bydliště respondentů.  Předpokládala jsem, že zařízení pro seniory je plně 

stavebně uzpůsobeno bezpečnému pobytu seniorů, avšak jakékoliv další individuálně 

potřebné úpravy jsou obtížně realizovatelné. Respondenti žijící ve vlastním domě 

či bytě nemusejí mít tyto úpravy, ale dají se dle konkrétního zdravotního stavu 

zrealizovat, zatímco senioři žijící v nájemním bytě jsou plně závislý na majiteli bytu. 

 Z mého šetření vyplývá, že z celkového počtu dotazovaných žije 95 (77 %) 

seniorů ve vlastním bytě či domě, 24 (19 %) respondentů bydlí v nájemním 

(družstevním) bytě a 5 (9 %) žije v zařízení pro seniory (graf 2, 3). 

 V roce 2005 a 2008 byl proveden GGS (Generations and Gender Survey) 

výzkum kde se uvádí, že téměř polovina dotazovaných ve věku 65 – 74 žije v rodinných 

domcích, necelá polovina bydlí v bytech a jen zanedbatelný podíl seniorů (necelé 1 %) 

žije v bytech s pečovatelskou službou, v chráněných bytech či v ústavních zařízeních. 

Typ bydlení má též velmi těsnou souvislost s právní formou užívání bytu či domu. 

Senioři žijící v rodinných domcích z převážné většiny uvádějí, že mají tento domek 

v osobním vlastnictví. Lidé obývající byty je mají v osobním vlastnictví pouze ve dvou 

pětinách případů, z jedné pětiny se jedná o byty družstevní a necelé dvě pětiny starších 

lidí žijících v bytech si je pronajímají (Svobodová, 2009). 

 Srovnáním dat docházím k závěru, že zjištění vycházející z mého šetření jsou 

téměř shodná s výzkumem GGS.  

 Myslím si, že přáním většiny seniorů je žit svůj život podle svého, nejlépe 

v podmínkách, které jsou jim dobře známé. Chtějí být užiteční, samostatní, ale obávají 

se, aby nebyli svým blízkým na obtíž. Pro seniora není jednoduché odhodlat se odejít do 

domova pro seniory. Domnívám se, že uvedenému odchodu seniorům brání jejich obava 
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ze ztráty soukromí, pravidelný režim a vysoké poplatky za bydlení. Naopak výhodou 

těchto domovů jsou služby, které poskytují, profesionální přístup, společnost a zábava. 

 U položky sledující výskyt pádů v seniorském věku, tj. po 65 roce jsem zjistila 

pád v anamnéze ve skupině A u 54 (81 %) dotazovaných a ve skupině B u 48 (84 %) 

respondentů (graf 16, 17). Touto otázkou jsem chtěla zjistit počet seniorů, kteří byli 

vystaveni úrazovému ději a mohou na základě této prožité události ovlivnit své jednání 

ve směru předcházení pádů. Pády postihují velkou část populace. Bylo zjištěno, že po 

65. roce života postihují pády 25 – 40 % doma žijících starých lidí v průběhu jednoho 

roku a jejich výskyt narůstá s věkem. Ve věkové skupině nad 85 let je udáváno až       

46 – 50 % postižených. Incidence se odhaduje asi na 650/1000 osob starších 65 let,       

u 1/3 jde o pády opakované (Topinková, 2005). V USA byla provedena „Studie            

o stárnutí“  jíž se zúčastnilo 1497 (757 mužů a 740 žen) dobrovolníků z Baltimore ve 

věku 20 – 92 let. Toto šetření probíhalo od roku 1996 – 2001. Účastníci na základě 

dotazníku popisují okolnosti pádu v předcházejících 2 letech. Výsledkem této studie 

bylo, že hlášení pádů se zvyšuje s věkem, od 18 % mladý věk (20 – 45 let), na 21 % 

střední věk (46 – 65 let) a 35 % u starších dospělých (více než 65 let) s větší mírou u 

žen než u mužů (Talbot, Musiol, et al., 2005). Zjištění vycházející z mého šetření je 

procentně vyšší. Tento fakt připisuji tomu, že v mém dotazníkovém šetření uváděli 

respondenti vznik pádu po 65 roce zatím, co v obou předchozích případech byla 

stanovena hranice 1 roku a 2 let. Potvrdila se mi skutečnost, že hlášení pádů se zvyšuje 

s věkem.  

 V následující dotazované položce měli senioři označit nejrizikovější část bytu, 

ve vztahu k prožitému pádu. Jednou z nejdůležitějších míst v bytě je bezesporu 

koupelna. Ať chceme nebo ne, v koupelně občas dojde k „potopám“ I když můžeme 

snížit pravděpodobnost rizik, nehodám se většinou nevyhneme. Tato skutečnost vyplývá 

i z mého šetření, kdy z celkového počtu 102 respondentů, kteří utrpěli pád v seniorském 

věku, označilo 59 z nich jako nejrizikovější část bytu právě tuto místnost. Ve skupině B 

tak učinilo 35 dotazovaných, což je více jak 50 % (graf 15).  Grivna (2002) uvádí také 

jako nebezpečnou místnost ve vztahu k pádu, koupelnu. Šlégrová (2009) ve své 

diplomové práci uvádí jako nejnebezpečnější místnost koupelnu a to u 74 (41 %) 

respondentů. V koupelně hrozí především pády z uklouznutí na mokré a kluzké podlaze, 

ve vaně a sprchovém koutě. Příčinou pádu se mohou stát předložky, které nemají 
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protiskluzovou úpravu. Také ve vaně nebo sprchovém koutě je důležité používat 

protiskluzovou podložku. Pokud si senior může vybrat, zda si pořídit vanu či sprchový 

kout, doporučila bych sprchový kout a to hlavně z důvodů bezpečnosti. Sprchový kout 

by měl být tak prostorný, aby se do něho vešla stolička. Mnoho seniorů odmítá možnost 

sprchového koutu a trvá na vaně. V tomto případě je jednou z možností umístění 

stupínku s madlem, který sníží výšku lemu vany a druhou možností je vana se 

sedátkem. Sedátko je umístěno v rohu vany a umožňuje otočení a následný pohodlný 

vstup. I přesto, že většina těchto pomůcek je finančně dostupných, není jejich používání 

příliš běžné. V roce 2009 realizovala Diakonie za přispění Ministerstva pro místní 

rozvoj průzkum nazvaný „Bydlení seniorů“. Výsledky ukázaly, že pouhých 28 % bytů 

seniorů bylo vybaveno bezbariérovými koupelnami. Málo se využívají protiskluzové 

podložky, sedátka do vany nebo do sprchy jsou podle průzkumu spíše vzácností 

(www.diakonie.cz). Tento fakt potvrdily i výsledky mého dotazníku, kdy 

protiskluzovou podložku používá pouze 22 (18 %) dotazovaných (graf 28, 29). 

Nedvědová (2007) uvádí, že protiskluzovou podložku při koupání a sprchování 

nepoužívá 81 % seniorů. Další důležitou pomůckou proti riziku vzniku pádu v koupelně 

je instalace madel. Tyto pomůcky do jisté míry odráží charakter postižení obyvatel bytů, 

nicméně celková vybavenost jimi je nízká. V mém šetření uvádí pouhých 21 % 

z celkového počtu dotazovaných instalaci madel (graf 32, 33). V průzkumu Diakonie 

(2009) „Bydlení seniorů“ madly disponuje každá 3. vana a 6. – 7 sprchový kout 

(www.diakonie.cz). Tyto údaje jsou pro mě alarmující, staří lidé by si měli uvědomit, že 

i takovéto bezpečnostní úpravy v domácnosti seniora jsou nezbytné v prevenci pádů a 

významně tak snižují i jeho riziko. V tomto případě se nejedná o vysoké finanční 

náklady na provedení těchto úprav (použití protiskluzových podložek, instalace madel), 

ale pouze o vynaložení energie tyto úpravy provést. 

 Po prožitém pádu přistoupilo k úpravě svého domova ve skupině A 33 % seniorů 

a plných 67 % neprovedlo žádnou ani jednoduchou úpravu svého domova (graf 32).   

Ve skupině B je vyšší počet dotazovaných, kteří provedli zvýšení bezpečnosti bytu a to 

45 %, 55 % seniorů neprovedlo žádnou úpravu (graf 33). Zvýšení pasivní bezpečnosti 

bytu seniora má zásadní význam v prevenci pádů. Z výsledků mého šetření vyplývá, že 

u respondentů převažují jednoduché úpravy bytu (odstranění volných podlahových 

krytin, instalace madel a uspořádání nábytku). Tyto změny v interiéru nejsou příliš 

finančně náročné, ale přesto usnadní užívání bytu a omezí riziko pádu seniora. Uvedené 

http://www.diakonie.cz/
http://www.diakonie.cz/
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úpravy nelze chápat jako výraz nemohoucnosti, ale jako podporu soběstačnosti ve 

vlastní domácnosti s minimem cizí pomoci. Toto zjištění koresponduje s výsledky 

Šlégrové (2009), která uvádí, po prožitém pádu přistoupilo k úpravě svého domova     

34 % respondentů a plných 66 % seniorů neprovedlo žádnou úpravu. Nedvědová (2007) 

ve své práci uvádí ještě vyšší procento seniorů, kteří nemají bezbariérové úpravy 

v domácnosti a to 95 %. Domnívám se, že tyto údaje jsou odrazem celkového přístupu 

seniorů k pádům. Při rozhovoru s respondenty převládal názor, že jejich domovy jsou 

bezpečné a nepovažují tedy za důležité provádět jakékoli změny. Tento fakt se bohužel 

také potvrdil v následující položce dotazníku, proč nedošlo k úpravě bytu (graf 34, 35). 

Zde respondenti uváděli: 

 finanční náročnost úprav jako důvod pasivity je u 39 % respondentů 

 26 % seniorů nepovažuje provedení úprav za důležité 

 stavební náročnost uvedlo 16 % dotazovaných 

 nesouhlas majitele označilo necelé 1 %  

 přestavbu či úpravu bytu na bezbariérový má provedeno pouhých 13 % seniorů. 

Z výsledků vyplývá, že úpravy bytu nejsou pro seniory levnou záležitostí a tato 

skutečnost se výrazně projevuje v oblasti investování do změny v interiéru bytu. 

Domnívám se, že příčinou bude více faktorů a to na jedné straně neochota seniorů měnit 

své zvyklosti, nízká informovanost seniorů o prevenci (z výzkumu bylo zjištěno, že sice 

57 % respondentů si myslí, že má dostatečné znalosti o všech rizicích vzniku úrazu, ale 

ve většině případech tyto informace nejsou respondenty prakticky využívány: graf 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33) tak i malá snaha získat informace při řešení 

finančního pokrytí případných bytových úprav. Za ideální považuji změny v bytě či 

domě promyslet a zrealizovat ještě v době, kdy nás příliš neomezují finance a zdravotní 

stav. Kromě vybírání z vlastních úspor a půjčky od příbuzných lze využít i peněz 

státních, a to prostřednictví dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.  

Mezi zásadní preventivní opatření patří informovanost seniorů o možnosti pádu 

v souvislosti s onemocněním, jeho komplikacemi a podávanou farmakoterapií. 

Nezastupitelnou roli v této oblasti má zdravotnický personál. Podle výzkumu, který 

v roce 2004 provedl Institut zdravotní politiky a ekonomiky, který se týkal vztahu 

pacientů a lékařů (Linhartová, 2007), pacienti uvádějí jako nejčastější nedostatky ve 

vztahu k lékaři právě komunikaci. Hodnotí ji jako špatnou, nedostačující, zlehčující       

a nepřiměřenou situaci či pacientovi.  Tato skutečnost se bohužel potvrdila v mém 
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šetření, kdy ze zjištěných dat vyplývá, že pouhých 17 % seniorů je o preventivních 

opatřeních informováno zdravotním personálem (graf 36, 37). Výsledky mého 

průzkumu jsou alarmující. Bartošová (2008) ve své diplomové práci uvádí vyšší 

informovanost seniorů zdravotním personálem a to ve 31 %. Domnívám se, že edukace 

v ordinaci praktického či odborného lékaře se zaměřením na prevenci pádů u rizikového 

pacienta zvýší jeho zájem o sebepéči a podporu vlastního zdraví. Důležitým článkem 

v ordinaci praktického lékaře je také kvalifikovaná všeobecná sestra, která může 

edukovat seniora, eventuálně jeho blízké. Jednoduché návody jak zvýšit bezpečí svého 

domova lze poskytnou formou letáků či vhodnými inspirujícími nástěnkami v čekárně. 

Je důležité, aby tištěné informace byly přizpůsobeny snížené zrakové ostrosti, textově 

srozumitelné, jednoduše formulované, doplněný názorným řešením. Za nedílnou 

součást těchto materiálů považuji i seznam kontaktním míst, která mohou seniorovi 

pomoci v řešení případných problémů. Pro větší zapojení tématu prevence úrazů by 

bylo vhodné i zavedení preventivních poraden výhradně pro edukaci. V těchto 

poradnách dojde k setkání seniorů a informace, které si předají mezi sebou, mají větší 

důvěryhodnost a následně si mohou ověřit zkušenosti s nápravou daného stavu. Téměř 

každého seniora lze zaujmout a nasměrovat k aktivnímu řešení vedoucí ke změně 

pomocí jednoduchých opatření. 

 Navazující dotazovaná oblast měla ozřejmit aktivitu seniorů, kdy mají informaci 

o preventivních opatřeních proti možnému riziku pádu a tuto znalost se snaží více 

prohloubit. Z celkového počtu 115 seniorů, kteří byli nějakým způsobem informování   

o preventivních opatřeních pouhých 43 (37 %) požádalo o více informací zdravotnický 

personál (graf 38, 39). Domnívám se, že převážná část seniorů nechce zatěžovat lékaře 

svými starostmi a řada z nich má zřejmě i strach navázat se zdravotníkem kontakt.  

 Domnívám se, že jako edukační materiál šlo použít celý dotazník a zajímavým 

výstupem dotazníkového šetření byla poslední položka. V otázce zda senioři uvažují     

o úpravě svého domova na základě tohoto dotazníku, se nechalo inspirovat pouhých    

34 % respondentů (graf 44, 45). Je mi líto, že toto číslo není vyšší, protože včasná 

úprava domova může snížit výskyt mechanických pádů a jejich následné komplikace. 
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4.4  Zhodnocení vyslovených hypotéz 

 Hypotézy jsem si stanovila na základě informací získaných během studia 

odborné literatury a vědeckých článků na téma prevence pádů seniorů a také na základě 

svých zkušeností s pacienty, kteří navštěvovali rehabilitační ambulanci. 

Hypotéza H1: Předpokládám, že více jak 50 % seniorů ze skupiny B uvede 

nejrizikovější část bytu, ve vztahu k prožitému pádu, koupelnu. 

Hypotéza se potvrdila 

Z celkového počtu 57 seniorů skupiny B, kteří utrpěli pád v seniorském věku, označilo 

35 (což je 61 %) dotazovaných jako nejrizikovější část bytu z důvodu pádu právě 

koupelnu. Tuto místnost jsem si vybrala, protože je bezesporu jednou 

z nejpoužívanějších míst v bytě. Často zde dochází k „potopám“ a i když můžeme snížit 

pravděpodobnost rizik, úrazům se většinou nevyhneme. 

Hypotéza H2: Předpokládám, že po prožitém pádu obě skupiny seniorů následně 

zvýší úpravy bytu týkající se pasivní bezpečnosti domácího prostředí                       

a to o více jak 30 %. 

Hypotéza se potvrdila  

Po prožitém pádu přistoupilo k úpravě svého domova ve skupině A 33 %, Ve skupině B 

je vyšší počet dotazovaných, kteří provedli zvýšení bezpečnosti bytu a to 45 %.            

U seniorů převažovaly jednoduché úpravy bytu, které jsou často dostačující. Domnívala 

jsem se však, že tyto čísla budou vyšší, protože zvýšení pasivní bezpečnosti bytu má 

zásadní význam v prevenci pádů. 

Hypotéza H3: Předpokládám, že více jak 60 % seniorů obou skupin je 

informováno zdravotnickým personálem o zvýšeném nebezpečí pádu a následných 

preventivních opatřeních v domácím prostředí. 

Hypotéza se nepotvrdila 

Pouze 17 % dotazovaných je o preventivních opatřeních informováno zdravotním 

personálem. Předpokládala jsem větší aktivitu v edukaci seniorů, protože informace od 

zdravotního personálu jsou jedním z hlavních pilířů prevence pádů. 
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5  Závěr 

 Diplomová práce byla zaměřena na problematiku pádů v domácím prostředí 

seniorů. Senioři ve svých domovech tráví více času, proto se jejich domov stává 

místem, kde nejčastěji dochází k pádu. Jak již jsem uvedla v úvodu, toto téma jsem si 

zvolila na základě zkušeností z praxe na rehabilitační ambulanci. Denně jsem byla v 

kontaktu se seniory po úrazu, který utrpěli v domácím prostředí. Domnívám se, že vyšší 

informovaností seniorů o preventivních opatřeních je možné zabránit nebo alespoň 

snížit nebezpečí úrazu. Některá domácí rizika jsou dána technickým stavem domova, 

jiná vznikají jako následek nesprávného chování. Řada zásahů v bytech seniorů lze 

provést bez velkých finančních nákladů s cílem usnadnit užívání bytu a omezit tak 

riziko pádu. Na základě těchto zásahů dochází tak u seniorů ke zvýšení samostatnosti a 

soběstačnosti. 

 Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické 

části jsem zmapovala pomocí literárních zdrojů a internetových pramenů dostupné 

informace o pádech seniorů, jejich vzniku, příčinách a důsledcích. V další části uvádím 

obecná opatření u seniorů a zásady bezpečného domova. V empirické části jsem se 

zaměřila na zjištění informovanosti seniorů o zvýšeném nebezpečí pádu v domácím 

prostředí a zda tyto informace ovlivní snahu seniorů o úpravu svého domova.  

 Výsledky mého šetření byly alarmující. Na základě dotazníku jsem zjistila, že i 

přes úraz pádem v seniorském věku respondenti nezmění dosavadní zvyky a jsou 

neaktivní v projevení zvýšené snahy o pasivní bezpečnost svého domova. V oblasti 

informovanosti zdravotním personálem docházím ke zjištění nedostatečné edukace o 

možnosti pádu v souvislosti se systémovým onemocněním a jeho komplikacemi, tak o 

pádech v souvislosti se stárnutím. Tyto informace patří mezi zásadní preventivní 

opatření. Je nutné si uvědomit, že problém pádů tu je, nikdy nezmizí a eliminovat ho na 

nejnižší možnou míru. 

 Věřím, že tato práce splnila svůj úkol a přinesla poznatky z této oblasti.   

Východisko vidím v preventivní informovanosti, aby již senior mladší věkové kategorie 

byl informován a mohl si včas zajistit bezpečný domov. 
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Přílohy 

Příloha č. 1  

Dotazníkové šetření (vzorový formulář) 

 

Vážení respondenti, 

jmenuji se Iveta Trojáková, pracuji jako fyzioterapeutka, momentálně na MD. 

Dokončuji studium na FTVS v Praze obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně 

postižených. Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto formuláře. Tyto výsledky 

budou součástí mé diplomové práce. Prosím Vás o pravdivé uvedení informací. Předem 

děkuji za ochotu a čas, který vyplněním dotazníku budete věnovat. 

           

Instrukce: správnou odpověď označte prosím křížkem, popřípadě postupujte dle pokynů 

u otázky. 

 

1. Věk 

 65 – 74 let 

 75 – 89 let 

 90 a více let 

2. Bydlíte? 

 V nájemním či družstevním bytě (domě) 

 Ve vlastním bytě (domě) 

 V zařízení pro seniory, pečovatelském domě, penzioně apod. 

3. Bydlíte sám (a)? 

 Ano 

 S manželem (-kou) 

 S jiným seniorem 

 S dětmi 
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4. Soběstačnost při chůzi? 

 Soběstačný (á) i mimo domácí prostředí 

 Soběstačný (á) pouze v domácím prostředí v rámci sebeobsluhy 

 Nesoběstačný 

5. Při chůzi využívám? 

 Vycházkovou hůl 

 Francouzské hole 

 Chodítko 

 Jiné pomůcky (uveďte jaké) 

 Nevyužívám žádné pomůcky 

6. Strach z pádu vnímám? 

 Nikdy 

 Výjimečně 

 Často 

7. Utrpěl (a) jste v seniorském věku (tj. po 65 roce) úraz pádem? 

 Ano 

 Ne 

8. V které části domu se Vám pád stal? 

 Koupelna 

 Kuchyň 

 WC 

 Ložnice 

 Předsíň 

 Schody 

 Neprožil jsem pád 

9. Pád byl způsoben? 

 Ztrátou rovnováhy 

 Zakopnutím 

 Podklouznutím 
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 Ztrátou vědomí 

 Překážkou v cestě 

 Neměl(a) jsem pád 

10. Je součástí Vašeho bytu (domu) schodiště? 

 Ano 

 Ne 

11. Pokud je součástí Vašeho bytu (domu) schodiště, kolik schodů musíte 

překonat? 

 Méně než 5 

 5 – 10 schodů 

 10 – 20 schodů 

 Více než 20 schodů 

 V bytě (domě) schodiště nemám 

12. Je povrch schodiště opatřen protiskluzovými podložkami (lepící koberečky)? 

 Ano 

 Ne 

 V bytě (domě) schodiště nemám 

13. Nacházejí se ve Vašem bytě (domě) tyto nebezpečné překážky? (lze označit i 

více odpovědí) 

 Vysoké prahy 

 Schody 

 Volné koberečky či podložky 

 Nábytek v cestě 

 Vana  

14. Pokud máte ve Vašem domě, bytě plovoucí, dřevěnou podlahu, lino či dlažbu   

používáte obuv s protiskluzovou podložkou? 

 Ano 

 Ne 

 V bytě tento typ podlahy nemám 
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15. Používáte protiskluzovou podložku při koupání? 

 Ano 

 Ne 

16. Víte, co si představit pod pojmem preventivní opatření? 

 Ano 

 Ne  

17. Pokud jste odpověděl(a) na otázku č. 7 ano, prožil(a) jsem pád, jaké úpravy jste 

na základě tohoto pádu provedl(a) (lze i více odpovědí) 

 Žádnou úpravu 

 Instalace madel v koupelně a na WC 

 Úprava celého bytu 

 Uspořádání nábytku 

 Odstranění volných podlahových krytin 

 Bezbariérová koupelna 

18. Proč nedošlo k úpravě bytu (domu)? 

 Finančně náročné 

 Složité stavební úpravy 

 Nesouhlas majitele 

 Nepovažuji to za důležité 

 Úpravy již provedeny 

19. O preventivních opatřeních proti možnosti vzniku úrazu v domácím prostředí 

jsem byl (a) informován (a)? (lze označit i více odpovědí) 

 Zdravotním personálem 

 Rodinou 

 Informace z odborné literatury 

 Informace z televize, rádia, tisku 

 Nebyl (a) jsem informován (a) 
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20. Požádal (a) jste na základě získané informace o zvýšeném riziku pádu 

v domácím prostředí o více informací zdravotnický personál? 

 Ano 

 Ne 

 Nebyl (a) jsem informován (a) 

21. Víte, jaké pomůcky zabraňující úrazům seniorů jsou na trhu? 

 Ano 

 Ne  

22. Víte, kde si tyto pomůcky obstarat? 

 Ano 

 Ne  

23. Uvažujete o úpravě svého domova na základě tohoto dotazníku? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Ne 

 Spíše ne 
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Příloha č. 2  

Informační leták: Prevence pádů ve stáří a bezpečí domova seniorů 

 

Informační leták 

Prevence pádů ve stáří a bezpečí domova seniorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

dovolte, abych Vám a Vašim blízkým prostřednictvím tohoto letáku předložila několik 

praktických informací, jak je možné předcházet pádům starších lidí, které sice 

nemusejí, ale mohou mít vážné důsledky. Omezení nebezpečí pádů umožní seniorů žít 

samostatněji a déle ve svém prostředí. Chtěla bych Vás upozornit na nejčastější příčiny 

pádů a možnosti, jak se jim bránit. 

Pády jsou ve vyšším věku velmi časté. I když nedojde k závažnému zranění, pád vždy 

nějaký důsledek má. Přinejmenším vede k omezení hybnosti ze strachu před dalším 

pádem. Obava z pádu narůstá s věkem a může vést ke ztrátě pocitu soběstačnosti a 

způsobit omezení aktivity. 
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Senioři, kteří jsou nejvíce ohroženi pádem 

 

 

Se sníženou pohyblivostí 

 

Používající kompenzační pomůcky 

 

Po cévní mozkové příhodě 

 

S poruchou rovnováhy 

 

S poruchou zraku 

 

Duševně handicapovaní 

 

 

Pro tuto rizikovou skupinu seniorů bych doporučila zvážení možnosti 

nainstalování systému nouzového volání. Jedná se o tlačítko, které máte stále u sebe a 

stisknete jej v případě potřeby. Spustíte tak řetězec nouzového volání, na jehož konci je 

centrála, která jej vyhodnotí a zajistí Vám pomoc například tím, že zavolá Vaše 

sousedy, známé či příbuzné. 

                                 

                          Tísňové tlačítko             Čidlo                   Telefonní přístroj 
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Rady, jak se vyhnout pádu 

 

 

Komunikace se zdravotním personálem                             

 

Redukace léků zhoršujících riziko pádu 

 

Pravidelně cvičte, i když to bude jen krátká procházka       

 

V místech kde chodíte, nenechávejte žádné předměty   

Vhodná obuv                                                                         

 

Nahraďte nevyhovující a klouzavé koberce, volné okraje připevněte k podlaze 

 

Používání všech potřebných kompenzačních pomůcek          

 

Často používané věci mějte v přiměřené výši, používejte správné schůdky 

 

Vyhýbání se mokrým povrchům                                        

 

Spěchejte pomalu 

 

Dostatečné osvětlení                                                             

 

Používejte signalizační zařízení 
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Důsledky pádů 

 

 

Zlomeniny 

 

Poranění hlavy a měkkých tkání 

 

Podchlazení, které hrozí při nemožnosti po pádu vstát 

 

Strach před dalším pádem 

 

 

Zde je několik kroků, které byste měli učinit v případě pádu 

 

 

Zachovejte klid a zjistěte, zda se Vám něco nestalo 

 

Snažte si zavolat pomoc (nouzové tlačítko, telefon, sousedi) 

 

Pokud jste upadli na studené podlaze, zkuste se dostat na teplejší povrch 

 

Neprochladněte – něčím se přikryjte, cvičte končetinami, kterými můžete hýbat 

Pokud jste schopni vstát: nevstávejte najednou, nejdříve se přetočte, klekněte si na 

kolena a opřete se o zem. Takto se přesuňte, opatrně zvedejte a posaďte se 
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 Kompenzační pomůcky zabraňující pádu 

 

Pomůcky k chůzi 

Vycházková hůl 

 

Francouzská hůl 

 

Chodítka 

 

 

Pomůcky pro vybavení koupelny 

Vanové sedačky 

 

 

Sedačky do 

sprchového koutu 

 

 

Madla 

 

 

Protiskluzové 

podložky 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=20913
http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=24181
http://www.zdravotnicke-potreby.net/velke/20001-080701223715-choditko.jpg
http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=18702
http://www.zdravotnicke-potreby.net/velke/21092-080702011126-sedacka.jpg
http://www.google.cz/imgres?q=senio%C5%99i+a+p%C3%A1d&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=UwZ8d5dg9fpM6M:&imgrefurl=http://www.zdravi-zdravotnickepotreby.cz/product.asp?P_ID=844&numLanguageID=2&docid=61lr7I37F2UbKM&imgurl=http://www.zdravi-zdravotnickepotreby.cz/uploads/images_products_large/844.jpg&w=800&h=600&ei=zYSJT4GWHIjTtAaDuqzcCw&zoom=1&iact=hc&vpx=185&vpy=296&dur=234&hovh=194&hovw=259&tx=121&ty=94&sig=111342238989884241092&page=4&tbnh=144&tbnw=192&start=72&ndsp=24&ved=1t:429,r:12,s:72,i:252
http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=19574
http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=2353
http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=18401
http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=17960
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Pomůcky pro vybavení WC 

Nástavce na WC 

 

Nástavec na WC s podpěrou 

Podpěry k WC 

 

Invalidní vozíky 

Mechanické 

 

Elektrické 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/imgres?q=senio%C5%99i+a+p%C3%A1d&hl=cs&gbv=2&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=aPiLUzGs0ywAKM:&imgrefurl=http://www.zivotnistyl.cz/clanky/bydleni/1403/pomucky-a-doplnky-pro-handicapovane-a-seniory.html&docid=NHKHFOHq6_W4eM&imgurl=http://www.zivotnistyl.cz/admin/articlefiles/1403-nastavec-wc_zdravsen.jpg&w=300&h=300&ei=zYSJT4GWHIjTtAaDuqzcCw&zoom=1&iact=rc&dur=272&sig=111342238989884241092&page=3&tbnh=147&tbnw=146&start=48&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:48,i:181&tx=124&ty=97
http://www.zdravotnicke-potreby.net/detail.php?id=17336
http://www.zdravotnicke-potreby.net/velke/-080721103049-vozik-me.jpg
http://www.zdravotnicke-potreby.net/velke/-080728110227-vozik-el.jpg
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Možnosti získání pomůcky 

 

 

Většina pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou, a to v plné výši nebo jen 

částečně. Konkrétní pomůcku Vám tedy může dle typu předepsat lékař praktický nebo 

ve většině případů lékař odborný, nejčastěji: 

 neurolog 

 rehabilitační lékař 

 ortoped 

 internista 

 chirurg 

Ještě před návštěvou lékaře bych vám doporučovala zajít do prodejny zdravotnických 

potřeb, tam se podívat na typy pomůcek, které jsou v nabídce a zjistit, které jsou zcela 

hrazeny, a které vám budou nejlépe vyhovovat. 

Pomůcka se předepisuje na „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“. 

V případě potřeby souhlasu revizního lékaře je nutné vyplnit navíc „Žádanku o 

zvýšení úhrady“.  

V případě, že pomůcka není zdravotní pojišťovnou hrazena, nebo je-li doplatek 

vysoký, můžete požádat podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. na sociálním odboru 

městského úřadu v místě trvalého bydliště, nebo prostřednictvím nadace o 

jednorázový příspěvek na pořízení pomůcky, nebo úhrady doplatku. 
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Návrh cvičební jednotky 

 

 

Zásady správného cvičení 

 Cvičení začínáme v nízkých polohách. 

 Cvičení musí být prováděno přesně, pomalu a uvědoměle. 

 Cvičení je třeba spojovat se správným dýcháním. Cílené protahování i 

posilování provádíme převážně s výdechem. 

 Nezařazovat švihové a kyvadlové pohyby. 

 Cvičit pravidelně a zátěž dávkovat postupně. 

 

Nejčastější chyby 

 Záklon hlavy, prohnutí v bedrech. 

 Nedostatečné zpevnění pánve, zvedání ramen. 

 Nedůsledná koordinace pohybu s dýcháním, zadržování dechu. 
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Základní poloha – leh na zádech, připažit – s výdechem stáhnout hýždě a lopatky, 

protáhnout hlavu do dálky s přitažením brady, protáhnout dolní končetiny, nádech, 

výdech povolit a procítit protažení. 

           

Základní poloha – leh na zádech, připažit, pokrčit obě nohy – s výdechem stáhnout 

hýždě a lopatky, přednožit levou, nádech výdrž, výdechem zpět do ZP. Totéž opačnou. 

           

Základní poloha – leh na zádech, připažit, pokrčit obě nohy – výdechem postupně 

obratel po obratli odvíjíme pánev od podložky až po lopatky, nádechem výdrž, při 

dalším výdechu postupně obratel po obratli vracíme zpět do ZP. 

           

Základní poloha – leh na zádech, dolní končetiny na míči, lehce pokrčené, připažit 

skrčmo, předloktí směřuje vzhůru – výdechem stáhneme hýždě, lopatky, zatlačíme 

lokty do podložky, nádechem povolíme. 
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Základní poloha – sed na židli, horní končetiny podél těla, dolní končetiny na 

podložce – s výdechem střídavě propínáme pravou a levou dolní končetinu.  

                     

Základní poloha – sed na židli, horní končetiny podél těla, dolní končetiny na 

podložce – s výdechem nadzvedneme pravou dolní končetinu, nádechem zpět do ZP. 

Totéž opačně. 

 

Základní poloha – sed na židli, dolní končetiny na podložce, horní končetiny opřeme 

dlaněmi proti sobě před tělem a ve výdechu tlačíme proti sobě. Nádechem povolíme. 

           

Základní poloha – sed na židli, vzpažit pravou – s výdechem úklon vlevo do pocitu 

tahu, nádechem zpět do ZP. Totéž opačně. 
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Základní poloha – stoj s oporem rukama o opěradlo židle -  nádechem výpon, 

výdechem zpět, nádechem stoj na patách, výdechem zpět (nepředkláníme se, 

nevysazujeme pánev). 

                                 

Základní poloha – stoj s oporem rukama o opěradlo židle – nádechem výpon, 

výdechem podřep, nádech zpět do základní polohy. 

                     

Základní poloha – stoj s oporem rukama o opěradlo židle – nádechem zanožit levou, 

výdechem zpět do ZP, nádechem zanožit pravou, výdechem zpět do ZP. 

                     

Základní poloha – stoj s oporem rukama o opěradlo židle – výdechem skrčit 

přednožmo levou, nádech zpět do ZP, výdechem skrčit přednožmo pravou, nádechem 

zpět do ZP. 

 

 

 



88 

 

 


