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Souhrn 

FAKTORY NEGATIVNĚ OVLIVŇUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝSLEDKY A 

MORTALITU SENIORŮ, OPEROVANÝCH PRO ZLOMENINU 

PROXIMÁLNÍHO FEMURU: JEJICH IDENTIFIKACE A VÝZNAM 

PRO PREVENCI 

CÍL: Vyšší počet úmrtí seniorů po zlomenině proximálního femuru byl 

potvrzen řadou studií. Rozhodující pro prognózu těchto pacientů je 

identifikace faktorů spojených s vyšším rizikem úmrtí. Provedli jsme proto 

studii zaměřenou na zjištění vlivu jednotlivých faktorů na zkrácení přezívání 

a zhoršení funkčních výsledků. Zvláště jsme se zaměřili na zhodnocení vlivu 

dekubitů a poruch kognitivních funkcí. 

METODIKA: V prospektivní studii konsekutivních případů jsme sledovali 

275 pacientů, kteří v období leden 2003 aţ červen 2005 utrpěli zlomeninu 

proximálního femuru a na našem pracovišti podstoupili operační řešení. Ke 

sledovaným ukazatelům patřily faktory prehospitalizační, hospitalizační i 

posthospitalizační a dále faktory spojené s následnou a dlouhodobou péčí. 

Z významných bych jmenoval věk, pohlaví, počet interních onemocnění, 

dobu k operaci, typ narkózy, peroperační a časné pooperační komplikace, 

časné selhání osteosyntézy, skóre ADL a MMSE, chronické komplikace, 

výskyt a lokalizace dekubitů, funkční výsledky a doba přeţití. Celkem bylo 

sledováno 25 faktorů. Pomocí parametrických a neparametrických testů 

(log-rank, Mann-Whitney, logistická regrese) byla na 5 % hladině 

významnosti analyzována závislost délky přeţívání na jednotlivých 

faktorech a vliv některých faktorů na výskyt dekubitů.   

VÝSLEDKY: K faktorům, jeţ signifikantně zkracují přeţívání, patří věk, 

muţské pohlaví, multimorbidita v anamnéze, zhoršená mobilita před 

úrazem, celkové komplikace interního charakteru, rozvoj dekubitů 

v pooperačním průběhu, selhání osteosyntézy vyţadující reoperaci, hluboký 

infekt v oblasti operované kyčle a dále nízké skóre ADL a MMSE.  

ZÁVĚR: Náš výzkum identifikoval jednoduše zjistitelné preditory zhoršení 

funkčních výsledků a zkrácení přeţívání a poukázal na moţnosti konkrétních 

návrhů řešení ve zlepšení primární, sekundární a terciární prevence. 

V případě primární prevence se soustředíme na osvětovou činnost ve smyslu 

informování rizikových skupin o nebezpečí osteoporózy, zásadách správné 

výţivy, prevenci pádů (bezbariérová opatření) a mírnění jejich následků 

(chrániče). V případě sekundární a terciární prevence probíhala, probíhá a 

bude probíhat osvěta mezi středním zdravotnickým personálem a lékaři. 

Díky časnějšímu odhalení ohroţených pacientů bude moţné dříve a lépe 

přistoupit k eliminaci rizik, a tím dosáhnout zlepšení dlouhodobých 

výsledků a prodlouţení přeţívání. 
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Summary 

FACTORS WITH NEGATIVE IMPACT ON FUNCTIONAL 

OUTCOME AND MORTALITY IN ELDERLY PATIENTS 

TREATED SURGICALLY FOR PROXIMAL FEMORAL 

FRACTURE: THEIR IDENTIFICATION AND RELEVANCE FOR 

PREVENTION 

AIM: Increase in one-year mortality following proximal femoral fractures in 

elderly patients was seen in many studies. Identification of factors increasing 

the risk of mortality is decisive for prognosis of these patients. Our aim was 

to identify significance of single factors on shortening of survival time and 

worsening of functional outcome. We have dominantly concentrated on 

influence of pressure sores and impairment of cognitive functions. 

METHODS: In a prospective consecutive manner, we have observed 275 

patients treated in our department in period from January 2003 to June 2005, 

who underwent surgery for proximal femoral fracture. We have observed 

altogether 25 prehospitalisation, hospitalisation and posthospitalisation 

factors. The most important were: age, sex, comorbidities, time to surgery, 

type of anaesthesia, acute complications, primary insufficiency of 

osteosynthesis, ADL and MMSE scores, late complications, incidence and 

localisation of pressure sores, functional results and survival time. Using 

statistical tests (log-rank, Mann-Whitney, logistic regression), we have 

analysed relationship between length of survival and different observed 

factors on a 5 % level of significance.  

RESULTS: In our study, we have identified factors significantly shortening 

survival time. These were: age, male sex, comorbidities, decreased mobility 

before injury, acute general complications, development of pressure sores 

after surgery, insufficiency of osteosynthesis requiring revision surgery, 

deep wound infection and low ADL and MMSE scores. 

CONCLUSION: Our study has identified simple predictors of poor 

functional outcome and shortening of survival time. It has also shown 

possible improvements in primary, secondary and tertiary prevention. In 

primary prevention, more emphasis must be given on health education of 

target group of endangered individuals. More information will be given 

concerning danger of osteoporosis, principles of rational nutrition, 

prevention of falls and moderation of their consequences. In secondary and 

tertiary prevention, there is and will be further held the education of medical 

professionals. Early detection of endangered patients will allow us to 

eliminate risks sooner and thus reach better functional results and extend 

survival time. 
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1. Cíl práce 

Komplexní problematika zlomenin horního konce stehenní kosti je 

ve středu zájmu kliniků i výzkumníků jiţ po mnohá desetiletí. Se svojí 

vysokou incidencí a váţnými následky ve smyslu zvýšené mortality a 

rozvoje funkčních omezení s nutností následné ústavní péče představují tyto 

zlomeniny závaţný sociální, ekonomický, etický i technický problém. 

 

Cíle práce byly následující: 

a) poskytnout souborný přehled klasifikace zlomenin horního konce 

stehenní kosti s důrazem na moderní klasifikační schéma skupiny 

AO/ASIF, 

b) zpracovat přehledně problematiku vývoje metod ošetřování 

zlomenin horního konce stehenní kosti se 

zachycením nejmodernějších dostupných léčebných postupů, 

c) provést literární rešerši v publikačně bohaté oblasti výzkumu 

epidemiologie a prevence zlomenin horního konce stehenní kosti a 

vyvodit závěry, jeţ bude moţné pouţít ke zpracování a hodnocení 

vlastní vědecké práce, 

d) naplánovat a provést prospektivní studii faktorů ovlivňujících 

mortalitu a funkční výsledky u pacientů vyššího věku se 

zlomeninou horního konce stehenní kosti, léčených operačně, a to 

v podmínkách našeho pracoviště, 

e) identifikovat a přehledně zdokumentovat rizikové faktory 

ovlivňující mortalitu a funkční výsledky a posoudit příčiny 

výskytu těchto faktorů, dále porovnat výsledky s dostupnými 

recentními i staršími pracemi, 

f) dosaţené výsledky vlastního výzkumu prezentovat v tisku ve 

formě léčebných doporučení pro sekundární a terciární prevenci. 

 

2. Úvod 

Vyšší počet úmrtí seniorů po zlomenině proximálního femuru 

v průběhu prvního roku sledování byl potvrzen řadou studií [1, 28, 33, 58, 

90]. Rozhodující pro prognózu těchto pacientů je identifikace faktorů 

spojených s vyšším rizikem úmrtí. Za faktory zvyšující riziko úmrtí těchto 

pacientu jsou podle různých autorů povaţovány vyšší věk, muţské pohlaví, 

morbidita, špatná úroveň mobility před úrazem, dlouhý interval úraz-

operace, pooperační komplikace celkové i lokální [1, 20, 23, 31, 32, 35, 38, 

49, 54, 66, 82, 101, 105]. 

Proto jsme provedli vlastní studii zaměřenou na zjištění vlivu 

anamnestických údajů, typu zlomeniny, způsobu léčby, komplikací a 

výskytu dekubitů v časném pooperačním období u pacientů vyššího věku 

operovaných pro zlomeninu proximálního femuru v našich podmínkách. 

Zároveň jsme měli za cíl ověřit vliv těchto faktorů na riziko úmrtí 
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postiţených pacientů a identifikovat faktory ovlivňující výskyt dekubitů 

v dané skupině pacientů. 

Na základě literární rešerše lze konstatovat, ţe dekubity jakoţto 

faktor ovlivňující mortalitu a funkční výsledky po traumatologických 

výkonech nejsou tématem dostatečně prozkoumaným, validní studie na 

ortopedických pacientech pocházejí z osmdesátých let minulého století. 

Tvorba dekubitů a jejich lokalizace jakoţto snadno identifikovatelný faktor, 

ovlivňující finální výsledek, by mohly představovat jednoduchý nástroj 

v řízení léčby a ošetřovatelské péče o pacienty po zatěţujících výkonech 

v oblasti proximálního femuru a v prevenci závaţných komplikací úrazu, 

k nimţ patří úmrtí či prodlouţení doby hospitalizace. 

Pokud by se hypotéza na zkoumaném vzorku pacientů potvrdila, 

bylo by moţné dosledovat faktory, podílející se na vzniku dekubitů. V této 

souvislosti by se jevilo velmi zajímavým potvrdit souvislost mentálního 

stavu pacienta a četnosti výskytu dekubitů, zaznamenaný v několika 

předchozích popisných studiích bez stanovení signifikance, případně za 

pomoci dalších identifikovaných faktorů vypracovat jednoduchý nástroj ke 

stanovování rizika, který by bylo moţno pouţít k posouzení míry jeho 

závaţnosti. 

 

2.1 Přehled klasifikace zlomenin proximálního femuru 

 Prvotní pojetí klasifikace zlomenin proximálního femuru na supra- 

a infratrochanterické podal Kocher [cit. sec. 34]. Postupně bylo 

zpřesňováno. Pauwels se ve své práci zabýval mechanickými vlastnostmi 

lomné linie v závislosti na sklonu lomné plochy. Originální zákres (obr. 

2.1.1) přehledně znázorňuje průběhy sil a tlaky v lomné linii u mediálních 

addukčních zlomenin [cit. sec. 109]. 

 

 
Obrázek 2.1.1 Klasifikace zlomenin krčku femuru dle Pauwelse, 1. až 3. 

stupeň [cit. sec. 109] 

 

 Garden (1961) navrhoval ve své práci klasifikaci zlomenin krčku 

s ohledem na vitalitu hlavice (posouzení poškození cévního zásobení). 
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Zajímala ho míra dislokace před repozicí a rozlišoval 4 stupně [cit. sec. 19]. 

V ohledu zlomenin pertrochanterických Böhler navrhl dělit do čtyř typů 

podle průběhu lomné linie. Zvláštní kategorií jsou podélně probíhající 

diatrochanterické (dnes intertrochanterické) zlomeniny [cit. sec. 53, 64]. 

 V dnešní době se ke klasifikaci zlomenin v této oblasti s výhodou 

uţívá klasifikačního systému vypracovaného skupinou AO [92]. Jeho 

přednostmi jsou jednoduchost, moţnost členění do podskupin, logické 

uspořádání, určitá univerzálnost i uţitečnost pro rozhodování o způsobu 

ošetření. 

 

2.2 Přehled léčby zlomenin proximálního femuru 

 V ohledu vývoje léčby je nutné rozdělit zlomeniny horního konce 

femuru na tři izolované oblasti. Jedná se o oblast krčku femuru, oblast 

pertrochanterickou a oblast vlastní hlavice. Zlomeniny hlavice kosti stehenní 

přicházejí raritně a ve skupině pacientů, na něţ byl zaměřen náš výzkum, se 

prakticky nevyskytují. 

 Autoři první poloviny minulého století rozhodovali o způsobu 

léčby podle rozdělení na stabilní a nestabilní typ zlomeniny. Zlomeniny 

stabilní nebyly reponovány, ale pacienti byli uloţeni na lůţko a končetina 

byla fixována. Po dvou měsících byl povolován plný nášlap [34, 109]. U 

nestabilních zlomenin se na počátku minulého století doporučovala funkční 

léčba s časnou mobilizací. Paklouby se tvořily takřka ve všech případech. 

V roce 1909 zavedli Withman a Löfberg léčbu vysokým sádrovým obvazem 

od podpaţdí ke špičkám prstů. Letalita činila aţ 50 % [cit. sec. 34]. 

Dalším pokrokem byla v roce 1925 konstrukce a úspěšné uţití 

trojlamelového hřebu Smith-Petersenem. Výkon probíhal jakoţto krvavá 

repozice a zahřebování. Tato technika byla v roce 1932 zdokonalena 

Jerusalemem a Sven-Johansonem. Technika se dočkala několika 

zdokonalení. V roce 1938 začal Nyström uţívat třech gracilnějších hřebů. 

V roce 1941 K. H. Bauer doporučoval hřebování dvěma klíny. Küntscher 

sám vyvinul hřeb tvaru V, který se zaváděl strmě a dotýkal se Adamsova 

oblouku [cit. sec. 18]. 

Vývoj hřebů pokračoval, uţívaly se rovněţ hřeby fixované dlahou 

k diafýze dle McLaughlina. První práce skupiny AO z roku 1965 jiţ uvádějí 

uţití čepelové úhlové dlahy U profilu. Objevují se rovněţ tahově zaváděné 

šrouby a první poţadavek na osteosyntézu zlomenin krčku femuru do 6 

hodin od úrazu a evakuaci nitrokloubního hematomu [78]. 

Další z léčebných moţností představovala aloplastika. Thomson 

po neúspěších s akrylátovými protézami přistoupil k uţívání kovových 

endoprotéz tvaru ţárovky, modifikovaných později Austinem Moorem. 

Materiálem bylo vitalium nebo nerezová ocel. Thomson doporučoval uţití u 

čerstvých zlomenin u pacientů nad 70 let věku a pakloubů u pacientů nad 60 

let věku [65].  
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 V otázce léčby zlomenin krčku femuru v současné době se budeme 

věnovat pouze léčbě u pacientů nad 70 let věku. Minimální počet zjištěných 

stabilních zlomenin léčíme konzervativně krátkým pobytem na lůţku. U 

zlomenin nestabilních přichází do úvahy pokus o osteosyntézu. Dbáme na 

časnost výkonu a dokonalou repozici, evakuujeme nitrokloubní hematom. 

Pacienty časně vertikalizujeme (do 3 dnů po výkonu), ovšem nutnost 

bezpodmínečného odlehčování při vertikalizaci činí tuto metodu vhodnou 

pouze pro biologicky vitální jedince. Častěji proto přistupujeme k implantaci 

totální nebo cervikokapitální endoprotézy. CCP a do určité míry i TEP má 

výhodu časné zatíţitelnosti, takţe lze provést i u pacientů se zhoršenou 

spoluprací. 

 Léčba pertrochanterických zlomenin spočívala dle původních prací 

ve znehybnění na 14 týdnů a zábraně zkrácení fragmentů. K tomu se uţívalo 

polohování na Braunově dlaze s naloţením extenze za kondyly femuru [34, 

109]. Mortalita konzervativního postupu činila 40 % [53]. Dekubity se 

vyskytovaly v 45 % a infekce v 8 %. V polovině 50. let se nedoporučovalo 

pokoušet se o osteosyntézu těchto zlomenin kvůli nedostatečné hustotě 

materiálu v trochanterické oblasti. Průkopníkem osteosyntézy 

pertrochanterických zlomenin byl Moore (1934). Pokud se osteosyntézy 

prováděly, pak modifikovanými Küntscherovými hřeby nebo strmě 

zavedenými Smith-Petersenovými hřeby [64]. Změna nastala v 60. letech. 

Začalo se aktivněji přistupovat k osteosyntéze, v ţivot byla uváděna nová 

technická vylepšení. Mortalita operační léčby činila v 60. letech 16 %, 

komplikace jakéhokoliv typu se vyskytly v 38 % případů [53]. 

K osteosyntézám se uţívaly hřeby fixované dlahou k diafýze dle 

McLaughlina, Ehalta, strmě zavedených hřebů Küntscherových nebo 

náročného hřebování zahnutým hřebem dle Leziuse (přehled obr. 2.2.14). 

 
Obrázek 2.2.14 Hřebování dle McLaughlina, strmým hřebem dle 

Küntschera, dle Leziuse [53] 
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 Skupina AO v 60. letech doporučovala osteosyntézu uţitím krvavé 

repozice a naloţením čepelové dlahy [77]. Čech v 70. a 80. letech 

doporučoval stabilní pertrochanterické zlomeniny osteosyntézovat úhlovou 

čepelovou dlahou, kondylární čepelovou dlahou či T dlahou z vlastní 

produkce, u nestabilních doporučoval osteosyntézu čepelovou dlahou 

s valgizací dle Debrunera a Čecha [18, 77]. V 70. letech se rozšířila technika 

hřebování dle Endera, vycházející z prací Hackethala. 

V průběhu let 90. byly na trh uvedeny první nitrodřeňové zajištěné 

hřeby s moţností fixace krčku (Gama hřeb, proximální femorální hřeb) a 

propracována byla i technika dlahové osteosyntézy skluznými šrouby 

(systém dynamického kyčelního či kondylárního šroubu). 

 V klinické praxi dlouho dominovalo vzhledem k ceně a dobrým 

zkušenostem uţívání dynamického skluzného šroubu, v posledních letech je 

patrný odklon k technikám hřebovacím. V naší klinické praxi řešíme 

zlomeniny bazicervikální a stabilní pertrochanterické pomocí DHS, ostatní 

pomocí hřebů. Etabloval se hřeb PFN-A (obr. 2.2.20). Pacienti jsou časně 

(do 3. pooperačního dne) mobilizováni z lůţka a dle míry stability montáţe 

mají povolenou částečnou zátěţ. K prohojení dochází většinou do 3 měsíců. 

 
Obrázek 2.2.20 Proximální femorální hřeb-A 

 

2.3 Epidemiologie zlomenin proximálního femuru 

 V ohledu příčiny zlomenin je uváděno vysokoenergetické trauma 

v 3 % případů, naproti tomu v 97 % jsou zlomeniny spojené 

s nízkoenergetickým traumatem [59, 61]. V této kategorii vzniká celkem aţ 

75 % pádů při vstávání nebo chůzi, 7 % pádů ze ţidle nebo lůţka, 3,5 % 

pádů se schodů [2]. Data z 50. let ukazují vyšší četnost úrazů na ulici (19,8 

%) a dokonce v nemocnici (7,2 %), i vyšší podíl násilí jakoţto příčiny úrazů 

(6,8 %) [14]. Incidence zlomenin činí v závislosti na sledované populaci 50-

700/100.000 obyvatel [2, 5, 59, 60, 104, 106, 107]. Nejvyšší incidence je u 
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kavkazské rasy v industrializovaných zemích, například ve Skandinávii 

v porovnání s Oceánií, na severní polokouli obecně, ve městech [12]. Nárůst 

incidence je signifikantní u ţen, na rozdíl od muţů [13, 61]. 

Kumulativní incidence zlomenin proximálního femuru je u 

85letých ţen vysoká (15 %) a u 85letých muţů jen mírná (5 %) [16, 112]. 

Riziko vzniku zlomeniny PF v průběhu ţivota činí u ţen 11-23 % a u muţů 

3-11 % [59]. Incidence je u pacientů s anamnézou osteoporotické zlomeniny 

vyšší, neţ u pacientů, kteří takový typ zlomeniny neutrpěli a činí pak zhruba 

23 % [16, 96]. Nárůst incidence byl prokazován zvláště v 80. a 90. letech 

[106, 110, 111], novější práce hodnotící údaje z 90. let a později 

nezaznamenaly statisticky významný nárůst incidence [29]. Pro porovnání 

činila incidence těchto zlomenin ve 20. letech 10/100.000 obyvatel [76]. 

Zlomeniny proximálního femuru jsou v populaci nad 65-70 let 

nejčastěji se vyskytující osteoporotickou zlomeninou – 37 % ze všech 

porotických zlomenin, následovány zlomeninami distálního radia (18 %) a 

proximálního humeru (10 %) [6]. Věk představuje riziko vzniku zlomeniny 

proximálního femuru [6], riziko s věkem roste exponenciálně [12, 16]. U 

muţů nad 75 let je signifikantní nárůst zlomenin ročně o 5-6 %, u ţen o 6 %. 

 Poměr výskytu zlomenin u muţů a ţen činí 1:2,4-4,2 [5, 12, 13, 

16, 76, 112]. Ţeny měly ve stejném věku jako muţi vyšší riziko výskytu 

zlomeniny [6]. I v ohledu pohlaví je větší výskyt u kavkazské rasy, neţ u 

afričanů [12]. Poměr incidence mezi muţi a ţenami však s rostoucím věkem 

klesá z 1:4,5 na 1:1,5 [52]. Poměr incidence se rovněţ liší v závislosti na 

rase, africká a asijská populace vykazuje poměr muţi:ţeny 1:1 aţ 1:0,6 

[112]. Vyšší incidenci vykazuje kavkazská rasa, v porovnání s afričany a 

asijskou rasou [12]. V rámci kavkazské rasy mají vyšší incidenci 

Skandinávci a obyvatelé Severní Ameriky, naproti tomu nejniţší 

Jihoevropané a Jihoameričané [112]. Dalšími faktory zvyšujícími incidenci 

jsou faktory hormonální, především časnější menopauza [12]. 

 Typy zlomenin v práci z 50. let dle anatomické klasifikace činí: 

bazicervikální 18,5 %, pertrochanterické 60,3 %, subtrochanterické 14,7 % 

[14]. Novější práce uvádějí podíl zlomenin krčku a pertrochanterických na 

úrovni 1:2 aţ 1:1 [66, 112]. Podíl všech typů zlomenin narůstá s věkem 

stejným způsobem [16]. U obou pohlaví je proporce rozloţení jednotlivých 

typů zlomeniny stejná bez ohledu na věk [16]. Vývoj podílu jednotlivých 

typů zlomenin podává Fin a spol.: 70. léta 32 % trochanterických zlomenin, 

80. léta 44 % a 90. léta 68 % [29].  

 Historické údaje uvádějí peroperační smrtnost 11-24 % [14, 27]. U 

konzervativních postupů uvádějí 15% smrtnost při léčbě v nemocnici a 44% 

smrtnost při léčbě doma [27]. Recentní práce uvádějí hospitalizační smrtnost 

od 1,6 % po 10 % [66], jednoletou smrtnost v rozmezí 16-36 %, poté se jiţ 

počet úmrtí neliší od srovnávací populace [112]. Byl rovněţ zjištěn pokles 
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specifické mortality v evropské populaci v desetiletém období 1992-2001 u 

ţen z 550/100.000 na 350/100.000 a u muţů z 380/100.000 na 260/100.000 

[20]. Smrtnost rovněţ variuje v závislosti na věku, u pacientů v 6. deceniu 

činí 4 % a u pacientů v 9. deceniu 31 % [91]. Historické práce udávají u 

operačních postupů 24% selhání osteosyntézy, 5% výskyt ranné infekce a 

1% výskyt embolizace jako následek hluboké ţilní trombózy [27]. 

Z hlediska nutnosti revizních výkonů není rozdíl v typu operace (CCP versus 

OS) [51]. Původní mobilitu získává dle různých zdrojů zpět pouze mezi 50-

60 % pacientů se zlomeninami PF [51]. 

 Problematiku primární prevence úrazů obecně pojednává Grivna a 

spol. [36] a konkrétně zlomenin proximálního femuru Benešová a spol. [11], 

cílem by mělo být udrţení seniora v domácím prostředí se zachováním 

soběstačnosti, nezávislosti a kvality ţivota. S pomocí zdravotnických 

profesionálů by mělo být bráněno zbytečnému umisťování v zařízeních pro 

trvalou péči. 

3. Materiál a metody 

3.1 Průběh studie 

Dominantní část studie byla prováděna na pracovišti autora, v 

Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Do výzkumu byla zapojena 

oddělení centrálního příjmu, oddělení intenzivní péče a úrazového centra. 

Další sběr údajů byl prováděn v Nemocnici následné péče v Ryjicích. 

Konstrukce studie a její zavedení do klinické praxe bylo schváleno vedením 

nemocnice a její etickou komisí. Na sběru dat se podílel autor a jeden 

spolupracovník. Údaje byly získávány přímým dotazováním pacientů, 

sběrem dat z nemocničních informačních systémů jednotlivých pracovišť, 

zdravotnické dokumentace pacientů, sběrem dat z databáze digitalizovaných 

rentgenových snímků a doplňováním údajů z databází matrik a úřadů 

evidence obyvatel. 

3.2 Soubor pacientů 

Základem této studie bylo prospektivní sledování celkem 275 

pacientů, kteří v období leden 2003 aţ červen 2005 utrpěli zlomeninu 

proximálního femuru a na našem pracovišti podstoupili operační řešení. 

Jednalo se o řešení formou osteosyntézy nebo náhrady kyčelního kloubu. 

Kritériem pro zařazení byla diagnóza zlomeniny proximálního femuru, věk 

nad 70 let a definitivní operační ošetření na našem pracovišti. 

Kritéria se nepodařilo splnit pouze u 6 pacientů, celkový počet 

dosledovaných pacientů tedy činil 269 (50 muţů, 219 ţen). Finální dosaţená 

doba sledování byla v rozmezí 12 aţ 38 měsíců. Ke sledovaným ukazatelům 

patřily základní demografické údaje, počet závaţných interních onemocnění, 

úroveň předúrazové mobility a místo z něhoţ pacient přichází. Další 
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sledované údaje se týkaly vlastní zlomeniny, operačního ošetření a pobytu 

v zařízení akutní péče: klasifikace zlomeniny dle AO/ASIF, doba k operaci, 

typ narkózy, typ provedené operace, peroperační a časné pooperační 

komplikace, časné selhání nebo komplikace osteosyntézy, doba pobytu 

v zařízení akutní péče, akutní hospitalizační mortalita. 

Následující sada sledovaných údajů se týkala následné a 

dlouhodobé péče: bylo sledováno skóre ADL a MMSE 14 dní a 2-6 měsíců 

od výkonu, doba pobytu v zařízení následné péče, finální poúrazová 

mobilita, sekundární selhání osteosyntézy, chronické komplikace, typ 

zařízení, do něhoţ je pacient definitivně umístěn a dlouhodobá mortalita. Ke 

zvláště sledovaným ukazatelům patřil výskyt a lokalizace dekubitů. 

 

3.3 Způsob ošetření a perioperační péče 

Všichni přijatí pacienti podstoupili obdobnou léčebnou proceduru. 

Po stanovení diagnózy bylo provedeno časné ošetření. Pacientům byl 

podáván nízkomolekulární heparin v profylaktických dávkách po celou dobu 

akutní a části následné hospitalizace. Výkon byl kryt jednorázovým podáním 

antibiotika. Operace proběhla u 155 pacientů (57,6 %) v den úrazu, u 67 

pacientů (25 %) v den následující po dni úrazu, u 10 pacientů (3,7 %) dva 

dny od úrazu, u 13 pacientů (4,8 %) 3 dny od úrazu a u 5 pacientů (1,9 %) 4 

respektive 5 dní od úrazu. Zbylých 14 pacientů bylo operováno 6 aţ 26 dnů 

od úrazu. Příčinou odkladu výkonu byla nejčastěji warfarinizace. 

Zlomeniny krčku byly ošetřeny aloplastikou. U zlomenin 

bazicervikálních a stabilních pertrochanterických byla provedena 

osteosyntéza DHS, u nestabilních pertrochanterických a 

intertrochanterických zlomenin osteosyntéza PFN a u subtrochanterických 

zlomenin osteosyntéza DCS. O typu anestézie rozhodoval anesteziolog. 

Rehabilitace na lůţku byla zahájena první pooperační den a 

vertikalizace proběhla v závislosti na stavu pacienta mezi 3. aţ 7. 

pooperačním dnem. Byly zhotoveny kontrolní rtg snímky ve standardních 

projekcích. Průměrná celková doba pobytu v zařízení akutní péče činila 10,8 

dne. Před překladem do zařízení následné péče byl proveden skríning na 

přítomnost dekubitů. 

3.4 Následné sledování 

Při příjmu do zařízení následné péče bylo stanoveno skóre ADL a 

MMSE. V zařízení následné péče probíhala následná rehabilitace a 

rentgenové kontroly. Klinické a rentgenové kontroly byly prováděny 

traumatologem v intervalech 14-21 dní. Další stanovení skóre ADL a 

MMSE proběhlo zhruba 4-6 měsíců od úrazu. Průměrná celková doba 

pobytu v zařízení následné péče činila 5,4 měsíce. Po ukončení pobytu 

v zařízení následné péče nebo při následných kontrolách do jednoho roku od 

úrazu byla u přeţivších stanovena úroveň finální mobility. 
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Během celé studie byla sledována úmrtí, která byla členěna celkem 

do 6 kategorií.  

3.5 Statistická analýza 

 Statistická analýza proběhla ve spolupráci s Oddělením 

matematické statistiky a programování Státního zdravotního ústavu v Praze 

se zásadním přispěním RNDr. Bohumíra Procházky, CSc. 

V rámci statistické analýzy byly všechny proměnné kódovány do 

tabulkového procesoru a zpracovány metodami deskriptivní statistiky. 

Pomocí log-rank testu bylo provedeno testování nulových hypotéz u 

kvalitativních proměnných. U kvantitativních proměnných jsme nulové 

hypotézy testovali pomocí nepárových testů (Mann-Whitneyův a pro 

adjustaci jsme pouţili logistickou regresi). Byly provedeny tři hlavní 

analýzy, a sice analýza vlivu jednotlivých sledovaných rizikových faktorů na 

délku přeţívání pacientů, dále analýza vlivu výskytu a lokalizace dekubitů 

na dobu kumulovaného přeţívání a analýza vlivu sledovaných faktorů na 

výskyt dekubitů. Provedena byla rovněţ kontrolní analýza závislosti výskytu 

dekubitů na sledovaných faktorech. Byly stanoveny hladiny významnosti, 

risk ratia (odds ratia) a intervaly spolehlivosti na 95% hladině významnosti. 

4. Výsledky 

4.1 Prehospitalizační faktory 

Průměrný věk pacientů činil 81,2 roku (v rozmezí 70-99 let) (graf 4.1.1), 

přičemţ se vzrůstajícím věkem se signifikantně zkracovala doba přeţívání 

(p=0,015). Počet muţů činil 50 a ţen 219 (poměr 1:4,2). Pohlaví 

signifikantně ovlivňovalo dobu přeţívání (p=0,007). 

Graf 4.1.1 Rozdělení pacientů dle věku 
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Zvýšený počet závaţných interních onemocnění (CHOPN, ICHS, 

DM, CRI, hypertenze) představoval ve srovnání s přítomností jednoho 

závaţného interního onemocnění faktor signifikantně zkracující dobu 

přeţívání. Pacienti trpící dvěma chorobami měli vůči pacientům trpícím 

jednou chorobou kratší kumulované přeţívání (p<0,001), pacienti trpící 

třemi chorobami dosahovali 25,8±2,1 měsíce (p<0,000) a nejkratší přeţívání 

bylo zaznamenáno u polymorbidních pacientů se 4 a 5 chorobami (16,3±2,7 

respektive 10,0±1,6 měsíce; p=0,005). Dalším důleţitým faktorem byla 

úroveň předúrazové a poúrazové mobility. Pokud se pacient před úrazem 

pohyboval bez holí, přeţíval statisticky signifikantně déle, neţ pacient 

chodící o jedné holi (32,6±1,0 měsíce proti 28,6±1,7 měsíce; p=0,022). Ještě 

významnější bylo zkrácení přeţívání u pacientů pouţívajících před úrazem 

dvě hole nebo chodítko (22,2±2,1 měsíce; p<0,000) a malého počtu pacientů 

s minimální pohyblivostí (15,5±7,2 měsíce; p=0,014). 

4.2 Hospitalizační faktory 

Typ zlomeniny dle klasifikace AO, ani typ provedené operace či 

druh pouţitého implantátu nehrály v délce přeţívání větší roli. Velmi 

diskutovaný vliv typu narkózy na přeţívání se v naší studii nepotvrdil 

(p=0,450). Výskyt akutních interních komplikací (infarktu myokardu, 

arytmie, srdeční selhání, dyspnoe, hypokoagulační stav, dekompenzace 

CHOPN, hypertenze, DM) byl spojen se signifikatním zkrácením doby 

přeţívání o 18,4 měsíce (p<0,000). Naproti tomu vzácně (pouze v 5 

případech) se vyskytnuvší ranné komplikace (hematom, serom, povrchový 

infekt) nezkracovaly signifikantně dobu přeţívání (p=0,867). Akutní selhání 

osteosyntézy s nutností reoperace v celkem čtyřem případech vedlo ke třem 

úmrtím. Statisticky signifikantní zkrácení doby přeţívání činí v tomto 

případě 26,0 měsíců (p=0,003). V praxi to znamená zásadní ovlivnění 

výsledku léčby se 75% akutní hospitalizační smrtností této komplikace. 

4.3 Posthospitalizační faktory 

V sadě posthospitalizačních faktorů byly silným prediktorem 

zkrácení přeţívání opět interní komplikace, v těchto případech chronické, 

tedy nejčastěji bronchopneumonie, arytmie, srdeční selhání, aspirace, 

následky CMP, tromboembolická nemoc. Zkrácení doby přeţívání činilo 

22,8 měsíce (p<0,000). Poměrně vzácný výskyt chronického hlubokého 

infektu rány (celkem 5 případů; 2,1 %) zkracoval signifikantně dobu 

přeţívání o 21,6 měsíce (p=0,008). Naproti tomu sekundární insuficience 

osteosyntézy (viz tab. 4.3.2), která byla ve většině případů s nutností 

reoperace (9 reoperováno) přeţívání nezkracovala (p=0,398). 

 

 



 17 

Tabulka 4.3.2 Sekundární insuficience osteosyntézy (N=13) 

Typ 

implantátu 

Druh selhání Počet případů 

TEP luxace 1 

uvolnění jamky 1 

CCP luxace 1 

DHS insuficience skluzného 

šroubu, cut out 

5 

DCS zlomenina dlahy 2 

cut out 1 

PFN cut out, Z efekt 1 

zlomenina hřebu 1 

4.4 Dekubity 

Jedním z hlavních cílů studie bylo potvrdit výskyt dekubitů 

jakoţto jednoduchého prediktoru zhoršení přeţívání. Všechny dekubity se 

vyskytly v období prvních čtyř poúrazových týdnů. V celém souboru bylo 

při výskytu dekubitů dosaţeno signifikantního zkrácení přeţívání o 5,2 

měsíce (p=0,037) (viz graf 4.4.1). Lokalizace dekubitu na patě byla rovněţ 

signifikantním prediktorem zkrácení přeţívání (p=0,011). Dekubity 

lokalizované do oblasti sakra nepředstavovaly faktor signifikantně zkracující 

dobu přeţívání (p=0,130) (viz tab. 4.4.1).  

 

Tabulka 4.4.1 Závislost doby kumulovaného přežívání na přítomnosti 

dekubitů  

Faktor Proměnná N (%) Průměrná doba přeţívání 

(měsíce) 

Hladina 

významnosti 

(signifikance) Kumulované 

přeţívání  

Střední 

odchylka  

Všechny 

dekubity 

přítomnost 92 34,2 25,7 1,7 p=0,037 

nepřítomnost 177 65,8 30,9 1,1 

Dekubity 

paty 

přítomnost 68 25,3 24,2 2,1 p=0,011 

nepřítomnost 201 74,7 30,8 1,0 

Dekubity 

sakra 

přítomnost 50 18,6 24,6 2,3 p=0,130 

nepřítomnost 219 81,4 30,1 1,0 
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Graf 4.4.1 Zkrácení přežívání při výskytu dekubitů 

 
Další soubor analýz se týkal vlivu jednotlivých rizikových faktorů 

na výskyt dekubitů. Věk v našem souboru nepředstavoval rizikový faktor 

výskytu dekubitů (p=0,547). Pohlaví naproti tomu rizikový faktor 

představovalo (p=0,007). Dekubity se vyskytovaly signifikantně častěji u 

pacientů s výskytem chronických komplikací (p=0,003). Dalším faktorem 

zvyšujícím výskyt dekubitů byla úroveň předúrazové mobility (p=0,007). 

Ostatní sledované ukazatele nepředstavovaly rizikový faktor výskytu 

dekubitů: zařízení z něhoţ pacient přichází (p=0,113), typ zlomeniny dle AO 

(p=0,653), typ anestezie (p=0,702), druh operace (p=0,946), předúrazová 

morbidita (p=0,267), ani doba k operaci (p=0,18). Hraniční byla signifikance 

přítomnosti akutních komplikací (p=0,083). 

4.5 Další sledované ukazatele 

V ohledu dalšího osudu pacientů jich bylo 197 přeloţeno do 

nemocnice následné péče, 15 propuštěno do domácího ošetřování, 23 

přeloţeno do spádové nemocnice a 14 do jiného zařízení. Případů akutního 

úmrtí souvisejícího s úrazem bylo 26, dalších 31 pacientů zemřelo do 6 

měsíců od úrazu a další čtyři pacienti zemřeli do jednoho roku od úrazu. Bez 

souvislosti s úrazem zemřeli dva pacienti akutně, 8 pacientů do 6 měsíců od 

výkonu a 6 pacientů do 12 měsíců od úrazu. Důvodem úmrtí byla nejčastěji 

nádorová onemocnění. Podrobnou distribuci s vyznačením souvislosti 

s úrazem ukazuje graf 4.5.3.  
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Graf 4.5.3 Rozdělení smrtnosti 

 

 V našem souboru pacientů jsme prováděli stanovení hodnoty ADL 

skóre v průměru 10 dní od výkonu a poté při propuštění ze zařízení následné 

péče. Průměrné 10denní skóre činilo 40,8 bodů. Průměrné výstupní skóre 

činilo 75,5 bodu. Faktor 10-denního skóre ADL signifikantně ovlivňoval 

délku přeţívání pacientů s p=0,001, rovněţ tak výstupní ADL ovlivňovalo 

signifikantně přeţívání pacientů (p=0,006). Byl zjištěn pozitivní vliv 

následné péče na zvýšení hodnoty ADL, a to v průměru o 34,7. 

 Skóre MMSE (Mini-mental state examination) bylo u pacientů 

stanovováno vţdy 10. pooperační den. Průměrná hodnota činila 20,8 bodu. I 

v případě tohoto skóre se potvrdila statisticky signifikantní korelace mezi 

výší skóre a dobou přeţívání (p=0,001). 

5. Diskuse 

Naše studie byla zaměřena pouze na pacienty se zlomeninou 

proximálního femuru léčené operačně. Vynecháním konzervativně léčených 

pacientů jsme dosáhli větší homogenity souboru a tím i přesnějšího 

vymezení vlivu jednotlivých sledovaných faktorů na riziko úmrtí. Sledované 

faktory jsme registrovali pouze v průběhu prvního roku po operaci vzhledem 

k tomu, ţe existující práce prokazují minimální rozdíl v riziku úmrtí 

pacientů s odstupem více neţ 12 měsíců po operaci ve srovnání s ostatní 

stejně starou populací. Sledování úmrtí i po ukončení prvního roku po úrazu 

nám však umoţnilo přesnější statistické zhodnocení vlivu jednotlivých 

faktorů na riziko úmrtí díky zhodnocení kumulovaného přeţívání. 
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5.1 Diskuse k prehospitalizačním faktorům 

Průměrný věk pacientů souboru a distribuce obou pohlaví v něm je 

srovnatelný s jinými podobnými studiemi [7, 90, 93]. Věkový průměr 81,2 

roku a poměr muţů k ţenám 1:4,2 se kryjí s literárními údaji [90]. Potvrzení 

závislosti zkrácení doby přeţívání na vyšším věku a muţském pohlaví je 

v souladu se zjištěním dalších autorů [58, 93]. Zlomeniny byly v drtivé 

většině způsobeny pádem ze stoje. 

Zhruba 38 pacientů netrpělo před úrazem ţádnou nebo jen jednou 

závaţnou interní chorobou, naproti tomu 2-3 chorobami trpělo takřka 58 % 

pacientů ze skupiny. Multimorbidních pacientů se čtyřmi a více chorobami 

bylo 7,5 %. Komorbidita pacientů našeho souboru na úrovni 90 % 

neodpovídá údajům z počátku 90. let [25], souhlasí však s údaji prací jiných 

autorů [28, 90]. Potvrdili jsme význam multimorbidity ve zkrácení přeţívání 

v souladu s jinými autory [28, 32, 93].  

Horší úroveň předúrazové mobility je povaţována za významný 

prediktor rizika úmrtí, kdy například rozdíl v délce přeţívání mezi pacienty 

pohybujícími se bez holí a se dvěma holemi činil 10 měsíců. Toto potvrdila i 

naše studie. Dlouhodobě trvající horší mobilita samotná zvyšuje riziko úmrtí 

[54]. Naše studie nepotvrdila výsledky některých autorů o vlivu pobytu 

v zařízení sociální péče před úrazem na zkrácení doby přeţívání [9].  

5.2 Diskuse k hospitalizačním a posthospitalizačním faktorům 

Typ zlomeniny nebyl u pacientů našeho souboru rozhodujícím 

faktorem pro přeţití. To je v souladu s řadou jiných studií [23, 33]. Význam 

vlivu prodlouţení intervalu úraz-operace na zkrácení doby přeţívání 

potvrdila řada autorů [90]. To, ţe tento faktor nepředstavoval v našem 

souboru významné riziko pro dobu přeţívaní můţe být způsobeno relativně 

malým počtem pacientů, ošetřených se zpoţděním. Dalším faktorem 

ovlivňujícím výsledek můţe být menší počet zkušených operatérů ve sluţbě, 

vedoucí ke zvýšenému počtu pooperačních komplikací, vyrovnávajících 

moţný přínos časnějšího výkonu. Výše uvedené závěry jsou v souladu se 

zjištěními zahraničních i domácích autorů a staví tak do nového světla 

otázku „akutnosti“ ošetření této zlomeniny [82]. 

Rovněţ typ provedené operace nebyl v našem souboru v souladu 

se zjištěním jiných autorů rozhodujícím faktorem pro délku přeţívání [23, 

33]. Dalším v písemnictví diskutovaným faktorem je způsob ošetření, hlavně 

ve smyslu rozdílu mezi osteosyntézou a primární artroplastikou. Námi 

zjištěná nezávislost přeţívání na typu operačního výkonu, resp. volbě 

implantátu odporuje výsledkům jiných prací [32, 33]. Další skupina prací 

popisuje vyšší mortalitu u pacientů ve věku 65-80 let po osteosyntéze [51]. 

Typ anestézie nehrál u pacientů našeho souboru v délce přeţívání 

roli, coţ je v souladu s podobným zjištěním dalších autorů [23]. Výskyt 

komplikací byl spojen se signifikantním zkrácením doby přeţívání, coţ je 



 21 

v souladu se zjištěním jiných autorů [90]. Naše studie potvrdila významný 

vliv celkových komplikací na zkrácení doby přeţívání i na celkový funkční 

výsledek [74].  

V sadě posthospitalizačních faktorů se potvrdil vliv chronických 

interních komplikací. I přes kvalitní následnou péči byl podíl úmrtí na 

bronchopneumonii na úrovni 10,6 % z celkového počtu dlouhodobě 

sledovaných. Naše studie v souladu se zjištěními Masudy a spol. prokázala 

vliv interních komplikací jakoţto negativního prediktivního faktoru 

funkčních výsledků [74].  

Hluboký infekt s nutností revizních operací či rozvojem sepse byl 

dalším z dlouhodobých sledovaných faktorů potvrzených jinými studiemi, 

který zvyšoval riziko časnějšího úmrtí [55]. Fatálním bylo vzácné (1,5 %) 

akutní selhání osteosyntézy se 75% hospitalizační smrtností při nutnosti 

reoperace. Naproti tomu sekundární insuficience osteosyntézy takové riziko 

nepředstavovala, a to ani u 9 reoperovaných pacientů. 

5.3 Diskuse k dekubitům 

Na rozdíl od některých studií nebyl prokázán vliv věku na rozvoj 

dekubitů [49]. Samotný výskyt má v jednotlivých pracích významný rozptyl 

3,8-32 %. Námi zjištěná hodnota 34,2 % odpovídá studiím s větším počtem 

pacientů a delší dobou sledování [69]. 

Obecně málo je v literatuře zmiňován námi potvrzený vliv 

dekubitů na zkrácení přeţívání [66, 105]. Signifikantní je rovněţ vliv 

dekubitů vyskytujících se konkrétně v oblasti paty (p=0,011), a to na rozdíl 

od oblasti sakra. To, ţe předúrazová mobilita ovlivňuje výskyt dekubitů je 

potvrzeno studií, zaměřenou na tento faktor [42]. Doba do operace je jedním 

z nejčastěji sledovaných a diskutovaných faktorů. Naše výsledky ve shodě 

s pracemi z našeho kulturního okruhu [49] tento vliv nepotvrdily. 

Typ anestézie v našem souboru nepředstavoval rizikový faktor 

výskytu dekubitů, a to v souladu s dalšími pracemi [69]. Vliv akutních 

pooperačních komplikací jakoţto souboru faktorů psychických i fyzických 

na výskyt dekubitů nebyl statisticky signifikantní, lze však pozorovat určitý 

trend (p=0,083). Jednoznačně jsme prokázali vliv chronických komplikací 

na rozvoj dekubitů, a to i při adjustaci pro další rizikové faktory. 

 

5.4 Diskuse k ADL a MMSE skóre 

 Potvrzení vlivu ADL skóre na zkrácení přeţívání je v souladu 

s recentními pracemi zahraničních autorů [23, 75]. Obecně lze konstatovat, 

ţe nízké nebo klesající ADL skóre je významným predikčním faktorem 

zkráceného přeţívání a výskytu komplikací interního charakteru [75].

 Rovněţ potvrzení vlivu skóre MMSE na přeţívání pacientů je 

v souladu se zjištěním zahraničních autorů [1, 23, 75, 82]. Výzkumy 

potvrdily i vliv nízkého MMSE na zhoršení finální mobility a nutnosti 
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pooperačního pobytu v nemocničních zařízeních [75]. U 35-61 % pacientů 

byla v době vyšetření přítomna porucha kognitivních funkcí (aţ 40 % 

demence a 15 % delirium). Duševním stavem byla ovlivněna celková doba 

pobytu v nemocnici a zvláště zvýšeno riziko úmrtí do 6 měsíců od úrazu. 

Demence byla opakovaně potvrzena jakoţto samostatný rizikový faktor, 

vedoucí i k poruchám fyziologických funkcí, podílejících se na celkově 

špatném výsledku léčby [23]. 

 

5.5 Závěry 

Naše studie zaměřená na zjištění faktorů zvyšujících riziko úmrtí 

pacientů starších 70 let po operační léčbě zlomeniny proximálního femuru 

v první řadě potvrdila porovnatelnost souboru i jeho sledování. K faktorům, 

jeţ signifikantně zkracují přeţívání, patří věk, muţské pohlaví, 

multimorbidita v anamnéze, zhoršená mobilita před úrazem, celkové 

komplikace interního charakteru a rozvoj dekubitů v pooperačním průběhu, 

selhání osteosyntézy vyţadující reoperaci a hluboký infekt v oblasti 

operované kyčle. Studie neprokázala signifikantní zkrácení doby přeţívání 

pacientů umístěných před úrazem v zařízeních sociální péče, dále 

v závislosti na typu zlomeniny, na intervalu úraz-operace, na typu anestézie 

a typu provedené operace, druhu narkózy a sekundárním selhání 

osteosyntézy. 

Naše závěry jsou ve shodě se závěry velkých zahraničních i 

domácích studií i výsledky metaanalýz. Navíc jsme potvrdili významný 

rizikový faktor, a sice časný pooperační výskyt dekubitů. Ten by se mohl 

stát nástrojem identifikace rizikových pacientů. V naší studii jsme prokázali 

signifikantní vliv výskytu dekubitů v časném pooperačním období na 

zkrácení přeţívání pacientů starších 70 let po operační léčbě zlomeniny 

proximálního femuru. Signifikantní vliv měly dekubity lokalizované 

v oblasti paty, na rozdíl od oblasti sakra. Z faktorů, které signifikantně 

ovlivňují výskyt dekubitů, jsme identifikovali předúrazovou mobilitu a 

výskyt chronických komplikací. Hraniční byla signifikance u faktoru 

akutních komplikací. Nepotvrdili jsme statisticky signifikantní vliv věku, 

premorbidity, doby k operaci, pobytu před úrazem, typu zlomeniny, typu 

anestezie ani druhu operace na ovlivnění výskytu dekubitů. 

 Studie dále prokázala signifikantní vliv úrovně kognitivních a 

motorických funkcí, charakterizovaných anamnézou demence, skórem ADL 

a MMSE, na délku přeţívání, a to i při statistické adjustaci pro další rizikové 

faktory. Byl rovněţ zjištěn pozitivní vliv následné péče na zvyšování 

hodnoty skóre ADL. Skóre ADL a MMSE by se rovněţ mohlo stát snadno 

stanovitelným nástrojem k identifikaci rizikových pacientů. 
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6. Zhodnocení 

Jiţ dříve bylo zřejmé, ţe zlomeniny proximálního femuru představují 

závaţný zdravotní, sociální a ekonomický problém. Náš výzkum poukázal 

na moţnosti konkrétních návrhů řešení ve zlepšení primární, sekundární a 

terciární prevence. Na základě získaných poznatků se v případě primární 

prevence soustředíme ve spolupráci se seniorskými organizacemi a 

poskytovateli sociální péče (a jejich zřizovateli) na osvětovou činnost, 

hlavně ve smyslu informování rizikových skupin o nebezpečí osteoporózy, 

zásadách správné výţivy, prevenci pádů (bezbariérová opatření) a mírnění 

jejich následků (chrániče). Do rizikové skupiny jistě patří i pacienti, jeţ 

v minulosti jiţ utrpěli jinou osteoporotickou zlomeninu. 

V případě sekundární a terciární prevence probíhala, probíhá a bude 

probíhat osvěta mezi středním zdravotnickým personálem a lékaři, jejímţ 

cílem je zlepšení a upřesnění vzájemné komunikace a dosaţení rychlejší a 

přesnější identifikace rizikových pacientů, standartizace postupů při 

zjišťování výskytu dekubitů a dalších rizikových faktorů. Díky časnějšímu 

odhalení ohroţených pacientů bude moţné dříve a lépe přistoupit k eliminaci 

rizik, a tím dosáhnout zlepšení dlouhodobých výsledků jak ve smyslu 

mortality, tak ve smyslu zlepšení funkčního výsledku, zvláště při návratu 

schopnosti sebeobsluhy, zlepšení mentální kondice a zpětného začlenění 

pacientů do společnosti. Tak se podaří úspěšně zúročit závěry provedené 

studie.  

Jiţ díky samotnému provádení studie došlo ke znatelnému zlepšení 

spolupráce mezi všemi dotčenými stranami, zvýšení úspěšnosti při záchytu 

rizikových pacientů a tím k modifikaci následné péče a dosaţení slibných 

střednědobých výsledků. 
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