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Anotace 

Pacient – senior je velmi křehká bytost, která mnohdy obtížně čelí různým atakám chorob 

a komplikacím z nich vycházejících. Ve vyšším věku jsou v těle seniora již zhoršené obranné 

funkce a kompenzační mechanismy, které se u dospělého pacienta zapojují bez problémů. 

A tak ani klinický obraz akutního stavu u seniora nebývá typický, tak jako u dospělého 

pacienta v produktivním věku. Vedle obtížně poznatelné choroby, skrytých příznacích nebo 

více chorob paralelně probíhajících, jsou zde také problémy s komplexním dopadem na 

seniora jako osobnost, a to je zejména jeho psychická stránka, důležitá rekonvalescence 

včetně rehabilitace, nácviku sebeobsluhy a optimalizace sociálního prostředí, ve kterém se 

bude nacházet po propuštění z nemocnice.  

Ve chvíli, kdy jsou u pacienta – seniora vážně ohroženy životní funkce, vyžaduje tento stav 

hospitalizaci na jednotce intenzivní péče, převážně interního charakteru. V České republice 

existuje pouze jedna geriatrická jednotka intenzivní péče, nachází se ve Fakultní nemocnici 

v Hradci Králové, na Klinice Gerontologické a Metabolické. Cílem práce je přiblížit činnost 

a přístup tohoto oddělení, porovnat data a výsledky práce, ukazatele kvality péče s ostatními 

odděleními srovnatelné úrovně, tzn. interními jednotkami intenzivní péče. 

 

Klíčová slova: Geriatrická jednotka intenzivní péče, senior, efektivita, geriatrie, porovnání, 

holistický přístup, ukazatele kvality péče, senior, ošetřovatelská péče 

  



Annotation 

Title: Efficiency of Intensive Care of Seniors 

Senior patient is very fragile being, that often faces different illnesses and outgoing 

complications. In advanced age is senior’s body already losing some defensive and 

compensational functions, which works good in adult age. Sometimes even clinical picture of 

current condition is not typical, in comparison with adult patient in productive age. Senior 

patients are troubled with hardly recognizable illnesses, hidden symptoms or more illnesses 

simultaneously. Beside this, there is complex impact on senior as a individuality, especially 

on his mental condition. Therefore is important to start recovery including rehabilitation, self-

attendance training and optimization of social environment, in which will senior live after 

returning from hospital.  

In moment, when senior‘s basic living functions are seriously endangered, hospitalization on 

intensive care unit is required.  Mostly it’s intern care unit. In Czech Republic there is only 

one geriatric intensive care unit, which is situated in the Faculty Hospital in Hradec Králové, 

on Gerontology and Metabolism Clinic. The main objective of this diploma paper is to 

describe this unit’s activities and approach. Other goals are to compare data and work 

achievements with other units of similar care, respectively with intern intensive care units. 

 

Key words: Geriatric Intensive Care Unit, Senior, Effectiveness, Geriatrics, Comparison, 

Holistic Approach, Indicators of Care Quality, Nursing Care 
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I.  Úvod 

Pracuji již 13 let na geriatrické jednotce intenzivní péče, která vznikla v roce 1990 ve Fakultní 

nemocnici v Hradci Králové, v rámci Kliniky Gerontologické a Metabolické. Tato jednotka 

intenzivní péče geriatrická je jedinou svého druhu v České republice. V průběhu studia jsem 

došla k závěru, že v diplomové práci by bylo přínosné věnovat se problematice seniorů 

a zamyslet se nad tím, proč je JIP geriatrická pouze jedna v České republice.  

Při dnešním trendu, kterým je stárnutí populace, začíná být potřeba geriatrických lůžek rok od 

roku potřebnější, je třeba také správného přístupu k seniorům, kteří se v nemoci stávají ještě 

křehčími. 

Kromě správného přístupu, správného léčebného postupu a individuálního režimu v domácích 

podmínkách je také velmi důležitá kontinuita neboli návaznost péče – lékařské 

i ošetřovatelské. 
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II.  Teoretická část 

„Není pochyb o tom, že světová populace stárne. Lidé se dožívají vyššího a vysokého věku 

a současně klesá počet narozených dětí. Klasický strom života (věková pyramida), která 

vyjadřuje vzájemný poměr různých věkových skupin populace, se dramaticky změnil 

a „převrátil“. Důsledky pro ekonomickou a sociální politiku jsou závažné.  V souvislosti se 

stárnoucí populací je možné hovořit o celospolečenské starosti o to, jak zajistit každému 

starému člověku základní a důstojné materiální předpoklady pro kvalitní prožívání stáří a jak 

zajistit kvalitní a dostupnou péči o nemocné a nesoběstačné staré občany.“ (Haškovcová, 

2002) 

„Vědní disciplína, která na základě statistických údajů zkoumá počet, strukturu a pohyb 

obyvatelstva se nazývá demografie. A právě demografové upozornili již koncem 70.let 20. 

století  na to, že lidstvo celého světa stárne, a iniciovali Světové shromáždění o stárnutí a stáří, 

které se konalo v roce 1982 ve Vídni, kde se začalo veřejně hovořit o celospolečenské starosti 

o stárnoucí obyvatelstvo planety.“ (Haškovcová, 2002) 

„Podle kritérií Světové zdravotnické organizace se za staré obyvatelstvo považuje populace, 

v níž je více než 7% osob starších 65 let. Zatímco v roce 1950 žilo v tehdejším 

Československu 7,8% osob starších 65 let, v roce 1970 přesáhl jejich počet 11%. V současné 

době u nás počet osob starších 65 let činí 13,8%. Zahrneme-li mezi staré občany všechny ty, 

kteří dovršili 60.rok svého kalendářního věku (a nezřídka právě odcházejí do penze), pak se 

podíl „staré populace“ zvýší dokonce na 18,1%. Podle oficiálních odhadů Organizace 

spojených národů se tak reálně může stát, že Česká republika bude v polovině 21.století 

nejstarší populací na světě, a to se 40% podílem obyvatel starších 60 let. Pro srovnání 

dodejme, že zastoupení seniorů nad 65 let ve většině zemí Evropské unie kolísá mezi 14 – 

16%. Zatím je „nejmladší“ Irsko s 11,4 % seniorů a „nejstarší“ Švédsko s 17,5 %. Jejich 

očekáváný demografický vývoj tak může vykazovat značné odchylky od vývoje u nás. 

Důležitý je nejen absolutní počet starých lidí, ale vzájemný poměr produktivního 

(ekonomicky činného) a neproduktivního obyvatelstva daného státu. Ekonomicky neaktivní 

jsou nejen staří lidé, ale také děti a mládež a dále ti, kteří jsou sice zletilí, ale dosud se 

systematicky studiem připravují na své budoucí povolání. Každý ekonomicky činný člověk 

musí tedy uživit nejen sebe, ale také určitý počet dětí a důchodců. Bezprostřední budoucnost 

je „jasná“. Zatímco v roce 2000 pracovalo na 1 důchodce 1,8 lidí, v roce 2015 to bude jen 

1,5 lidí, v roce 2030 to bude pouhých 1,2 osob. Z uvedených důvodů se velmi často hovoří 

o nutnosti reformy české důchodové soustavy.“ (Haškovcová, 2002) 
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1  Situace seniorů v České Republice 

„V roce 2004 bylo v Čechách 14,1% lidí starších 65 let, to je 1 434 630 obyvatel. Na 

100 mužů ve věkové skupině nad 60 let připadá zhruba 145 žen, ve skupině lidí starších 85 let 

je to poměr tři ženy na jednoho muže (Vidovićová, 2006). Senioři nejsou pasivní skupinou. 

Senioři volí, nakupují, někteří mladší ještě pracují. Mezi lidmi 60 – 64 let najdeme asi 30 % 

ekonomicky aktivních, mezi lidmi 65 – 70 let necelých 20%. Ekonomická aktivita s věkem 

samozřejmě klesá, ale nemizí zcela. Nemalé procento českých seniorů uvádí, že vychází 

obtížně se svými příjmy, z pohledu oficiální hranice chudoby čeští senioři chudí nejsou. 

Situace souvisí s velkými rozdíly mezi mzdou a důchodem. Do budoucna by se mohly zmírnit 

větším využíváním penzijního připojištění, eventuálně jiných zdrojů příjmů, které si současní 

senioři neměli možnost vytvořit.“ (Holmerová, Jurašková, Zikmundová, 2007) 

„Odhaduje se, že zhruba 80 – 90 % seniorů je soběstačných s pomocí rodiny a nejbližšího 

okolí, 13 % potřebuje pomoc v domácnosti, 7 – 8 % potřebuje soustavnější domácí péči a 2 % 

(někdy je uváděno 5 %) potřebují ústavní péči. Je třeba podotknout, že zmíněná čísla jsou 

uváděna pro veškerou populaci starší 65 let; s postupujícím věkem, v jednotlivých věkových 

pásmech potřeba pomoci v sebeobsluze stoupá. Potřebují-li senioři pomoc, obracejí se nejprve 

na děti a partnera, potom na obec a stát, o službách neziskových organizací uvažují až na 

posledním místě. Na toto pořadí má vliv zřejmě historická setrvačnost – dozvuky semknuté 

rodiny a státního paternalismu minulého režimu. Mezigenerační solidarita v rodinách 

víceméně funguje, s rozvolňováním rodinných vazeb a snižujícím se počtem dětí nejsou do 

budoucna vyloučeny postupné proměny této hierarchie.“ (Holmerová, Jurašková, 

Zikmundová, 2007) 

 

1.1  Filozofické a sociálně politické souvislosti demografické revoluce 

„K nejvýznamnějším změnám soudobého světa patří změny demografické:  

 Exponenciální přibývání lidstva, jehož absolutní počet se v rozmezí let 1960-2010 více 

než zdvojnásobil, v roce 2010 přesáhl 7 miliard, dále roste (zvláště v Asii) a přes 

očekávané zpomalení dosáhne pravděpodobně v roce 2060 9,6 miliardy, 

 Přelidněnost některých oblastí 

 Početní změny vzájemné váhy a vlivu různě se demograficky vyvíjejících 

společenství, států, regionů (klasicky se uvádí vysoká porodnost v tzv. islámských 

zemích a společenstvích, kontrastující s nízkou porodností v historické populaci 

evropské) 

 Migrace s mísením obyvatelstva 
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 Změny mortality, které spolu se změnami reprodukčního chování a natality vedou 

nejen ke změnám v počtu obyvatel, ale také ke změnám jeho věkové struktury 

 Stárnutí populace, které se manifestuje tzv. indexem závislosti II – tedy poměrem lidí 

ve věku 15 – 64 let (dříve 15 – 59 let, aktuálně též 20 – 64 let) k seniorské populací 

starší tohoto rozmezí – Eurostat předpokládá v roce 2060 méně než dva občany EU 

„pracovního věku“ na jednoho seniora ve věku 65+ 

 Celosvětově Eurostat předpokládá nejdříve a nejtíživěji nárůst indexu závislosti II 

v Jižní Koreji; prognóza OSN pracuje s vymezením 20 – 64 let versus 65+; v roce 

1950 byl tento index nejnižší v Nigeru (2) a nejvyšší na Srí Lance (24) a v Irsku 

(22)…ČR (13), v roce 2010 byl nejvyšší v Japonsku (47), Itálii a Německu (38), ve 

Španělsku (32), v Řecku (30)… ČR (25) a nejnižší ve Sjednocených arabských 

emirátech (1), Kataru (2), Bahrajnu (3), Kuvajtu (4), v roce 2025 bude podle prognózy 

nejvyšší v Japonsku (55), Finsku (45), Německu (44), Itálii (42)…ČR (32), v roce 

2060 v Japonsku (76), Bosně a Hercegovině (72), Jižní Koreji (71), Portugalsku 

(70)…ČR (62).“ (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

 

1.2  Charakteristika aktuální bytové situace seniorů v ČR 

„Demografické šetření GGS z roku 2005 přineslo i validní informace o problematice 

seniorského bydlení ve věku 60-79 let.  Z výsledků vyplynuly následující informace: 

Lidé ve věku 60-79let ve dvoučlenných domácnostech. Vzhledem k vyššímu zastoupení žen 

v seniorské populaci z důvodu jejich vyšší naděje dožití bydlely starší ženy ve srovnání 

s muži častěji samy – pokud bydlely s někým jiným než se svým partnerem, šlo nejčastěji 

o některé z jejich dětí. Polovina dotazovaných osob žila v rodinných domcích, téměř polovina 

v bytech, a jenom zanedbatelný podíl byl dotazován v domech s pečovatelskou službou, 

v chráněných bytech, či ústavních zařízeních (domovech – penzionech pro důchodce, 

domovech důchodců či léčebnách dlouhodobě nemocných).“ (Čevela, Kalvach, Čeledová, 

2012) 

„Zatímco stárnutí doma (angl. „Aging in place“) si lidé nejvíce přejí, neboť se výrazně 

podporuje soběstačnost a autonomie seniora, došly zahraniční studie k závěrům, že k setrvání 

v dosavadním domově potřebuje senior pomoc od rodiny i od pečovatelských služeb. 

Můžeme identifikovat problém, neboť se rodiny dramaticky zmenšují a pocit zodpovědnosti 

dětí vůči rodičům se mnohde vytrácí. Navíc profesionální pečovatelské služby se stanou hůře 

finančně dostupnými díky snižování příjmů (penzí). Je třeba také připomenout, že lidé se 

stávají v dosavadních domovech osamoceni.“ (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 
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„Svépomocné bydlení (cohousing) patří k trendům v zahraničí, jde o vznik a rozvoj nové 

neformální vzájemné podpory a péče. Model bydlení je založen na spolupráci obyvatel 

v rámci jednoho projektu bydlení. Základním principem je vzájemné poskytování potřebné 

služby, neformální podpory. Cílem je celkové zlepšení životních podmínek skupiny 

jednotlivců, kteří spolu „sousedí“. Každá domácnost má zařízenou bytovou jednotku, ovšem 

navíc spoluvlastní společné prostory, ve kterých se odehrává každodenní společenský život 

komunity. Projekty svépomocného bydlení jsou zakládány na vlastní iniciativě jeho obyvatel 

za podpory místních samospráv (např. Německo – využití panelových domů).“ (Čevela, 

Kalvach, Čeledová, 2012) 

„Svépomocný model bydlení seniorů je považován za alternativu dosavadního stárnutí 

v dosavadních domácnostech. Jedná se inovativní způsob neformální vzájemné podpory 

samotných seniorů. Cena je srovnatelná s cenou v ústavu, ale kvalita života je nevyčíslitelně 

vyšší. Tento model bydlení je určen i pro obyvatele s nižšími příjmy, kteří dostávají sociální 

dávky.“ (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

 

2  Ústavní, sociální a zdravotně-sociální služby 

„Malá část seniorů, odhadem jen 3-5 % lidí starších 60 let, vyžaduje z důvodu závažného 

zdravotního postižení s nesoběstačností a/nebo velmi náročného či nevstřícného domácího 

prostředí (bariéry, osamělost, neexistence podpůrných služeb, toxické rodinné prostředí 

s projevy elder abuse) dlouhodobou, respektive trvalou institucionální péči, která tak vytváří 

nezbytný doplněk samostatného bydlení. Potřebná absolutní kapacita institucionální péče 

závisí nejen na počtu seniorů, ale především na věkové struktuře seniorské populace, neboť 

s věkem narůstá – u lidí starších 80 let se odhaduje asi na 20%. Pokud bude pokračovat 

stávající trend spojení narůstající délky života ve stáří s kompresí nemocnosti, tedy se 

zlepšováním funkčního zdraví, posune se nárůst potřeby ústavní péče do vyššího věku (místo 

skupiny 80+ bude zřejmě vhodnější zvažovat věkovou skupinu 85+ či dokonce 90+).“ 

(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

Trendem nynější doby je bohužel fakt, že senior, který potřebuje pomoc, či dopomoc při 

sebepéči je rodinou „přesunut“ do zařízení (např. domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě 

nemocných), kde je o seniora zajištěna kompletní péče a rodinní příslušníci se tak zbavují 

povinnosti se o svého seniora starat. Naproti tomu pro seniory je opravdu to nejpříjemnější, 

když  stáří prožívají ve svých domácích podmínkách. 
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2.1  Spektrum dlouhodobé institucionální péče 

„Pobytové služby sociální péče dle zákona 108/2006 Sb. 

 Domovy pro seniory (asi 38000) míst – poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. Jde o služby ubytovací, stravovací, služby sociální péče 

specifikované zákonem a příslušnou vyhláškou, zdravotnické služby v rozsahu 

vymezeném zákony (108/2006 Sb. a 48/1997 Sb.), případně další služby doplňkové. 

Domovy pro seniory nahradily od roku 2007 původní domovy důchodců (DD), avšak 

s přesnější specifikací cílové skupiny.“ (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

 „Domovy se zvláštním režimem (asi 8000 míst) – poskytují pobytové služby osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, 

závislosti na návykových látkách nebo různých typů demence, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim je při poskytování sociálních služeb 

přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob“ (např. omezení pohybu, tzv. uzavřená 

oddělení). (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

 „Domy s pečovatelskou službou (DPS) – nepatří mezi pobytové služby, jde o byty 

v domech zvláštního určení pro bydlení seniorů a zdravotně postižených dospělých 

občanů, jejichž zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život s podporou 

ambulantních a terénních služeb sociální péče. Byt v DPS tak představuje přirozené 

domácí prostředí, respektuje soukromí a přitom koncentruje nabídku služeb včetně 

společného stravování, pokud si tak klient přeje. V optimálním případě by tak mělo jít 

o bezbariérové bydlení.“ (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

 „Léčebny pro dlouhodobé nemocné (LDN) a obdobná zařízení (asi 7000 lůžek) – 

zajišťují následnou či dlouhodobou dočasnou péči o pacienty ve stabilizovaném stavu, 

kteří nepotřebují služby nemocniční, ale nemohou být propuštěni do domácího 

prostředí. Často jde o péči doživotní, trvající i léta – při tlaku na dodržení dočasnosti 

pobytu jsou tito lidé někdy překládáni ze zařízení do zařízení, či krátkodobě na několik 

dní (někdy jen formálně) propuštěni domů.“ (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

 „V souvislosti se zákonem o dlouhodobé péči se předpokládá převedení části kapacity 

pobytových sociálních služeb i LDN (případně nově vytvářených kapacit) do nového 

typu zdravotně sociálních ústavů dlouhodobé péče. 

V současné době se odhaduje, že v ČR chybí v institucionální péči asi 15000 míst. Údaj 

o počtu žádosti o umístění je vyšší, ale neodráží dobře realitu, neboť zahrnuje i žádosti 

duplicitní či triplicitní, žádosti podané pro forma, pro případ případného zhoršení stavu 

v budoucnosti apod. Další kapacity je třeba vytvářet v souvislosti se zvyšováním kvality 

života v ústavní péči (zmenšování pokojů) a se stárnutím populace. Výzvou pro pobytová 
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zařízení se zvláštním režimem je především přibývání lidí s pokročilou fází syndromu 

demence, především Alzheimerovy choroby, s nezbytností zajistit jejich důstojný život.“ 

(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

 

2.2  Bydlení, změna bydliště ve stáří  

„Bydlení ve známém a fyzicky i vztahově „zvládnutém“ prostředí významně posiluje pocit 

jistoty včetně jistoty kontaktu v případě náhlé potřeby pomoci. Bydliště je vždy více než byt 

či dům. Jde také o: 

 Okolí s jeho schůdností a bezpečností i léty vytvořenou automatickou orientací, 

 Sousedské vztahy 

 Portfolio bezprostředně dostupných služeb (občanské vybavenosti) včetně hromadné 

dopravy a o jejich kvalitu 

 Podmínky pro osobní aktivity (např. vlastnění domácího zvířete) 

 Kvalitu (pověst) snadno dostupného praktického lékaře, jeho ochotu registrovat 

nového pacienta, případně dostupnost a kvalitu specializovaných zdravotnických 

služeb, jimiž je člověk dispenzarizován 

 Výhled z okna, u něhož může osamělý člověk trávit dlouhé hodiny 

Vzpomínky, reminiscence, citově blízká místa, pocitové iracionální vazby, které člověk 

stěhováním ztrácí a musí si znovu vytvářet.“ (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

„Přestěhování se v pokročilém věku stává specifickým gerontologickým problémem. Jde 

o velmi závažný stresor a to i tehdy, jde-li o aktivní chtěné stěhování do lepších zajištěnějších 

podmínek, natož jde-li o stěhování vynucené rodinou či okolnostmi (nezvládání údržby 

velkého bytu, jeho bariérovost či nadměrečnost, např. po ovdovění), stěhování do jen stejných 

či horších podmínek či je-li dokonce prolomena autonomie stěhováním k dětem či do 

rezidenčního zařízení. Zátěž (stres) nepředstavují jen emoce či bilanční úvahy, ale také ztráta 

automatismů, pro mozek pohodlných stereotypů, podvědomých orientačních i dalších 

samozřejmostí. U citlivých lidí, stěhujících se nedobrovolně a nesmířeně z prostředí, na něž 

jsou fixováni, a také u lidí se závažným kognitivním deficitem jde o zvláště nebezpečnou 

situaci, která může vést k výrazné maladaptaci s psychosomatickými projevy. U lidí 

s pokročilým kognitivním deficitem hrozí navíc až delirantní stavy či poruchy chování, 

zvláště bloudění a úrazy v neznámém prostředí.“(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

„Proto jak bydlení, tak přestěhování by měly být chápány jako procesy, které vyžadují 

optimalizaci. U seniorů jde při stěhování zvláště o následující okolnosti: 
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 Včasnost – seniorské přestěhování (stejně jako bezbariérová úprava stávajícího 

bydlení) by mělo být prozíravě načasováno s ohledem na odhadnutelné funkční i 

ekonomické možnosti, nemělo by se dít pozdě, teprve pod tlakem nezvládnutelných 

okolností 

 Dobrovolnost – přestěhování by nemělo proběhnout pod nátlakem např. rodiny, kdy je 

starší člověk stěhován vlastně proti své vůli, jako pasivní objekt 

 Chtěnost – či alespoň smířenost, vnitřní ztotožnění se změnou bydliště i s novým 

prostředím (tedy „souhlasím se stěhováním a nové bydliště se mi líbí) 

 Výhodnost – spojení přestěhování se zjevnými „benefity“ nad rámec řešení 

nezvládnutelného problému (např. finančního s výší nájmu) – bezbariérové prostředí, 

snížení nároků na údržbu, dostupnost potřebných služeb 

 Seznámenost a připravenost – člověk by měl nové prostředí rámcově znát a měl by si 

předem zajistit některé základní vazby, např. registraci u praktického lékaře 

 Zabydlování – především navázání sousedských vztahů, jejichž kultura v českém 

prostředí mnohdy nebezpečně zakrněla, podle britské studie kvality života ve stáří 

ELSA patří k nejvýznamnějším faktorům zlepšujícím subjektivní hodnocení kvality 

života dobré vztahy, a to nejen s rodinou a přáteli, ale právě také se sousedy.“(Čevela, 

Kalvach, Čeledová, 2012) 

 

2.3  Rizika dnešních zdravotnických služeb 

„Důležitou roli sehrávají v životě starších lidí zdravotnické služby. I dramaticky pozitivní 

změna v parametrech zdravotního stavu obyvatel ČR po roce 1989 potvrdila zásadní význam 

medicíny pro délku a kvalitu života ve stáří v hospodářsky vyspělých zemích s obecně 

vysokou životní úrovní – k největšímu poklesu úmrtnosti seniorů došlo nikoliv např. 

v ekologicky „nejzdravějších“ regionech či oblastech s tradičně pevnějšími rodinnými vztahy, 

ale v centrech nejkvalitnější rychle dostupné zdravotní péče (Praha, Brno, Hradec Králové). 

Medicína však může být ve vztahu zvláště ke křehkým seniorům nejen moudrá, naděje plná 

a efektivní, ale také nemoudrá, nebezpečná a neúčelná. K rizikům patří např.: 

 Nadměrné technokratické soustředění na diagnostické a léčebné postupy s podceněním 

jejich dopadu na kvalitu života, na funkční stav pacienta (imobilizace), jeho psychiku 

(hospitalizmus, dotčení důstojnosti, narušení sociálních rolí) i bezpečnost (indukce 

a necitlivé zvládání delirantních stavů, nadměrné užívání omezovacích postupů), 

 Indukce ztráty soběstačnosti a potřeby dlouhodobé ústavní péče (při hospitalizacích 

apriorní soustředění na časný překlad do LDN místo časného propuštění zpět domů), 
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 Podcenění problematiky funkčního zdraví nad rámec tzv. indexových etiologických 

chorob (mimo tradiční „disease“ model), 

 Podcenění nefarmakologických intervencí i nežádoucích účinků léků včetně jejich 

nadměrné aplikace (polypragmazie), 

 Despekt k životu v pokročilém stáří a se závažným zdravotním postižením (ageismus 

a frailtismus),  

 Podcenění častosti, délky i kvality dlouhověkého života s nadměrnou „paliatizací“ 

přístupu i tam, kde jsou na místě terapeutické či animační intervence, 

 Dystanazie, naopak provádění samoúčelných, alibistických, celkovému stavu pacienta 

a jeho nesporné prognóze nepřiměřených, zatěžujících a dekompenzujících 

diagnostických a léčebných výkonů, 

 Schematizace a fragmentace postupů, s nedostatečnou individualizací, návazností, 

koordinovaností, ucelenou cílesměrností (chybí ucelenost a přiléhavost plánování 

zaměřeného na člověka – person centeredplanning), 

 Nepřizpůsobení systému zdravotnických služeb potřebám křehkých geriatrických 

pacientů, především neucelenost komunitních služeb, chybění nemocničních oddělení 

pro bezpečný pobyt křehkých seniorů, absence komplexního geriatrického hodnocení i 

zdravotně sociálního propojení, 

 Chybění diferencované geriatrické medicíny i moderní geriatrické výchovy, především 

pregraduální, 

 Nedostatečná úroveň komunikačních, psychoterapeutických a etických znalostí 

a dovedností (v oblasti etické i vědomých vydiskutovaných postojů k eugenice 

a eutanazii), 

 Souhlas s nadměrnou demedicinalizacídlouhodobé péče s omezováním faktické 

dostupnosti potřebné lékařské péče.“ (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

 

3  Gerontologie 

„Stáří je označení pozdních fází přirozeného průběhu života. Jde o projev a důsledek 

involučních změn funkčních i morfologických, probíhajících druhově specifickou rychlostí 

a výraznou interindividuální variabilitou a vedoucích k typickému obrazu označovanému jako 

stařecký fenotyp. Ten je modifikován vlivy prostředí, zdravotním stavem, životním stylem, 

vlivy sociálně ekonomickými a psychickými včetně aspirace, sebehodnocení, adaptace 

a přijetí určité role.“ (Kalvach, Zadák a kol., 2004) 
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„Gerontologie je obecný pojem pro nauku o stárnutí a stáří. Zkoumá je z pohledu 

biologického, demografického, sociálního a z mnoha dalších aspektů. Geriatrie (klinická 

gerontologie), je medicínou stáří, lékařským oborem, který se zabývá diagnostikou 

a managementem onemocnění ve stáří, ale také širšími souvislostmi z pohledu veřejného 

zdravotnictví.“(Holmerová, Jurašková, Zikmundová, 2007) 

„Geriatrie je samostatný lékařský obor, poskytující specializovanou zdravotní péči nemocným 

vyššího věku. Podle koncepce oboru geriatrie z roku 2001 (Přehnal, 2006) je vymezení oboru 

geriatrie následující: 

1. Geriatrie je samostatný lékařský obor interdisciplinárního charakteru, který plní nejen 

specifické úkoly léčebně preventivní, ale také integrační a metodické při vytváření 

uceleného systému zdravotních a zdravotně sociálních služeb pro seniory. Tato role je 

umožněna zvláště propojením geriatrie jako klinické gerontologie s gerontologií 

experimentální a sociální. 

2. Cílem geriatrie je optimalizace zdravotního a funkčního stavu seniorů, zvláště snižování 

chronické disability, komprese nemocnosti v pokročilém stáří, zlepšování prognózy 

akutních dekompenzací zdravotního stavu, odvracení ztráty soběstačnosti a vytváření 

podmínek pro zachování účinnosti a účelnosti kauzálních léčebných metod do nejvyššího 

věku. Geriatrie cílevědomě rozvíjí koncept úspěšného stárnutí, prohlubuje poznání 

o zvláštnostech patogeneze a manifestace chorob ve stáří, rozpracovává hodnocení 

funkčního stavu starého člověka, jeho sociální homeostázy a interakce s prostředím, 

rozvíjí specifický geriatrický režim podporující adaptaci, autosanaci, rekonvalescenci 

a bránící specifickým komplikacím včetně iatrogenních u křehkých geriatrických 

pacientů. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji a kvalitě následné a dlouhodobé péče 

včetně rehabilitačního ošetřovatelství.  

3. Předmětem zájmu geriatrie je stárnoucí a starý člověk ve zdraví a především v nemoci. 

V širším pojetí pak ti nemocní, kteří povahou svého onemocnění či funkčním stavem 

profitují z geriatrického režimu a stylu práce, který respektuje specifičnost jejich potřeb 

a limitací, jakož i nezbytnost modifikace vyšetřovacích a léčebných metod. 

4. Geriatrie aktivně usiluje o týmovou spolupráci včetně vytváření stálých geriatrických 

týmů s odborníky (především vysokoškolsky vzdělanými) v ošetřovatelství, fyzioterapii, 

ergoterapii, sociální práci, eventuálně dalších souvisejících nelékařských oborech. Úzce 

spolupracuje i s ostatními lékařskými obory (především s neurologií, psychiatrií, 

rehabilitací a praktickým lékařstvím) a integruje jejich poznatky o starém a nemocném 

člověku. Ve svém interdisciplinárním pojetí však geriatrie v péči o starého člověka 

nenahrazuje činnost ostatních klinických oborů a vychází ze zásady, že každý klinický 

obor má své staré nemocné (tzv. oborová geriatrie), o něž pečuje svými specifickými 

prostředky. 
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5. Geriatrie je ujímá především těch starších nemocných, u nichž dominuje nespecifická 

symptomatologie nad oborovou, u nichž závažná multimorbidita problematizuje oborové 

kompetence, či kteří jsou závažně ohroženy komplikacemi odvratitelnými specifickým 

geriatrickým režimem. 

6. Geriatrie rozpracovává do podmínek české společnosti a jejího zdravotnického systému 

mezinárodní zkušenosti a doporučení týkající se zdravotní a zdravotně sociální péče o 

seniory, především jejich integrace, participace, nediskriminovanosti a modifikace služeb. 

Zabývá se rovněž otázkami kvality péče se zvláštním důrazem na zařízení péče 

dlouhodobé. Primární prevence v rámci konceptu úspěšného stárnutí se stejně jako 

geriatrické poradenství obrací převážně na osoby středního a mladšího věku.“(Holmerová, 

Jurašková, Zikmundová, 2007) 

 

3.1  Negativní obraz stáří 

„Odborníci neustále zdůrazňují, že stáří není nemoc. Přesto se většina lidí mladších věkových 

kategorií panicky bojí stáří a často se od starých lidí odvrací, i když v obecné rovině panuje 

shoda v tom, že o staré spoluobčany by se měl „někdo“ postarat, a to způsobem ohleduplným 

a kvalitním. Odmítání starých lidí i svého vlastního stáří je ve vztahu k vyznávaným 

hodnotám. V současnosti je ideálem homo faber, tedy člověk úspěchu.  A protože starší 

a starý člověk zpravidla už nezvládá a nemůže zvládnout vysoké požadavky, které se váží 

k plnému (zejména ekonomickému) úspěchu, je obrazně i doslova odsunován na druhou 

kolej. Lidé, kteří reprezentují ekonomicky úspěšnou a mladší část populace, hovoří o tom, že 

dříve narozeným „dávají“ důchody, aniž dopovědí, že starobní důchod je část platu, 

vyplácený později. Nevhodná argumentace se týká také zdůrazňovaného faktu, že občané nad 

60 let spotřebovávají 30 – 40 % veškerých nákladů na zdravotní péči, aniž by dodali, že každý 

občan platí zdravotní pojištění, které spotřebovává teprve tehdy, kdy zdravotní péči potřebuje, 

tedy především ve stáří. Štafetovitá neboli mezigenerační solidarita je potlačena a tak 

neudivuje, že se pak senioři necítí ve společnosti dobře. Není náhodné, že hlavním 

leitmotivem Mezinárodního roku seniorů, který se konal v roce 1999 bylo heslo: přátelská 

společnost pro všechny generace. Aktuální nepříznivou situaci komplikují také nejrůznější 

předsudky o stáří a starých lidech. V odborném písemnictví byly už před 25 lety 

klasifikovány a souborně označeny jako mýty o stáří. I když jich existuje celá řada, jmenujme 

alespoň ty nejčastější.“ (Haškovcová, 2002) 
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3.2  Mýty o stáří 

„Mýtus falešných představ – je založen na hlubokém přesvědčení o tom, že dobré nebo 

alespoň vyhovující materiální zajištění starého člověka je předpokladem jeho spokojenosti 

a že dokonce tuto spokojenost vytváří. 

Komentář: I když je jisté ekonomické zázemí mimořádně důležité, samo o sobě nerozhoduje 

o pocitech spokojenosti. 

Mýtus zjednodušené demografie – vychází z obecně rozšířeného přesvědčení, že člověk se 

stává starým v den odchodu do penze. 

Komentář: Uvedené přesvědčení odporuje skutečnosti. „Den ochodu“ do starobního důchodu 

je stanoven, jako možnost, které někdo využije a jiný nikoliv a který je navíc stanoven 

společenskou dohodou. Příslušné datum lze podle okolností (zejména podle ekonomických 

možností státu) měnit. V současné době jsme navíc svědky prodlužování aktivního 

ekonomického věku a tedy oddalování „dnu odchodu“ do penze. 

Mýtus homogenity – se odvíjí od povrchního názoru, že „stejně“ vypadající staří lidé (šedivé 

vlasy, vrásčitá tvář, pomalejší chůze atd.) mají i stejné vlastnosti a potřeby. 

Komentář: Naprostý opak je pravdou. I když připustíme, že staří lidé jsou do jisté míry svým 

zevnějškem „stejní“ rozhodně nemají stejné vlastnosti ani potřeby. Staří lidé tvoří nejvíce 

heterogenní část populace). 

Mýtus neužitečného času – vyvěrá z přesvědčení, že ten, kdo nechodí do práce, a tudíž nic 

nedělá, je neužitečný. Pro svou neužitečnost se stává přítěží společnosti, které ujídá ze 

společného talíře. 

Komentář: Vztah mezi „chozením do práce“ a užitečností není jednoduchý. Užitečnost práce 

výhradně v pracovně právním vztahu je výsledkem tzv. ideologie práce. Ta zcela opomíjí 

fakt, že i člověk, který nechodí do práce, může být velmi prospěšný sobě i svému okolí. 

I v případě, že starý člověk už skutečně nemůže pracovat, je nálepka neužitečnosti scestná. 

Starý člověk má právo na úctu a zabezpečení ve stáří právě proto, že byl užitečný v době 

svého produktivního života. 

Mýtus ignorace – jeho jádrem je přesvědčení, že člověk, který je starý, nepracuje a není 

užitečný, nemůže být naším partnerem ani spolupracovníkem. Nemůže být dokonce ani naším 

protivníkem (sokem). Nestojí těm mladším ani za slovo, ani za pozornost. Je možné ho 

přehlížet. 
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Komentář: Mýtus ignorace má mnoho podob a je všudypřítomný. Výrazné, otevřené i skryté, 

odmítání starých lidí i všeho, co se stářím souvisí, se odborně nazývá ageismem (angl.. age = 

starý). Jedná se o obdobu rasismu, kdy předmětem nenávisti jsou staří lidé. 

Mýtus o arterioskleroze říká, že každý starý člověk je sklerotický a tudíž také celkově 

nemocný. „Skleroza“ starých osob je chápána jako signifikantní projev stáří, někdy dokonce 

jako jeho synonymum. 

Komentář: Vyšší i vysoký věk s sebou přináší různé obtíže a také nemoci. Tento obávaný fakt 

zastiňuje skutečnost, že se značná část starých lidí těší celkově dobrému zdraví. Uvedenému 

mýtu podléhají zejména zdravotníci, kteří se díky profesi setkávají především, nebo dokonce 

výhradně, pouze s nemocnými starými lidmi. Podle dostupných materiálů u nás považuje svůj 

zdravotní stav za uspokojivý až 60% starších osob. Mýtus o sklerotických starých lidech je 

nebezpečný i v obecné rovině, protože zesiluje přesvědčení lidí o tom, že stáří je nemoc.“ 

(Haškovcová, 2002) 

 

3.3  Pojetí následků chorob 

„Medicína pracuje jak s akutními stavy a s počátečními fázemi chorobných procesů, tak také 

s důsledky chorob. Ty mohou končit čtverým způsobem: 

 Plnou úzdravou, úpravou ad integrum, návratem k původnímu stavu obvykle přes fázi 

rekonvalescence 

 Neúplnou úzdravou, uzdravením s trvalým deficitem 

 Přechodem do vleklé, chronické fáze oscilování či pomalého zhoršování stavu 

 Smrtí“ (MKF, 2001) 

„Dlouhodobé (trvalé) důsledky chorob by měly být do značné míry demedicinovány. Čím 

pravděpodobnější je neovlivnitelnost úzdravového deficitu (např. amputace, plegie), tím 

výrazněji by se nemocný měl vracet z role pacientské do role sociální. Měl by vést život 

občana s handicapem, který je zdravotnicky zajištěn v rámci sekundární či terciární prevence 

a dispenzarizace proti opakování příhody, relapsu choroby i proti funkčním komplikacím 

včetně náhlé dekompenzace. Neměl by však být odsouzen k doživotní pacientské roli, 

k doživotnímu „ústavnímu županu“ a každodennímu samoúčelnému vizitování ve 

zdravotnickém zařízení, např. v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Jde nejen o proporčnost 

přístupů a míru opatření, ale především o prioritu rolí. Přesto by měly být následky chorob 

a úrazů klasifikovány, „diagnostikovány“.  Ovšem nejen z hlediska etiologického 

a nozologického (jaká choroba a proč udeřila), ale především funkčního (jak je to důležité, co 

to pro nemocného znamená). K tomu přijala v roce 1980 Světová zdravotnická organizace 
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Mezinárodní klasifikaci poškození (impairments), invalidity (disabilities) a omezení 

(handicaps) – ICIDH. Ta byla v roce 2001 novelizována jako Mezinárodní klasifikace 

funkčních schopností, disability a zdraví – MKF (International ClassificationofFunctioning, 

Disability and Health – ICF). Cílem je poskytnutí jednotného standardizovaného rámce 

k popisu zdravotního stavu a stavů se zdravím souvisejících. Jako zdravotní domény označuje 

logické soubory příbuzných fyziologických funkcí, anatomických struktur, činností, úloh 

a oblastí života. Domény jsou rozděleny do dvou základních souborů: „Tělesné funkce 

a struktury“ a „Aktivity a participace“ (MKF, 2001) 

„Základní pojmy v rámci ICIDH byly porucha, disabilita a handicap. Po novelizaci ve smyslu 

ICF jde o pojmy překonané. Přesto jsou hojně používány a je vhodné uvést jejich vymezení. 

Základní pojmy ICF jsou tělesné funkce, tělesné struktury, aktivity a participace a faktory 

prostředí.“ (Kalvach, Zadák a kol.) 

„Porucha, tj. jakákoli ztráta či abnormalita v anatomické, fyziologické a psychické struktuře 

nebo funkci. Znamená odchylku od biomedicínské normy bez ohledu na její etiologii 

i funkční význam. Jde o postižení na úrovni orgánu (části těla) – např. ztráta oka.“ (Kalvach, 

Zadák a kol., 2004) 

„Disabilita, tj. omezení či ztráta schopnosti provádět na základě poruchy či v reakci na ni 

určitou činnost způsobem, či v rozsahu, jaký je považován za normální. Jde o objektivizaci 

významu poruchy, o postižení na úrovni osoby – např. disabilita k chůzi do schod, k oblékání, 

k poznávání barev. Klíčové činnosti z hlediska svébytnosti a soběstačnosti se označují jako  

aktivity každodenního života (acitivitiesofdailyliving, ADL).“(Kalvach, Zadák a kol., 2004) 

„Handicap, tj. znevýhodnění dané osoby vyplývající z poruchy a disability, limitující či 

zabraňující provádění úkonů, které jsou pro ni podle věku, pohlaví, sociálních a kulturních 

faktorů obvyklé. Jde o sociální důsledky poruchy a/nebo disability, o neschopnost naplňovat 

určitou roli. – např. handicap v pohyblivosti, v zaměstnání, v sociální integraci. Klasifikace 

důsledků chorob je významná z několika důvodů. Pojmenováním a porovnáváním kultivuje 

přístupy a rozvíjí poznání dané problematiky. Umožnuje třídění podle míry postižení, 

konkrétních limitací a potřeb, čímž zúčelňuje poskytované služby zdravotní (rehabilitace) 

i sociální. Umožnuje popis a hodnocení důsledků určitých chorob i účinnosti léčebných 

a rehabilitačních postupů.“ (Kalvach, Zadák a kol., 2004) 

„Pojetí zdraví a nemoci ve stáří významně komplikuje výskyt involučních změn, které nejsou 

chorobou, ale stavem změněného zdraví s dopadem především na toleranci zátěže, snížení 

funkčních rezerv, zhoršení adaptability a funkční zdatnosti. Poruchy, disabilita a handicapy 

mohou být ve stáří projevem nejen chorob, ale také involučních změn (např. presbyakuze, 

presbyopie, zmenšeného rozsahu kloubních pohybů či snížení svalové síly), což nic nemění 
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na jejich významu pro seniora. I proto by jejich pečlivé a standardizované hodnocení mělo být 

samozřejmou součástí geriatrické diagnostiky.“(Kalvach, Zadák a kol., 2004) 

 

4  Determinanty zdraví a kvality života ve stáří 

„Determinanty zdraví – potažmo i kvality života – se obvykle rozlišují do dvou okruhů: 

Nepřímé – působí obecně a zprostředkovaně, svými důsledky, např.: kulturní tradice, 

hierarchie hodnot dané společnosti včetně významu a emancipace jednotlivce a hodnoty jeho 

života i individuálního zdraví, společensko-ekonomická vyspělost dané společnosti a její 

politicko-ekonomický systém;“ 

„Přímé – působí přímo na konkrétního člověka, např.: genetická dispozice, životní prostředí, 

životní způsob, dostupnost a kvalita zdravotnických služeb.“ 

„Ve stáří se uplatňují i některé specifické faktory, např. v přímých determinantách genetická 

dispozice k dlouhověkosti, v nepřímých penzijní systém, respektive výše penzijního příjmu. 

Mnohé determinanty lze dále členit, jiné spolu logicky souvisí, např. nízké vzdělání, fyzicky 

náročná práce, chudoba, nezdravý způsob života (nezdravá strava, kouření, obezita), nízká 

penze. Mnohé determinanty mohou mít rozličné kořeny, z nichž některé mohou působit 

protichůdně, např. vzdělání může být ovlivněné vrozenými mentálními schopnostmi, 

sociálním původem, školským systémem. V ucelené síti determinant se mohou některé 

faktory, determinanty objevit opakovaně v různých souvislostech.“ (Čevela, Kalvach, 

Čeledová, 2012) 

„Na kvalitě života a funkčním zdraví ve stáří se podílejí především: ( použitý zdroj: Čeleda, 

Kalvach, Čevelová, 2012) 

 

 Funkční zdraví 

o Přítomnost funkčně závažných chorob 

 Genetická dispozice  

 Úroveň prevence 

 Účinnost a dostupnost zdravotní péče včetně: 

- Geriatrické vstřícnosti a poučenosti zdravotnických služeb 

- Povahy a úrovně pregraduální výuky geriatrie 

- Včasnosti, účinnosti a dostupnosti rehabilitace 
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- Úrovně a dostupnosti kompenzačních pomůcek 

o Potenciál zdraví – zdatnost, odolnost, adaptabilita organismu, míra involuce 

 Genetická dispozice (např. svalovou hmotu a sílu, kostní denzitu, dispozici, 

dlouhověkost) 

 Životní způsob: 

- Stravování: malnutrice, obezita 

- Pohybová aktivita: kondice, dekondice 

- Kouření, alkoholismus a jiné drogové závislosti 

 

 Prostředí 

o Fyzické (ovlivňuje fenotyp stáří) – např. sluneční záření, nadmořská výška, teplota 

o Funkční: 

 Bariéry ve vztahu k disabilitě 

 Facilitátory, univerzální design, míra obecné přístupnosti 

 Dostupnost informačních a komunikačních technologií 

 Geografická odlehlost 

- Včasná dostupnost potřebných služeb, intervencí, aktivit, 

participací 

o Sociální 

 Sociální síť a rodina: 

- Ovdovění 

- Osamělost 

- Úroveň sousedských vztahů a zodpovědnosti obce (sociální kapitál) 

 Pojetí stáří a seniorské role 

- Povaha stereotypizace stáří 

- Medializace stáří, jeho prezentace v masových médiích formujících 

obecné povědomí 

- Míra minimalizace potřeb a marginalizace problémů ve stáří 

 Míra mezigenerační solidarity, agesimu, věkové segregace 

- Konkrétní přiznaná důstojnost, úcta 
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- Intenzita gerontofobie, demografického alarmizmu 

 Míra úcty k životu a míra hodnoty jednotlivce 

- Společenská přijatelnost a pojetí eutanazie 

 Úroveň a dostupnost podpůrných sociálních služeb 

- Komunitních 

- Ústavních 

- Dlouhodobé péče o seniory zcela závislé 

 

 Psychické faktory 

o Subjektivní prožívání, aspirace, expektace, individuální představa o stáří, 

adaptabilita a adaptace na vlastní stáří 

 Subjektivní hodnocení zdraví 

 Subjektivní hodnocení vlastní životní situace ve stáří 

o Míra uspokojení, naplnění obecných lidských potřeb 

o Radost a potěšení, zachování životní perspektivy 

o Osobnostní charakteristiky včetně morálně volních vlastností: 

 Odolnost 

 Vytrvalost 

 Hodnotový systém 

 Schopnost plánování a další exekutivní funkce 

 Mentální schopnosti, včetně sociální inteligence, komunikačních 

schopností a dovedností 

 Motivace 

 Mravní aspekty – osobní zodpovědnost, altruismus/egocentrismus, pocit 

sounáležitosti/asociálnost 

o Účinnost a dostupnost psychoterapeutické podpory (včetně psychoterapeutické 

poučenosti pečujících profesí) a krizové intervence 

 

 Sociálně ekonomický kapitál 

o Majetkové poměry 
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 Výše penze, respektive příjmů ve stáří 

 Chudoba 

o Bytové podmínky 

o Míra autonomie 

 Míra soběstačnosti 

- Míra sebeobsluhy 

 Míra kompetencí, reálného rozhodování o sobě, kontroly nad děním, 

nezasahování jiných lidí do života 

o Vzdělání, výchova, znalosti a dovednosti 

 Hodnotový systém 

 Metody řešení problémů, adaptace, komunikační dovednosti, asertivita 

 Zodpovědnost a další morálně volní vlastnosti 

 Znalosti o zdravém životním způsobu 

 Příprava na stáří 

 Celoživotní vzdělávání, vzdělávání ve stáří 

 Majetkové poměry ovlivněné vzděláním 

o Životní zkušenosti 

o Míra seberealizace a participace 

 Zaměstnanost 

 Zájmové činnosti   

 Osamělost 

 Sociální exkluze 

o Účinnost a dostupnost animačních aktivit 

o Účinnost a dostupnost sociální práce a pomoci 

 

 Spirituální a existencionální faktory 

o Hodnotový systém 

 Výchova a vzdělání 

o Vnímání transcendentálního přesahu lidské existence 
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 Míry pokory 

 Dostupnost útěchy 

 Míra smíření 

o Validace vlastního života 

o Zachování osobnostní integrity a identity 

o Míra sociální akceptace a respektu“  

 

„Souhrnně lze říci, že i na kvalitu života ve stáří mají rozhodující vliv (jsou rozhodujícími 

determinantami): 

 Funkční zdraví (především mobilita, kognitivní schopnosti, bolest a deprese) 

 Výchova a vzdělání 

 Hodnotový systém 

 Osobnostní charakteristiky 

 Majetkové poměry 

 Sociální síť včetně rodiny 

 Vstřícné prostředí 

Účinnost a reálná dostupnost podpůrných služeb a včasných intervencí zdravotnických, 

sociálních, psychoterapeutických a spirituálních.“ (Čeleda, Kalvach, Čevelová, 2012) 

„Podle britské longitudinální studie ELSA snižují kvalitu života ve stáří nejvíce deprese, 

chudoba a poruchy mobility; naopak nejvýznamnějšími determinanty jsou dobré osobní 

vztahy (rodinné, sousedské, přátelské) a nadprůměrné majetkové poměry.“ (Čeleda, Kalvach, 

Čevelová, 2012) 

 

5  Hodnocení psychických funkcí u seniorů 

„Pro hodnocení psychických funkcí u seniorů je využíváno vlastní psychiatrické vyšetření, 

psychologické vyšetření, dále řada standardizovaných vyšetřovacích postupů a testů 

zaměřených na kognitivní i na nekognitivní funkce. Nezbytné je hodnotit psychický stav 

seniora jak ve vztahu k jeho psychosociálnímu prostředí, tak také k jeho somatickému stavu. 

A důležité je hodnotit dynamiku, změny funkce, které nastaly oproti premorbidní úrovni. 

Hodnotit lze izolovaně jednotlivé základní psychické funkce, např. kognitivní funkce, emoční 
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funkce, atd., nebo celkovou úroveň fungování, schopnost integrace všech základních 

psychických funkcí. Velmi obtížné je hodnocení kvality života pacientů – jejich funkční 

úrovně i subjektivního pocitu spokojenosti.“(Kalvach, Zadák a kol., 2004) 

„S pacientem provádíme důkladnou anamnézu včetně jeho psychosociálního vývoje, 

důkladné profesní anamnézy, analýzy interpersonálních vztahů, ale také včetně důkladného 

zhodnocení jeho somatické morbidity i jeho sklonu ke zneužívání návykových látek. Velmi 

významné jsou nejen údaje získané přímo od pacienta, ale také objektivní anamnestické údaje 

získané od partnerů, dětí, či jiných blízkých příbuzných, známých nebo profesionálních 

pečovatelů. Je dobré udělat si dobrý obraz o premorbidní úrovni pacienta včetně jeho 

dovedností a kognitivních funkcí.“ (Kalvach, Zadák a kol., 2004) 

„U seniorů se musíme zaměřit na odhalování prvních příznaků organických mozkových 

poruch, a to jak z oblasti kognitivních funkcí, tak i funkčních schopností (běžných denních 

aktivit) a behaviorálních příznaků včetně poruch emočních funkcí. Stejně významná jako 

časná detekce organických poruch typu demencí je i detekce depresí, které mohou navíc 

i příznaky demencí napodobovat.“ (Kalvach, Zadák a kol., 2004) 

„Vyšetření musí být doplněno i objektivním vyšetřením kognitivních funkcí. Významným 

doplňkem psychiatrického vyšetření seniorů je použití hodnotících škál a testových metod. 

V psychiatrickém vyšetření je nutno posoudit změny funkcí od premorbidní úrovně. 

K vlastnímu psychiatrickému vyšetření, objektivní anamnéze, posuzovacím škálám 

a výkonnostním testům patří také důkladné somatické vyšetření včetně neurologického 

a použití pomocných vyšetřovacích metod.“ (Kalvach, Zadák a kol., 2004) 

 

6  Komplexní geriatrické hodnocení (CGA) 

„Komplexní geriatrické hodnocení (comprehensivegeriatricassesment) je multidimenzionální 

interdisciplinární diagnostický proces zaměřený na stanovení zdravotních, funkčních 

a psychosociálních schopností a problémů křehkých seniorů s cílem vypracovat celkový plán 

pro léčení a dlouhodobé sledování (Rubenstein, 1995). Jde o myšlenkové a pracovní jádro 

geriatrické medicíny, o jednu z jejich specifit ve zdravotnickém systému.“ (Kalvach, Zadák 

a kol., 2004) 

„CGA vychází ze standardního klinického vyšetřování a diagnostikování. To však překračuje 

vyšší kvalitou komplexnosti a interdisciplinarity, aniž by tím byla dotčena odbornost 

a významnost lékařské diagnostiky a terapie. Právě tak propojenost se sociální problematikou, 

prolomení zdravotně-sociální bariéry, neznamená medicinalizaci sociálních jevů a problémů, 

nýbrž zefektivnění zdravotnických výstupů a jejich důslednější orientaci na potřeby 
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konkrétního pacienta. Významné je využívání pojmů funkční diagnostiky: porucha 

(impairment), znevýhodnění (disabilita), handicap, respektive jejich analogii v novelizované 

mezinárodní klasifikaci funkčního postižení (omezení činnosti, omezení participace).“ 

(Kalvach, Zadák a kol., 2004) 

 

6.1  Pojetí geriatrického pacienta a indikace CGA 

„Subjektem CGA je geriatrický pacient. Literatura udává, že jde o pacienta staršího teoreticky 

65 let, prakticky 75 let. Funkční klasifikaci seniorů, a tedy i geriatrických pacientů, navrhla 

Spirdusová. Její dělení dobře vystihuje spektrum seniorské populace a heterogenitu problémů 

a potřeb, jíž musí čelit i zdravotnické služby.“ (Kalvach, Zadák a kol., 2004) 

 

6.2  Mezikulturní rozdíly ve stárnutí 

„Jednotlivé národy se liší svým vztahem ke starým lidem. Vědeckou disciplínu, která se 

těmito rozdíly zabývá, nazýváme Etnogerontologie. Velice často se diskutuje o tradiční 

odlišnosti Západu a Východu (na Dálném východě požívají lidé mnohem větší vážnosti než 

na západě). S tím do určité míry souvisí skutečnost, že relativně primitivní rozvojové země si 

obecně stáří více váží a přičítají mu vlastní status. Příčinou může být poměrná vzácnost stáří 

v těchto společnostech a také to, že v kultuře postrádající psanou formu jazyka mohou být 

staří lidé obzvláště ceněni pro své vzpomínky na minulost. Velice staří lidé však již často 

nejsou ceněni tak vysoce. V západních zemích lze mezi příslušníky národnostních menšin 

zaznamenat vyšší procento vícegeneračních domácností a užších rodinných vztahů. 

U určitých etnických skupin (např. Američanů černé pleti) navíc může hrát významnou roli 

v poskytování sociální péče církev. Tyto údaje však není radno příliš generalizovat. Zároveň 

je krajně obtížné vyloučit některé faktory, například fakt, že etnické menšiny mají spíše nižší 

socioekonomické postavení.“(Hamilton, 1994) 

 

7  Gerontosociologie 

„Gerontosociologie co by mladá věda uvnitř mladé gerontologie se zabývá jednak stářím 

a stárnutím jako sociálními kategoriemi, které modifikují svůj obsah podle společenského 

a kulturního kontextu (jde o sociální konstrukt), jednak skupinami starých lidí, jejich 

vnitřními problémy, jejich vztahem k jiným skupinám a pozicí ve společnosti. 

Gerontosociologie, jako aplikovaná sociologická disciplína je některými autory ztotožňována 

s celou sociální gerontologií, obě tedy stojí na sociologickém základě. Studium biologických 
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a klinických aspektů stárnutí má delší historii než studium behaviorálních a sociálních 

faktorů.“(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

„Gerontosociologie vypracovala postupně tři generace teorií: První generace se zaměřila na 

psychologické a mikrosociální aspekty stárnutí, druhá generace přinesla makroúrovňový 

strukturální přístup, který umožnil orientovat se na změny sociálních struktur s dopadem na 

proces stárnutí a na sociální situaci seniorů, třetí generace vysvětluje dynamiku vztahu mezi 

politickými a ekonomickými faktory a koncentruje se na konstrukci sociální reality individuí 

– jedinci jsou považováni za aktivní ve vytváření vlastního života a sociálních institucí 

zasazených do okolních sociálních podmínek, stárnutí se tak chápe jako zkušenost s různým 

přístupem k alokaci sociálních a materiálních zdrojů.“(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

„Takto pojatá sociální gerontologie nastoluje dvě otázky: či zájmy stojí v pozadí specifického 

výkladu stárnutí a stáří a co je podstatou stárnutí a stáří, tedy reality, kterou teorie vysvětluje.“ 

(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

 

8  Polypragmazie  

„Polypragmazie, tedy podávání mnoha léků jednomu nemocnému současně, je jednak 

vyvolána multimorbiditou seniorů, jednak tím, že nezřídka převažuje léčba symptomatická 

nad léčbou kauzální. U starých lidí se z různých důvodů nepátrá po příčině jejich potíží, ale 

volí se farmakoterapie na tyto potíže zaměřená.“ (Pacovský, Heřmanová, 1981) 

 

8.1  Polyfarmakoterapie 

„Klinická gerontologie zdůrazňuje individuální přístup k seniorovi, včetně „terapie šité na 

míru“. Pracovním nástrojem klinické gerontologie je přitom komplexní geriatrické hodnocení 

(comprehensive geriatric assessment – CGA). Vedle somatických aspektů zdravotního stavu 

podtrhuje hodnocení soběstačnosti a znalost mentální a sociální situace seniora (viz příloha 

č.2). Geriatrie přitom svým multidisciplinárním přístupem nenahrazuje jiné medicínské obory 

v jejich profesní péči o seniora, ale uvádí je do souladu právě se specifickým geriatrickým 

režimem, jehož cílem je zachovat a zlepšit soběstačnost staršího člověka.“  

(zdroj: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/polyfarmakoterapie-a-

polypragmazie-zakladni-problem-geriatricke-mediciny-457772) 

„Metody práce specifického geriatrického režimu jsou:  
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 Vhodná, individuálně modifikovaná diagnostika a terapie zaměřená na zlepšení kvality 

života 

 Zavedení a správné načasování adekvátní fyzioterapie 

 Aktivní multidisciplinární přístup zaměřený na zlepšení soběstačnosti a prevence 

rozvoje závislosti 

 Sociální práce vytvářející podmínky seniorům pro setrvání v domácím prostředí 

(včetně pomoci domácí péče). Hlavním cílem těchto snah je zlepšení nezávislosti 

a soběstačnosti u starších jedinců.“ 

(zdroj: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/polyfarmakoterapie-a-

polypragmazie-zakladni-problem-geriatricke-mediciny-457772) 

„Specifický geriatrický režim přináší prospěch zejména u seniorů nad 75 let, zvláště 80 roků, 

kde jsou zvýšená rizika vzniku: 

 Rozvoje imobilizačního syndromu 

 Ztráta soběstačnosti 

 Atypická symptomatologie více chorob vyskytujících se současně a navzájem se 

ovlivňujících 

 Výskyt časné orgánové dysfunkce jako následek vyčerpání funkčních orgánových 

rezerv (plíce, ledviny, atp.) 

 Maladaptace na jakékoli změny 

 Ageismus (diskriminace s ohledem na věk) 

Specifika farmakoterapie ve stáří lze charakterizovat takto: 

 Změněná reakce na léky v důsledku změn farmakodynamiky a farmakokinetiky 

 Zvýšený výskyt nežádoucích účinků farmak obecně 

 Vyšší non-compliance u seniorů 

 Vyšší výskyt lékových interakcí 

(zdroj: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/polyfarmakoterapie-a-

polypragmazie-zakladni-problem-geriatricke-mediciny-457772) 
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8.2  Léčebná strategie ve stáří 

„Multimorbidita ve stáří vede v klinické praxi lékaře často k polyfarmakoterapii. Ta, ač často 

nezbytná, bývá ve stáří najednou i riskantní, neboť starší lidé jsou celkově více vulnerabilní.“ 

„Zužuje se terapeutické rozmezí, klesá compliance, stoupá interindividuální variabilita účinku 

a zvyšuje se riziko lékových interakcí. Základním požadavkem na farmakoterapii ve stáří je 

jednoduchost, účelnost a účinnost. Polypragmazie ve vyšším věku může být často riziková 

a neúčinná, mnohdy také škodlivá. V geriatrické medicíně obecně převažuje symptomatická 

léčba nad kauzální. Její nežádoucí účinky mohou zásadním způsobem alterovat klinický obraz 

chorob. Rozdíly mezi reakcí na tutéž dávku léku ve stáří mohou být v pásmu 4 až 40-ti 

násobku průměru. Tato variační šíře účinku je ve stáří téměř pravidlem a nereflektují ji ani 

doporučení výrobců. Obecně doporučované dávky tak u mnoha starých pacientů mohou být 

příliš vysoké.“ 

„Starší nemocní žijící v ústavní péči spotřebují třikrát více léků ve srovnání se stejným 

počtem jedinců celé populace a ženy dvojnásobek ve srovnání s muži.“ 

(zdroj: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/polyfarmakoterapie-a-

polypragmazie-zakladni-problem-geriatricke-mediciny-457772) 

 

8.3  Problémy provázející farmakoterapii ve stáří 

 „Vysoká ekonomická nákladnost péče a nutnost zvažovat přínos terapie pro prognózu 

nemocného 

 Vysoký stupeň farmakoterapie a multimorbidity s častými polékovými komplikacemi 

 Nedostatečná diagnostika, zaléčenost některých nemocí a nezřídka i podceňování 

některých symptomů (bolest ve stáří, deprese, atp.) 

 Nízká compliance. Ve stáří je non-compliance přítomna u 30 – 50% nemocných“ 

(zdroj: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/polyfarmakoterapie-a-

polypragmazie-zakladni-problem-geriatricke-mediciny-457772) 

„Staří lidé jsou celkově více vulnerabilní. Ve stáří dochází k poklesu žaludečního pH, poklesu 

žaludeční i střevní motility a poklesu průtoku krve střevy.“ 

„Ve vyšším věku dochází u většiny lidí k významným změnám v účincích řady léků. 

Spektrum používaných farmak se ve stáří mění a obecně mí vzestupnou tendenci 

k polyfarmakoterapii. Typická je multimorbidita, nutriční problémy a stoupá riziko non-
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compliance.“ (zdroj: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/polyfarmakoterapie-a-

polypragmazie-zakladni-problem-geriatricke-mediciny-457772) 

Obvykle se doporučuje věnovat pozornost: 

 Lékové anamnéze – choroba je nejednou navozena předchozí farmakoterapií 

 Léky předepisovat pouze v jasně definovaných indikacích, a to racionálně 

 Definovat předem cíl farmakoterapie 

(zdroj: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/polyfarmakoterapie-a-

polypragmazie-zakladni-problem-geriatricke-mediciny-457772) 

 

8.3.1  Nežádoucí účinky a interakce 

„Incidence nežádoucích účinků léků obecně je ve stáří 3-5 krát vyšší než ve středním věku. 

Paralelně s trendem spotřeby léků se bude zvyšovat i jejich riziko. Ve stáří při užívání méně 

než tří léků během jednoho roku se objeví u 2% nemocných.  Při více než deseti lécích 

vzniknou až u 17% seniorů. V poslední době se stále častěji na úkor monoterapie 

upřednostňuje kombinace více léků. Ta vedle žádaného očekáváného a příznivého efektu 

poklesu nežádoucích účinků a synergismu na více místech může přinášet i vyšší výskyt 

nežádoucích efektů. V posledních desetiletích explozivně roste počet nových farmak, zejména 

v psychiatrii a neurologii. Anxiolytika a antidepresiva dnes patří mezi nejčastěji 

preskribované léky. Často je potřebují i staří pacienti a stále častěji se používají 

psychofarmaka v interně, geriatrii a dalších nepsychiatrických medicínských disciplínách.“ 

(zdroj: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/polyfarmakoterapie-a-

polypragmazie-zakladni-problem-geriatricke-mediciny-457772) 

„K nejčastějším projevům nežádoucích účinků léků v seniu patří: 

 Pády 

 Delirium 

 Nechutenství 

 Dyspeptické obtíže 

 Anticholinergickýefekt * 

(zdroj: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/polyfarmakoterapie-a-

polypragmazie-zakladni-problem-geriatricke-mediciny-457772) 
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(* - „z periferních nežádoucích účinků je to například: sucho v ústech, obstipace, retence 

moče, tachykardie, mydriáza, poruchy vidění, zvýšení nitroočního tlaku, atp.; účinky na CNS 

se mohou projevit: sedací, alterací kognitivních funkcí až deliriem“)  

„Nežádoucí účinky léků jsou příčinou 10 – 20% hospitalizací seniorů.“ 

 (zdroj: http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2011/03/06.pdf) 

 

8.3.2  Anticholinergický efekt  

„K častým projevům patří sucho v ústech. Jde zdánlivě o banální problém, ale dostatek slin 

v dutině ústní je důležitý pro řečové funkce a dostatek slin také sehrává důležitou úlohu 

v antiinfekční imunitě. Důsledkem sucha v ústech jsou problémy s polykáním, problémy 

s výživou, zvýšený výskyt zubního kazu, infekce v dutině ústní, infekce dýchacích cest 

a problémy s řečí, které přispívají ke zhoršení komunikace se seniorem. Léčiva 

s anticholinergickými účinky způsobují snížení sekrece žaludečních šťáv, zvyšuje se pH 

v žaludku. Zpomalení motility GIT (gastrointestinálního traktu) a ovlivnění funkcí svěračů 

vede k chronické zácpě, v extrémním případě se může rozvinout paralytický ileus. Podobný 

anticholinergický účinek se projevuje také na močovém měchýři, kdepři ovlivnění svěračů 

vzniká retence moče, s následnou infekcí močových cest a nutností permanentního močového 

katetru. Zrychlená srdeční činnost anticholinergickými účinky může způsobit problémy 

zejména pacientům s ischemickou chorobou srdeční a nemocným se srdečním selháváním 

(zvýšené nároky na myokard) – mohou se vyskytnout supraventrikulární arytmie, případně 

dochází ke zhoršení existujících arytmií. Nežádoucí účinky na CNS (centrální nervový 

systém) se mohou objevovat od projevů sedace, zmatenosti, až po delirium, halucinace 

a zhoršení kognitivních funkcí. I mírné nežádoucí účinky mohou ovlivnit soběstačnost seniora 

snižovat jeho kvalitu života a také zvyšovat finanční náklady na zdravotní péči 

o pacienta.“ (http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2011/03/06.pdf) 

 

8.3.3  Patero správné farmakoterapie ve stáří 

1. „Léčíš-li starého člověka, nesmíš být terapeutickým nihilistou. Jsi-li přesvědčen, že se 

nevyplatí léčit staré nemocné, nezabývej se geriatrií!“ 

2. „Jsi-li příliš agresivní terapeut, kroť svou odvahu ve styku s nemocnými starci. Stále 

pamatuj, že polypragmazie nectí vzdělaného a moudrého lékaře!“ 

3. „Neužívej medikamenty, jsou-li možné jiné způsoby terapie. Nezapomínej, že  jsou 

geronti farmakofilní a geronti farmakofobní. Rozhodneš-li se však pro léky, nikdy 
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nezapomeň zajistit současně jiné účinné metody moderní léčby. Starý nemocný potřebuje 

mnohem víc, než recept!“ 

4. „Poloviční dávka je často dostačující. Předávkování je nebezpečnější než poddávkování!“ 

5. „Nenech se překvapit vedlejšími a nežádoucími účinky léků, byť by byly jakkoli nečekané 

a nezvyklé!“ (Pacovský, Heřmanová, 1981) 

 

9  Komunikace se seniorem 

„Dobrá komunikace s pacientem či klientem se zdá být základem vztahu mezi pečujícím 

a příjemcem péče. Komunikace je předávání informací, citů a pocitů k druhým. Děje se cestou 

verbální (slovní) a neverbální (mimoslovní). Přestože se zdá, že světem vládnou slova ať už 

vyslovená, či psaná, většinu informací vnímáme mimoslovně. Konec konců všichni se 

můžeme naučit fráze či text, který doslova interpretujeme. Ale o pravdivosti sdělení vypoví 

více tón pohledu, gesta či mimika. Všichni jsme zažili snahu zalhat, neříci pravdu úplně 

a právě neverbální projev byl ten, který nás prozradil. Kdo umí dobře naslouchat druhým, 

vždy sleduje i mimořečové signály. Tak dobře pozná, zda se ptát, pokračovat v hovoru, či 

ustat, mlčet, zůstat, či odejít. Předpokladem příjemné a jasné komunikace je shoda verbálních 

a neverbálních sdělení. V podstatě to znamená, říkat věci pravdivě, s citem pro celkový projev 

člověka.“ (Venglářová, 2007) 

„Každý člověk má určitý styl komunikace. Vrozené tempo řeči, často používaná slova. Je 

známkou profesionality, naučit se znát a používat slova a termíny, které náš klient příjímá 

a rozumí jim. Při práci se seniory se setkáváme s jiným kulturním a historickým kontextem. 

Je nutné pamatovat na fakt, že většina seniorů je věřících. Mnoho z nich zažilo vykání 

rodičům. Nebylo běžné používání vulgarismů. Z druhé strany nás může zaskočit situace, kdy 

člověk v úctyhodném stáří užívá nadávky, překračuje společenské hranice. Ne vždy je to 

vlivem onemocnění.“ (Venglářová, 2007) 

 

9.1 Komunikační bariéry 

„Do procesu komunikace vstupujeme s určitými představami o druhých, o jejich 

schopnostech, motivaci, vůli. Tyto představy jsou jen do určité míry objektivní. Mohou být 

dokonce zcela mylné. Klient se může domnívat, že s ním komunikujeme pouze o zdravotních 

problémech, proto nás při rozhovoru neustále informuje o symptomech či problémech. 

Zdravotní sestra může předpokládat, že klient nemluví proto, že o rozhovor nestojí. Je to 

jediné vysvětlení? Napadá vás, že to může být i jinak? Určitě. Klient má obavy, že když téma 

nebude dostatečně závažné, tak odejdete. Nezájem komunikovat může mít mnoho důvodů. 
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Starší lidé obvykle mluví pomaleji. Zvláště při únavě, většímu nároku na soustředění, nebo ve 

stresu. Je nutné ponechat jim dostatek času na promyšlení a odpovědi.“ (Venglářová, 2007) 

 

9.1.1 Bariéry na straně klienta 

„Na straně klienta se objevují různé zábrany. Neochota komunikovat, nedůvěra, obavy, jak 

bude s informacemi naloženo. O řadě věcí se v dnešní generaci seniorů nemluvilo. Tabu bývá 

oblast sexuality, intimních záležitostí, ale například i financí či nepříjemností v rodině. 

Většina klientů hovoří otevřeně, vzniká tak pouto mezi pracovníky a klienty. Pak se daří 

otevřít rozhovor i na závažné téma. Neochota se může týkat konkrétního pracovníka, se 

kterým nemá klient dobrý vztah.“ (Venglářová, 2007) 

 

9.1.2 Bariéry na straně pracovníka 

„Také pracovník může mít problémy komunikovat. Z rozhovorů se zdravotníky a sociálními 

pracovníky vybíráme obvyklé situace, které brání hovoru: 

 Strach ze závažných témat, jako je umírání, nevyléčitelné choroby,  

 Problém s konkrétním klientem, špatná zkušenost z dřívějších kontaktů, 

 Hovor na erotické téma hraničící se sexuálním obtěžováním, 

 Nedostatek času. 

Někteří lidé mají dobré komunikační schopnosti již při vstupu do zaměstnání. Pokud ne, 

tréninkem se dají dovednosti získat a rozšířit.“ (Venglářová, 2007) 

 

9.1.3 Bariéry v prostředí 

„Bariéry mohou být i technického rázu. Obtížně se komunikuje v hlučném prostředí, bez 

soukromí, ve spěchu.  

Při rozhovoru na důvěrné téma dodržujte tyto zásady: 

 Téma hovoru určuje klient 

 Volí také dobu, musí být dostatek času 

 Prostředí k hovoru má být klidné, což zajišťuje soukromí 

 Předem se domluvte, jak naložíte s důvěrnými informacemi“ (Venglářová, 2007) 
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9.2  Specifické obtíže 

K běžným obtížím, které zažíváme v komunikaci všichni, mají senioři další specifické 

problémy.  

 

9.2.1  Poruchy smyslů (nedoslýchavý člověk) 

„Říká se, že zrak je brána k věcem a sluch k lidem. Při komunikaci s nedoslýchavým 

člověkem je třeba ještě bedlivěji sledovat prostředí, zda neruší průběh hovoru. Mluvíme 

pomalu, zřetelně, díváme se do tváře. Volíme vhodnou vzdálenost. Nesmí být narušen osobní 

prostor klienta (40 cm), ale přílišná vzdálenost snižuje možnost slyšet. Pokud je to možné, 

využíváme neverbální komunikace, např. ukazujeme předměty, o kterých mluvíme. Složitější 

sdělení doplníme psaným slovem. Pozornost věnujeme kompenzačním pomůckám, 

naslouchadlu. Udržujeme ho v dobrém technickém stavu, vyměňujeme baterie, předcházíme 

poškození. Někdy není jednoduché klienta motivovat k nošení naslouchadla.“ (Venglářová, 

2007) 

 

9.2.2  Poruchy smyslů (člověk se špatným zrakem) 

„Volíme vhodnou strategii pro zahájení hovoru. Klepeme, zdravíme jako první, znovu se 

představíme. Člověk vnímá zrakem mnoho informací. Nejen kdo přichází, co nese, kam se 

staví. Ve tváři se nám zračí emoce, které mohou zcela změnit význam sdělení. Proto dbáme 

na jasné formulace, které omezí možnost jiného výkladu. Nedotýkáme se klienta bez 

upozornění, vše důsledně popisujeme.“ (Venglářová, 2007) 

 

9.2.3  Poruchy řeči (afázie) 

„Při práci se seniory se setkáváme s lidmi, kteří prodělali neurologická onemocnění, která 

ovlivnila jejich schopnost mluvit a porozumět řeči. Poruchy se mohou vyskytovat samostatně 

nebo společně. Nemožnost domluvit se s lidmi vede často k bouřlivým reakcím. Může dojít 

k nervozitě, hněvu, až k agresivitě. Druhou variantou je rezignace na komunikaci. Vhodný 

přístup je především o trpělivosti, hledání alternativních možností (obrázky, počítač, 

posunky). Pokud dojde ke ztrátě schopnosti verbální komunikace, pomáháme se názorem, 

ukazujeme obrázky, nedáváme obecné otázky. Nemá cenu opravovat klienta, spíše vyvoláme 

negativní odpověď než nápravu řeči. Informaci doplňujeme z jiných zdrojů, avšak 

s taktem.“(Venglářová, 2007) 
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10  Demence 

„Demence je progresivní úbytek paměťových, intelektových a jazykových schopností, kterou 

obvykle doprovází výrazné změny osobnosti a také změny motorických dovedností. Pacienti 

se mohou svými symptomy navzájem nápadně lišit, avšak obecně je možno jednotlivé typy 

demencí rozlišit na základě charakteristik jejich průběhu. Demence různých etiologií je 

možné rozeznat neuroanatomicky, společná je jim však výrazná atrofie tkáně CNS. Některá 

onemocnění mohou být s demencí zaměnitelná (pseudodemence, delirium). Zpravidla se však 

liší průvodními depresivními syndromy a velmi rychlým nástupem onemocnění. 

Pravděpodobně nejcennějším poznatkem je konstatování, že demence (především demence 

Alzheimerova typu) je primárně postižením inteligence a schopnosti práce s informacemi, 

není to pouze vážná forma amnézie (přestože pacienti trpící demencí mívají vážné problémy 

s pamětí). A také nelze zapomenout ani na to, že demence nepůsobí pouze na pacienta, ale 

také na jeho rodinu a přátele, a že mezi lidmi pečující o postižené osoby je možno zaznamenat 

mnohem větší výskyt depresí a dalších souvisejících onemocnění.“ (Hamilton, 1999) 

Běžně prováděnou a dostupnou metodou, prováděnou při diagnostice demence je MMSE 

(Mini-Mental-State-Examination).(Viz příloha č.1) 

„Specifický přístup vyžadují lidé trpící demencí. Průběh komunikace ovlivňují především 

poruchy paměti. Pro zlepšení průběhu komunikace můžeme udělat mnoho. Základní věcí je 

uvědomovat si, jaké oblasti jsou demencí zasaženy, jaké obtíže klient má a jak se je snaží 

kompenzovat.“ (Venglářová, 2007) 

„Pro profesionály je také důležitá správná komunikace s rodinnými pečujícími, která pomůže 

ošetřujícím získat důležité informace o pacientovi, které jsou potřebné jak pro správnou 

diagnostiku onemocnění, tak pro další postup, léčení a péči. Dále je důležité získat informace 

o sociálním zázemí a životě pacienta a také o vztahu mezi pacientem a rodinným 

příslušníkem. Důležité je také vyměňovat si informace a poznatky o problematice 

onemocnění obecně, tady poskytuje informace především profesionální pečující, a také 

o problematice onemocnění pacienta, zde probíhá výměna informací 

oboustranně.“(Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007) 

„Schopnost komunikovat je podmínkou, aby se člověk úspěšně začlenil do svého sociálního 

prostředí a aby navazoval a udržoval vztahy.  Prostřednictvím komunikace svá sdělení 

předáváme jiným a naopak přijímáme jejich sdělení. Tato schopnost je u člověka s demencí 

v důsledku onemocnění velmi poškozena, a to v obou výše uvedených částech.“(Holmerová, 

Jarolímová, Suchá, 2007) 

Jak postupovat při vzniku problémového chování?  
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1. „Objektivně zhodnotíme chování nemocného, popíšeme konkrétní poruchu a získáme 

maximum informací o okolnostech jejího vzniku (v první řadě je třeba zhodnotit, zda jde 

skutečně o problematické chování nebo pouze o neobvyklý způsob vyjádření nějaké 

potřeby) 

2. Zhodnotíme vlastní pocity a reakce na chování, pokusíme se být klidní - lidé s demencí 

mají často tendenci „zrcadlit“ chování svých pečujících. Musíme se zamyslet, zda jsme 

neměli nějaká očekávání, která nemocný nesplnil, zda nejsme „naštvaní“ a podráždění. 

Nemocný musí mít pocit partnerství, nikoliv závislosti. Vyvarujeme se jakéhokoli spěchu, 

nepřeceňujeme schopnosti nemocného a úkoly členíme do jednotlivých kroků, kterým 

nemocný rozumí. Důležité je vytvoření vstřícné atmosféry, odpadá tak strach ze selhání, 

ze zesměšnění. 

3. Hledáme příčinu poruchy (pozor! Nemocný většinou není schopen sdělit, co mu vadí) – 

problémové chování u pacientů s demencí má více příčin, respektive některé faktory 

zvyšují vulnerabilitu nemocných k působení dalších faktorů (např. degenerace mozku, 

kognitivní poruchy) a porucha chování může vzniknout snáze. Úspěch léčby závisí na 

správné identifikaci příčiny. O nemocném, jeho potřebách a možných obtížích je třeba 

přemýšlet. Hledáme různé varovné příznaky, (změny v chování či náladě) nečekáme, až 

problémové chování vznikne, ale snažíme se mu předejít. Dojde-li přesto k problémovému 

chování, pátráme po okolnostech, které ho vyvolaly, zjišťujeme, které z nich by mohly být 

změněny, či odstraněny (kdy k chování dochází? Kde? Jak často?  Kdo je mu přítomen? 

Co chování následuje?Jsou faktory, které chování ovlivňují? atd.) 

4. Snažíme se odstranit poruchu chování, její příčinu: nefarmakologické prostředky, 

psychofarmakoterapie 

5. Hodnotíme efekt léčby (intervence) 

6. Spolupracujeme s rodinnými příslušníky, ostatními pečujícími (Jirák, Holmerová, 

Borzová, 2009). 

„Nejčastější faktory, které vedou k poruchám chování u demence: 

 Fyzikální faktory: degenerace mozku, tělesná onemocnění, bolest, dyskomfort (např. 

chladno, horko, těsný oděv, nepohodlné křeslo) funkční postižení, léky 

 Psychologické faktory: premorbidní osobnost, strach, úzkost, deprese, bezmocnost, 

únava, nuda 

 Kognitivní poruchy – nepochopení situace, neschopnost vyjádřit potřebu, neschopnost 

rozhodnout či naplánovat činnost, zmatenost 



39 

 Vlivy okolí – nevhodné prostředí, nevhodné zacházení, nadbytek nebo nedostatek 

zevních podnětů, narušení rutiny, nervozita pečujícího“ (Jirák, Holmerová, Borzová, 

2009) 

 

10.1  Doporučení pro lepší komunikaci u pacientů s demencí 

 „Důležité je vytvořit podmínky pro komunikaci, omezit nebo odstranit zbytečné zdroje 

hluku a šumu. Dále bychom měli vždy respektovat momentální aktivitu, kterou 

pacient právě provádí, měli bychom se k němu „přidat“, a nikoli tuto činnost 

přerušovat. Komunikaci nejlépe navážeme tak, že budeme nějakým způsobem 

reflektovat pacientovu momentální činnost, a to jak verbálně, komentováním, otázkou, 

tak i nonverbálně.  

 Při seznamování s novým pacientem je vhodné ověřit jeho sluch (jednostranná nebo 

oboustranná nedoslýchavost způsobí zhoršenou komunikaci). Dále je nutné si 

uvědomit, že nemocní demencí mají horší prostorové vidění.“ 

 (Holmerová, Jarolímová, Nováková, 2004) 

 „Na počátku rozhovoru oslovte pacienta vždy jménem. Podle jeho reakce na oslovení 

zjistíte, zda vám věnuje pozornost.  

 Jestliže vám nemocný nepodá jasný důkaz, že si pamatuje, kdo jste a že vás vnímá ve 

správných souvislostech, nespoléhejte na to, že vás poznává. Nejlepší je pokaždé, 

když se setkáte, představit se, a naznačit dalšími prostředky, kdo jste.  

 To, co říkáte, podporujte řečí těla. Například, chcete-li po pacientovi, aby si sedl, 

ukažte na určitou židli, požádejte ho, aby si sedl, a gestem vyzvěte k usednutí.  

 Používejte krátké jednoduché věty, zaměřujte se vždy jen na jedno téma. Vyhýbejte se 

pokynům a otázkám, které vyžadují více kroků nebo nabízejí více možností volby. 

 Používejte hojně neverbální (fyzické) vyjadřovací prostředky, např. jemný dotyk, 

držení za ruku, předvedení pohybu a podobně – ale ne dříve, než se ujistíte, že máte 

jeho svolení proniknout do jeho osobního prostoru. Někteří lidé více chrání svou 

soukromou sféru a cítili by jako urážku, kdyby jste do ní náhle vstoupili.  

 Zjistěte si údaje o životě pacienta, důležitých obdobích a situacích, ke kterým se může 

vztahovat jeho řeč.  

 Poznejte a využijte všech zbývajících dovedností. Někdy jsou nejužitečnější 

dovednosti přehlíženy nebo skryty. Například schopnost být zdvořilý. 



40 

 Pokuste se vyloučit z prostředí rušivé prvky. Nesnažte se vést jakýkoli důležitý 

rozhovor v prostředí, kde je klient s demencí rozptylován a špatně se orientuje. 

 Hovořte spíše nižším tónem hlasu, vyšší tóny mohou pacienta iritovat.  

 Udržujte oční kontakt a soustřeďte se na své sdělení. 

 Pokud se pacient vůbec nesoustředí na to, co mu říkáme, zkuste využít dotyku – 

například se dotknout jeho ramene, nebo ho držet za ruku. 

 Nehovořte k sedícímu pacientovi, když stojíme, vždy se snížíme na úroveň jeho očí. 

 Pokud hovoříme s pacientem, neměli bychom zároveň dělat jiné věci, ale soustředíme 

se pouze na to, co říkáme. 

 Spíše se vyhněte otázkám, kde by byl pacient nucen se rozhodovat mezi nějakými 

variantami, raději se ho přímo zeptejte tak, aby mohl odpovědět ANO/NE. 

 Pokud je to vhodné, zkuste občas uvést jakoby mezi řečí dezorientované pacienty do 

reality (např.: „Teď je půl dvanácté, budeme obědvat, a po obědě si chvilku 

odpočineme.“). 

 Naším úkolem v žádném případě není pacienty jakkoli poučovat nebo vychovávat.  

 Nesnažte se pacienta nutit, aby řekl to správné slovo. Jestli rozumíte, co tím míní, 

nechte ho při tom.  

 Na vše ponechte dostatek času, nepospíchejte. 

 Často chvalte (např. i účes nebo oblečení, za účast při činnostech. 

 Často oslovujte příjmením i titulem. 

 Nevyvracejte tvrzení pacientů, i když jsou zcela chybná. 

 Nekritizujte. 

 Snažte se posilovat pacientovu sebeúctu a sebedůvěru. 

 Snažte se najít význam ve všem, co pacient dělá a říká. 

 Jestliže nemocný reaguje negativně nebo s nervozitou, nezačínejte spor a vyhněte se 

domluvám. Místo toho se k pocitům (neklid, úzkost, strach), o kterých se domníváte, 

že pacient vyjadřuje, stavte s účastí a klidně ho směřujte na pohodlné místo, nebo 

k činnosti, jež ho uklidní. Je důležité, aby nechápal pečujícího jako protivníka, ale 

spíše jako zdroj pohody a bezpečí.“  

(Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007) 
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11  Vzdělávání seniorů  

„V informační společnosti rychlého a především diskontinuálního rozvoje, záplavy 

vědeckotechnických objevů a rychlého zastarávání znalostí a dovedností se nezbytností stalo 

neformální celoživotní vzdělávání. Metodicky by je měla rozvíjet andragogika jako věda 

o vzdělávání a výchově v dospělosti, jejíž součástí je též gerontopedagogika (gerontogogika, 

geratogogika, gerontagogika). Ta se v užším smyslu zabývá vzděláváním a výchovou seniorů 

ve stáří a ke stáří a měla by být vymezena: 

 Specifickou metodikou výuky a vzdělávání, 

 Specifickými tématy, odpovídajícími zájmům a potřebám seniorské populace, 

 Specifickými gerontologickými cíli, z nichž k hlavnímu patří: prevence zastarávání 

znalostí včetně znalostí profesních“ (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

„Orientace v měnícím se světě, v nových jevech, postupech a technologiích s osvojováním 

praktických dovedností, osvětová příprava na stáří a orientace v seniorské problematice 

včetně posilování finanční gramotnosti a prevence zneužití neznalostí v obchodním styku, 

volnočasová animace života s posilováním sociálních kontaktů, uspokojování celoživotní 

potřeby vzdělávání a poznávání nového, stimulace kognitivních schopností a trénování 

paměti, profesní či poloprofesní vzdělání, zvláště pro spolkovou seniorskou aktivitu, či pro 

poskytování sociální pomoci.“ (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

„Vzdělávání v seniorském věku z aspektu úspěšného stárnutí rozdělit na čtyři oblasti:  

 Preventivní – informace o úspěšném stárnutí, o možnostech ovlivnění průběhu stáří 

včetně přípravy na stáří, podpory funkčního zdraví, prevence závažných onemocnění 

fyzických i psychických a sociálních událostí 

 Rehabilitační – edukační rehabilitace znalostí, schopností a dovedností,  

 Volnočasovou – poskytnutí nových znalostí, podnětů k řešení, diskuzi i k dalšímu 

studiu, poskytnutí inspirace k volnočasovým aktivitám a sociálním kontaktům, 

animace života,  

 Anticipační – poskytnutí informací o změnách, nových jevech, aby nedocházelo 

k vypadávání z kontextu společenského vývoje, nových objevů a technologií.“ 

(Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

„Celoživotní vzdělávání seniorů v českém prostředí má dosud neprofesní charakter. Zaměřuje 

se především na výuku z oblasti informatiky, jazyků a zájmových oblastí, např. historie 

umění. Žádoucí se však jeví též vzdělávání zaměřené na rozvoj kvalifikace a reaktivizaci 

seniorů. S prodlužováním střední délky života se již ukazuje jednoprofesní životní kariéra 
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jako nepostačující. Participaci v mladém stáří mohou přinést rekvalifikace, zvláště pokud 

budou důsledně vycházet jak ze zájmu seniorských klientů, tak z možností a potřeb 

společnosti, zvláště mikroregionů. Nadějnou se jeví myšlenka akreditace vzdělávacích 

programů univerzit třetího věku (U3V), zvláště pro oblast sociální práce.“ (Čevela, Kalvach, 

Čeledová, 2012) 

 

12  Struktura geriatrické péče 

„Geriatrická nemocniční oddělení slouží k posouzení funkčního stavu a diagnostice, 

individualizované léčbě typicky geriatrických syndromů, stavů, které nejsou indikovány na 

jiná oddělení nemocnic anebo není hospitalizace pacientů na těchto odděleních možná 

z důvodu jejich specifických potřeb (demence, poruchy chování, atd.) a s ohledem na 

multimorbiditu.“ (Holmerová, 2007) 

„Součástí činností těchto oddělení je také včasné plánování propuštění, stanovení plánu 

dalšího postupu a posouzení potřebnosti dalších služeb. Geriatrická postakutní oddělení 

(návratná péče) slouží geriatrickým pacientům s potřebou doléčení, rehabilitace a zlepšení 

soběstačnosti.“ (Holmerová, 2007) 

„Zdravotně sociální péče převážně ošetřovatelského typu slouží pacientům s trvalou potřebou 

zdravotnického dohledu a dopomoci v základních sebeobslužných aktivitách. Tato péče může 

být poskytována krátkodobě, dlouhodobě i trvale. Důraz je kladen na zachování kvality 

a důstojnosti života pacientů s výraznou nesoběstačností. Kvalifikovanými přístupy v této 

péči jsou ošetřovatelství, rehabilitační ošetřovatelství, ergoterapie, fyzioterapie, paliativní 

péče, dementologie, nutricionistika, atd.“ (Holmerová, 2007) 

 

12.1  Semiurální péče  

„Oddělení denních hospitalizací je zřizováno při geriatrickém oddělení. Slouží seniorům 

s potřebou vyšetření či terapie, kdy není nutná hospitalizace, ale situaci nelze řešit pouhým 

ambulantním ošetřením či vyšetřením. 

Zdravotně sociální denní centra slouží seniorům s omezenou soběstačností a specifickými 

zdravotními potřebami (demence)“. (Holmerová, 2007) 
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12.2  Ambulantní péče 

„Geriatrická ambulance navazuje svou činností na lůžkové geriatrické oddělení (nemocniční 

či postakutní péče), její činnost je léčebně preventivní, dále organizačně metodická, 

konziliární a poradenská, a to prostřednictvím konziliární služby pro nemocnici i pro 

komunitní služby. Spolupracuje s týmem odborníků v geriatrické péči (geriatr, sestry, 

fyzioterapeut, ergoterapeut, sociální pracovník). Tyto týmy zajišťují školení personálu 

v komunitní péči, pomoc při řešení individuálních situací geriatrických pacientů a podobně.“ 

(Holmerová, 2007) 

 

12.3  Komunitní služby pro seniory 

„Jedná se o účelné propojení a koordinaci zdravotnických a sociálních služeb, spolupráci 

s praktickým lékařem ve spolupráci s geriatrickou ambulancí a jejími týmy.“  

(Holmerová, 2007) 

 

12.3.1  Dosavadní způsoby „zajištění“ dlouhodobé péče 

„Léčebny pro dlouhodobě nemocné: 

 Limitovaný pobyt 

 Nemocniční prostředí 

 Veškerá úhrada výhradně ze zdravotního pojištění 

 Tzv. následná péče: dtto“ (Holmerová, 2007) 

„Domovy důchodců: 

 Není zajištěna dostatečně kvalifikovaná zdravotní, ošetřovatelská péče 

 Problémy s léky, pomůckami, atd. 

 Není zajištěna paliativní péče 

Poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních 

 Nesmírná administrativní náročnost 

 Peníze z mnoha zdrojů: příspěvek na péči, platba pacienta, zdravotní pojištění, dotace 

státu, dotace zřizovatele – to je administrativně v podstatě neúnosné 



44 

 Dotace státu nejsou nárokové, žádosti jsou složité, jsou kraji vraceny pro formální 

nedostatky atd.“ (Holmerová, 2007) 

„Tzv. ošetřovatelská oddělení či zařízení 

 Často bez kvalifikovaného personálu či s ošetřovatelským personálem bez potřebných 

kompetencí 

 Pacienti často překládáni do nemocnice a zpět“ (Holmerová, 2007) 

„Dlouhodobá péče se netýká jen seniorů (i když těch je nejvíce), ale i mladších lidí 

v závažném, leč relativně stabilizovaném stavu (vigilní kóma, stavy po CMP, 

neurodegenerace, multimorbidita. Tito lidé nevystačí jen s jakousi „sociální péčí 

poskytovanou ve zdravotnických zařízeních“, ale potřebují kvalifikovanou zdravotně sociální 

péči, zdravotnická složka je neopominutelná. Nezajištění dlouhodobé péče v současné době je 

jednou z nejzávažnějších chyb zdravotní a sociální péče.“ (Holmerová, 2007) 

„Zajištění potřebných zdravotnických, sociálních a dalších služeb v domácnosti je nutnou 

podmínkou pro to, aby mohli i nesoběstační senioři setrvávat co nejdéle v domácím prostředí 

a aby se o ně mohli rodinní pečující v co největší míře starat. Bez této pomoci dochází jak ke 

zbytečným hospitalizacím, tak k předčasné dlouhodobé institucionalizaci.“ 

(Holmerová, 2007) 

 

13  Specifika ošetřovatelské péče v geriatrii (na geriatrické JIP) 

V této obsáhlé kapitole je věnován prostor pro rozebrání problematiky, která ještě nebyla 

zmíněna v předchozích kapitolách hospitalizovaných seniorů na specializované jednotce 

intenzivní péče, zaměřené na seniory. 

 

13.1  Kardiovaskulární systém 

V České republice je úmrtnost na kardiovaskulární choroby jednou z nejčastější příčinou 

vůbec. 

„V srdci dochází k ubývání kardiomyocytů i kontraktilních buněčných elementů. Důsledkem 

je pokles srdeční frekvence, pokles tepové frekvence při zátěži. U necvičících jedinců klesá 

maximální spotřeba kyslíku za každou dekádu o 8 – 10%- Dochází k zániku svalových buněk  

a jejich náhradě za vazivové intersticium. Snižuje se tím poddajnost myokardu. Dochází ke 

změnám v arteriálním řečišti – ubývá elastinu a přibývá kolagenu ve stěně arterie, což 
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způsobuje snížení pružnosti cévní stěny. Pravidelné cvičení ve stáří zlepšuje systolické 

funkce, periferní cévní odpor a tuhost periferních cév.“ (Kalvach, Zadák, 2004)   

Dochází také k remodelaci síní zhoršení vedení vzruchu, poškození sinusového uzlu například 

vlivem nekrózy při infarktu myokardu, tím vznikající časté recidivy nebo permanentní 

fibrilace síní. 

 

13.2  Problémy pohybového aparátu 

Ve stáří dochází ke ztrátě svalové hmoty, objevuje se řídnutí kostí (osteoporózy), 

osteoartróza, zhoršení pružnosti tělesné schránky. 

Choroby pohybového aparátu jsou jedny z nejčastějších příčin disability, nesoběstačnosti, 

imobilizace, deprese a bolesti ve stáří, postihují 60 – 70% seniorů (zlomeniny krčku femuru, 

zlomeniny obratlů, žeber, atd.) 

Přístup 

Je třeba zjistit příčinu úrazu, popř. vzniku pádu, ve většině případů se jedná o příčinu 

kardiovaskulárního původu, která se může často opakovat s nedozírnými následky. (např. 

pády při prudkém vstávání ze židle či lůžka mohou být příčinou ortostatického kolapsu, 

pacient holící se elektrickým strojkem si provede při holení „nechtěnou masáž karotid“ – 

pokud je senzitivní karotický sinus, dochází mnohdy k poruše vědomí – někdy stačí k tomuto 

kolapsu jen příliš utažená vázanka, kravata, košile. Vyskytly se případy pacientů, kdy 

k nechtěnému dráždění karotického sinu došlo i při usnutí seniora vsedě, např. v křesle. Ve 

spánku pacientovi při poklesu hlavy tento jev vzniká také). 

Vyplatí se také věnovat farmakoterapii, kterou pacient užívá. Je samozřejmé, že lékař geriatr 

si předepsanou léčbu ověří jak u pacienta, tak u jeho blízkých, či praktického lékaře. 

V případě, že senior užívá dlouhodobě analgetickou či antirevmatickou léčbu, je třeba 

pomýšlet na farmakologickou gastroprotektivní ochranu, jako prevence vředové choroby 

gastroduodenální. 

Na místě je nutno pomýšlet i na neurologickou příčinu. 

V případě, že se jedná o křehkého seniora, u něhož jsou předchozí příčiny vyloučeny, je třeba 

myslet i na triviální příčiny, jako např. zajištění adekvátní podpůrné kompenzační pomůcky 

seniorovi, a tou je dobrá obuv, či vycházková nebo francouzská hůl (hole). U seniora 

s poruchou hybnosti, žijícího v domácích podmínkách je nutné pomýšlet na úpravu pokoje či 

bytu, kde se senior nachází, kde žije. Kupříkladu úprava polohy nábytku tak, aby se senior 

mohl při chůzi pohodlně přesunout tam, kam potřebuje, případně se nábytku přidržet je jistě 
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na místě. Odstranění dveřních prahů přispěje k lepšímu pohybu seniora v domácích 

podmínkách. S tím souvisí také ostatní bezbariérová opatření související s vyprazdňováním 

a hygienou. Bezbariérová koupelna, kde se senior s minimální pomocí zvládá obsloužit sám je 

ideální situací.  

Senioři mají obecně sklony bagatelizovat své obtíže a na druhou stranu jsou senioři 

hypersenzitivní, kteří své obtíže interpretují mylně a mají tendenci léky „nadužívat“.  

Problematika poruch hybnosti a onemocnění pohybového systému ve stáří je velmi rozsáhlá, 

nelze obsáhnout všechny jednotlivé problémy a poruchy.  

 

13.2.1  Pády 

Pády samy o sobě jsou varovným momentem toho, že senior není z hlediska soběstačnosti 

v dobré kondici. Rodina či blízcí (pokud se senior nenachází v ústavní péči) by měli pečlivě 

sledovat, zda k pádům nedochází. Jakmile k pádu dojde, je nutné okamžitě příčinu řešit. Ve 

stáří může jediný pád rozhodnout o životě seniora.  

Přístup 

Pády vyšetřujeme u seniorů velmi důkladně už jen proto, že senioři mají všeobecně situace 

a pády bagatelizovat, je nutné komunikovat s rodinou a pečujícími, prohlédnout pacienta, zda 

se na jeho těle nacházejí nějaké oděrky či hematomy (a také pátrat po tom, zda hematomy 

nejsou projevem násilí na seniorovi), vyslechnout pacienta, který by měl lékaři a sestře popsat 

okolnosti pádu, v maximální možné míře, tzn. vše, co si pamatuje před i po pádu.  

Možné příčiny můžeme hledat v dehydrataci pacienta, ať už tím, že nedodržuje pitný režim 

(senioři nemusí mít pocit žízně), nebo zda nedošlo k úpravě medikace lékařem nebo 

i samotným pacientem. V již zmíněné kapitole o farmakoterapii seniorů je popsáno vysoké 

procento seniorů non-compliance, stává se často, že senior i po poučení zdravotníky 

nedodržuje při léčbě diuretiky pitný režim a dehydratuje se tímto mechanismem velmi rychle. 

Kolapsové stavy a tím i pády pak mohou při dlouhém stoji na místě, či prudkém vstávání 

(z lůžka či židle) mít velmi vážné následky (nitrolební krvácení, fraktura krčku femuru, 

zlomeniny horních končetin), které se nejdříve nemusí projevit hned, ale až se zpožděním. 

Nápadná dezorientace, neklid, agitovanost, anizokorie či obleněné reakce u pacienta s pádem 

v anamnéze jsou varovným příznakem pro vyškolený personál. 
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13.3  Získání anamnézy 

Důležité je již při příjmu od pacienta odebrat důkladně anamnézu, ze které pak sestra 

vyhodnocuje a očekává potřeby pacienta, jejich uspokojování, možné problémy, které spolu 

mohou navzájem souviset. Specifikem přístupu geriatrické sestry je obezřetnost při 

zpracovávání informací, a myšlení v souvislostech. Sestra na geriatrické JIP vždy přemýšlí 

možných problémech, jejich příčinách a snaží se předejít nedobrým vnějším vlivům na 

pacienta. Aktivně se zapojuje do strategie léčby a sama předkládá lékaři možné podněty, kdy 

je v popředí maximální benefit, blaho a bezbolestnost pro pacienta. Lékaři na geriatrické JIP 

tento přístup sester znají, respektují a většinou ho nadšeně vítají. Při získávání anamnézy 

spolupracuje sestra se všemi dostupnými zdroji informací tak, aby získala požadované údaje. 

Informace získané od rodiny mnohdy postačí v případě, že je rodina intenzivně pečující 

o dotyčného seniora zapojena do procesu. V případě, že probíhá návštěva rodinnými 

příslušníky jen zřídkakdy, je nutné využít informovanosti praktického lékaře, pracovníků 

domácí péče, či sousedů apod.  

Stává se, že senior, který je hospitalizován a je dotazován na různé otázky, které mu nejsou 

příliš příjemné či jsou pro něho intimní záležitostí, některé skutečnosti zamlčí, či sdělí 

neúplně. I s touto situací je nutné počítat a použít jiný zdroj informací. 

 

13.4  Důraz na stav hydratace a výživy 

Při získávání anamnézy je nedílnou součástí dotazování na příjem stravy a tekutin, jejichž 

dostatečný příjem je pro seniora velmi důležitý. Senioři všeobecně nemívají pocit žízně, 

obvykle je jejich příjem tekutin za den velmi nízký a seniory zkreslený. Až při samotné 

hospitalizaci mnohdy sestra zjišťuje, jaký je skutečný příjem stravy a tekutin u pacienta. 

Pokud vychází problém ze sníženého pocitu žízně, lze aktivně pacientovi nabízet tekutiny 

a tím ho lépe hydratovat. Je samozřejmě nutné pacienta edukovat o významu příjmu tekutin, 

zvláště v letním období.  Příjem stravy je nedílnou součástí odebrání anamnézy, a mnohdy 

také problémovou oblastí.  

Pokud je příjem stravy nižší za poslední dobu, pacient ubývá na váze, není třeba myslet jen na 

onemocnění, která mohou být možnou příčinou, ale také na to, že základní problém může být 

ukrytý jinde.  

Možnými příčinami pro snížení příjmu stravy je například špatně fungující, či nesedící zubní 

protéza, nebo celkově špatný stav dentice. Dalším problémem by mohl být stres, úzkost, 

deprese, např. smutek ze ztráty partnera, či jiného rodinného příslušníka, nebo finanční 

problémy. Jedním z dalších problémů může být jen to, že pacientovi strava prostě nechutná 

(např. v případě, že dovážku stravy zajišťuje pečovatelská či jiná služba, nebo ji připravuje 
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rodinný příslušník či blízký, který nepátrá po tom, co má senior rád, zda seniorovi strava 

chutná, atd.). Porucha polykání, obtíže při polykání a nauzea mohou způsobovat nižší příjem 

stravy seniora. Při poruchách polykání (obvykle tekutin – zatékání do dýchacích cest) lze 

stravu i tekutiny zahustit na libovolnou konzistenci pomocí výrobku Nutilis. V neposlední 

řadě je třeba pátrat po tom, zda je příčina somatická nebo psychogenní.  

Možný nedostatek příjmu stravy lze doplnit sippingem (popíjení výživových a kalorických 

nápojů), který je samozřejmě vyráběn i ve variantě pro diabetiky.  Sippingem je dopravena do 

těla potřebné množství tekutiny, látek a kalorií. V dnešní době již sipping není záležitostí jen 

tekutých mléčných „pitíček“, trh s těmito produkty se rozšířil o výživné pudinky s různými 

příchutěmi. Díky těmto substitučním metodám lze dosáhnout rychlejší rekonvalescence 

nemocného seniora nebo zlepšení průběhu hojení chronických ran). Snažíme se zkrátka o co 

nejvyšší přísun proteinů, vitamínů, vlákniny, a tekutin. 

V případě, že je pacient ochoten si vybrat z nabízených jídel bez ohledu na dietu, je možné 

sestavit dietu výběrovou (pacient s dietní sestrou vybere jednotlivá jídla na týden dopředu dle 

vlastní chuti). 

Kontrola nutrice je zajištěna zapisováním příjmu stravy sestrou. Při velmi nízkém přísunu 

stravy či jejího odmítání ihned sestra upozorňuje lékaře na možný vznikající problém.  

 

13.5  Sociální anamnéza 

Při dotazování pacienta se samozřejmě ptáme na jeho zázemí (pokud se nejedná o ústavní 

péči) a to zejména na tyto skutečnosti: 

 Jaké je prostředí, ze kterého senior přichází, s kým bydlí (v jakých podmínkách) 

 Zda má senior životní partnera a sdílí s ní/ ním společnou domácnost 

 Pokud má rodinu, ptáme se na navštěvování rodiny (děti, přátelé, sousedé, popř. 

sourozenci, atd.), kvalitu vztahů (zda si výslovně nepřeje informovat konkrétní osoby 

ze své rodiny nebo okolí o svém zdravotním stavu, nebo si nepřeje, aby ho 

navštěvovali, možné odhalení týrání seniora) 

 Jaký je rozsah jeho soběstačnosti (provádíme skóre ADL = ActivitiesofDailyLiving – 

viz příloha č.3) 

 V případě zhoršené soběstačnosti se ptáme, kdo pomáhá seniorovi při činnostech 

sebepéče provádět tyto úkony 
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13.6  Zjištění individuálních potřeb a zvyků 

 Pokud se senior obtížně přizpůsobuje „nemocničním podmínkám a režimu“, snažíme 

se respektovat jeho zvyky a návyky (je zvyklý vstávat v jinou denní dobu, umývá se 

jen svými hygienickými pomůckami, spí se zubní protézou, zvyklý užívat léky na 

spaní, užívání očních kapek v obvyklou denní dobu, nebo např. má alergii na 

klasickou „chlorovanou vodu“ – omývání Jarischovým roztokem) 

 Spirituální potřeby seniorů (zajištění k duchovního u lůžka) 

 Zlozvyky – kouření, alkohol, léky 

Klíčovým momentem pro úspěšnou komunikaci a léčbu je důvěra a úspěšné navázání 

spolupráce zejména ve vztahu sestra – pacient, a také lékař – pacient. 

U seniorů je nezvykle výrazná provázanost bio-psycho-sociálních složek (poruchy spánku, 

zhoršená chuť k jídlu, rodinné vazby a vztahy) 

 

13.7  Kompletní hodnocení pacienta pomocí škál 

 Při příjmu pacienta jsou aktuálně použity škály Barthelův test ADL (viz příloha č.3), 

ADL zhodnocuje úroveň soběstačnosti seniora 

 Škála GCS ( = GlasgowComaScale – viz příloha č. 4) – kvantifikace hloubky poruchy 

vědomí - pacient nemusí být v plné kvalitě a kvantitě vědomí, GCS se hodnotí 

i průběžně během hospitalizace pacienta a jeho odchylky se samozřejmě konzultují 

s lékařem 

 Hodnocení stupnice Nortonové (viz příloha č. 5)– tato stupnice při výsledku 25 bodů 

a méně poukazuje na riziko vzniku dekubitů, provádí se při přijetí pacienta 

 Zhodnocení rizika pádu pacienta (viz příloha č. 6) – hodnocení rizika pádu předchází 

nežádoucí události. U pacienta, který má zvýšené riziko pádu je vhodné nepodcenit 

edukaci o pohybovém režimu stanoveném lékařem, jeho důvody a zvýšený dohled nad 

aktivitou a činnostmi pacienta 

 Škála agitace – sedace (SAS – viz příloha č. 7) – poukazuje na kvalitu vědomí 

 Vizuální analogová škála bolesti (VAS – viz příloha č. 8) – hodnotíme při přítomnosti 

bolesti, pokud bolest pacient má, vyjádří na stupnici od 0 do 4 (0 = žádná bolest, 4 = 

bolest nesnesitelná) 
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 Škála GDS (škála celkové deteriorace dle Reisberga – GlobalDeteriorationScale) – pro 

klienty s Alzheimerovou nebo jinou demencí jsou libovolnou složkou a doplňkem při 

získávání komplexních informací o pacientovi 

 MMSE (Mini MentalStateExamination) – (viz příloha č.1) - nepovinná složka 

dokumentace – POZOR! MMSE provedený hned při přijetí bývá výrazně zkreslený, 

nutno provést až po několika dnech hospitalizace – pro objektivitu. 

 Škála deprese pro geriatrické pacienty – Geriatricdepressionscale (dle Yesavage) – dle 

aktuální potřeby pacienta (viz příloha č.9) – nepovinná složka dokumentace 

 

13.8  Poruchy spánku 

Seniory tíží různé problémy při spánku. Ať je to špatné usínání, časté buzení nebo velmi 

brzké vstávání, a spaní přes den. Někteří senioři přiznávají „celonoční nespavost“. Deficit 

spánku má za následek nedobrou fyzickou kondici (slabost), psychickou labilitu a senzitivitu. 

Je vhodné pátrat po příčinách. Mohou být opět triviální, nicméně pro seniora velmi důležité, 

např.: obava o životního partnera, který zůstal sám doma, obavy o vlastní existenci, 

o domácnost a hospodářství („Co se mnou bude?“, „Kdy mě pustí domů?“). Obecně platí, že 

čím méně je senior pohyblivý, tím aktuálnější je pro něho problém se spánkem. Senioři jsou 

velmi citliví na změnu prostředí, a tedy dlouholetou zkušeností se prokázalo, že v cizím 

prostředí (zejména pak první noc hospitalizace) mohou hypnotika způsobovat opačné účinky: 

dezorientaci, neklid, halucinace, bludy. 

 

13.9  Specifika edukace 

Na počátku jakékoliv edukace je stanovit si cíle edukace, a zvážit možné způsoby. 

Ať už edukujeme seniora o čemkoli (pohybový režim, prevence pádu, signalizační zařízení, 

vzniku bolesti, jeho právech, provozním řádu oddělení) – je třeba mimo jiné mít dostatek 

časového prostoru, přizpůsobit projev pacientovi a jeho handicapům (nedoslýchavost, 

slabozrakost, alterace kognitivních funkcí)  - je třeba klást důraz na srozumitelnost 

a jednoduchost sdělení, ověřit si, zda pacient sdělení pochopil. V našich podmínkách je 

základem vždy zajistit v dosahu signalizaci. Při edukaci u seniorů je běžným jevem nutnost 

opakování edukovaného tématu.  

Do edukace je vhodné zahrnout i pečovatele, který zajišťuje péči o seniora v domácích 

podmínkách. K pochopení při vysvětlování daného tématu mohou pomoci edukační materiály 

s obrázky a jednoduchým popisem.  
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13.10  Intenzivní péče o seniora  

Vzhledem ke sníženým rezervám díky involuci kardiovaskulárního systému (chlopenní vady, 

snížená ejekční frakce levé komory) nelze mnohdy v akutním stavu pacienta – seniora podat 

infuzní léčbu rychle tak, jak je tomu zvykem u pacienta v produktivním věku. Srdce rychle 

dodaný objem nemusí zvládnout účinně rychle přečerpat bez větších problémů a může tímto 

dojít velmi rychle k srdečnímu selhávání. Podobně tomu je i u podávání transfuzních 

přípravků. U pacientů se zhoršenou přečerpávací funkcí srdce je nutné zvýšené opatrnosti 

a pomalé podání transfuze. Při větší tekutinové náloži je třeba také sledovat diurézu pacienta, 

tzn. množství moče za určitou časovou jednotku, určenou lékařem. Sledování bilance tekutin 

(tj. výsledný poměr mezi příjmem a výdejem tekutin u seniora) je nedílnou součástí intenzivní 

péče o seniora a sleduje se na JIP geriatrické téměř u všech pacientů. U pacientů, kteří nejsou 

v kritickém stavu a mají  vysokýstupeň soběstačnosti je ukazatelem bilance tekutin pravidelně 

sledovaná tělesná hmotnost.  

U pravidelné léčby diuretiky je nutno u seniora také sledovat jak bilanci tekutin, a také krevní 

tlak. V případě, že bilance tekutin je u pacienta výrazně negativní, pacient má sklon 

k hypotenzi, je podávání diuretik po dohodě s lékařem kontraindikováno.  

 

13.11  Zajištění pacienta a návaznosti péče před propuštěním 

Na snadě je řešení konkrétních otázek konkrétní problematiky seniora, např: 

 Osoba zajišťující podávání léků, aplikaci inzulínu (nácvik, edukace rodinných 

příslušníků, žádost domácí péče) 

 Kdo zajistí převaz a kontrolu chronického defektu, a jaký použít krycí materiál 

 Zajištění adekvátních kompenzačních pomůcek, jak je získat, úprava bytových 

podmínek, příprava domácnosti 

 Hodnocení schopnosti a míry sebepéče pacienta 

 Edukovanostpacienta, aby věděl, v jakých případech se může na koho obrátit 

 Edukovanost pečujících o rizicích a možných následcích imobilizace, prevenci 

komplikací, eventuálně rizika léčby 

 Potřeba rehabilitace, pohybu, aktivizace 

 Zajištění speciálních pomůcek (signalizační zařízení v případě nouze, mobilní telefon) 

 Možnosti finanční podpory, osobní asistence, event. možnost denních stacionářů 

s programy 
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 Návaznost péče, pečlivé zajištění všech parametrů  

V průběhu i na konci každého procesu péče o seniora je snaha o maximální kvalitu života. 

  



53 

III. Empirická část 

1  Vymezení struktury empirické části 

Struktura empirické části obsahuje představení a obeznámení s Fakultní nemocnicí jako 

velikou organizací, v druhé části bych se chtěla věnovat porovnání nasbíraných dat, konkrétně  

zoddělení  JIP geriatrické, a JIP metabolické a JIP kardiologické. Jsou to jednotky intenzivní 

péče interního charakteru na Klinice gerontologické a metabolické, a I. Interni klinice, které 

jsem se rozhodla porovnat, Předchozí myšlenku jsem konzultovala se středním 

managementem, v této oblasti neměl žádných námitek a dostala jsem v případě potřeby plnou 

podporu při provádění výzkumných šetření.  

 

2  Stručná charakteristika Fakultní nemocnice Hradec Králové 

„Fakultní nemocnice je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením. Poskytuje 

potřebnou základní, specializovanou a vysoce specializovanou léčebnou a diagnostickou péči, 

jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření. Její odborná pracoviště tvoří výukové 

základny pro lékařské, farmaceutické a jiné fakulty pro další vzdělávání lékařů, farmaceutů, 

nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví. 

Mimo jiné také umožňuje odborné praktické vyučování středních a vyšších škol, provádí 

kvalifikační kurzy k získání způsobilosti k výkonu povolání nižších a pomocných 

zdravotnických pracovníků, provádí praktickou výuku pro specializační vzdělávání 

nelékařských zdravotnických pracovníků na akreditovaných pracovištích.“ (Organizační řád, 

2009) 

„Fakultní nemocnice má dohromady celkem asi 40 klinik, ústavů a samostatných oddělení. 

Ročně je zde hospitalizováno přes 40 tisíc pacientů na 1500 lůžkách jednotlivých klinik 

a z toho je 40% operováno. Počtem zaměstnanců 4171, z toho asi 570 lékařů a 1894 

nelékařských zdravotnických pracovníků je jedním z největších zaměstnavatelů 

v Královéhradeckém kraji. Od listopadu roku 2008 je akreditovaným zdravotnickými 

zařízením.“ (Fakultní nemocnice, internetové stránky www.fnhk.cz). 

 

2.1  III. Interní Klinika gerontologická a metabolická 

„V historii klinických pracovišť se zaměřením na geriatrii a akutní péči v geriatrii při 

Lékařské fakultě v Hradci Králové, Univerzitě Karlově v Praze vznikla jako jedna z prvních 

v naší republice v roce 1990 pod vedením prof. Zdeňka Zadáka. 
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Je jednou z největších klinik ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Na této klinice pracuje 

na 200 zaměstnanců včetně pomocného personálu a technicko-hospodářských pracovníků. Je 

povahou interní klinikou, která poskytuje ambulantní a ústavní léčebnou péči se zvláštním 

zaměřením  na: 

 Akutní diagnostiku a léčbu nemocných s poruchami metabolismu a výživy 

 Intenzivní metabolickou péči 

 Péči o kriticky nemocné s interními diagnózami a interními komplikacemi 

chirurgických a traumatologických onemocnění 

 Zajištění nemocných vyžadující parenterální a enterální výživu, zejména 

v komplikovaných situacích 

 Speciální diagnostiku a terapii chorob látkové výměny a výživy (diabetologie, 

obezitologie, poruchy metabolismu lipidů 

 Diagnostiku a léčbu akutních stavů ve stáří 

 Diagnostiku a léčbu interních onemocnění se zvláštním zaměřením na interní choroby 

ve stáří a problematiku předčasného stárnutí 

 Diagnostiku a léčbu onemocnění ledvin včetně léčby akutního i chronického selhání 

ledvin hemodialýzou, peritoneální dialýzou a kontinuálními metodami  

 Sledování a léčbu nemocných po transplantaci ledviny 

 Léčbu plazmaferézou a další eliminační metody 

 Léčbu nemocných s intoxikacemi vyžadujících použití eliminačních metod 

(hemoperfuze, hemodialýza)“ (Fakultní nemocnice, internetové stránky www.fnhk.cz) 

„Kliniku tvoří dvě jednotky intenzivní péče, interní a geriatrické a čtyři standardní lůžková 

oddělení – metabolické, nefrologické, geriatrické a diabetologické. Součástí kliniky je 

hemodialyzační středisko a je odbornou a technickou základnou pro mezioborové 

diabetologické centrum.“ (Fakultní nemocnice, internetové stránky www.fnhk.cz) 

„Klinika má všeobecné ambulance a specializované poradny vyplývající z odborného profilu 

kliniky. Je základnou subkatedry diabetologie, nefrologie a geriatrie pro postgraduální 

vzdělávání a základnou pro doškolování a specializaci lékařů a sester v metabolismu, výživě 

a intenzivní péči. Účastní se pregraduální výuky podle plánu lékařské fakulty a samostatně 

zajišťuje postgraduální výuku ve výše uvedených oborech.  

Klinika je základnou pro klinický výzkum zaměřený na metabolismus, klinickou výživu, 

gerontologii, intenzivní péči, diabetologii a nefrologii.“ 
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(Fakultní nemocnice, internetové stránky www.fnhk.cz) 

 

2.2  Představení I. Interní kardiologické kliniky 

„Současná činnost I. Interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové 

navazuje na kardiologickou školu, jejíž počátky se datují již od poloviny 40.let minulého 

století.  

Klinika poskytuje komplexní péči o nemocné s kardiovaskulárními chorobami a je součástí 

Kardiovaskulárního centra Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

Vedle klinické práce je hlavní a nedílnou náplní pregraduální výuka v rámci Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Hradci Králové a je řešena i celá řada vědeckovýzkumných projektů.  

Na klinice pracuje celkem 150 zaměstnanců včetně pomocného zdravotnického personálu 

a administrativních pracovnic. 

V oblasti akutní kardiologie má klinika dvě stanice po deseti moderně vybavených lůžkách 

koronární a arytmologické jednotky. Na dvou odděleních akutní kardiologie jsou léčeni 

nemocní z Královéhradeckého kraje s akutními kardiovaskulárními onemocněními. Na 

oddělení akutní kardiologie jsou mimo jiné léčeni s akutním infarktem myokardu, akutním 

srdečním selháním, závažnými arytmiemi, s akutními formami tromboembolické nemoci, 

s akutními cévními příhodami, nemocní po komplikovaných intervenčních výkonech a po 

kardiochirurgických operacích, nemocní vyžadující umělou plicní ventilaci, je prováděna 

kardiostimulace, intraaortální balónková kontrapulzace, eliminační metody, hibernace po 

resuscitaci, k dispozici je primární a záchranná koronární intervence u akutních infarktů 

myokardu, výkony u jiných forem akutních srdečních onemocnění a je využívána 

i katetrizačně zaváděná podpůrná cirkulace. K akutním katetrizačním výkonům jsou nemocní 

přijímáni 24 hodin denně, 365 dní v roce v těsné spolupráci s Oddělením intervenční 

kardiologie a Oddělením elektrofyziologie a kardiostimulace.  

Klinika dále disponuje dvěma klinickými odděleními standardní péče, kde jsou 

hospitalizováni nemocní s kardiologickými onemocněními, kteří nevyžadují pobyt na 

oddělení akutní kardiologie. Na těchto odděleních dále leží nemocní před a po diagnostických 

a léčebných katetrizačních výkonech. Na klinice jsou přítomny ještě oddělení neinvazivní 

kardiologie a angiologie, angiologické oddělení, ambulantní oddělení a oddělení preventivní 

kardiologie, kde se poskytuje superkonsiliární ambulantní péče nemocným se špatně 

korigovatelnou hypertenzí, a dále nemocným diabetikům s kardiovaskulárním onemocněním, 

hypertenzí či hyperlipoproteinémií.“ (Fakultní nemocnice, internetové stránky www.fnhk.cz) 
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2.3  Analýza situace na gerontologické JIP 

Statut jednotky intenzivní péče zaujímá již od roku 1990, kdy na Klinice Gerontologické 

a Metabolické (dále KGM) byla kromě standardního geriatrického oddělení založena také JIP. 

Zakladatelem této JIP byl prof. MUDr. Zdeněk Zadák, který toho času na klinice vykonával 

funkci přednosty kliniky KGM. Vznikla tak JIP s 12-ti lůžky, kde byli přijati pacienti 

převážně staršího věku (více než 78 let), toto kritérium ale tehdy ještě nebylo striktní. Na 

začátku 90. letaž do počátku roku 2000 byl tehdy funkční tzv. systém „rajonizace“, tzn., že 

Královéhradecký kraj byl rozdělen do tří částí, a pacienti s interním onemocněním 

z jednotlivých oblastí byli přijati dle spádu, který byl rozložen mezi I. Interní kliniku, II. 

Interní kliniku a KGM.  

Tehdejší zdravotnický tým se skládal ze čtyř sester sloužících denní směnu a tří sester pro 

obsazení směny noční, k dispozici byla na oddělení monitorovací technika s centrálním 

monitorem na sesterně, a vybavením k rozšířené resuscitaci a umělé plicní ventilaci pacientů. 

Od roku 2007 se situace změnila. Pavilon KGM prošel rekonstrukcí, část metabolická se 

přemístila na nově postavenou budovu a část geriatrická (s diabetologickým oddělením) se do 

zrekonstruovaného pavilonu vracela na 6-tilůžkovou JIP. Ve FN HK probíhala právě změna 

struktury akutních lůžek, a regulace ze strany zdravotních pojišťoven, která na Geriatrické JIP 

omezila dobu, po kterou může pacient senior pobývat na umělé plicní ventilaci na dotyčném 

oddělení, a to na 24 hod. V praxi toto omezení funguje tak, že pacient, který je hospitalizován 

na Geriatrické JIP a vyžaduje umělou plicní ventilaci, je urgentně přeložen na JIP „vyššího 

typu“, kde již počet dnů na umělé plicní ventilaci není limitován. Nejčastěji v tomto směru 

spolupracujeme s lůžkovým oddělením Kliniky Anesteziologie a Resuscitace, I. interní 

klinikou kardioangiologie a Jednotkou Intenzivní Metabolické péče. 

V minulosti byl demografický vývoj jednotlivých věkových skupin vyrovnanější, bylo ale 

k dispozici 12 lůžek pro seniory v akutním stavu a ohrožení života (interního charakteru), 

nyní je stárnutí populace v progresivním vývoji, tzn. seniorů přibývá, tím také nemocných 

seniorů. Prodlužuje se délka života u obou pohlaví a bohužel tým zdravotníků, který má 

bohaté zkušenosti s péčí o seniory v akutním stádiu, již pracuje na 6 lůžkách. Není ani 

vyloučené, že akutní lůžka určená pro seniory, budou jednoho dne zrušena, nebo sloučena 

s jiným oddělením i přes pozitivní ekonomickou bilanci této jednotky. Možná je to 

koneckonců pochopitelné. Je to unikát v České Republice, určitým způsobem něco 

„nadstandardního“ pro seniory, které jsou drsnými ekonomy bráni jako nepřínosná skupina, 

která zatěžuje systém. 
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3  Metodika sběru dat 

Při sbírání dat jsem spolupracovala s administrativními pracovnicemi, které mi daly 

k dispozici část údajů, dále jsem komunikovala s asistentkou z ekonomického odboru 

a s managementem z oddělení financí a analýz. 

Využila jsem ukazatelů popisných, jako např.: 

 Počet lůžek 

 Počet ošetřovacích dnů 

 Obložnost 

 Počet hospitalizovaných pacientů 

A také ukazatelů analytických, např.: 

 Průměrná ošetřovací doba 

 Průměrný denní stav lůžek 

 

3.1  Vlastní porovnání dat 

Při porovnávání a sbírání dat jsem použila data a údaje z JIP geriatrické, JIP metabolické a JIP 

kardiologické. Důvod výběru je následující: Jedná se o stejně zaměřené (= interní) JIP, které 

hospitalizují zhruba nejvíce seniorů starších 78 let, za časovou jednotku jeden rok 2012. 
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Graf č.1: Věkové složení hospitalizovaných pacientů za rok 2012 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Podíl seniorů nad 78 let na JIP geriatrické byl většinový; z celkového množství 378 seniorů 

přijatých za rok 2012 bylo 20 pacientů mladších 78 let a 358 pacientů nad 78 let. 

Na JIP metabolické bylo hospitalizováno celkem 643 pacientů, 561 pacientů bylo mladší 78 

let, 82 pacientů bylo nad 78 let. 

Na JIP kardiologické je situace již vyrovnanější; z celkového počtu hospitalizovaných 

pacientů 808 je 483 pacientů mladších 78 let, a 325 pacientů nad 78 let. 

Důvody těchto poměrů jsou následující: 

 Geriatrická JIP má v příjmovém kritériu hospitalizovat pacienty nad 78 let. Pacienti, 

kteří spadali pod tuto věkovou hranici, byli zde hospitalizováni z důvodu momentální 

lůžkové tísně ostatních jednotek intenzivní péče, dále také proto, že došlo k náhlému 

zhoršení zdravotního stavu pacienta na standardním oddělení, kde transport na 

vzdálené ostatní JIP mohl pacienta poškodit a bylo nutné rychle pacientovi zajistit a 

stabilizovat fyziologické funkce. 

 Metabolická jednotka intenzivní péče má nejnižší podíl seniorů proto, že její obsáhlá 

kritéria indikací už zajišťují vysoký počet přijatých pacientů s komplikovanými 

chorobnými procesy. Tudíž se senioři hospitalizují na JIP metabolickou ve chvíli, kdy 

je lůžková kapacita JIP geriatrické vyčerpána. 
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 Důvodem, proč je na JIP kardiologické hospitalizován vysoký počet seniorů je 

indikace. Drtivá většina seniorů přichází do nemocnice s obtížemi, které mají 

kardiovaskulární původ a mnohdy vyžadují promptní intervenci v koronárních cévách 

či zavedení kardiostimulátoru a farmakologickou léčbu arytmií. JIP geriatrická se 

svými 6 lůžky není schopna obsáhnout všechny seniory v akutních stavech 

z Královehradeckého kraje, ani kdyby se jednalo pouze o seniory s kardiálními 

obtížemi. 

 

Graf č.2: Obložnost jednotlivých oddělení 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Obložnost – je ukazatel využití lůžkového fondu v procentech. 

(zdroj: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/obloznost) 

Výpočet obložnostispočívá v následujícím výpočtu:  

1. Sečteme za každý kalendářní den v roce aktuální počty klientů (tzv. denní stavy) 

2. Výsledek vydělíme počtem dnů v roce (365) a získali jsme průměrný denní počet klientů 

(pacientů) 

3. Průměrný denní počet klientů dělíme počtem lůžek celkem 

4. Výsledek násobíme 100 

5. Výsledné číslo je odpovídající hodnota pro průměrnou roční obložnost v %. (zdroj: 

http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/1379/manual-k-vyplnovani-2010.doc) 
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Příklad provedení v praxi: 

Součet denní evidenčních stavů na JIP geriatrické: 1962 

 1962 5,3 

--------- =  5,3  (= průměrný denní počet klientů)        -------- = 0,8833 x 100 = 88,33% 

   365  6 

Výsledkem tedy je, že JIP geriatrická má obložnost za rok 2012 88,33 %, JIP metabolická 

88,69%  a JIP kardiologická 91,21%. 

Důvodem skutečnosti, že má JIP geriatrická v porovnání s ostatními JIP nejnižší obložnost 

bude pravděpodobně vnitřní politika oddělení, kde je zvykem při naplnění lůžkové kapacity 

ihned přeložit pacienty, kteří již nejsou v bezprostředním ohrožení zdravotního stavu, na 

standardní geriatrické oddělení kliniky KGM.  To pak umožňuje přijímat pacienty z „terénu“ 

a minimalizuje se zátěž ostatních JIP.  Doba, kdy se uvolní lůžková kapacita a připraví se 

lůžko na přijetí dalšího pacienta může ve výsledcích obložnosti hodnotu ovlivnit negativně. 

Dalším negativním vlivem na obložnost lůžek je skutečnost, že pacient, vyžadující zvláštní 

režim zvýšeného hygienického režimu (např. Rotaviry, Klebsiellapneumoniae ESBL 

pozitivní, MRSA, pacienti s endokarditidou, aj.) se mohou nacházet na dvoulůžkovém pokoji, 

kdy je nutné „separovat“ celý pokoj, kde zůstane pacient sám a až do ukončení hospitalizace 

nesmí být žádný další pacient na tento pokoj přijat. Po opuštění lůžka pacientem a ukončení 

hospitalizace na JIP je pokoj řádně dezinfikován dle vnitřních předpisů. Takový dezinfekční 

proces má několik kroků a mnohdy trvá i 1 – 2 dny. Tím se opět zhorší bilance obložnosti na 

oddělení, což je neovlivnitelný aspekt.  
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Graf č. 3: Pohyb pacientů na JIP geriatrické 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Z grafu č. 3 lze zjistit, že z celkového počtu 358 klientů nejvíce pacientů (187) z geriatrické 

JIP směřovalo k doléčení na stanici stejné kliniky, kde byly ještě dořešeny terapeutická 

nastavení a pozorování pacientových reakcí např. na změnu farmakoterapie, sledování hladin 

v  mineralogramu, doplňkové rehydratační či nutriční terapii, aj. Do ambulantní péče bylo 

propuštěno 97 seniorů, na jinou kliniku bylo přeloženo 13 pacientů, do LDN bylo přeloženo 

27 seniorů a 5 seniorů bylo přeloženo do jiného zdravotnického zařízení. 29 pacientů zemřelo, 

z toho 6 pacientů mělo vystaven poukaz na pitvu.  
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Graf č. 4: Pohyb pacientů nad 78 let na JIP metabolické  

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Graf č. 4 znázorňuje, že nejvíce pacientů (32) z celkového počtu hospitalizovaných seniorů 

82, bylo přeloženo na stanici stejné kliniky, což je téměř vždy JIP geriatrická, kde pacient 

ještě prodělává intenzivní rekonvalescenci a je nutné sledovat jeho fyziologické funkce, i 

přesto, že se zdají být stabilizované. Na JIP metabolické je vzhledem k celkovému počtu 

přijatých seniorů poměrně velký počet úmrtí, a to 21 pacientů, což by odpovídalo téměř 

každému čtvrtému seniorovi. Důvod vysvětlení tak na první pohled hrozivé statistiky je, že 

jakožto JIP „vyššího typu“ jsou pacienti mnohdy přijati už v tak špatném stavu a senioři, kteří 

již nemají dobré kompenzační mechanismy, jejich funkční rezervy jsou velmi rychle 

vyčerpány a pacient i přes veškeré úsilí zdravotnického týmu umírá. Z počtu 21 bylo 

vystaveno 17 poukazů na pitvu pro zemřelé. Dále bylo 11 pacientů přeloženo na jinou kliniku, 

6 seniorů přeloženo do LDN, 11 do jiného zdravotnického zařízení, a jen jeden byl propuštěn 

do ambulantní péče.  
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Graf č. 5: Pohyb pacientů starších 78 let na JIP kardiologické 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Zde většina seniorů (195) z celkového počtu 325 přijatých seniorů za rok 2012 byla přeložena 

na stanici stejné kliniky (standardního oddělení), 22 pacientů bylo propuštěno do ambulantní 

péče a 53 bylo přeloženo na jinou kliniku. Do LDN bylo přeloženo 13 pacientů a do jiného 

zdravotnického zařízení 23 seniorů. Předčasně ukončená hospitalizace je zaznamenána u 

jednoho pacienta a 18 pacientů zemřelo (6 z nich mělo vystaven poukaz na pitvu). 

 

Graf č. 6: Průměrná ošetřovací doba seniorů nad 78 let na jednotlivých odděleních 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Z grafu č. 6 vyplývá, že JIP geriatrická (modrá barva) má poměrně stejně dlouhou ošetřovací 

dobu u pacientů, ať propuštěných do ambulantní péče (5,1), nebo při přeložení na jinou 

kliniku (4,8), přeložení do LDN (5,1 ošetřovacího dne). Na JIP metabolické je sice doba k 

propuštění do ambulantní péče delší (6,3 dne), ale jedná se jen o jednoho pacienta, což 

částečně snižuje vypovídající hodnotu. Pacienti na JIP metabolické, kteří jsou přeloženi na 

jinou kliniku mají velice krátkou ošetřovací dobu (2,9 dne). Tento fakt je zřejmě ovlivněn 

včasnou diagnostikou nebo rychlými komplikacemi chorobných stavů a onemocnění, která 

vyžadují jinou specializovanou péči. Pacienti, kteří po hospitalizaci byli přeloženi do LDN, 

mají průměrnou ošetřovací dobu 4 dny. Na JIP kardiologické jsou výsledky na ošetřovací 

dobu nejlepší. Pacienti před propuštěním do ambulantní péče byli na JIP hospitalizováni 

v průměru 4,8 dne, přeložení na jinou kliniku 3,4 dne, a pacienti, které následně byli 

převezeni do LDN měli ošetřovací dobu stejnou jako na JIP geriatrické (5,1 dne). 

 

Graf č.7: Průměrná ošetřovací doba seniorů II. 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Graf č. 7 ukazuje, jaká byla průměrná ošetřovací doba u seniorů, pokud byli přeloženi do 

jiného zdravotnického zařízení (mimo FN HK) – sem lze zahrnout překlad do jiné nemocnice 

mimo Hradec Králové (tzv. „mimospádoví pacienti), eventuálně propuštění do domovů 

důchodců. 

Druhou nejkratší ošetřovací dobu má JIP geriatrická (2,8) která z důvodu nízkého počtu lůžek, 

kdy mimospádoví pacienti jsou ošetřeni, stabilizováni a teprve až ve chvíli, kdy je jejich stav 
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stabilizován, jsou překládáni do jiných nemocnic (nejčastěji např. Nový Bydžov, Náchod,  

Jičín, Hořice v Podkrkonoší, Trutnov, Pardubice, aj.).  

Podobně dlouhou, ale nejkratší ošetřovací dobu má JIP kardiologická, která z povahy diagnóz 

je schopna ošetřovací dobu průměrně zajistit na 2,4 dne, a výrazně delší je ošetřovací doba na 

JIP metabolické, kde je to v průměru hodnota 8,3 ošetřovacího dne. 

V případě úmrtí je JIP geriatrická v počtu ošetřovacích dnů nejnižší (6), JIP metabolická 

nejvyšší - 10,3 dny a JIP kardiologická 8,2 dny. Nabízí se otázka, zda je delší ošetřovací doba 

podmíněná možností poskytovat na JIP metabolické i kardiologické vysoce specializovanou 

péči, zda je na místě myslet více na etickou a také na ekonomickou stránku tohoto faktu.  

Situace, kdy byli pacienti přeloženi na stanici stejné kliniky, je jedna z nejčastějších. Na JIP 

geriatrické to byly 4,8 dnů, na JIP metabolické to bylo 11,1 dne a JIP kardiologické 4,7 dne. 

Velký rozdíl v ošetřovacích dnech před překladem mezi JIP metabolickou a ostatními dvěma 

JIP je daný náročností diagnóz na JIP metabolické. 

 

Graf č. 8: Náklady za jeden ošetřovací den I. 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Při propuštění do ambulantní péče se sice ukázalo, že JIP metabolická má nejnižší náklady 

(7677,- Kč), ale jelikož se jednalo o jednoho pacienta, lze předpokládat zhoršení kvality 

vypovídající hodnoty. Druhé nejnižší náklady má JIP geriatrická (10 522,- Kč) a téměř třikrát 

nákladnější je JIP kardiologická (30 949,- Kč).  
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Pacienti, přeložení na jinou kliniku byli „nejdražší“ na JIP kardiologické (24 256,- Kč), druhá 

nejdražší péče před přeložením na jinou kliniku byla na JIP metabolické (16 180,- Kč), 

nejnižší náklady za jeden ošetřovací den bylo zaznamenáno na JIP geriatrické (11 182,- Kč). 

V případě, kdy byl pacient překládán do LDN (většinou z LDN je i přijat) byl opět 

nejnákladnější ošetřovací den na JIP kardiologické (20 478,- Kč), na JIP metabolické to bylo 

14 298,- Kč, nelevnější náklady na péči jsou na JIP geriatrické (2 109,- Kč). 

 

Graf č. 9: Náklady na jeden ošetřovací den II. 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Nákladnost pacientů, kdy byl pacient senior následně přeložen do jiného zdravotnického 

zařízení je nejvyšší na JIP kardiologické (33872,- Kč) a JIP metabolické (33638,- Kč), JIP 

geriatrická má náklady méně než poloviční (11353,- Kč). 

Nákladnost pacientů, kdy nakonec došlo k úmrtí pacienta, byla nejvyšší na Kardiologické JIP 

(45 755,- Kč), pak na JIP metabolické (20 205,- Kč), na JIP geriatrické opět byly náklady na 

jeden ošetřovací den nejnižší (14 456,- Kč). 

Průměrná cena za jeden ošetřovací den u pacientů, kteří pokračovali v hospitalizaci na stanici 

stejné kliniky byla opět nejvyšší na JIP kardiologické (64 111,-), na JIP metabolické to byla 
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částka 16 284,- Kč, na JIP geriatrické to byla opět částka v porovnání s ostatními nejnižší 

(11 242,- Kč). 

Vliv na náklady bych opět viděla v možnosti poskytování vysoce specializované péče, zvláště 

pak na JIP kardiologické, kde je možnost katetrizačních metod – např. koronární intervence, 

perkutánní transluminární angioplastiky, implantace kardiostimulátoru velmi nákladná, 

nicméně život zachraňující a také ve většině případů zlepšující kvalitu života. 

 

Graf č. 11: Komplikace na JIP geriatrické  

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Dekubity, pády a katétrové sepse patří mezi ukazatele kvality péče.  Na JIP geriatrické za rok 

2012 bylo z celkového počtu 378 přijatých seniorů 1 hlášení pádu pacienta, výskyt katétrové 

sepse (centrální žilní kanyla) u 3 hospitalizovaných seniorů, a celkem 51 seniorů 

mělo dekubity. (Podrobnější graf o dekubitech viz níže – Graf č. 14) 
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Graf č. 12:  Komplikace na JIP metabolické  

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Z celkového počtu 86 seniorů bylo pouhých 7 pacientů bez jakýchkoliv komplikací, byly 

hlášeny 2 nežádoucí události pádů, výskyt katétrových sepsí u 15 hospitalizovaných 

a dekubity mělo 62 seniorů z celkového počtu 86 (!). 

 

Graf č. 13: Komplikace na JIP kardiologické 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Na JIP kardiologické byla situace dosti odlišná; z celkového počtu přijatých 325 seniorů 

utrpěli 2 pacienti pád, v 8 případech byl výskyt katétrové sepse a 71 pacientů mělo dekubity. 

Bez komplikací bylo hospitalizováno 244 seniorů. 

 

Graf č. 14: Dekubity 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Dekubity vzniklé na JIP geriatrické byly evidovány jen ve dvou případech, u 31 pacientů 

s dekubity došlo ke zlepšení stupně dekubitu či částečnému zhojení, 9 pacientů s dekubity 

zemřelo a k úplnému zhojení došlo u 22 pacientů z celkového počtu 64 seniorů s dekubity. 

Dekubity vzniklé na JIP metabolické byly evidovány v 15 případech, u 17 pacientů bylo 

zaznamenáno zlepšení stupně dekubitu, 13 pacientů, kteří měli dekubit zemřelo, u 6 pacientů 

došlo k úplnému zhojení z celkového počtu 51 seniorů s dekubity. 

Na JIP kardiologické vznikly dekubity u 4 pacientů, 40 pacientům se dekubity podařilo zhojit 

částečně nebo zlepšit stupeň dekubitu, 11 pacientů, kteří měli dekubity zemřelo, u 16 pacientů 

se podařilo úplné zhojení dekubitu z celkového počtu 71 přijatých seniorů s dekubity. 

  



70 

IV.  Závěr   

Tato práce měla za cíl poukázat na to, že „když dva dělají totéž, není to totéž“. Jsem si jista, 

že výsledky mluví za vše. Mým velmi neskromným přáním je mít „jednoho dne“ alespoň 

v každé Fakultní nemocnici jednu geriatrickou jednotku intenzivní péče a mít ji obsazenou 

minimálně tak zaujatým personálem, milující svou práci, jako jsou mé kolegyně v čele se 

staniční sestrou Jitkou Pánkovou, na které jsem nesmírně pyšná. Ačkoli jsem se neúčastnila 

tohoto vývoje jako staniční či vrchní sestra, ale pouze jako „řadová“ sestra, stihla jsem 

sledovat, jak se to všechno, co dnes existuje, vyvíjelo. Velmi si vážím toho, že jsem u toho 

mohla být.  

„Prioritou funkčního zdraví ve stáří je geriatrická křehkost, geriatrické syndromy a změna 

potenciálu zdraví, proto by těmto pojmům a problémům laická a zdravotnická veřejnost měla 

dobře rozumět a věnovat jim prioritní pozornost. 

Ke klíčovým postupům patří komplexní geriatrické hodnocení, akutní geriatrické 

nízkonákladové intervence s dramatickým významem pro křehké geriatrické pacienty: časná 

rehabilitace, eliminace omezovacích postupů, zajištění výživy, hydratace, pohybu, časné 

nasazení účelné farmakoterapie. Stejně důležitá jako seniorská práva je i seniorská 

zodpovědnost – společenská i za sebe sama.“ (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012) 

Nejen, že populace stárne, a problémy seniorů nás budou obklopovat čím dál častěji, z více 

stran, více oborů, ale je také nutno pomýšlet na to, že starými se staneme jednou všichni a čím 

více nyní (my, kteří se věnujeme problematice v geriatrii) propracujeme zkoumání potřeb 

a problému seniorů včetně jejich pomoci, tím lépe se jednou bude ve stáří dařit nám. 

Připravení dobré živné půdy pro další stárnoucí generace je neocenitelným pokladem, na 

kterém je třeba pracovat a rozvíjet. 
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