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ABSTRAKT 

 

Jméno: Bc. Štěpánka Táborská 

Vedoucí práce: Bc. Bc. Zuzana Rodová 

Oponent práce: 

 

Název bakalářské práce: Bazální stimulace v ergoterapii 

 

Abstrakt 

Cíl práce: Cílem mé práce je prostudování stávající literatury a zjistit, zda existuje 

evidence, která by dokazovala efektivitu bazální stimulace. 

Metoda: V teoretické části se zaměřuji na hledání a studium literatury, která by 

hodnotila efektivitu bazální stimulace. V praktické části se soustředím na konkrétní dva 

pacienty. Informace o pacientech jsem získala metodou pozorování, nahlížením do 

dokumentace a rozhovorem s rodinou pacienta. Kazuistiky jsem zpracovávala na 

Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pod vedením ergoterapeutky 

Bc. M. Dvořákové. 

Výsledky: Po prostudování literatury jsem zjistila, že výsledkem výzkumu je pozitivní 

naladění pacientů, ale neexistují důkazy, které by potvrzovaly efektivitu bazální 

stimulace.  

Klíčová slova: ergoterapie, bazální stimulace, efektivnost bazální stimulace, 

terapeutická jednotka, kazuistika 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Name of thesis: Basal stimulation in occupational therapy 

 

Aim: The aim of my thesis is to study the existing literature and find out, if there is any 

evidence, which can prove the effectivity of basal stimulation.  

Method: In theoretical part I focus on resources, which evaluate effectivity of basal 

stimulation. In the practical part I work with two patients. I have obtained the detailed 

information about patients by observation, consulting the documentation and 

interviewing with the patients' families. At the Clinic of Anesthesiology and Intensive 

Care Medicine I have worked on the casuistries under the leadership of the therapist Ms. 

Dvořáková. 

Result: Based on studying of the literature, I have found that the result of the research is 

especially the positive attitude of patients, but there is no proof that would confirm the 

effectivity of basal stimulation. 

Key words: occupational therapy, basal stimulation, effectivity of basal stimulation, 

therapeutic unit, casuistry 
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1. ÚVOD 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma bazální stimulace (dále BS) především 

z toho důvodu, že je mi velmi blízké. Poprvé jsem se s tímto konceptem osobně setkala 

před pěti lety, kdy informovanost zdravotnických pracovníků o této problematice 

zdaleka nebyla taková, jaká je dnes. Přesto už tehdy výrazně přispěl k mojí léčbě. Stále 

se setkávám s případy, kdy v různých zdravotnických zařízeních tento koncept neznají. 

Jsem ale přesvědčena, že koncept BS se bude stále rozvíjet a rozšiřovat. 

Koncept BS mohu posoudit ze třech rozdílných úhlů pohledu. Jak jsem se zmínila výše, 

před pár lety se BS stala mým vlastním prožitkem. Po vážné nehodě jsem se ocitla na 

chirurgické jednotce intenzivní péče (JIP) v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde 

jsem dvanáct dní ležela v umělém spánku. Protože je běžné, že u každé aplikace BS je 

rodina součástí terapie, také moje rodina se denně snažila využít prvky BS při mé léčbě. 

Celá rodina je přesvědčena stejně jako já, že aplikací BS přispěla k urychlení a 

zpříjemnění léčby. 

Další mojí zkušeností, tentokrát v roli ergoterapeuta, je aplikace prvků BS na členovi 

rodiny. I v tomto případě jsem se ujistila, že BS má kladný vliv. Můj dědeček po 

infarktu myokardu ležel na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), na JIP a 

nyní na oddělení následné péče (ONP) v Táboře. Několikrát týdně jsem za ním 

docházela a využívala prvky BS. Dědečkovi jsem vylepila fotky rodiny kolem jeho 

lůžka, pustila jsem mu video ze společné rodinné oslavy a dávala jsem mu v malém 

množství pivo, jeho oblíbený nápoj. Nejen to mne motivovalo k přesvědčení, že bych 

chtěla co nejdříve absolvovat základní i nástavbový kurz BS v ošetřovatelské péči. 

Poslední mojí zkušeností, která se týká BS, je hledání odpovědi na mou výzkumnou 

otázku, kde pátrám po evidenci a efektivitě BS. Přestože jsem v minulých letech 

objevila o konceptu BS mnoho pozitivních hodnocení, nepodařilo se mi najít žádný 

výzkum, který by jeho efektivitu potvrzoval. Z tohoto důvodu jsem si za cíl své 

bakalářské práce stanovila prokázání efektivity BS. Rozhodla jsem se, že budu usilovat 

o vyhledání důkazů, které by potvrzovaly účinnost BS. 

V počáteční kapitole popisuji BS, její využití a roli ergoterapeuta. V dalších kapitolách 

teoretické části představuji studie týkající se BS a její účinnosti. Po pročtení literatury 
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jsem se hlavně zaměřila na dánskou kvalifikační práci od Helle Swennigsen, která pro 

mne byla nejzajímavější. 

Na základě informací z teoretické části jsem se rozhodla zpracovat kazuistiky, kdy jsem u 

pacientů používala BS. S kazuistikami čtenáře seznamuji v praktické části práce. Kazuistiky 

jsem zpracovávala na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny na 

Karlově náměstí v Praze. Spolupracovala jsem s ergoterapeutkou tohoto oddělení Bc. 

Michaelou Dvořákovou, která mne seznámila s místním pracovištěm a umožnila mi zde 

kazuistiky zpracovat. 
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2. ERGOTERAPIE 

„Ergoterapie je profese, která čerpá jak z lékařských, tak sociálních věd. Zaměřuje se 

na přirozenost, rovnováhu, formy a kontext zaměstnávání v životě jedince.“  

(Jelínková J. et al., 2009, s. 13) 

Ergoterapie je disciplína, která spadá do oboru ucelené rehabilitace. Jako terapeutický 

prostředek používá postupy a činnosti, které podporují obnovení postižených funkcí. 

Usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných 

denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s 

různým typem postižení. Podporuje maximální účast jedince v běžném životě, přičemž 

zcela uznává jeho osobnost a možnosti. Cílem ergoterapie je dosažení maximálně 

možné soběstačnosti, nezávislosti, začlenění do společnosti a zvýšení hodnoty života 

jedince. Nejdůležitějším terapeutickým nástrojem v ergoterapii je smysluplná činnost či 

zaměstnávání. Tyto dva prostředky pomáhají k obnově postižených funkcí (ČAE, 

2008). 

2.1. Ergoterapie na intenzivním oddělení 

Lippertová-Grünerová (2005) uvádí jako hlavní ergoterapeutické úkoly 

senzomotorickou funkční terapii (terapie hemiplegie - Bobath koncept, Affolterova 

metoda, trénink jemné a hrubé motoriky, trénink grafomotoriky, trénink koordinace, 

zajištění a individuální úpravu pomůcek), trénink kognitivních funkcí (pozornost, 

koncentrace, paměť, psychomotorické tempo), trénink všedních denních činností 

(osobní hygiena, oblékání, jídlo, pití, trénink orientace, fungování v domácnosti) a 

trénink v domácím prostředí (návštěva domácího prostředí terapeutem, poradenství). 

Cílem rehabilitace na intenzivním oddělení je podpora spontánního uzdravení, prevence 

raných a pozdních komplikací, intenzivní využití možnosti regenerace a mozkové 

plasticity. Začáteční ošetřovatelská rehabilitace zahrnuje správné polohování, rychlou 

mobilizaci, prevenci kontraktur, pneumonií, dekubitů a trombóz a rovněž terapii 

inkontinence a poruch polykání. Ergoterapie patří mezi hlavní terapeutické disciplíny, 

které zahajují včasnou rehabilitaci na intenzivním oddělení. Včasná rehabilitace 

vyžaduje tři až čtyři hodiny účelné terapie denně. Všechny terapeutické obory vzájemně 

spolupracují a terapii mnohokrát vykonává i několik terapeutů společně (Lippertová-

Grünerová M., 2009). 

http://www.ergoterapie.org/Page.aspx?PageID=1
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Jedním z konceptů, který ergoterapeut využívá na intenzivní péči, je i BS. Dá se říci, že 

koncept BS je ve fázi svého vývoje, ale je rozhodně součástí ergoterapie a mezi 

ergoterapeuty oblíbenou metodou. Konceptem BS se zabývají podrobně následující 

kapitoly.   
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3. BAZÁLNÍ STIMULACE 

BS je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který podporuje vnímání, 

komunikaci a pohybové schopnosti jedince. Je to komunikační a interakční pojem, který 

je nasměrovaný na všechny oblasti lidských potřeb. Vychází z přesvědčení, že každý 

člověk jakkoli postižený, je schopen vnímat (Friedlová K., 2011). 

3.1. Vznik konceptu bazální stimulace 

Friedlová (2007) v jedné ze svých knih uvádí, že autorem konceptu BS je profesor dr. 

Andreas Fröhlich. Tento speciální pedagog, jenž pracoval od roku 1970 

v Rehabilitačním centru Westfalz/Landstuhla, se zaobíral dětmi, u kterých byly 

diagnostikovány těžké změny v oblasti tělesné i duševní. Během pětiletého vědeckého 

projektu v rámci doktorandského studia vypracoval koncept BS. Do ošetřovatelské péče 

přenesla koncept BS v 80. letech 20. století prof. Christel Bienstein, která byla původně 

zdravotní sestra. Christel Bienstein se společně s prof. A. Fröhlichem od poloviny 

osmdesátých let zaměřila na problematiku ošetřovatelské péče věnované jedincům, 

jejichž schopnost vnímání, komunikace a pohybu byla silně omezena a změněna.  

Podle Friedlové (2009) patří BS v zemích Evropské unie k nejpopulárnějším konceptům 

v ošetřovatelství. Tento koncept je v období zavádění a jeho realizace do praxe. 

V České republice lektorovala první základní kurz Karolína Friedlová v lednu roku 

2003. Kurz probíhal na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od té doby 

proběhlo mnoho dalších základních, ale také nástavbových kurzů, kterými prošli 

ergoterapeuti, fyzioterapeuti, lékaři, logopedové, učitelky ze zdravotnických škol, ale 

také rodinní příslušníci a pečovatelé. 

Aby byla garantována kvalita spuštění konceptu do praxe, byl v roce 2005 zřízen v 

České republice Institut Bazální stimulace. Institut pořádá základní a nástavbové kurzy 

týkající se tohoto konceptu. Chystaným zlepšením budou rozšiřující a prohlubující 

semináře, rovněž semináře konceptu E. Böhma a supervize pro pracoviště užívající 

koncept BS (Friedlová K., 2011). 

3.2. Pojetí konceptu 

Myšlenkou konceptu BS je nezbytnost holistického vnímání jedince. V ošetřovatelské 

péči podporuje člověka, který má jak krátkodobé tak dlouhodobé omezení 

v komunikaci, vnímání a pohybu. BS vychází z individuální organizované péče na 
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základě biografické anamnézy pacienta. Druhým podstatným pilířem je integrace rodiny 

pacienta do jeho péče. Propojením těchto faktorů zajišťujeme neustálý přísun podnětů 

z pacientova vlastního organizmu a také z jeho okolního světa. Podporujeme tak rozvoj 

individuální identity pacienta, umožnění orientace na svém těle a pacientovu 

komunikaci (Friedlová K., 2011).  

Obrázek č. 1: Současné pojetí ošetřovatelské péče 

  

Zdroj: (Friedlová K., Skriptum pro certifikovaný základní kurz Bazální stimulace) 

 

3.3. Využití bazální stimulace v intenzivní péči 

Ne vždy je verbální komunikace s pacienty na intenzivní péči možná. Pacienti většinou 

trpí nejrůznějšími formami poruch vědomí až bezvědomím. U těchto pacientů je vhodné 

použít právě BS. Pro ošetřující je obtížné, když pacient nevykazuje žádné reakce 

(koma), přičemž tento stav může znamenat určitou formu chování. BS užívá mnoho 

individuálních technik a tréninkových programů, kterými u pacienta docílí stimulace 

somatické, taktilně-haptické, vestibulární, vibrační, orální, optické, olfaktorické a 

auditivní. Všechny tyto stimulační zásahy se odvíjejí od perfektní znalosti biografie 

pacienta. V tomto případě se myslí biografická anamnéza, která shromažduje návyky 

http://www.bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php
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pacienta. Ošetřující usilují o vhodný pokus přizpůsobit se životní situaci 

znevýhodněného a poskytnout mu v jeho aktuální životní situaci vhodné stimuly 

(Zacharová E., 2012). 

3.3.1. Komunikace v ošetřovatelské péči v konceptu bazální stimulace 

Friedlová (2009) popisuje tělesný a duševní život člověka jako proces, který záleží na 

výživě, péči a na vzájemném působení: 

 pohybu, 

 vnímání, 

 komunikace, 

 a sociálního prostředí. 

Pohybovat a komunikovat se člověk učí zásluhou schopnosti vnímat. Pohyb, vnímání a 

komunikace jsou ve vzájemné interakci. Vnímání umožňuje pohyb a naopak 

komunikace je zprostředkována díky pohybu a vnímání (Friedlová K., 2007). 

3.4. Prvky konceptu bazální stimulace 

Jednotlivé prvky BS se určují dle vývoje vnímání v embryonální fázi. Nejprve se vyvíjí 

vnímání našeho těla (somatické vnímání), které nám poskytuje vjemy z povrchu těla a 

z vnitřního prostředí organismu. Základní formou stimulace je dotek. Stimulace 

intenzivního doteku se dá dosáhnout žínkou nebo ručníkem. Pohybem žínky dáváme 

pacientovi informace o hranicích, velikosti a tvaru jeho těla. Somatickou stimulaci lze 

upotřebit např. při koupeli. Podle pacientova stavu v danou chvíli ošetřující zvolí 

nejvhodnější techniku koupele (Friedlová K., 2003). 

Friedlová (2007) rozděluje somatickou stimulaci následovně: 

1. zklidňující somatická stimulace (celková zklidňující koupel), 

2. povzbuzující somatická stimulace (celková povzbuzující koupel), 

3. neurofyziologická somatická stimulace (neurofyziologická koupel), 

4. rozvíjející somatická stimulace (rozvíjející koupel), 

5. diametrální somatická stimulace (diametrální koupel), 

6. polohování: a. mumie, 

                        b. hnízdo, 

http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/psychosocialni-pristup-k-pacientum-na-jip-467715
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                        c. mikropolohování, 

7. masáž stimulující dýchání, 

8. kontaktní dýchání, kontaktní dýchání s vibrací. 

Dále nám BS umožňuje vnímání chvění (vibrační vnímání), které nás informuje o 

intenzitě vibrací (např. skákání, běh, vibrace při mluvení). Cílem stimulace je pocítit své 

tělo, jeho vnitřní stabilitu a tělesné hranice. BS také zajišťuje vnímání rovnováhy 

(vestibulární vnímání), která nám dává informaci o změně polohy těla. Tyto tři typy 

vnímání (somatické, vibrační, vestibulární) primárně ztvárňují u člověka dojem bezpečí.  

V pozdější embryonální fázi se vyvíjí vnímání vibrací, které jsou rytmické (auditivně-

rytmické vnímání). Ve fetální fázi prenatálního vývoje cumlá plod vlastní palec a 

polyká plodovou vodu (orální stimulace). Až po narození se připojuje možnost cítit 

(olfaktorické vnímání). Vůně mohou navodit u člověka velice kladné vzpomínky, ale 

též úlek a obavu. Vjem sluchový (auditivní vnímání), schopnost hmatu, úchopu (taktilně 

haptické vnímání) a zraku (optické vnímání) se vyvíjí v poslední embryonální fázi. Tyto 

smysly dovolují člověku, pokud jsou neporušené, poznat sebe a své okolí (Friedlová K., 

2003). 

3.4.1. Význam doteků v ošetřovatelské péči 

Podle Friedlové (2009) je dotek základní verze somatické stimulace. Je to přirozená 

forma komunikace beze slov. Dotýkat se je primární lidská schopnost. Člověk si 

dotekem může opatřit velké množství podnětů a také komunikovat se svým okolním 

prostředím. Doteky ošetřujících by měly být zřetelné a cíleně promyšlené, aby 

nevyvolávaly u pacienta pocity nejistoty a ohrožení. Koncept BS klade značnou 

pozornost na kvalitu doteku, který poskytuje multidisciplinární tým. Koncept pomocí 

doteků využívá příležitosti působit v těchto technikách: 

 metody polohování, 

 rehabilitační cvičení, 

 masážní techniky, 

 podpora při pohybu a korekce polohy, 

 celková koupel (somatická stimulace). 

Neočekávané a necílené dotknutí může u pacienta způsobit dojem nejistoty a strachu. 

Informace o doteku vnímají pacienti pomocí různých smyslových orgánů, proto se 
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neočekávané příchozí informace mohou leknout. Je tedy vhodné dát pacientovi najevo, 

kdy začíná a kdy končí naše přítomnost. Tato informace se dává najevo pomocí tzv. 

iniciálního doteku. Vyhovující dotek je např. na rameno či paži. Iniciální dotek by měl 

být podpořen také verbálně a měli by ho respektovat všichni, kteří přijdou s pacientem 

do kontaktu (Friedlová K., 2007). 

3.5. Komu je bazální stimulace určena 

BS je přijatelná pro pacienty všech věkových kategorií. Koncept se užívá v intenzivní 

péči, na standardních odděleních, v ústavech sociální péče, v zařízeních pro seniory, 

ale také v domácí a hospicové péči. Koncept je využitelný i v péči o nezralé 

novorozence, v dětské intenzivní péči, ale také v péči o dospělé. Při uspořádání 

terapeutického programu se vychází z analýzy pacientova mentálního a somatického 

stavu a také z jeho zachovaných schopností a potřeb (Friedlová K., 2005). 
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4. EFEKTIVITA BAZÁLNÍ STIMULACE 

Existuje řada článků, které popisují koncept BS a jeho využití. Otázkou je, jaké dopady 

koncept BS přináší, a zda lze měřit jeho efektivnost. Odpověď na tuto otázku jsem se 

pokusila najít v odborných studiích, které se zabývají tím, zda a jak lze míru efektivity 

BS dokázat. 

Výzkumné otázky: 

Je koncept BS efektivní? 

Existuje evidence, která dokazuje efektivitu BS? 

Pro získání výsledků jsem hledala zdroje na zpřístupněném portálu Medvik a ve všech 

dostupných databází PubMed, Embase a BioMedCentral. Klíčová slova jsem zvolila 

„ergoterapie“, „bazální stimulace“, „efektivita bazální stimulace“. Hledala jsem 

v českém, německém i anglickém jazyce. Hlavním zdrojem se mi stala kvalifikační 

práce od Svennigsen, kterou popíši níže. Dále jsem se spojila s Národní lékařskou 

knihovnou v Praze a s lékařskou knihovnou Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně, 

kde mi byly poskytnuty další časopisy, knihy, studie, jejichž autorkou je Svennigsen a 

studie dalších autorů, kteří se zaměřují na problematiku BS. 

Helle Svennigsen zpracovala kvalifikační práci v roce 2008 na univerzitě v Aarhus 

v Dánsku. Tato práce nese název „Bazální stimulace v intenzivní péči - předtucha 

nebo důkaz?“ V Dánsku bylo publikováno mnoho studií, které ukázaly, že u pacientů 

na jednotce intenzivní péče dochází k deliriu. Delirium je duševní onemocnění a mezi 

jeho hlavní projevy patří poruchy vnímání, poruchy myšlení (bludy a nesouvislost), 

poruchy emotivity (zvýšené nebo snížené projevy emocí, až apatie) a poruchy 

chování. Mnoho zdravotních sester a lékařů se snažilo vyvinout různé strategie pro 

snížení výskytu deliria. Pro snížení deliria byla nakonec využita právě metoda BS, která 

se začala rozšiřovat na dánských jednotkách intenzivní péče. Před změnou péče a 

léčebných postupů zdravotníci potřebovali udělat analýzu důkazů toho, že opravdu 

funguje (Svennigsen H., 2008). 

Pro přesný výsledek bylo nutné získat další aktuální důkaz, který by potvrzoval, že 

koncept BS podporuje člověka v nejzákladnější rovině lidského vnímání a komunikaci. 

V letech 2009–2010 byl proveden výzkum s názvem „Efektivita aplikace bazální 

stimulace u lidí v bezvědomí“. Zdravotní sestry v tomto období ověřovaly výběr 

http://www.medvik.cz/medvik/?library=ABA008
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určitých prvků BS v klinické praxi. Vytvořily návrh formuláře pro autobiografickou 

anamnézu a dokumentaci pro zaznamenání změn zdravotního stavu. Formulář 

autobiografické anamnézy přikládám do přílohy (1) bakalářské práce. Cílovou skupinou 

byli pacienti s poruchou vědomí. Sestry se dále zabývaly problematikou provádění BS v 

intenzivní ošetřovatelské péči. Bylo vybráno 14 pacientů. Kritéria pro zařazení do 

výzkumu byla úroveň Glasgow skóre 3-8 (těžká porucha vědomí) a pacienti v komatu. 

U všech pacientů byly sledovány vitální funkce: EKG, krevní tlak, saturace kyslíku a 

dechová frekvence (Pavelová Ľ. et al.,

 

2010). 

Tabulka č. 1: Glasgow skóre 

 

6 5 4 3 2 1 

otevření očí - - spontánní na výzvu na bolest žádné 

vědomí - orientován dezorientován 

zmatená 

slovní 

reakce 

nesrozumit

elné zvuky 
nereaguje 

motorická 

reakce 

plní 

příkazy 

cíleně se 

brání 

necíleně     

se brání 

ohýbá 

končetiny 

na bolest 

natahuje 

končetiny na 

bolest 

nereaguje 

Klasifikace: 14-15 - lehká porucha vědomí, 9-13 - středně těžká porucha vědomí, 3-

8 - těžká porucha vědomí 

Zdroj: (www.prosestry.cz) 

Zdravotní sestry vybraly vhodné znaky pro vyhodnocení stavu pacienta před aplikací 

BS a po ní. Pro objektivní pozorování navrhly vyhodnocení pohybu očí, pohybu 

končetin, dechového objemu, saturace kyslíku, srdeční frekvence, krevního tlaku, 

změny svalového napětí, slinění a peristaltiky. U pacienta při provádění celkové 

povzbuzující koupele a polohování do polohy "hnízdo" byla zaznamenána téměř vždy 

změna, a sice zvýšení sledovaných parametrů. Oproti tomu při provádění celkové 

uklidňující koupele a umisťování do polohy "mumie" bylo registrováno snížení 

sledovaných parametrů. Závěrem této studie bylo doporučení propagace BS a její 

http://www.prosestry.cz/studijni_materialy/osetrovatelstvi/glasgow_skore
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provádění v praxi. Ve studii se doporučuje další rozvoj a ověřování prvků BS (Pavelová 

Ľ. et al.,

 

2010). 

Další odborný článek o účinnosti BS byl zveřejněn v časopisu Sestra - odborný 

dvouměsíčník pro zdravotní sestry. Název článku je „Ošetřovatelská a kompletní 

rehabilitační péče v LDN“ z roku 2010 a popisuje pacienty s různými diagnózami. V 

této léčebně pro dlouhodobě nemocné (LDN), kterou příspěvek zmiňuje, se již dva roky 

používají při práci s pacienty prvky BS. Personál absolvoval jak základní, tak i 

nástavbový kurz. Jako příklad uvádím případ pacienta, který byl v únoru 2009 přijat do 

LDN ve velmi špatném stavu. Pacient byl afatický, nespolupracoval, měl zavedenou 

nazogastrickou sondu a močový katétr. Trpěl inkontinencí moči i stolice, měl dekubity 

stupně tři a čtyři na obou patách. Pacientovi byla naplánována pasivní rehabilitace na 

lůžku, BS a logopedie. Jeho rodina sestavila biografickou anamnézu a pomohla 

personálu určit iniciální dotek a zvolit oslovení, které měl rád a na které reagoval. 

Pacient měl kolem sebe oblíbené věci z domova a také televizi, aby se zlepšila jeho 

orientace v realitě. Na začátku terapie byl pacient schopný udržovat oční kontakt a svůj 

souhlas či nesouhlas vyjadřovat kývnutím hlavy. U pacienta se prováděla orofaciální 

stimulace, při které měl personál štětičku namočenou v oblíbeném nápoji pacienta. 

Začátkem března uměl pacient cíleně zakašlat a dokázal zopakovat jednoduchá slova 

jako „ano“, „ahoj“. Postupem času přešel z pasivní rehabilitace na rehabilitaci aktivní. 

Zdravotníci zkoušeli pacienta posazovat a vertikalizovat pomocí chodítka. V srpnu 

téhož roku začal pacient chodit a byl propuštěn do domácího ošetřování se zajištěnou 

další rehabilitací (Ščučková E., 2010). 

Posledním příspěvkem týkajícím se BS, který uvádím, má název „Využití konceptu 

bazální stimulace v paliativní péči“ z roku 2011. Problematika užití konceptu BS v 

paliativní péči byla zkoumána v zařízeních, která poskytují následnou a hospicovou péči 

olomouckého regionu. Šetření bylo realizováno v letech 2009 až 2010. Byli vybráni 

čtyři pacienti s onkologickými diagnózami. Využívaly se zde prvky somatické, taktilně-

haptické, auditivní a orální stimulace. Pro záznam průběhu stimulace používali 

„Záznamový list pacienta“, který byl sestavený Hončovou (příloha 10). Posuzují 

položky, které mají zhodnotit reakce pacienta před, během a po stimulaci. Dalším 

posuzovacím nástrojem byla autobiografická anamnéza pacienta. Výsledky z této práce 
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prokazují specifický přínos BS a to v pozitivní atmosféře a dobrém naladění pacientů 

(Machálková L., 2011).  

V dalších částech své bakalářské práce se budu podrobně zabývat studií od Helle 

Svennigsen. Tato studie je pro mne nejzajímavější a nejpropracovanější.  
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5. KVALIFIKAČNÍ PRÁCE OD SVENNIGSEN 

Cílem práce Svennigsen z roku 2008 nesoucí název „Bazální stimulace v intenzivní péči 

- předtucha nebo důkaz“ bylo přezkoumat stávající literaturu a provést pilotní studii 

k vyhodnocení použitelné metody měření vlivu BS. Databáze, které byly prohledány, 

uvádím v přílohách (2) své bakalářské práce. Základní klíčové slovo bylo „bazální 

stimulace“. V některých případech bylo přidáno slovo „ošetřovatelství“. Dohromady 

bylo nalezeno sto šedesát jedna článků. Články byly ve skandinávských jazycích, 

angličtině, němčině a francouzštině. Ročník, kdy byly články vydány, nebyl omezen. 

Články byly rozdělené do kategorií meta-analýza nebo systematický přehled 

randomizované kontrolní studie (náhodný výběr při zařazování nemocných do 

jednotlivých skupin studie), kohortové studie (druh analytické studie skupiny osob např. 

podle věku, poruchy, choroby atd.) a články méně důvěrné do kategorie kontrolní studie 

případů, poučná analýza, kazuistika, učebnice, článek a expertní posudek. U čtyřiceti 

dvou článků byla určena totožnost. Z nich byly dvacet dva publikovány v němčině, 

jedenáct v dánštině, šest v angličtině, dva ve francouzštině a jeden v norštině. Typy 

publikací byly rozděleny následovně: třicet článků, tři recenze, dvě knihy a tři webové 

stránky. Publikace byly získané převážně z oddělení jednotky intenzivní péče. Jednotky 

intenzivní péče byly obecné, neurologické a také JIP ve spojení s popáleninami. 

K nalezení byly též studie z koronárních jednotek. Články měly celkem dvacet čtyři 

různých autorů. Autorem největšího počtu textů byl Peter Nydahl s deseti publikacemi. 

Články týkající se BS byly publikovány od roku 1988 do roku 2008, nejvíce jich bylo 

však publikováno až po roce 1999. Články z hledání v databázi jsou uvedeny na 

obrázku č. 2 (Svennigsen H, 2008). 
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Obrázek č. 2: Diagram publikací podle roku vydání

 

Publications – publikace; Publication year – rok vydání; BS – bazální stimulace; others 

– ostatní 

Zdroj: (Svennigsen H., 2008) 

Nejstarší publikované články se sice nezmiňovaly konkrétně o BS, přesto byly ale v 

databázi zahrnuty. Tyto články se zabývaly prvky, které jsou srovnatelné s BS. Z třiceti 

osmi článků se třicet jedna článků zabývalo BS, ale většina pouze informativním 

způsobem. Čtyři studie byly popisovány jako náhodné kontrolní studie (RCT) v 

recenzovaných časopisech. Pouze jedna RCT týkající se přímo BS byla publikována v 

nerecenzovaném časopise. Nalezeny byly také dvě kohortové studie, u kterých nebyla 

předmětem BS. Dalšími čtrnácti výsledky byla expertní hodnocení, tradiční recenze, 

kazuistické případy a malé série článků. Ostatní články byly ponechány jako 

neklasifikovatelné. Cíle všech studií se velmi lišily. Žádný z klasifikovaných článků o 

BS nebyl uvedený ve vědeckých recenzovaných časopisech. Ve vědeckých časopisech 

byly publikovány pouze některé podkladové studie. V následujícím textu bych ráda 
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uvedla publikace, které poskytly největší množství důkazů o pozitivním vlivu BS 

(Svennigsen H., 2008). 

V jedné randomizované kontrolní studii byla použita BS - masáž stimulující dýchání ve 

srovnání s běžnou masáží zad. Kritériem pro pacienty bylo vydržet sedět na okraji lůžka 

minimálně deset minut. Speciálně navržený dotazník zachycoval vnímání zlepšení u 

pacientů během masáže. Výsledky ukazovaly výrazný nárůst prospěchu ve skupině, kde 

byla během masáže prováděna BS. V této skupině také klesla dechová frekvence. Byly 

měřeny i srdeční frekvence a kyslíková saturace. V jejich případě se žádné rozdíly mezi 

oběma skupinami neprokázaly (Conrad J., 2004). 

Nydahl se zmiňuje v časopise o různých druzích péče usilující o snížení bolesti. Pocit 

bezpečí se vytváří u pacienta při společné spolupráci s ním a při podání léků tlumících 

bolest. Speciální péčí poskytovanou za účelem snížení bolesti může být: tření, masáže, 

dechová cvičení, vlhký, teplý nebo studený obklad atd. Bylo vylíčeno mnoho metod, 

které minimalizovaly bolest. Jednou z nich bylo mytí (oplachování), kdy se na pacienta 

položil zvlhčený ručník, kterým zdravotníci pacienta hladili (poklepávali), což u 

pacienta vyvolalo pocit, že je umýván. V textu nebyla nalezena žádná zpětná vazba, 

která by se týkala sběru názorů a zkušeností pacientů s péčí (Svennigsen H., 2008). 

Nydahl požádal 178 bývalých pacientů JIP o vyplnění dotazníku. Vrátilo se 49% 

dotazníků a z odpovědí vyplývá, že nejvíce nepříjemné pro pacienty bylo polohování na 

zádech, žízeň, bolesti a nedostatek komunikace. Nydahl později napsal práci, kde 

poukázal na to, jak zdravotnický personál může odstranit většinu pacientova nepohodlí 

(Svennigsen H., 2008). 

Po přezkoumání literatury bylo zjištěno, že výsledky nedokazují efekt BS. Jen v jedné 

studii od Conrada byla měřena účinnost některých prvků BS s vysokým množstvím 

důkazů. Tato studie byla zveřejněna v recenzovaném časopisu Pflege. Práce byla však 

publikována bez vysvětlených statistik a celkově obsahovala velmi málo informací o 

onemocněních pacientů, zdrojích a celkové situaci (Conrad J., 2004). 

Platnost všech studií týkající se BS byla malá. Kvůli nevědecké struktuře článků nebylo 

možné použít kontrolní seznamy pro ohodnocení důkazů. Články byly tudíž 

považovány za málo průkazné nebo neprůkazné. Nicméně, i když články nesplňovaly 

tato kritéria, mohly z nich čerpat další vědecké výzkumy. Většina literatury popisuje 

BS, ale nezachycuje žádné změny nebo reakce pacienta (Svennigsen H., 2008). 
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Haut (2005) uvádí, že pro srovnávací studie musí být BS zavedena důkladněji. Pro 

úspěšné zavedení BS musí být měřeny ukazatele za účelem posouzení prospěchu či 

efektu na pacienta. Z několika případů vyplývalo, že BS pacientovi pomohla z deliria, 

ale nebyla k dispozici platná dokumentace. 

Pozitivní přínos pro pacienty ležících na JIP, u kterých se prováděla BS, nebyl 

stanoven. Pro posouzení efektu BS bylo úkolem najít platné ukazatele, aby byl umožněn 

další výzkum přínosů BS (Svennigsen H., 2008). 

U každé publikace, kterou jsem v předchozím textu zmínila, provedla Svennigsen 

analýzu, v níž sledovala: typ publikace, jazyk, prostředí, cíl, metody, výsledky, závěr a 

úroveň důkazů. Tabulku s výsledky uvádím v přílohách (3) bakalářské práce. 

5.1. Pilotní studie Svennigsen  

Po přezkoumání stávající literatury Svennigsen zjistila, že existují jen skromné důkazy 

o pozitivním vlivu BS. Rozhodla se provést pilotní studii účinku BS. Musela najít 

vhodnou metodu pro testování vlivu BS. Pro nalezení základního, měřitelného a 

spolehlivého nástroje zvolila stresovou odezvu. Musela vybrat stresující zážitek, při 

němž bude možno použít BS. Pro měření stresové odezvy zvolila pocení (Svennigsen 

H., 2008). 

Jako nejvíce stresující se na základě výpovědi bývalých pacientů JIP ukázaly žízeň, 

kabely připojené k pacientovi a neschopnost komunikovat (Cornock M. A., 1998). 

Tělesná manipulace s pacientem byla rovněž zmíněna jako stresová. Ke snížení stresu 

pacienta Porter doporučil lepší přípravu při zacházení s pacientem. Ke studii 

Svennigsen vybrala zákrok otáčení na lůžku. Rozlišovala otáčení za pomoci BS a běžné 

otáčení ( Svennigsen H., 2008). 

5.1.1. Sympatický a parasympatický nervový systém 

Sympatický nervový systém (SNS) spolu s parasympatickým nervovým systémem 

(PNS) tvoří autonomní nervový systém. SNS umožňuje tělu rychle reagovat na rizikové 

situace. Nejdůležitější funkcí SNS je reflex "bojuj nebo uteč". Ve stresující situaci 

úroveň aktivity SNS (koordinována hypothalamem) rychle stoupá, zatímco aktivita PNS 

je snížena na minimum. Nadledvinky vylučují adrenalin, který stimuluje krevní oběh - 

zvýšení krevního tlaku (zvýšení minutového objemu v srdci, vazokonstrikce) a 

zrychlení tepové frekvence. Přívod krve je přerozdělen snížením průtoku do 
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gastrointestinálního traktu a kůže, a jeho zvýšením do kosterních svalů a srdce. 

Dechová frekvence stoupá a průdušky se rozšiřují, zatímco sekrece slin se snižuje a 

mění se složení slin, takže jsme stále schopni zvlhčovat sliznice v dýchacích cestách – 

zůstávají vlhké navzdory zvýšenému dýchání. SNS také ovlivňuje oči, zornice se 

rozšíří, zatímco oční svaly se uvolní. Mění se i metabolismus: játra zvýší produkci a 

vylučování cukru (glukózy) do krve a je metabolizován tuk, a tak má tělo k dispozici 

více energie. Cévy v kůži se stáhnou, čímž se sníží celkové prokrvení pokožky při 

zachování regulace teploty. Konečná aktivace SNS zvyšuje míru vylučování adrenalinu 

a jiných hormonů. Celkový průtok krve do kůže, srdeční a dechové frekvence jsou 

prvky, které můžeme pozorovat, a tak měřit aktivitu SNS (Svennigsen H., 2008). 

5.1.2. SNS a lidé na JIP 

Nepříjemné nebo bolestivé postupy mohou vést ke zvýšené aktivitě SNS u pacientů na 

JIP, což následně ovlivní fyziologické reakce např. zvýšením dechové a srdeční 

frekvence a pocení. Dýchání a srdeční frekvence jsou u těchto pacientů neustále 

sledovány. Některé léky a respirační terapie používané na JIP mohou mít na dýchání a 

srdeční frekvence vliv. Svennigsen zahrnula do pilotní studie měření pocení a snažila se 

posoudit, zda BS snižuje reakce SNS např. při otočení na lůžku. Pocení bylo změřeno 

odezvou kožní vodivosti (SCR) pomocí dvou elektrod přiložených na dlaň nebo na 

chodidlo nohy, kdy byl poslán slabý proud mezi elektrodami. Pro výběr stresové situace 

bylo do studie vybráno otáčení pacienta na lůžku. Pacienti byli hodnoceni podle 

stupnice RASS neboli Richmondovy stupnice sedace a agitace, kterou uvádím do 

přílohy (4) bakalářské práce. Pacienti, kteří měli sníženou pozornost nebo byli pod 

vlivem sedativ (RASS <0), byli nejvhodnější ke studiu vlivu otáčení, protože narušená 

motorická funkce (RASS> 0) by komplikovala měření SCR. Pacienti, kteří byli při 

vědomí a uvolněni (RASS= 0), se často obracejí na lůžku, proto by jejich zahrnutí 

nebylo vhodné (Svennigsen H., 2008). 

Kritéria pro zařazení pacientů do studie byla věk nejméně 18 let, RASS<0 a 

zaintubovaní (Svennigsen H., 2008). 

U pacientů se základní SCR liší. Pro získání základních specifik u každého pacienta by 

měly být hladiny sledovány po dobu pěti minut před úkonem (otáčení). Úkon by měl 

trvat asi pět až patnáct minut podle pacientových individuálních potřeb. Je třeba vzít v 
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úvahu, že provedení zásahu pravděpodobně způsobí významný výkyv v měření 

(Bechara A. et al., 2006). 

Hypotézy pro tuto pilotní studii byly následující (Svennigsen H., 2008):  

 Odezvu kožní vodivosti, srdeční a dechovou frekvenci lze využít k měření změn 

hladiny stresu intubovaného pacienta na JIP.  

 Otočení pacienta pomocí BS povede ke snížení SCR, srdeční a dechové 

frekvence ve srovnání s otáčením v souladu s běžnou praxí.  

 Odezva kožní vodivosti, srdeční a dechová frekvence se vrátí k normálu rychleji 

po použití BS než po normálním přístupu.  

Do pilotní studie bylo zahrnuto prvních pět pacientů na JIP-600, kteří splnili kritéria pro 

zařazení (zaintubovaní, věk nejméně 18 let, RASS<0). Pacienti s neurologickým 

zraněním byli vyloučeni stejně jako pacienti, kteří nejspíše nepřežijí (nevyléčitelní), a to 

z etických důvodů. Byl použit program "BIOPAC MP100WS“ systém a ACQ software 

(Santa Barbara, Ca) pro měření srdeční a dechové frekvence a SCR. Dýchací frekvence 

byla měřena senzorem umístěným kolem hrudníku pomocí gumičky (respirační úsilí 

TSD 201), srdeční frekvence dvěma elektrodami na levém rameni a pravém boku, SCR 

byla měřena dvěma elektrodami na pacientově levé nebo pravé dlani. Byl použit 

Galvanický zesilovač kožní odezvy - GSR100C. Všechny kabely byly propojené přes 

pole do počítače umístěného v blízkosti pacientova lůžka. Měření byla provedena při 

otáčení pacientů ze zad na bok nebo z jednoho boku na druhý asi ve dvouhodinovém 

intervalu. S každým pacientem byla provedena čtyři otočení. Druh otočení byl volen 

náhodně, každý pacient byl otočen každým způsobem dvakrát, ale v různém pořadí. 

Volba pořadí byla provedena předem (Svennigsen H., 2008). 

5.1.3. Způsob otočení v pilotní studii 

Běžné otočení:  

 Monitorování po dobu pěti minut před otočením. 

 Oslovení pacienta jménem a vysvětlení postupu.  

 Odstranění přikrývky, polštáře atd. 

 Otočení pacienta, podložení polštáři atd. 
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 Opětovné umístění přikrývky. 

 Monitorování po dobu pěti minut po otočení.  

Otočení s BS: 

 Monitorování po dobu pěti minut před otočením. 

 První kontaktování – iniciální dotek. 

 Průběžné kontrolování a vyhodnocování pacientovi reakce. 

 Oslovení jménem a vysvětlení dalšího postupu. 

 Pevné pohlazení pacienta (také poklepání, poplácání) po straně, na kterou bude 

pacient obrácen. 

 Odstranění přikrývky. 

 Vedení pacientovy ruky k okraji lůžka. 

 Několikeré zhoupnutí pacienta. 

 Otočení pacienta. 

 Vymezování kontaktu – hlazení pacienta (také poklepávání, poplácávání) pevně 

od hlavy až k prstům na nohou. 

 Opětovné umístění přikrývky. 

 Zakončení kontaktu – iniciální dotek. 

 Monitorování po dobu pěti minut po otočení. 

(Svennigsen H., 2008) 

5.2. Výsledky pilotní studie 

Všech pět pacientů bylo mužského pohlaví. Jejich věk se pohyboval mezi 63 a 75 lety a 

pobývali na jednotce intenzivní péče v rozmezí od dvou do patnácti dní. Každé otočení 

bylo vykonáno nejméně dvěma a maximálně třemi zdravotními sestrami a dvěma 

nemocničními pomocníky. Helle Svennigsen byla pozorovatelem. Primárním cílem této 

pilotní studie bylo ověřit, zda odezvu kožní vodivosti lze využít k měření změn hladiny 

stresu u intubovaného pacienta na JIP. Zásadním zjištěním bylo, že dvacet otočení 

přináší nedostatek údajů pro statickou analýzu. Během normálního otočení a otáčení 

pomocí BS nebyly zjištěny žádné výrazné rozdíly. Na výsledky mohly mít navíc vliv i 
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léky, elektronická zařízení a různá přidružená onemocnění. Druhým cílem bylo zjistit, 

zda otočení pacienta pomocí BS povede ke snížení SCR ve srovnání s otáčením v 

souladu s běžnou praxí. Při otáčení pomocí BS byla tendence k méně vrcholům na 

rozdíl od otáčení v běžné praxi. Helle Svennigsen byla přesvědčena, že použití více 

stresového zákroku by vyneslo více přesvědčivé výsledky. Posledním cílem bylo 

zjištění, zda se SCR vrátí k normálu rychleji po použití BS než po otáčení v běžné praxi. 

Po otočení pokračovalo nadále měření po dobu dvou minut. Pouze u jednoho otáčení 

pomocí BS se ukázal vrchol SCR. U běžného otáčení se objevily čtyři vrcholy během 

této doby. Naznačovalo to, že dvě minuty byla příliš dlouhá doba. Po kratší době se 

mohly výsledky změnit výrazněji, ale to nebylo otestováno. Závěrem studie se zjistilo, 

že SCR nelze přímo použít pro měření stresu u pacientů na JIP, protože změna SCR 

byla často větší u normálního otáčení než u otáčení po použití BS. Údaje jsou ale ve 

výsledku neprůkazné a BS nevedla k rychlejšímu návratu k původním hodnotám SCR. 

Výsledky vzhledem ke spojení mezi odezvou kožní vodivosti, srdeční a dechové 

frekvence byly také analyzovány. Tyto údaje byly opět pravděpodobně ovlivněny léky, 

nemocí nebo jinými faktory. Srdeční a dechová frekvence se za normálních okolností 

zvyšují u pacientů, kteří trpí bolestmi a v pilotní studii byl u čtyř pacientů podáván 

morfin jako analgetikum (Svennigsen H., 2008). 
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6. SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

Existuje mnoho literatury, která se týká použití BS, ale žádná z ní nedokazuje efektivitu 

BS. Ve výzkumu nebyl mimo jiné dostatek informací o tom, zda u pacientů 

hospitalizovaných na JIP měla BS pozitivní efekt a zda mohla zabránit deliriu. Po 

prostudování literatury, která se zaměřovala na efektivitu BS (výzkumné otázky), jsem 

došla k závěru, že samotná BS nemá dokonalý a naprostý účinek na zdravotní stav 

pacienta. Z některých studií vyplývá, že BS ve spojení s dalšími léčebnými postupy 

napomáhá zlepšit zdravotní stav a u pacientů navozuje pozitivní naladění. Zlepšuje 

atmosféru a zpříjemňuje léčbu. I přes dosavadní neprůkaznost jejího pozitivního vlivu, 

pro mě zůstává BS zajímavým tématem. Proto jsem jí aplikovala sama v praxi. V 

praktické části popisuji pacienty (kazuistiky), u kterých jsem použila prvky BS. 
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7.  PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část bakalářské práce byla zaměřena na aplikaci prvků BS u pacientů. 

Orientovala jsem se na dva pacienty na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní 

medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Oba pacienti měli kvantitativní 

poruchu vědomí. Prvky BS jsem aplikovala denně v odpoledních hodinách. Při 

využívání prvků BS jsem pozorovala jejich vliv na rozvoj vnímání pacientů. Dále jsem 

pozorovala fyziologické změny při aplikaci prvků BS. 

7.1. Metodologie 

7.1.1. Použité metody 

Někteří metodologové chápou kvalitní výzkum jako prostý dodatek tradičních 

kvantitativních výzkumných strategií, nicméně postupně získal rovnost v postavení s 

jinými verzemi výzkumu (Hendl J., 2005). 

Rozlišujeme minimálně pět základních typů výzkumu v rámci kvalitativního přístupu. 

Rozdílnost je zapříčiněna různorodou terminologií a školami. Rozeznáváme typy 

výzkumu jako experiment, kvaziexperiment atd., podobně s ním v rámci kvalitativního 

postoje rozlišujeme případovou studii, analýzu dokumentů, terénní výzkum, kvalitativní 

experiment a kvalitativní evaluaci (Miovský M., 2006). 

Pro získání potřebných informací jsem použila kvalitativní šetření, konkrétně 

případovou studii. Případová studie je jedna z nejrozšířenějších typů kvalitativního 

výzkumu. Případem rozumíme předmět našeho výzkumného zájmu. Může jim být 

osoba, skupina, organizace. Obecně je případová studie charakterizovaná jako detailní 

studium jednoho případu nebo několika málo případů. Nejčastější formou případové 

studie je kazuistika. Pro případové studie jsou výchozími materiály zdroje dat. 

Nejzákladnějšími zdroji dat jsou lékařská dokumentace, autobiografie, životopisy, 

rozhovory, pozorování, rekonstrukce historie rodiny atd. Při aplikaci případové studie 

postupujeme v následujících krocích: výzkumná otázka (vycházející z cílů studie), 

definice případů (souhlasný zvolenému teoretickému rámci studie), volba strategie 

výběru vzorku (odpovídající definici případu), metody tvorby dat (jakým způsobem a 

metodami budeme získávat data), způsob hodnocení a analýza dat (jaké metody budeme 

pro třídění a analýzu používat), kritéria interpretace výsledků (jaké výhrady pro 

interpretace existují a čím jsou omezení ovlivněna), zpětná reflexe a kontrola (aplikace 
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technik kontroly a zvyšování validity) a plán realizace závěrečné zprávy (Miovský M., 

2006). 

7.2. Charakteristika sledovaného souboru 

Jak jsem již uvedla, prvky BS jsem aplikovala na Klinice anesteziologie, resuscitace a 

intenzivní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Na těchto odděleních se 

více než jinde setkáváme s pacienty, kteří mají určitým způsobem porušeno vnímání 

okolního světa. Velice často se jedná o pacienty po těžkých úrazech, autonehodách či 

těžkých onemocněních. Pacienti mají většinou sníženou kvalitu i kvantitu vědomí či 

jeho úplnou poruchu. Na oddělení, kde jsem vypracovávala kazuistiky, pracuje 

ergoterapeutka Bc. Michaela Dvořáková, se kterou jsem si domluvila schůzku a 

požádala ji o povolení zpracovat kazuistiky do mé bakalářské práce. Dále jsem zažádala 

kliniku o povolení k nahlédnutí do osobních dat pacientů v lékařské dokumentaci. Také 

jsem si zvolila u pacientů kritéria pro zařazení. Zvolená kritéria byla: hospitalizován na 

Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v Praze, porucha vědomí a 

monitorování pacienta pomocí přístrojů. Pomocí přístrojů jsem mohla registrovat 

fyziologické změny při aplikaci prvků BS. K pacientům jsem docházela v období od 5. 

11. – 23. 11. 2012 v odpoledních hodinách od 13 – 16 hodin.  

7.3. Kazuistiky 

7.3.1. Kazuistika 1 

a) Základní informace o pacientovi 

Jméno pacienta: pan J. S. 

Pohlaví: muž 

Věk: 48 let 

Příjmová diagnóza: Respirační insuficience 

Souhrn anamnézy: 

Nedostatek informací vzhledem k aktuálnímu stavu pacienta. Informace zjištěné 

z dokumentace a rodiny pacienta (viz Biografická anamnéza). 
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 Nynější onemocnění 

 pacient přijat 25. 10. 2012 pro klidovou dušnost na JIP, od 26. 10. 2012 nutná 

umělá plicní ventilace, přeložen na resuscitační oddělení - urgentní příjem (RES-

UP) 

 Osobní anamnéza 

 hypertenze, vrozená chlopenní vada, od roku 1990 bakteriální endokarditida, 

1991 náhrada aortální chlopně (vada mitrální chlopně), od roku 2000 

lymfadenopatie, bartonellóza (nemoc kočičího škrábnutí), píštěle v axilách, 

v roce 2009 zjištěna leukemie, léčen na hematologii (6krát prodělal 

chemoterapii), 2010 zjištěna anémie, 2012 transplantace kostní dřeně 

 Rodinná anamnéza 

 má (bývalou) manželku, syna a dceru 

 má žijící matku, otce  

 rodina se plně zapojuje do rehabilitace pacienta, pravidelně každý den dojíždí na 

resuscitační oddělení 

 Pracovní anamnéza 

 pacient je v invalidním důchodu 

 dříve IT manager (údržba sítě) 

 Sociální anamnéza 

 žije v panelovém bytě ve 2. patře 

 pacient je rozvedený  

 

b) Vstupní ergoterapeutické vyšetření 

Vstupní ergoterapeutické vyšetření jsem prováděla metodou pozorování, nahlížením do 

dokumentace a rozhovorem s rodinou. 

Mobilita 

 pacient je zcela odkázaný na pomoc druhé osoby 

 reaguje otáčením hlavy na stranu za zvuky 

Funkční hodnocení HKK 

 pacient má dominantní pravou horní končetinu 

 aktivní hybnost nulová, pasivní hybnost v normě 

 úchopy, čití nelze vyšetřit vzhledem k aktuálnímu stavu pacienta 
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 svalový tonus v normě 

Hodnocení soběstačnosti 

 pADL (osobní hygiena, koupání, oblékání, sebesycení, WC) 

 pacient je zcela nesoběstačný a je plně odkázán na pomoc druhé osoby  

 pacient má zavedený močový katétr, nasogastrickou sondu 

 iADL (telefonování, doprava, nákupy, užívání léků) 

 neprovede 

Kognitivní funkce (orientace, paměť, myšlení) 

 nelze objektivně vyšetřit kvůli aktuálnímu stavu, ve kterém se pacient nachází 

 pacient má kvantitativní poruchu vědomí a je hospitalizován na resuscitačním 

oddělení (bez sedace) 

 po většinu dne má pacient otevřené oči (spontánně) 

Fatické funkce (řeč, sluch, zrak) 

 nelze objektivně vyšetřit kvůli aktuálnímu stavu, ve kterém se pacient nachází 

 navázání kontaktu je nejisté a kolísavé  

Psychosociální funkce 

 nelze objektivně vyšetřit kvůli aktuálnímu stavu, ve kterém se pacient nachází 

Biografická anamnéza 

 ve volném čase rád poslouchá hudbu, sleduje televizní zprávy a zajímají ho 

všechny technické věci (viz příloha 8) 

Glasgow skóre 

 otevírání očí – oči na výzvu neotevře, po většinu dne má pacient otevřené oči 

spontánně (4body) 

 slovní odpověď – nereaguje (1bod) 

 motorická reakce – nereaguje (1bod) 

6 bodů - těžká porucha vědomí 

 

c) Kompenzační pomůcky 

Pacient zatím žádné vlastní kompenzační pomůcky nemá.   
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d) Závěr, plán terapie 

Silné stránky 

 nemá proleženiny, dekubity 

 rodina se zapojuje do terapie 

 bez kontraktur 

 spontánní hybnost zachována 

 pasivní hybnost bez omezení 

Slabé stránky  

 kvantitativní porucha vědomí 

 pacient je imobilní 

 pacient je nesoběstačný 

 pacient nekomunikuje 

Krátkodobý ergoterapeutický plán 

Každý den přistoupím k pacientovi a terapii zahájím iniciálním dotekem (pravé 

rameno), stejně tak zahájí terapii každý člen ze zdravotnického personálu, který bude k 

pacientovi přistupovat. Dále pacientovi sdělím datum, čas, místo, kde se nachází a že 

jsem studentka ergoterapie a budu pokračovat: 

Prvky bazální stimulace, mobilizace, polohování a aktivního zapojování rodiny do 

terapie: 

 somatická stimulace (zklidňující) 

 pomocí doteků sděluji pacientovi hranice jeho těla, informace o poloze horních a 

dolních končetin 

 vestibulární stimulace 

 otáčivé pohyby hlavy (ze strany na stranu) 

 orofaciální stimulace 

 stlačování reflexních bodů (ovlivňují nervový systém a příslušné části těla) 

 optická stimulace 

 fotografie rodiny (bývalé manželky, dětí) 

 orální stimulace 

 oblíbené jídlo (přinesené rodinou - viz Biografická anamnéza) 

 auditivní stimulace 
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 oblíbená hudba (přinesená rodinou - viz Biografická anamnéza) 

další terapie: 

 mobilizace ruky 

 oddělení kloubních plošek od sebe 

 aproximace  

 přibližování kloubních ploch 

 handling  

 vedení terapeutem - úchopy, nastavení do určité polohy 

 guiding  

 vedení terapeutem pacienta ke konkrétní situaci 

 pasivní pohyby 

 pohyby vedené terapeutem 

 polohování 

 zajistit každé 2-3hodiny střídání polohy pacienta (záda, pravý a levý bok) 

Dlouhodobý ergoterapeutický plán 

 pokračování v bodech krátkodobého ergoterapeutického plánu 

 začlenění rodinných příslušníků do rámce bazální stimulace 

 trénink soběstačnosti 

 při každém jídle trénink aktivního přijmu jídla (kompenzační pomůcky - lžíce se 

širším úchopem a hrnek s brčkem) 

 trénink hybnosti a mobility 

 postupně přejít z pasivních pohybů do aktivních 

 trénink přesunů 

 při každém jídle přesun z lůžka do křesla 

 vertikalizace 

 zprvu posazovat, postupně stoj, přesuny, chůze 

 zlepšit kvalitu života 

Krátkodobý ergoterapeutický cíl 

 rozpoznat můj příchod (zvýšení tepové frekvence a krevního tlaku) 

 navázat kontakt a komunikaci s pacientem 

 zvýšit úroveň vědomí  

 zlepšit cílené reakce 
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 zlepšit aktivní hybnost 

 zkvalitnit život 

 zapojit do činnosti (při sebesycení, hygieně, přesunech atd.) 

 zvýšit vnímání 

 zvýšit pozornost 

Dlouhodobý ergoterapeutický cíl 

 plné vědomí 

 částečná soběstačnost ve všech položkách pADL (se supervizí) 

 cílený úchop (např. pacient uchopí sám hrnek) 

 dostat se do domácího prostředí 

 

e) Výstupní ergoterapeutické vyšetření 

Stejně jako vstupní vyšetření jsem i vyšetření výstupní provedla metodou pozorování, 

nahlížením do dokumentace a rozhovorem s rodinou.  Pacient začal hýbat (flexe, 

extenze) dolní končetinou v kyčli, kolenou a na horní končetině v ramenou a to 

převážně spontánně. Občas i na výzvu. Ke konci mého pozorování na mě vědomě 

pohlédl, usmál se a jednou odpověděl „ne“. Byl přeložen zpět na Ústav hematologie a 

krevní transfuze (ÚHKT). 

7.3.2. Kazuistika 2 

a) Základní informace o pacientovi 

Jméno pacienta: M. K.  

Pohlaví: muž 

Věk: 73let 

Příjmová diagnóza: i CMP levostranná - léze v povodí ACM (arteria cerebri media) i 

ACP (arteria cerebri posterior) s edémem 

Souhrn anamnézy: 

Nedostatek informací vzhledem k aktuálnímu stavu pacienta. Informace zjištěné 

z dokumentace a rodiny pacienta (viz Biografická anamnéza). 

 

 

http://www.uhkt.cz/
http://www.uhkt.cz/
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 Nynější onemocnění 

 pacient přijat 28. 10. 2012 pro CMP na internu Fakultní nemocnice v Motole 

(nalezen rodinou v bezvědomí), 2. 11. 2012 - akutní infarkt myokardu a na 

žádost rodiny přeložen na resuscitační oddělení - urgentní příjem (RES-UP) 

 Osobní anamnéza 

 akutní infarkt myokardu, respirační insuficience, uroinfekce 

 Rodinná anamnéza 

 má manželku, syna a dceru 

 rodina se zapojuje do rehabilitace pacienta, každý den dojíždí na resuscitační 

oddělení 

 Pracovní anamnéza 

 pacient je ve starobním důchodu  

 dříve opravář strojních zařízení 

 Sociální anamnéza 

 žije v rodinném domě 

 pacient je ženatý 

  

b) Vstupní ergoterapeutické vyšetření 

Vstupní ergoterapeutické vyšetření jsem prováděla metodou pozorování, nahlížením do 

dokumentace a rozhovorem s rodinou. 

Mobilita 

 je zcela odkázán na pomoc druhé osoby 

 spontánně hýbe nohama (flexe, extenze) 

Funkční hodnocení 

 pacient má dominantní pravou horní končetinu 

 od 20. 11. pravá horní končetina (PHK) zvýšený svalový tonus, levá horní 

končetina (LHK) plegická 

 aktivní hybnost nulová, pasivní hybnost zachována 

 úchopy, čití nelze vyšetřit vzhledem k aktuálnímu stavu pacienta 

Hodnocení soběstačnosti 

 pADL (osobní hygiena, koupání, oblékání, sebesycení, WC) 

 pacient je zcela nesoběstačný a je plně odkázán na pomoc druhé osoby 

 pacient má zavedený močový katétr, nasogastrickou sondu 
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 iADL (telefonování, doprava, nákupy, užívání léků) 

 neprovede 

Kognitivní funkce (orientace, paměť, myšlení) 

 nelze objektivně vyšetřit kvůli aktuálnímu stavu, ve kterém se pacient nachází 

 pacient má kvantitativní poruchu vědomí a je hospitalizován na resuscitačním 

oddělení (od 7. 11. bez sedace) 

 otevírá oči (spontánně) 

 pacient kolísavě na výzvu vyhoví 

Fatické funkce (řeč, sluch, zrak) 

 nelze objektivně vyšetřit kvůli aktuálnímu stavu, ve kterém se pacient nachází 

 pacient se snaží komunikovat např. náznak stisku ruky 

Psychosociální funkce 

 nelze objektivně vyšetřit kvůli aktuálnímu stavu, ve kterém se pacient nachází 

Biografická anamnéza 

 ve volném čase se věnuje zahradničení (viz příloha 9) 

Glasgow skóre 

 otevírání očí – oči na výzvu neotevře, občas má pacient otevřené oči spontánně 

(4body) 

 slovní odpověď – nereaguje (1bod) 

 motorická reakce – nereaguje (1bod) 

 6 bodů - těžká porucha vědomí 

 

c) Kompenzační pomůcky 

Pacient zatím žádné vlastní kompenzační pomůcky nemá.  

 

d) Závěr, plán terapie 

Silné stránky 

 nemá proleženiny, dekubity 

 rodina se zapojuje do terapie 

 bez kontraktur 

 spontánní hybnost zachována 

 pasivní hybnost bez omezení 
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Slabé stránky  

 kvantitativní porucha vědomí 

 pacient je imobilní 

 pacient je nesoběstačný 

 pacient nekomunikuje 

 plegie levé strany 

Krátkodobý ergoterapeutický plán 

Každý den přistoupím k pacientovi a terapii zahájím iniciálním dotekem (pravé 

rameno), stejně tak zahájí terapii každý člen ze zdravotnického personálu, který bude k 

pacientovi přistupovat. Dále pacientovi sdělím datum, čas, místo, kde se nachází a že 

jsem studentka ergoterapie a budu pokračovat: 

Prvky bazální stimulace, mobilizace, polohování a aktivního zapojování rodiny do 

terapie: 

 somatická stimulace (neurofyziologická dle BS a Bobath konceptu, přístup 

zleva) 

 pomocí doteků sděluji pacientovi hranice jeho těla, informace o poloze horních a 

dolních končetin 

 vestibulární stimulace 

 otáčivé pohyby hlavy (ze strany na stranu) 

 orofaciální stimulace 

 stlačování reflexních bodů (ovlivňují nervový systém a příslušné části těla) 

 optická stimulace 

 fotografie rodiny (manželka, děti) 

 orální stimulace 

 oblíbené jídlo (přinesené rodinou - viz Biografická anamnéza) 

další terapie: 

 mobilizace ruky 

 oddělení kloubních plošek od sebe 

 aproximace  

 přibližování kloubních ploch 

 handling  

 vedení terapeutem - úchopy, nastavení do určité polohy 
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 guiding  

 vedení terapeutem pacienta ke konkrétní situaci 

 pasivní pohyby 

 pohyby vedené terapeutem 

 polohování 

 každé 2-3hodiny střídat polohu pacienta (záda, pravý a levý bok) 

Dlouhodobý ergoterapeutický plán 

 pokračování v bodech krátkodobého ergoterapeutického plánu 

 začlenění rodinných příslušníků do rámce bazální stimulace 

 trénink soběstačnosti 

 při každém jídle trénink aktivního přijmu jídla (kompenzační pomůcky - lžíce se 

širším úchopem a hrnek s brčkem) 

 trénink hybnosti a mobility 

 postupně přejít z pasivních pohybů k aktivním (u LHK s dopomocí) 

 trénink přesunů 

 při každém jídle přesun z lůžka do křesla 

 vertikalizace 

 zprvu posazovat, postupně stoj, přesuny, chůze 

 zlepšit kvalitu života 

Krátkodobý ergoterapeutický cíl 

 rozpoznat můj příchod (zvýšení tepové frekvence, krevního tlaku) 

 navázat kontakt a komunikaci s pacientem 

 zvýšit úroveň vědomí 

 zlepšit cílené reakce 

 zlepšit aktivní hybnost (zvláště LHK) 

 zlepšit citlivost (LHK) 

 zkvalitnit život 

 zapojit do činnosti (při sebesycení, hygieně, přesunech atd.) 

 zvýšit vnímaní  

 zvýšit pozornost  

Dlouhodobý ergoterapeutický cíl 

 plné vědomí 
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 částečná soběstačnost ve všech položkách p ADL (dopomoc druhé osoby při p 

ADL) 

 cílený úchop (pacient sám uchopí hrnek) 

 překlad na standardní oddělení 

 

e) Výstupní ergoterapeutické vyšetření 

Stejně jako vstupní vyšetření jsem i vyšetření výstupní provedla metodou pozorování, 

nahlížením do dokumentace a rozhovorem s rodinou. Při každém mém příchodu se 

pacientovi zvýšila tepová frekvence a krevní tlak. Pacient začal hýbat pravou horní 

končetinou (PHK) spontánně, občas i na výzvu. Při orální stimulaci pacient začal 

pohybovat ústy. Pacient se snažil souhlas vyjadřovat mrkáním. Zlepšila se cílená reakce 

na mou přítomnost. Po dobu mého působení se nijak zřetelně nezlepšil ani nezhoršil. 

Pacient byl převezen na rehabilitační kliniku Malvazinky.  

7.4. Terapeutická jednotka bazální stimulace u obou pacientů 

U pacientů jsem prováděla somatickou stimulaci zklidňující, povzbuzující i 

neurofyziologickou. 

U pacienta (kazuistika 1) jsem využívala hlavně zklidňující kvůli vysokému krevnímu 

tlaku (hypertenze) a to následovně: 

Při každém mém příchodu k pacientovi jsem využila iniciální dotek (pravé rameno), 

pozdravila jsem a sdělila jsem mu své jméno. Pacienta jsem informovala o 

terapeutických činnostech, datu, dnu v týdnu a místě, ve kterém se nachází. Při mém 

příchodu se pacientovi vždy zvýšila tepová frekvence a krevní tlak. 

Před somatickou stimulací jsem si vzala rukavice a rozetřela po nich krém, poté jsem 

informovala pacienta, kde se ho dotknu. Dotkla jsem se ramene a postupně postupovala 

přes paži, loket až k zápěstí a na konec prstů. Tento pohyb jsem několikrát opakovala. 

Neustále jsem byla jednou rukou v kontaktu s pacientovým tělem, aby nebyl přerušen 

přenos informací. Na horní končetinu jsem vyvíjela mírný tlak, abych pacienta 

informovala o místě, kde se právě nacházím. Postupně jsem přešla na druhou horní 

končetinu a na končetiny dolní. S pacientem jsem po celou dobu neztrácela kontakt. Na 

dolních končetinách jsem vše prováděla stejným způsobem jako na horních 

končetinách. Začínala jsem od třísel přes kolena až ke kotníku. 
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U pacienta (kazuistika 2) jsem převážně využívala neurofyziologickou stimulaci. Tato 

stimulace se používá u pacientů s poruchami hybnosti na jedné polovině těla. Všechny 

pomůcky jsem umístila na stranu, kde byl pacient postižený. Než jsem začala se 

samotnou stimulací, postupovala jsem stejným způsobem jako u stimulace zklidňující. 

Při každém mém příchodu k pacientovi jsem využila iniciální dotek (pravé rameno), 

pozdravila jsem a sdělila jsem mu své jméno. Pacienta jsem informovala o 

terapeutických činnostech, datu, dnu v týdnu a místě, ve kterém se nachází. Při mém 

příchodu se stejně jako u pacienta (kazuistika 1) vždy zvýšila tepová frekvence a krevní 

tlak. 

Před neurofyziolgickou stimulací jsem si vzala rukavice a rozetřela po nich krém, poté 

jsem informovala pacienta, kde se ho dotknu. Vždy jsem stála na postižené straně 

pacienta. Nejprve jsem začala stimulovat pacienta na zdravé straně a postupně přešla na 

postiženou stranu. Vždy jsem pracovala souměrně a snažila jsem se zvýrazňovat 

pacientův střed těla. Po dokončení stimulace horní poloviny těla jsem stejným 

způsobem stimulovala dolní polovinu těla. Jako u stimulace zklidňující jsem vyvíjela na 

místo stimulace mírný tlak se záměrem informovat o místě, kde se právě nacházím a 

neustále jsem byla s pacientem v kontaktu.  

Po dokončení somatické stimulace jsem si vyměnila rukavice a začala jsem stimulovat 

pacientův obličej. Zpočátku jsem stlačovala reflexní body na obličeji, které ovlivňují 

nervový systém a příslušné části těla. Poté jsem stimulovala obličej od čela k bradě, 

nikdy jsem z pacienta nesundala obě dvě ruce. Neustále jsem pacienta informovala o 

směrech pohybu. Poté jsem stimulovala kolem úst svými palci. 

Dále jsem u pacientů používala vestibulární a orální stimulaci. Při vestibulární 

stimulaci, jsem se nejvíce zaměřila na otáčení hlavy pacienta ze strany na stranu. Při 

otáčení hlavy jsem pacientovi pod hlavu umístila podložku, která mi pomáhala 

k pohybu a celou dobu jsem se snažila, aby byl pacient s podložkou v kontaktu. 

Při orální stimulaci jsem použila molitanovou štětičku a pacientovo oblíbené jídlo nebo 

nápoj. Štětičku jsem smočila v tekutině. Přistupovala jsem k pacientovi ze strany a 

nejprve jsem pacienta informovala iniciálním dotekem a sdělila mu informaci o tom, co 

budu dělat. Štětičkou jsem nejprve zasahovala do úst a kroužila po dásních dokola. Poté 

jsem si vyměnila štětičku a přejížděla pacientovi po horním a spodním rtu. 
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Po ukončení orální stimulace jsem sáhla pacientovi na pravé rameno (iniciální dotek) a 

sdělila, kdy se vrátím. 

7.5. Záznamový arch 

Aby byly informace mnou získané k něčemu platné a dále využitelné, rozhodla jsem se 

vytvořit záznamový arch, do kterého je možné zapisovat změny během aplikace prvků 

BS. V úvodu archu je krátká informace o využívaných stimulacích a poté tabulka, kam 

se zapisují fyziologické změny při aplikování prvků BS. Mnou vytvořený arch 

přikládám do přílohy (5) své bakalářské práce. 

Záznamový arch jsem vytvořila ve třech provedeních. První dvě verze byly složité na 

zapisování změn, které se provádějí několikrát denně, proto by byla velká spotřeba 

materiálu. Musela jsem arch zjednodušit a zkrátit, aby záznamy byly přehlednější. 

Teprve třetí verze je vhodná a využitelná v praxi. 

Konečnou verzi archu jsem rozmnožila a v několika provedeních zanechala na Klinice 

anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v 

Praze. Na oddělení, kde jsem zpracovávala kazuistiky, se koncept BS často využívá, 

tudíž věřím, že arch bude na oddělení užitečný. 

Při působení na oddělení jsem zaznamenala, jak příznivě pacienti vnímají auditivní 

stimulaci. U několika případů jsem si všimla, že pacientům rodina přinesla jeho 

oblíbenou hudbu. Z jejich mimiky a gestikulace jsem vypozorovala, že jim zvuky 

přináší kladné zážitky. Vytvořila jsem proto CD, na které jsme nahrála zvuky z denního 

života. Snažila jsem se je vybírat tak, aby pacientům navodily vzpomínky na běžný 

život. 
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8. DISKUZE 

Má bakalářská práce je inspirována kvalifikační prací od Helle Svennigsen. Kromě 

jejího textu jsem prostudovala několik dalších studií od různých autorů a chtěla bych 

porovnat jejich názory a tvrzení. 

Svennigsen (2008) zvolila pro testování vlivu BS stresovou odezvu. Musela vybrat 

takový zákrok, který bude pro pacienta stresující. Uvádí, že Nydahl dotazníkovým 

šetřením odhalil, že pro bývalé pacienty na JIP bylo nejvíce zatěžující polohování na 

zádech, žízeň, bolesti a nedostatek komunikace. Dále se Svennigsen zmiňuje o šetření 

Portera, který dokládá, že nejvíce stresující pro bývalé pacienty byla tělesná 

manipulace.  

Podobně uvádí i Cornock (1998), že zvláště nepříjemnými faktory pro pacienty na JIP 

byly žízeň, kabely připojené k pacientovi, bolesti a neschopnost komunikovat. 

Svennigsen po pročtení všech názorů usoudila, že nejvíce stresujícím zážitkem je 

jakákoliv manipulace s pacientem. Proto si do své pilotní studie vybrala otáčení na 

lůžku a během zákroku měřila odezvu kožní vodivosti, srdeční a dechovou frekvenci 

(Svennigsen H., 2008).  

Když se zamyslím nad tím, co bylo pro mne nejhorším zážitkem, když jsem ležela na 

JIP já, tak pro mě jako sportovce to byla určitě nemožnost volného pohybu a cizí 

prostředí. 

Další dva výzkumy se zabývaly sledováním a dokumentováním změn před, během a po 

aplikaci prvků BS. 

Podle Pavelové et al. (2010) zdravotní sestry navrhly formuláře pro autobiografickou 

anamnézu a dokumentaci pro zaznamenání změn zdravotního stavu. Dokumentace 

sloužila k vyhodnocení stavu pacienta před aplikací BS a po ní. Zdravotní sestry během 

této doby hodnotily pohyb očí, pohyb končetin, dechový objem, saturaci kyslíku, 

srdeční frekvence, krevní tlak, změny svalového napětí, slinění a peristaltiku. 

Podobným způsobem se snažila hodnotit i Machálková (2010) účinnost BS. Pro záznam 

průběhu stimulace použila „Záznamový list pacienta“. Klasifikovala položky, které 

měly zhodnotit reakce pacienta před, během a po stimulaci. Dalším posuzovacím 

nástrojem byla stejně jako v předchozím příspěvku autobiografická anamnéza pacienta. 
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V posledních dvou výzkumech není způsob měření účinnosti BS tak náročný jako u 

Svennigsen. Není potřeba žádného speciálního nástroje pro měření její efektivity. Zato 

ve studii od Svennigsen, kdy musely být pro měření fyziologických změn použity 

speciální přístroje, by nebylo jednoduché a v běžném prostředí možné zhodnotit 

účinnost prvků BS. 

Po přečtení všech studií jsem uvažovala o způsobu zhodnocení účinnosti BS. Ani můj 

návrh, který dále uvádím, nepotřebuje žádné technické pomůcky a zvláštní nástroje. 

Vzhledem k tomu, že projevy účinků BS se odehrávají nejen v rovině fyzické, ale i 

duševní, není jednoduché je zachytit či nějakým způsobem určit jejich velikost. 

Možným řešením by mohlo být provedení kvalitativního výzkumu v podobě 

hloubkových rozhovorů s pacienty, kteří BS zažili a následně se zotavili. Zpětně by 

vypovídali o tom, jak BS vnímali, když se o ně personál staral. Nebylo by však 

porovnání s léčbou bez BS, takže by byla potřeba sestavit ještě jednu kontrolní skupinu 

a to těch, kteří byli léčeni bez BS. Jejich výpovědi by se pak mohly porovnat. 

I když jsem nenašla stoprocentní důkazy, které by potvrzovaly efekt BS, i tak jsem 

přesvědčena, že pozitivní účinek má. Nelze však potvrdit, že existuje metoda, jak 

kvalitně změřit efekt BS. Snaha najít způsob, jak určit opravdový efekt BS, rozhodně 

nechybí, ale bude to ještě běh na dlouhou trať. 

Kvalifikační práce od Svennigsen mě dovedla k nápadu vytvořit záznamový arch. Na 

praxi, kde jsem byla jako ergoterapeutka, jsem se nikde nesetkala s dokumentací, která 

by zaznamenávala fyziologické změny v době aplikace prvků BS. Z tohoto důvodu jsem 

se rozhodla udělat záznamový arch pro zapisování fyziologických změn. Arch je určen 

pro zdravotnický personál, který je s pacienty v přímém kontaktu. 

Definitivní verzi archu jsem udělala až po delším působení na praxi, která pro mne byla 

velkým přínosem. U svých pacientů jsem arch nepoužila, protože v době vzniku 

konečné verze archu jsem měla kazuistiky v mé bakalářské práci dokončené. Snažila 

jsem se sledovat, jak na určité stimulace pacienti reagují. I přesto, že se mi nepodařilo 

návrh archu otestovat, velmi ráda bych se při budoucí praxi nebo práci k němu vrátila a 

při aplikaci konceptu BS použila. Očekávám, že tato pomůcka pomůže nejen 

k zaznamenání změn u pacienta, ale po využití v řadě případů různých diagnóz mi 

umožní srovnání jednotlivých pacientů a vývoj jejich léčby, z toho již může skutečně 

vyplynout, jaký je vliv BS. 
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Ergoterapeutka na oddělení, kde jsem pracovala s pacienty, seznámila s využíváním 

konceptu BS lékaře, zdravotní sestry a fyzioterapeuty. V péči o pacienta by měli 

zavádět prvky BS všichni profesionálové, kteří s ním přijdou do kontaktu. Také rodina 

pacienta je samozřejmou součástí týmu. Spolupráce s blízkými pozitivně ovlivňuje 

terapii pacienta, protože ho znají nejlépe. Vyplňují s ergoterapeutkou biografickou 

anamnézu, která napomáhá k výběru vhodného stimulu pro pacienta. Na oddělení jsem 

zanechala vytvořené CD a arch k využití celému multidisciplinárnímu týmu. 

Vuová (2006) uvádí, že zapojením rodiny do konceptu BS se upevňují vzájemné 

vztahy. Příbuzní pak snášejí lépe hospitalizaci člena rodiny, protože se cítí aktivně 

zapojeni do péče o něj. Na druhé straně nese BS psychickou zátěž zejména pro 

zdravotní sestry, které jsou s pacientem a rodinou v kontaktu nejčastěji. 

S výrokem autorky souhlasím, protože jsem si i já denním docházením na oddělení 

k pacientům vytvořila bližší vztah. Když jsem si kladla u pacientů v mých kazuistikách 

dlouhodobé cíle, mohlo by se zdát, že jsou příliš idealistické. Napadla mne otázka: 

„Jsou cíle reálné?“ 

 Ščučková (2010) ve svém článku uvádí kazuistiku podobného pacienta ve velmi 

těžkém stavu, který se vrátil do domácího prostředí. Autorka mne přesvědčila o tom, že 

pokud BS provádí celý multidisciplinární tým ve spolupráci s rodinou pravidelně každý 

den, takže podobné cíle jsou uskutečnitelné. 

Při své stáži jsem si uvědomila, že koncept BS je stále na samém začátku vývoje. 

Otázkou je, jak bude jeho vývoj probíhat dál. Existuje zde prostor pro spoustu námětů, 

které mohou umožnit, aby se BS využívala v praxi více. Výsledky mé teoretické části 

ukázaly několik možností, kde lze BS rozvíjet. Všechny podklady byly předány 

pracovníkům na daném oddělení. I po dokončení své bakalářské práce bych se chtěla po 

určité době do nemocnice vrátit a zjistit, jakým způsobem se koncept BS vyvíjí a zda 

byly využity náměty záznamového archu, CD s hudbou (auditivní stimulace) nebo 

hloubkové rozhovory s pacienty. Pevně věřím, že bude možné užitečnost a efektivitu 

BS obhájit snadněji, než je tomu v současné době.     
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9. ZÁVĚR 

Díky nastudování rozsáhlého množství materiálů jsem byla schopna využít poznatky BS 

samostatně v praxi. Obdobně jako autoři textů, o nichž jsem referovala v teoretické 

části, i já docházím k závěru, že pozitivní efekt BS není zcela snadné potvrdit. Zatím 

neexistují žádné metody, kterými by se efektivita dala zkoumat.  

I když bylo provedeno mnoho studií, stále není prokázána efektivita BS. I já jsem si BS 

vyzkoušela sama v praxi. Nemám žádná data, která by potvrzovala efekt BS, ale mám 

vlastní zkušenosti a prožitky a ty jsou pro mne dostatečným důkazem toho, abych věřila 

v její kladný účinek. 

Vzpomínám, že když jsem se probudila z umělého spánku, všude kolem sebe jsem měla 

fotky příbuzných a kamarádů, moje oblíbené věci, které jsem znala z minulosti. Vše mi 

připomínalo život před autonehodou. Rodina i multidisciplinární tým se mi snažily 

nabízet podněty ze situací, které jsem znala. Po celou dobu rekonvalescence mi byl 

k dispozici velice milý personál, vyhověl mi ve všem, co jsem potřebovala.  

Různých technických pomůcek a přístrojů se  v ošetřovatelství využívá mnoho, ale 

stejně důležitý je osobní přístup k pacientovi. Právě o to v BS jde - směrovat péči 

individuálně a k pacientovým potřebám. Myslím si, že lidé, kteří měli příležitost přijít 

s BS do kontaktu, mají vztah k pacientům lepší, přátelštější a rozumí, v čem spočívá 

hlavní smysl BS. Jsem přesvědčena, že v ošetřovatelství by BS měla tvořit základ 

přístupu k pacientům. 

Ne všude má ergoterapie v multidisciplinárním týmu rovnocenné místo. Proto bych 

podporováním konceptu BS ráda přispěla ke zviditelnění oboru ergoterapie. Jak už jsem 

popisovala v úvodu, koncept BS je mi blízký a v budoucnosti chci znalosti o konceptu 

prohlubovat a napomáhat k zavedení BS do stále více zdravotnických zařízení. 

  



50 

 

BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE 

Monografické publikace  

 

1) FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2007. 168 s. ISBN 978-80-247-1314-4. 

 

2) FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace pro učitele předmětu ošetřovatelství.  

3. vyd. INSTITUT Bazální stimulace, 2009. 100 s. ISBN 80-239-6132-2. 

 

3) FRIEDLOVÁ, Karolína., Skriptum pro certifikovaný základní kurz Bazální 

stimulace. 

 

4) HENDL, Jan. Kvalitní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: 

Portál, 2005. 408 s. ISBN 80- 7367- 040- 2. 

 

5) JELÍNKOVÁ, Jana., KRIVOŠÍKOVÁ, Mária., ŠAJTAROVÁ, Ludmila. 

Ergoterapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 272 s. ISBN 978-80-7367-583-7. 

 

6) LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Neurorehabilitace. vyd. Praha: Galen, 

2005. 350 s. ISBN 80-7262-317-6. 

 

7) LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Trauma mozku a jeho rehabilitace. 

vyd. Praha: Galén, 2009. 148 s. ISBN 978- 80- 7262- 569- 7. 

 

8) MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 

vyd. Grada, 2006. 332 s. ISBN 80- 247- 1362- 4. 

 

Příspěvky ve sborníku 

9) MACHÁLKOVÁ, Lenka. Využití konceptu bazální stimulace v paliativní péči. 

In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Jesseniova lékarská fakulta. 1. 

vyd. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2011. s. 194-203. ISBN 978-80-

89544-00-4. 

 

 

 



51 

 

10)  PAVELOVÁ, Ľuboslava - BRATOVÁ, Andrea - BOLEDOVIČOVÁ, Mária - 

SMILKA, Milan. Application efficiency the basal stimulation in unconscious 

patiens. In Worldwiews on european nursing. Monika Binkowska – Bury 

Malgorzata Nagórska. Rzezów: Institute of nursing and Health Sciences, 2011. s. 

399- 411. ISBN 978-836942-99-4.  

 

Články v seriálových publikacích 

11) CONRAD, Joachim. "Atemstimulierende Einreibung fördert Entspannung und 

subjektives Wohlbefinden". Die Schwester Der Pfleger, 2004, vol. 2, p. 104-107. 

 

12) CORNOCK, Marc. A. Stress and the intensive care patient: perceptions of 

patiens and nurses. Journal of Advanced Nursing, 1998, vol. 27, s. 518- 527. 

 

13) FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace – Dotek s terapeutickým účinkem. 

Vademecum zdraví, 2005, roč. IV, s. 56. - 57, ISSN 1802-3959. 

 

14) FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v práci sestry. Sestra, 2003, roč. 13, 

č. 1, s. 15 - 17. ISSN 1210- 040. 

 

15) HAUT, Antonie. "An Grenzen geraten". Intensivpflege, 2005, vol. 2, s. 20-24. 

 

16) ŠČUČKOVÁ, Eva. Ošetřovatelská a kompletní rehabilitační péče v LDN. 

Sestra, 2010, roč. 20, č. 6, s. 68-69. ISSN 1210-0404. 

 

17) VUOVÁ, Markéta. Bazální stimulace v praxi. Multidisciplinární péče, 2006, 

roč. 1, č. 4, s. 6-9. ISSN 1802-0658. 

 

Elektronické zdroje 
 

18) BIERNÁTOVÁ, Olga - SKŮPA, Jan. Citace [online]. 2011 [cit. 2012-12-14]. 

Dostupné z: http://www.citace.com/ 

/http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf 

 

19) BOLDIŠ, Petr. Bibliografická citace dokumentů podle ČSN ISO 690-1 a ČSN 

ISO 690-2 [online]. 2007 [cit. 2012-11-23]. Dostupné z: http://www.boldis.cz / 

http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf 

http://www.bazalni-stimulace.cz/cl_bs_sestra.php
http://www.citace.com/
http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf


52 

 

 

20) ČESKÁ ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ. [online]. 2008 [cit. 2012-12-07]. 

Dostupné z: http://www.ergoterapie.org/Events_List.aspx. 

/http://www.ergoterapie.org/Page.aspx?PageID=1 

 

21) FRIEDLOVÁ, Karolína. INSTITUT BAZÁLNÍ STIMULACE [online]. 2011 [cit. 

2012-11-14]. Dostupné z: http://www.bazalni-stimulace.cz/  

/ http://www.bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php. 

 

22) FRÖHLICH, Andreas. Basal stimulering for mennesker med 

multifunksjonshemming [online]. 1995 [cit. 2013-01-25]. Dostupné z: 

http://www.nb.no/nbsok/nb/c2c3392e55ad8e9fd27eaec0ed26aa45.nbdigital;jsessioni

d=3E58E97B858ECD7B53466CE72EC211D1.nbdigital3?lang=no# 

 

23) NAQVI, Nasir H. - BECHARA, Antoine. Skin conductance responses are 

elicited by the airway sensory effects of puffs from cigarettes [online]. 2006 [cit. 

2013-02-15].Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1486799/ 

 

24) SVENNIGSEN, Helle. Basal Stimulation® in Intensive Care – Hunch or 

Evidence? [online]. 2008 [cit. 2012-11-09]. Dostupné z: 

http://ph.au.dk/fileadmin/ph/Sygepleje/Publikationer/Kvalifikationsrapporter/hellesv

enningsen2008.pdf  

 

25) ZACHAROVÁ, Eva. SESTRA [online]. 2012 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: 

http://zdravi.e15.cz/archiv/sestra/?id=3854 

/http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/psychosocialni-pristup-k-pacientum-na-jip-

467715 

  

http://www.ergoterapie.org/Events_List.aspx
http://www.ergoterapie.org/Events_List.aspx
http://www.ergoterapie.org/Page.aspx?PageID=1
http://www.bazalni-stimulace.cz/
http://www.bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php
http://www.nb.no/nbsok/search;jsessionid=B2CA9FAA46438C3F386972F54FBB0D72.nbdigital3?searchString=creator:%22Fr%C3%B6hlich,%20Andreas%22&page=0
http://ph.au.dk/fileadmin/ph/Sygepleje/Publikationer/Kvalifikationsrapporter/hellesvenningsen2008.pdf
http://ph.au.dk/fileadmin/ph/Sygepleje/Publikationer/Kvalifikationsrapporter/hellesvenningsen2008.pdf
http://zdravi.e15.cz/archiv/sestra/?id=3854
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/psychosocialni-pristup-k-pacientum-na-jip-467715
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/psychosocialni-pristup-k-pacientum-na-jip-467715


53 

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení 

BS bazální stimulace 

EKG elektrokardiograf 

JIP jednotka intenzivní péče  

LDN léčebna pro dlouhodobě nemocné 

ONP oddělení následné péče 

PNS parasympatický nervový systém 

RASS Richmondova stupnice sedace a agitace 

RCT randomizovaná kontrolní studie  

RES-UP resuscitační oddělení- urgentní příjem 

SCR odezva kožní vodivosti (skin conductance response) 

SNS sympatický nervový systém  

 

 

  



54 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka č. 1: Glasgow skóre .............................................................................. 20 

 

  



55 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1: Současné pojetí ošetřovatelské péče ..................................................15 

Obrázek č. 2: Diagram publikací podle roku vydání ...............................................24 

 

  



56 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Autobiografická anamnéza ..................................................................... 58 

Příloha 2: Vyhledávání literatury ............................................................................ 59 

Příloha 3: Analýza publikací ................................................................................... 61 

Příloha 4: Richmondova stupnice sedace a agitace (RASS) ................................... 69 

Příloha 5: Zápisný arch ........................................................................................... 70 

Příloha 6: Návrh zápisného archu ........................................................................... 72 

Příloha 7: Návrh zápisného archu ........................................................................... 74 

Příloha 8: Biografická anamnéza (kazuistika 1) ..................................................... 77 

Příloha 9: Biografická anamnéza (kazuistika 2) ..................................................... 78 

Příloha 10: Záznamový list pacienta ....................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

PŘÍLOHY: 

Příloha 1: Autobiografická anamnéza 

 

 

 



58 

 

Zdroj: (Pavelová L. et al.,

 

2009)



59 

 

              Příloha 2: Vyhledávání literatury- databáze 

Databáze Klíčové slovo Celkem výsledků Relevantních výsledků Datum Jazyk 

Bibliotek.dk Bazální stimulace 10 10 11. 1. 2008 10 dánsky 

PubMed Bazální stimulace 26 134   

  

 

" Bazální stimulace" 59 

   

 

a ošetřovatelství 20 

   

 

ne děti, ne předčasný 13 13 8. 6. 2008 12 německy 

  

    

 

1francouzsky 

Statsbiblioteket.dk Bazální stimulace 2 278   

  

 

"Bazální stimulace" 6 1 8. 6. 2008 1 dánsky 

Scopus Bazální stimulace 30 278   

  

 

"Bazální stimulace" 62 7 8. 6. 2008 6 německy 

  

    

 

1 anglicky 

PsykINFO Bazální stimulace 1 1 8. 6. 2008 1 německy 

CINAHL 

Pre-CINAHL     Bazální stimulace 3 0 8. 6. 2008 

 SveMed+ Bazální stimulace 3 0 8. 6. 2008 

 Embase Bazální stimulace 4 866   

  

 

"Bazální stimulace" 15 0 8. 6. 2008 

 Web of Science Bazální stimulace 32 996     
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Databáze Klíčové slovo Celkem výsledků Relevantních výsledků Datum Jazyk 

(síť vědy) a ošetřovatelství 0 

   

 

"Bazální stimulace" 46 0 8. 6. 2008 

 The Cochrane library Bazální stimulace 608   

  

 

"Bazální stimulace" 2 0 8. 6. 2008 

 

      Hledání na internetu     15   5 anglicky 

     

8 německy 

     

1francouzsky 

     

1 norsky 

              Zdroj: (Svennigsen H., 2008) 
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Autor, název, časopis atd.  Typ publikace, 

jazyk, metody  

Prostředí, populace, 

cíl  

Výsledky, závěr  Komentář, úroveň 

důkazu  

Bergrath, C. 2001"International 

"Basal Stimulation" Congress: touch 

induces movement –movement 

induces touch", Pflege Zeitschrift, 

vol. 54, no. 8, pp. 543. 

Článek z časopisu, 

německy. 

Shrnutí 

z mezinárodního 

kongresu.  

 Prezentace BS a její 

historie.  

Ošetřovatelství může 

být nezávislé a stále 

zůstat terapií.  

Veliké nadšení, zvláště 

přítomnost německé 

ošetřovatelky Liliane 

Juchli, která byla pečetí 

kongresu. 

Neklasifikované. 

Brechbuhler, M.  

1995, "Basal stimulation. 

Reviving through the senses", 

Krankenpflege. 

Soins infirmiers, vol. 88, no. 8, pp. 

26-29. 

Článek z časopisu, 

francouzsky, německy. 

Popisy případů.  

Rehabilitace.  Christel Bienstein 

hovoří o BS na 

konferenci a 

prezentuje somatickou 

a taktilně- haptickou 

stimulaci. 

Nutí k zamyšlení. 
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Autor, název, časopis atd.  Typ publikace, 

jazyk, metody  

Prostředí, populace, 

cíl  

Výsledky, závěr  Komentář, úroveň 

důkazu  

Conrad, J. 2004, "Atemstimulieren 

de Einreibung fördert Entspannung 

und subjektives Wohlbefinden", 

Die Schwester Der Pfleger,  

vol. 2, pp. 104-107.  

Článek z časopisu, 

německy. 

Randomizovaná řízená 

studie. Dotazník, 

měření kyslíkové 

saturace, srdeční a 

dechové frekvence.  

Dýchání povzbuzující  

masáže (BS). 58 z 67  

testovaných osob na 

JIP.  

Dotazník: Významné 

zvýšení hojnosti 

intervenční skupiny. 

Fyziologické funkce 

beze změn.  

Nejpečlivěji vypracovaná  

studie! BS- masáž 

stimulující dýchání by 

mohl být dobrý nápad, 

pokud je potřeba snížit 

dechovou frekvenci.  

 

Dunn, C., Sleep, J. & Collett, D. 

1995, "Sensing an improvement: an 

experimental study to evaluace the 

use of aromatherapy, massage and 

periods of rest in an Intensive care 

unit", Journal of advanced nursing, 

vol. 21, no. 1, pp. 34-40. 

Článek z časopisu, 

anglicky.  

Náhodná, úzce  

zaměřená studie u 93 

pacientů s 

vyhodnocením stresu, 

úzkosti, nálady a 

schopnosti poradit si se 

zkušenostmi na JIP 

Na jednotce intenzivní 

péče. Bylo náhodně 

vybráno pořadí 3 

terapií: aroma-

terapeutická masáž, 

masáž bez aromaterapie 

a odpočinek (po) 30 

minut.  

54% absolvovalo 

Ani po jednom z 3 

zákroků se neobjevily 

žádné statisticky 

významné rozdíly ve 

fyziologických 

funkcích (krevní tlak, 

srdeční a dechová 

frekvence). Nebyla 

pozorována ani 

Tato studie využívá 

pouze prvky BS. 

Vytvořila se 

diskuse za účelem: 

Individualizovat  

péči a vědět, co pacient 

upřednostňuje.  

RCT. 
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Autor, název, časopis atd.  Typ publikace, 

jazyk, metody  

Prostředí, populace, 

cíl  

Výsledky, závěr  Komentář, úroveň 

důkazu  

před a po terapii.  všechny 3 terapie.  nahlášena změna 

v chování. Pacienti po 

aromaterapii hlásili 

významné zlepšení 

nálady. Také po terapii 

cítili menší úzkost, 

ačkoli efekt byl 

krátkodobý. Závěr: 

výzkum na JIP je 

obtížný. 

Fröhlich, A. 1995, “BASAL 

STIMULERIG  

for mennesker med 

multifunksjons-hemming  

Kniha, norsky.  Domov a instituce pro 

postižené od 

novorozenců po staré 

lidi s Alzheimerem.  

Primárně napsáno pro 

péči o postižené děti, 

ale užitečné i pro péči 

o dospělé. Podrobně 

popisuje, jak nahlížet 

na postiženého a jejich 

postoje obecně, 

Podstata BS je v této 

knize  

opravdu jasná. Velmi 

dobře napsáno, dobře 

se čte a je inspirující 

pro péči o postižené, 

ale ne pro pacienty na 
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Autor, název, časopis atd.  Typ publikace, 

jazyk, metody  

Prostředí, populace, 

cíl  

Výsledky, závěr  Komentář, úroveň 

důkazu  

zvláště péči a její 

organizaci.  

JIP.  

Tradiční kniha.  

Gsodam, R. & Nydahl, P. 2002, 

"Alt virkeligt livligger i mødet. 

encasestudie i basal 

stimulation",Klinisksygepleje, vol. 

16, no. 2, pp. 22-32. 

Článek z časopisu, 

dánsky. Popis jednoho 

případu včetně denního 

plánu.  

Neurologické. Velmi detailní popis 

péče a myšlenek 

souvisejících s péčí o 

16letou dívku.  

Stejně jako popisy 

mnoha dalších případů: 

velmi pozitivní čtení. 

Donutí člověka věřit v 

BS. Článek v časopise.  
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Autor, název, časopis atd.  Typ publikace, 

jazyk, metody  

Prostředí, populace, 

cíl  

Výsledky, závěr  Komentář, úroveň 

důkazu  

Hoffmann, D. 1995, "Basal 

stimulation in 

nursing",Osterreichische 

Krankenpflegezeitschrift, vol. 48, 

no. 2, pp. 12-15. 

Článek z časopisu, 

německy. 

Popisuje BS a jeden 

případ včetně denního 

plánu.  

Pečovatelský dům.  92letá paní se mění z 

dezorientované, 

zapomnětlivé. Když je 

o ni pečováno, tak lépe 

naslouchá. Zlepšuje se 

její schopnost pohybu a 

zvyšuje se její zájem o 

okolní svět.  

Je zajímavé, jak moc 

intenzivní péče za 

pomoci BS může 

změnit kvalitu života 

staré paní.  

Neklasifikované. 

Menke, P. 2006, "Basal stimulation 

of persons in a vegetative state - a 

case report: back into a more aware 

life",Pflege Zeitschrift., vol. 59, no. 

3, pp. 164-165. 

Článek z časopisu, 

německy, Novinářský 

popis případu.  

Pacienti s poškozením 

mozku.  

Jeden příběh, co zahřeje 

srdce: pacient se 

probudí z komatu díky 

BS a je schopen se 

účastnit osobní péče za 

pomocí BS. 

Napsáno novinářem.  

Neklasifikované. 
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Autor, název, časopis atd.  Typ publikace, 

jazyk, metody  

Prostředí, populace, 

cíl  

Výsledky, závěr  Komentář, úroveň 

důkazu  

Nydahl, P. & Bartoszek, G. 

2005, Basal Stimulation, 

Munksgaard, K¢benhavn. 

Kniha, dánsky, 

instruktivní.  

Několik případů.  

Jednotka intenzivní 

péče. 

Popisuje velmi pečlivě 

instrukce a celý koncept 

BS, její potenciál a 

praktickou aplikaci.  

Odkazy na několik 

menších studií, před-

vědecké.  

Tradiční kniha 

(učebnice).  

Nydahl, P. 2004, "Basal 

stimulation in caring for pain 

patients", Pflege Zeitschrift,  

vol. 57, no. 6, pp. 2-7. 

Článek z časopisu, 

německy, Instruktivní.  

Intenzivní péče ulevující 

od bolesti. 

Popisuje jak je BS 

zvláště vhodná pro 

pacienty s různými typy 

bolestí.  

Dobré otázky, na které 

je třeba odpovědět 

vzhledem k problémům 

s bolestmi.  

Článek v časopise. 
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Autor, název, časopis atd.  Typ publikace, 

jazyk, metody  

Prostředí, populace, 

cíl  

Výsledky, závěr  Komentář, úroveň 

důkazu  

Richards, K. C. 1998, "Effect of a 

Back Massage and Relaxation 

Interventention on Sleep in 

Critically Ill Patients", 

Am.J.of Crit.Care, vol. 7, no. 4, 

pp. 288-298. 

Článek z časopisu, 

anglicky, Studie 

náhodných zásahů s 

kontrolní skupina. 

Jednotka intenzivní 

péče. 69 mužů (55 – 

79 let)- 24 z nich 

dostalo masáž zad (ne 

BS);  

28 absolvovalo 

relaxační techniku 

včetně 7,5 minuty 

hudby; 17 bylo 

kontrolováno.  

Masážní skupina spala  

o 1 hodinu déle než 

kontrolovaná. Větší 

vzorek pacientů by 

měl dostatečnou váhu.  

 

Podle BS může být 

masáž jak stimulační, 

tak relaxační. V této 

studii se zaměřili na 

relaxaci. Hezká studie.  

Článek v časopise. 
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Autor, název, časopis atd.  Typ publikace, 

jazyk, metody  

Prostředí, populace, 

cíl  

Výsledky, závěr  Komentář, úroveň 

důkazu  

FSAIO.NET, forskernetvæk pro  

Intensivesygeplej ersker 2006,  

K dispozici:  

www.dsr.dk/msite/text.asp?id=181 

&TextID=7523  

[2007, 06/26]  

Domovská stránka, 

dánsky.  

JIP v Dánsku, ne 

všechny.  

Přehled Dánských JIP, 

které užívají BS nebo 

její části. Domovská 

stránka je 

aktualizována 

výzkumnou sítí 

FASIO pro 

ošetřovatelky na JIP.  

Není možné vidět, jak 

moc je BS užívána, ani 

které její části, ani kdo 

je užívá.  

Poslední aktualizace  

30. srpna 2006.  

Zdroj: (Svennigsen H., 2008) 
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Příloha 4: Richmondova stupnice sedace a agitace (RASS) 

 

 

Zdroj: (http://www.mc.vanderbilt.edu/icudelirium/docs/RASS.pdf) 

http://www.mc.vanderbilt.edu/icudelirium/docs/RASS.pdf
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Příloha 5: Zápisný arch (konečná třetí verze) 

Bazální stimulace  

Somatická- zklidňující koupel, povzbuzující koupel, neurofyziologická koupel 

Vestibulární- houpací pohyby, otáčení hlavy 

Vibrační- hlas, ruce, elektrické přístroje 

Optická- fotografie, televize, výzdoba prostředí 

Auditivní- hudba, vyprávění, nástroje, zpěv 

Orální- jídlo, nápoj 

Olfaktorická- vůně, pachy 

Taktilně- haptická- teplo, chlad, ručníky, hračky, předměty z denního života 

Záznam fyziologických změn 

Jméno Iniciální dotek Pohlaví Ročník Diagnóza 

     Fyziologické 

změny 

Datum, 

čas 

Krevní   

tlak Tep. frekvence 

Dech. 

frekvence Motorika 

Stimulace 

 

před  po    před    po  před    po     před       po 
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Fyziologické 

změny 

Datum, 

čas 

Krevní 

tlak Tep. frekvence 

Dech. 

frekvence Motorika 

Stimulace 

 

 před  po     před     po  před    po před po 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                  
  

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          Zdroj: (Štěpánka Táborská, Michaela Dvořáková, 2013)
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Příloha 6: První návrh zápisného archu 

Jméno: Iniciální dotek: Pohlaví: Ročník: Diagnóza: 

Datum 

zpracování: 

            

Fyziologické změny  Upřesnění Krevní tlak 

Tepová 

frekvence 

Dechová 

frekvence Motorika 

Stimulace   před po před   po před   po     před   po 

Somatická                   

zklidňující koupel                   

povzbuzující koupel                   

neurofyziologická 

koupel                   

Vestibulární                   

houpací pohyby                   

otáčení hlavy                   

Vibrační                   

hlas                   

ruce                   

Optická                   

fotografie                   

Auditivní                   
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Jméno: Iniciální dotek: Pohlaví: Ročník: Diagnóza: 

Datum 

zpracování: 

            

Fyziologické změny  Upřesnění Krevní tlak 

Tepová 

frekvence 

Dechová 

frekvence Motorika 

Stimulace   před po před   po před   po     před   po 

hudba                   

Orální                   

jídlo                   

nápoj                   

Olfaktorická                   

vůně                   

Taktilně-haptická                   

teplo-chlad                   

Zdroj: (Štěpánka Táborská, 2013) 
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Příloha 7: Druhý návrh zápisného archu 

              Jméno: Iniciální dotek: Pohlaví: Ročník: Diagnóza: Přijat: 

            

Fyziologické změny  Upřesnění Krevní tlak Tepová frek. Dechová frek. Motorika 

Datum: 10. 1. 2013 

Stimulace   před po před po před po před po 

Somatická 

zklidňující koupel                   

povzbuzující koupel                   

neurofyziologická 

koupel                   

Vestibulární 

houpací pohyby                   

otáčení hlavy                   

Vibrační 

hlas                   

ruce                   

Optická – fotografie                   

Auditivní- hudba                   

Orální 

jídlo                   
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nápoj                   

Olfaktorická – vůně                   

Taktilně-haptická                   

teplo-chlad                   

Datum: 11. 1. 2013 

Stimulace   před po před po před po před po 

Somatická 

zklidňující koupel                   

povzbuzující koupel                   

neurofyziologická 

koupel                   

Vestibulární 

houpací pohyby                   

otáčení hlavy                   

Vibrační 

hlas                   

ruce                   

Optická – fotografie                   

Auditivní – hudba                   

Orální 

jídlo                   

nápoj                   
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Olfaktorická – vůně                   

Taktilně-haptická                   

teplo-chlad                   

Zdroj: (Štěpánka Táborská, 2013)
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Příloha 8: Biografická anamnéza (kazuistika 1) 

Zdroj: (RES-UP) 
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Příloha 9: Biografická anamnéza (kazuistika 2) 

Zdroj: (RES-UP) 
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Příloha 10: Záznamový list pacienta 

 

Zdroj: (Machálková L., 2011) 


