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Úvod

Pro zpracování bakalářské práce jsem zvolila téma fyzioterapie u pacientů

na umělé plicní ventilaci. Ventilovaným pacientům se věnuji na anesteziologicko-

resuscitačním oddělení, kde několik let pracuji.

Cílem teoretické části je zanalyzovat problematiku umělé plicní ventilace

u kriticky nemocných pacientů a možnosti rehabilitační péče u těchto pacientů.

Hlavním cílem mé bakalářské práce je ozřejmit, jak může fyzioterapeut svými 

terapeutickými prostředky ovlivnit stav pacienta na umělé plicní ventilaci.

Ventilovaný pacient je kriticky nemocný pacient, proto je přístup k němu a výběr 

fyzioterapeutických technik tímto významně ovlivněn. Dlouhodobá imobilizace 

uměle ventilovaného pacienta může způsobit celou řadu komplikací, které negativně 

ovlivňují stav pacienta a významně prodlužují pobyt nemocného na lůžku. Chci 

poukázat na to, jak fyzioterapie může pomoci předejít vzniku těchto komplikací nebo 

již vzniklé pozitivně ovlivnit a usnadnit tak návrat nemocného zpátky do života.

Také chci upozornit na specifický přístup fyzioterapeuta k ventilovaným 

pacientům na anesteziologicko-resuscitačních odděleních nebo jednotkách 

intenzivní péče. Zabývám se využitím různých terapeutických možností a metod

při práci s ventilovaným pacientem. Můj přístup k pacientovi na umělé plicní 

ventilaci a výběr vhodných fyzioterapeutických metodik je ovlivněn nejen fyzickým 

stavem pacienta, napojením na přístroje, ale i jeho psychickým rozpoložením a mírou 

spolupráce pacienta, která může být během pobytu pacienta na těchto odděleních 

značně variabilní.

V praktické části bakalářské práce zpracuji dvě kazuistiky pacientů na umělé 

ventilaci a na jejich vyhodnocení bych ráda poukázala, že včasné zahájení 

fyzioterapie u pacientů na umělé plicní ventilaci má své opodstatnění a fyzioterapeut

má nezastupitelnou úlohu v multidisciplinárním týmu, který pečuje o ventilované 

pacienty v kritickém stavu.
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Teoretická část

1  Fyziologie dýchání

Základním úkolem dýchání je zajistit buňkám přísun kyslíku a odstranit oxid 

uhličitý, který vzniká při jejich metabolismu (Klimešová, Klimeš, 2011). Při dýchání 

neboli respirace dochází k výměně plynů mezi okolím a organismem. Hlavními 

mechanismy, jimiž se realizuje dýchání, jsou ventilace, distribuce, perfuze a difuze. 

Tyto děje musí být ve stálé rovnováze, jinak klesá efektivita dýchání (Kittnar, 2011).

Ventilace je výměna vzduchu mezi plícemi a zevním prostředím, vzniká 

na podkladě rozdílu tlaku vzduchu mezi atmosférou a plicními alveoly. Při nádechu 

se zvětšuje objem hrudníku, klesá intratorakální tlak a vzduch proudí do plic. Výdech 

je děj opačný (Kittnar, 2011). Nejdůležitějším úkolem ventilace je dodržovat 

parciální tlaky kyslíku (dále je O2) a oxidu uhličitého (dále je CO2) v arteriální krvi. 

Normálním rozmezí parciálního tlaku kyslíku (dále jen paO2) je 10 – 13,3 

kiloPascalu (dále jen kPa) a rozmezí parciální tlaku oxidu uhličitého (dále jen paCO2)

je 4,7 – 6,0 kPa (Klimešová, Klimeš, 2011). Distribuce je rozdělení vzduchu 

v plicích při nádechu do jednotlivých alveolů tak, aby všechny funkční alveoly byly 

ventilovány (Kittnar, 2011). Perfuze je průtok krve tkání, která zabezpečuje zásobení

tkání O2 a živinami a odplavení zplodin látkové výměny (Vokurka, Hugo 2007).

Difuze je výměna O2 a CO2 mezi alveoly a krví na alveolo-kapilární membráně

v plicích (Klimešová, Klimeš 2011).
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1.1  Regulace dýchání

             Respirace musí být velmi přesně a rychle řízena. Jedná se o vitální funkci,

jejichž absence vede v řádu minut k ireverzibilním změnám a smrti. Požadavky 

organismu na dýchání se mohou rychle a významně měnit. Respirace je řízena 

především autonomně. Parasympatikus působí bronchokonstrikci dýchacích cest, 

sympatikus bronchodilataci. Autonomní kontrolu lze téměř kdykoliv, ale jen dočasně 

ovlivnit vůlí (Kittnar, 2011).

Nervová regulace dýchání 

Základní centra dýchání tvoří prodloužená mícha a Varolův most. Tato centra 

generují rytmus dýchání, upravují jej podle obsahu oxidu uhličitého v krvi a podle 

rozpětí plic. Centra zprostředkovávají obranné reflexní reakce jako je kašel, kýchání 

a laryngospasmus. Základní řízení je pak modulováno z vyšších center, kterými jsou 

talamus, hypotalamus, mozková kůra a další. Finální integraci a některé obranné 

reflexy zajišťuje mícha (Kittnar, 2011).

Chemická regulace dýchání

Nejcitlivějším mechanizmem regulující dýchání je paCO2 v arteriální krvi, 

nikoliv paO2. V arteriální krvi je paCO2 monitorován prostřednictvím centrálních 

chemoreceptorů (pod čtvrtou komorou mozkovou) a periferních chemoreceptorů 

(karotická tělíska). Cílem řízení je udržení paCO2 okolo hodnoty 40 mmHg

(milimetrů rtuti) a tím je automaticky udržen dostatečný přísun kyslíku (Kittnar, 

2011). Vyšší koncentrace CO2 v krvi vede ke zvýšení kyselosti krevní plazmy a to 

vyvolá podráždění buněk dýchacího centra. Buňky centra reagují proudem 

nervových impulzů vedených k dýchacím svalům, které vyvolají nadechnutí. CO2

dráždí dýchací centrum jen do určité koncentrace. Nadbytek CO2 vede naopak ke 

snížení citlivosti centra a k zástavě dýchání (Dylevský, 2007).
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1.2  Ventilační parametry

Statické plicní objemy:

 VT, dechový objem - asi 500 milimetrů (dále jen ml), množství vzduchu, 

který se vymění v plicích při klidném dýchání

 VD, anatomický mrtvý prostor - asi 150 - 200 ml, objem vzduchu 

obsažený v dýchacích cestách, který se na výměně plynů přímo nepodílí

 ERV, expirační rezervní objem - asi 1100 ml, množství vzduchu, které je 

možné ještě vydechnout po klidovém výdechu

 IRV, inspirační rezervní objem - asi 3000 ml, množství vzduchu, který je 

možné ještě vdechnout po ukončeném klidovém nádechu

 RV, reziduální objem - asi 1200 ml, množství vzduchu, který zůstane 

v plicích po maximálním výdechu (Trojan, 1999).

Statické plicní kapacity:

 VC, vitální kapacita - asi 4600 ml je součet inspiračního a expiračního 

rezervního objemu (množství vzduchu, který můžeme s maximálním 

úsilím vydechnout po maximálním nádechu)

 TLC, celková plicní kapacita - asi 5800 ml je součtem vitální kapacity 

a reziduálního objemu

 FRC, funkční reziduální kapacita - asi 2300 ml je množství vzduchu, 

který zůstane v plicích po klidovém výdechu (Trojan, 1999; Kapounová, 

2007).
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Dynamické plicní objemy:

 MV, minutová ventilace - asi 8 l/min (dále jen litrů za minutu) je 

množství vzduchu vydechnuté z plic za minutu MV = VT x f (VT -

dechový objem, f - dechová frekvence)

 MMV, maximální minutová ventilace - asi 125 -170 l/min je maximální 

množství vzduchu, které může být z plic vydýcháno

 FEV1, jednovteřinová vitální kapacita - asi 4 l (dále jen litrů) je 

maximální množství vzduchu vydechnuté za 1 vteřinu

 PEF, vrcholová výdechová rychlost - 12 l/min je maximální výdechový 

proud vzduchu (Trojan, 1999; Kittnar, 2011).
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2 Kineziologie dýchání

Stavbou a tvarem je hrudník přizpůsoben pro zajištění dýchacích funkcí. 

Zakřivení žeber, pohyblivé spojení žeber s obratli, stavba a uložení dýchacích svalů 

i úprava prostorů kolem plic dovolují zvětšovat a zmenšovat průměr hrudníku, který 

je provázen rozepínáním a smršťováním plic (Dylevský, 2007). Pohyby hrudní 

páteře ovlivňují dynamiku dýchání a dýchání ovlivňuje dynamiku páteře. Při 

anteflexi hrudní páteře se hrudník oplošťuje, žebra klesají a mezižeberní prostory se 

zužují. Orgány břišní dutiny se vtlačují do hrudní dutiny a vytlačují před sebou 

bránici. Hrudník se tak dostává do krajního expiračního postavení. Při retroflexi 

hrudní páteře se celý děj obrací, hrudník se dostává do inspiračního postavení

(Dylevský, 2009).

Plíce nikde nejsou spojeny s hrudní stěnou, proto by zvětšení hrudního 

objemu působením inspiračních svalů samo ještě nevedlo k rozpětí plic a k vdechu. 

Kolem každé plíce je samostatná, zcela uzavřená dutina, jejichž stěny tvoří plicní 

a nástěnná pleura. Obě pleury v sebe přecházejí v plicních hilech. Štěrbina mezi nimi 

se nazývá pohrudnicová dutina. Jde o kapilární štěrbinu, která je vyplněna 10-15 ml 

vodnaté tekutiny. V dutině je mírný podtlak, který způsobuje, že se pružné plíce, 

ve kterých je atmosférický tlak, rozepínají do zvětšujícího se prostoru pohrudnicové 

dutiny (Dylevský, 2007).

Při vdechu (inspiriu) se zvětšují rozměry hrudníku a do plic se nasává 

vzduch. Inspirium je aktivní děj, zcela závislý na činnosti inspiračních svalů, které 

mohou svou kontrakcí zvětšovat objem hrudníku. K inspiračním svalům patří 

bránice, zevní mezižeberní svaly, prsní svaly a některé svaly krku a zad. Výdech 

(expirium) je naopak pasivní děj, při kterém se uplatňuje především pružnost plic, 

pružnost hrudní stěny a hmotnost hrudníku. Výdechové svaly tvoří břišní svaly 

a vnitřní mezižeberní svaly, které ale vstupují do funkce až v závěru expirace 

a při usilovném výdechu. Při prohloubeném dýchání s vynaložením větší námahy se 

postupně zapojují do funkce další svalové skupiny, především zádové svaly, krční 

svaly a svaly pažního pletence, které se upínají na hrudník (Dylevský, 2007).
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3 Umělá plicní ventilace

Umělá plicní ventilace (dále jen UPV) představuje způsob dýchání, při němž 

mechanický přístroj plně nebo částečně zajišťuje průtok plynu dýchacím systémem.

UPV je používána ke krátkodobé nebo dlouhodobé podpoře nemocných, u kterých 

došlo ke vzniku závažné poruchy ventilační nebo oxygenační funkce respiračního 

systému nebo taková porucha aktuálně hrozí (Dostál, 2005). UPV je metoda podpory 

kriticky nemocného pacienta, která neřeší základní onemocnění, ale pomáhá 

překlenout určité kritické období v průběhu onemocnění (Ševčík, Černý, Vítovec, 

2003).

3.1 Cíle umělé plicní ventilace

Hlavními cíli UPV je dosažení akceptovatelných parametrů oxygenace 

a ventilace a omezení nežádoucích účinků způsobených UPV, především poškození 

plic (Ševčík, Černý, Vítovec, 2003).

Mezi klinické cíle patří zvládnutí hypoxemie, akutní respirační acidózy

a dechové tísně, prevence vzniku a odstranění již vzniklých atelektáz, snížení únavy 

dýchacího svalstva, umožnění sedace, relaxace a celkové anestezie, snížení 

systémové nebo myokardiální spotřeby kyslíku, snížení nitrolebního tlaku

a stabilizace hrudní stěny (Ševčík, Černý, Vítovec, 2003).
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3.2  Indikace umělé plicní ventilace

Rozhodnutí zahájit UPV je, až na urgentní situace, založeno na zhodnocení

klinického stavu nemocného, charakteru základního onemocnění a jeho terapii.

Indikační kritéria jsou apnoe, respirační acidóza (paCO2 > 7,5 kPa), zvýšená práce 

dýchacích svalů při tachypnoe nad 35 dechů za minutu, hypoxemie (paO2 < 9 kPa)

při inspirační frakci kyslíku (dále jen FiO2) 0,4 obličejovou maskou, VC < 15

mililitrů na kilogram (dále jen ml/kg), (Dostál, 2005; Ševčík, Černý, Vítovec, 2003).

Mezi indikace umělé plicní ventilace patří ALI (akutní plicní poškození), 

ARDS (syndrom akutní dechové tísně), zástava dýchání, CHOPN (dále jen chronická 

obstrukční plicní nemoc), stavy po KPR (kardiopulmonální resuscitace), extrémní 

oběhová nestabilita (sepse, šokové stavy), neurologická onemocnění, morbidní 

obezita, spinální a hrudní trauma (Drábková 2010; Klimešová, Klimeš, 2011).

3.3  Zajištění průchodnosti dýchacích cest

Základní způsob zajištění dýchacích cest pro potřebu UPV přetlakem 

představují invazivní metody, při kterých je pomůcka v dýchacích cestách zavedena 

pod úroveň hlasové štěrbiny. Příkladem tohoto postupu je zavedení tracheální rourky 

nebo tracheostomické kanyly (Dostál, 2005).

Tracheální intubace

Tracheální intubace představuje nejbezpečnější způsob zajištění průchodnosti 

dýchacích cest a poskytuje ochranu dýchacích cest před masivní aspirací žaludečního 

obsahu, slin nebo krve (Kapounová, 2011). Tracheální rourka je plastová kanyla 

přiměřeného průměru, která je zavedena do dýchacích cest nazální nebo orální cestou 

(Dostál, 2005).



16

Tracheostomie

Hlavní indikací tracheostomie je zajištění dýchacích cest při nutnosti 

dlouhodobé plicní ventilace. V současné době představuje více než 80 procent (dále 

jen %) všech indikací (Lukáš, 2005). Tracheostomie má své výhody, kterými je 

trvalý přístup do dýchacích cest, usnadnění toalety dýchacích cest, umožnění

důkladnější hygieny dutiny ústní, snazší manipulace s pacientem, větší komfort 

nemocného, zmenšení mrtvého dechového prostoru, umožnění příjmu per os 

a usnadnění fáze odpojování od ventilátoru (Kapounová, 2007). Nevýhody 

tracheostomie je vyřazení nazofaryngeálního úseku horních cest dýchacích, vedoucí 

ke ztrátě filtrace, zvlhčování a ohřívání vdechovaného vzduchu. Další nevýhody jsou

ztráta fonace, ztráta efektivního kašle a ztráta čichu (Lukáš, 2005).

3.4  Fáze dechového cyklu při umělé plicní ventilaci

Z hlediska směru pohybu plynů respiračním systémem je dechový cyklus 

rozdělen na následující fáze:

Inspirační fáze

Inspirační fáze začíná iniciací vdechu. Jedná se o tak zvaný (dále jen tzv.)

inspirační trigger, o podmínku, která musí být splněna, aby došlo ke spuštění vdechu. 

Dech může být zahájen ventilátorem, nemocným nebo lékařem při manuální 

ventilaci. Dechy spouštěné ventilátorem jsou zahájeny časovačem uvnitř ventilátoru 

dle nastavené frekvence dechů tzv. spouštění časem (time trigger). Tyto dechy jsou 

nezávislé na úsilí nemocného. Nemocný spouští nádech tím, že vyvine určité úsilí, 

které je na ventilátoru zaznamenáno, jako změna tlaku nebo průtoku uvnitř okruhu 

ventilátoru. Dolní hranici této změny, která již povede k zahájení činnosti 

ventilátoru, lze nastavit jako tzv. pressure trigger (spouštění tlakem) nebo flow 

trigger (spouštění průtokem), (Dostál, 2005, Klimešová, Klimeš, 2011, Podrazilová, 

2011).
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V dalším průběhu inspirační fáze je ventilátor určitým způsobem omezen tzv.

limitace inspiria. Obvykle je limitace zajištěna nastavením tlaku u tlakově řízené 

ventilace nebo objemu u objemově řízené ventilace. Jestliže byla splněna podmínka 

limitace, ventilátor ponechá uzavřený expirační ventil do splnění podmínky 

pro ukončení inspirační fáze dechového cyklu tzv. cyklování. Cyklování je podmínka 

pro ukončení vdechu, která může být dána dosažením nastavené hodnoty objemu, 

tlaku, průtoku nebo času při nastaveném počtu dechů (Dostál, 2005, Klimešová, 

Klimeš, 2011). 

Inspirační pauza

Při inspirační pauze dochází k zástavě proudění vdechované směsi plynů 

dýchacími cestami. Není fyziologická, v přirozeném dechovém režimu chybí, ale 

při UPV je důležitá k intrapulmonální redistribuci dechového objemu. Její zařazení 

by mělo zlepšit homogenitu distribuce ventilace (Dostál, 2005, Podrazilová, 2011). 

Expirační fáze 

Expirační fáze je z hlediska ventilátoru pasivní fáze dechového cyklu. 

Výdech se děje pasivně využitím elasticity hrudního koše a pomocí expiračního 

svalstva nemocného (Dostál, 2005).  

Expirační pauza

Expirační pauza je část dechového cyklu od ukončení proudění vzduchu 

na konci výdechu do zahájení dalšího cyklu (Dostál, 2005).
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3.5  Klasifikace ventilačních režimů

Podle stupně ventilační podpory dělíme ventilační režimy na režimy s plnou 

nebo částečnou ventilační podporu. Režim poskytující plnou ventilační podporu 

pokrývá veškerou dechovou práci nutnou k zajištění vylučování oxidu uhličitého. 

Při částečné ventilační podpoře režim pokrývá jen část dechové práce, zbytek je 

vykonán nemocným (Klimešová, Klimeš, 2011). 

Podle schopnosti souladu ventilačního režimu s dechovým úsilím 

nemocného dělíme ventilační režimy na synchronní a asynchronní. V případě 

synchronního ventilačního režimu je aktivita ventilátoru synchronizována

s dechovou aktivitou nemocného. Synchronizace je zajištěna tzv. spouštěním 

(triggrováním), které je technicky zajištěno pomocí monitorování tlaku nebo průtoku 

plynu v okruhu ventilátoru. Předností synchronních režimů je obvykle lepší 

subjektivní tolerance UPV. U asynchronních ventilačních režimů je dechový cyklus 

ventilátoru zahájen bez ohledu na fázi dechového cyklu nemocného (Dostál, 2005, 

Klimešová, Klimeš, 2011).

3.5.1 Objemově řízená ventilace

U objemově řízené ventilace je na ventilátoru nastavena určitá hodnota 

dechového objemu, který se v intervalech nastavené dechové frekvence aplikuje 

do plic pacienta. Tento způsob ventilace je pro plicní parenchym méně výhodný, 

protože v případě ventilace větším dechovým objemem nebo ventilace méně 

poddajné plicní tkáně, může dojít k jejímu poškození. Na ventilátoru jsou nastaveny 

hodnoty f, VT, určitá úroveň pozitivního tlaku na konci výdechu pacienta (dále jen 

PEEP) a FiO2 (Kapounová, 2007).
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Objemově řízená ventilace s částečnou ventilační podporou

CPAP (Continue Possitive Airway Pressure) je režim umožňující spontánní 

dýchání při kontinuálním přetlaku v dýchacích cestách (Kapounová, 2007).

SIMV ( Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) je režim, který 

do spontánní ventilace pacienta dodává v určitých časových intervalech řízené 

dechy (Kapounová, 2007).

Objemově řízená ventilace s plnou ventilační podporou

CMV (Controlled Mechanical Ventilation) je režim, kdy přístroj vykonává 

řízenou ventilaci nastavenými parametry (Kapounová, 2007).

A/C (Assist Control) je režim s plnou synchronní ventilační podporou s triggerem 

(Kapounová, 2007).

3.5.2  Tlakově řízená ventilace

Při tlakově řízené ventilaci je na ventilátoru nastavena hodnota tlaku, 

do kterého se dýchací směs aplikuje do plic pacienta. Po dosažení natavené hodnoty 

inspiračního tlaku se přístroj ihned přepne na výdech. Tato ventilace je pro plicní 

parenchym šetrnější a přizpůsobuje se jeho poddajnosti. Na ventilátoru je nastavena

hodnota f, tlaková podpora (dále jen PS) je tlak pomáhající při nádechu pacienta, 

přepínací tlak (dále jen PC) je hodnota tlaku, do kterého se dýchací směs aplikuje 

do plic, PEEP a FiO2 (Kapounová, 2007). 
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Tlakově řízená ventilace s částečnou ventilační podporou

CPAP+PS (Continuous Possitive Airway Pressure + Pressure Support) je režim 

umožňující spontánní dýchání při kontinuálním přetlaku v dýchacích cestách 

s tlakovou kontrolou (Kapounová, 2007).

PSIMV (Pressure Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) je režim, který 

do spontánní ventilace pacienta dodává v určitých intervalech řízené dechy 

(Kapounová, 2007).

PPS nebo IA (Positive Pressure Ventilation, Inspiratory Assistance) jsou režimy, kde 

je dech zahájen vlastním úsilí pacienta a okruh se rychle natlakuje na nastavenou 

hodnotu, která je udržována po celou dobu inspiria nemocného (Kapounová, 2007).

ASV < 100% (Adaptive Support Ventilation) je počítačem řízený režim, který 

vypočítá z hmotnosti pacienta dechový objem a snaží se této optimální hodnoty 

dosáhnout. U tohoto režimu je nutné zadat hmotnost pacienta a procento minutového 

objemu, které ovlivňuje rozsah ventilační podpory (Kapounová, 2007). 

Tlakově řízená ventilace s plnou ventilační podporou

PCV (Pressure Control Ventilation) je režim, kdy přístroj vykonává řízenou ventilaci 

nastavenými parametry (Kapounová).

PCV-IRV (Pressure Control Ventilation – Inversed Ratio Ventilation) je režim, který 

umožňuje ventilaci s převráceným poměrem inspiria a expiria. Používá se 

u nemocných s těžkým syndromem akutní respirační tísně, protože umožňuje více 

času pro přestup kyslíku do krve (Kapounová, 2007).

BILEVEL je režim se synchronní plnou ventilační podporou, který umožňuje 

spontánní ventilaci během celého ventilačního režimu (Kapounová, 2007).
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3.6  Komplikace umělé plicní ventilace

 Komplikace spojené se zajištěním dýchacích cest při intubaci nebo 

tracheostomii.

 Komplikace vzniklé nedostatečným nebo nadměrným zvlhčením nebo 

ohřátím vdechované směsi.

 Infekční komplikace vzniklé ztrátou nebo snížením účinnosti reflexů 

dýchacích cest a zhoršením funkce mukociliárního transportu.

 Poškození plic v důsledku působení vysokého inspiračního tlaku 

(barotrauma) nebo nadměrným dechovým objemem (volumotrauma), 

(Králíčková, Kollárová, 2010).

Při nedostatečném zvlhčování dochází ke zvyšování viskozity sputa, retenci 

sekretu, ke zpomalení nebo zástavě mukociliárního transportu a atelektázám, což 

může vést k rozvoji infekce dolních cest dýchacích (Kapounová, 2007). Komplikaci, 

kterou nesmíme opomenout je i atrofie dýchacích svalů, protože UPV snižuje 

dechovou práci pacienta (Podrazilová, 2011).

3.7  Účinky umělé plicní ventilace na organismus

Účinky ventilace s pozitivním přetlakem souvisí především se zvýšením 

nitrohrudního tlaku, který způsobuje pokles žilního návratu, tepového objemu a tím 

minutového srdečního výdeje. V některých situacích může naopak  UPV srdeční 

výdej zvýšit například u srdečního selhání. UPV ovlivňuje také renální funkce 

a metabolismus vody a iontů, které se klinicky manifestují snížením diurézy.

V gastrointestinálním traktu způsobí pokles průtoku krve játry a splanchnikem

a zvýšení nitrobřišního a biliárního tlaku. Pozitivní ventilace zvyšuje riziko vzniku 

stresových vředů a riziko krvácení, což může být způsobeno sníženým prokrvením

sliznice žaludku a hromaděním žilní krve ve sliznici střeva (Klimešová, Klimeš, 

2011; Podrazilová, 2011).
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3.8  Ukončení umělé plicní ventilace

       Odpojování nemocného od ventilátoru - weaning je nedílnou součástí 

problematiky UPV a doba odvykání činí u některých nemocných 40 - 50% celkové 

ventilační podpory (Dostál, 2005).

U většiny nemocných se využívají k odvykání režimy SIMV a CPAP, které

jsou založeny na postupném ubírání řízených zástupových dechů, kdy pacient přebírá 

stále více minutové ventilace. V současnosti se ještě výhodnější ukazuje odvykání

přes režimy PPS, AI, CPAP, u kterých nejsou snižovány podpůrné dechy, ale tlaková 

podpora. U pacientů s obtížnějším odvykáním se využívá metody krátkodobého 

odpojování od ventilátoru. Pacient je na různě dlouhé intervaly, které se postupně 

prodlužují odpojen od ventilátoru a napojen na zvlhčovač (Ševčík, Černý, Vítovec 

2003; Kapounová, 2007).

Nemocné, kteří byli uměle ventilováni méně než 12 - 24 hodin, lze většinou 

extubovat po 10 - 15 minutách spontánní ventilace. Déle ventilované pacienty je 

možné extubovat až po 24 - 48 spontánního dýchání (Ševčík, Černý, Vítovec, 2003).

Po vyjmutí tracheostomické kanyly musí být pacient poučen, aby při mluvení, kašli 

či polykání zlehka komprimoval prstem tampon nad tracheostomatem a bránil 

unikání vzduchu nebo hlenu, které ruší uzavírání otvoru. Ke spontánnímu zhojení 

dochází během 10 - 14 dnů (Lukáš, 2005).
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4  Specifika pacienta na umělé plicní ventilaci

Pacienti na jednotkách intenzivní péče mají zajištěny dýchací cesty tracheální 

intubací nebo tracheostomií a jsou napojeni na UPV. Dále mají zajištěny vstupy 

do krevního řečiště (centrální žilní katétr, arteriální katétr, periferní žilní katétr) 

pro infuzní terapii a pro měření invazivních tlaků. K zajištění enterální výživy mají 

zavedenou nasogastrickou  nebo enterální sondu. K zajištění mikce je u kriticky 

nemocných zaveden permanentní močový katétr (Kapounová, 2007).

Kriticky nemocný pacient je nemocný s potencionálním nebo již 

probíhajícím selháním jednoho či více orgánu, kdy hrozí bezprostředně selhání 

základních životních funkcí, nebo k tomuto selhání již došlo (Ševčík, Černý, 

Vítovec, 2000).

4.1  Monitorování nemocného na ventilátoru

Hlavním cílem monitorování kriticky nemocných je posuzování stavu 

vitálních funkcí, zejména kvality dýchání a oběhu, stavu vědomí, posouzení průběhu 

onemocnění, posouzení účinnosti léčby, včasné zachycení komplikací a nežádoucích 

účinků terapie (Klimešová, Klimeš, 2011). 

V průběhu umělé plicní ventilace musí být sledovány tyto dechové

parametry, kterými jsou VT, MV, inspirační tlak, FiO2, f, poměr délky inspiria 

a expiria. K monitorování kardiovaskulárního systému patří kontinuální sledování 

elektrokardiogramu (dále jen EKG) a měření krevního tlaku (dále jen TK). Měření 

TK může být neinvazivní nebo invazivní. K neinvazivnímu měření slouží manžety 

tonometru a detekce arteriální turbulence pod manžetou. Invazivní způsob měření

představuje nepřetržité monitorování systémového tlaku. Mezi hlavní výhody 

přímého měření tlaku patří možnost nepřetržitého sledování pulsové křivky, přesnost, 
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rychlá detekce poruch, odhad tepového objemu a možnost odběru krevních vzorků 

pro další vyšetření (Ševčík, Černý, Vítovec, 2003).

Sledování monitorovaných hodnot je během rehabilitace velmi důležité. 

Informuje nás o aktuálním stavu pacienta a stupni únavy.  Pomáhají přizpůsobit 

intenzitu zátěže aktuálnímu stavu pacienta, popřípadě rehabilitaci ukončit.

Za kontraindikace mobilizace pacienta jsou považovány hypoxémie se saturací 

periferní krve kyslíkem pod 88 %, hypotenze se středním arteriálním tlakem menším 

než 65 mmHg, nově nasazené katecholaminy, nový infarkt myokardu, nutnost 

zvýšení PEEP a přechod z podpůrné na řízenou ventilaci (Maňák, 2010).

K hodnocení kvantitativních poruch vědomí používáme nejčastěji stupnici 

Glasgow Coma Scale (dále jen GCS). Jde o hodnocení úrovně vědomí bez ohledu 

na ložiskový neurologický nález. Hodnotíme otevírání očí, slovní odpověď

a motorickou odpověď. (Klimešová, Klimeš, 2011). GCS 3 znamená hluboké kóma, 

GCS 8 a méně označuje pacienta s nutností intenzivní péče (Kapounová, 2011).

Všichni pacienti s GCS 8 a méně musí být na umělé plicní ventilaci (Ševčík, Černý, 

Vítovec, 2003).

4.2  Imobilizační syndrom

Dlouhodobá hospitalizace a především imobilizace způsobuje u všech 

pacientů, a u kriticky nemocných zvláště závažné somatické a psychické změny.

Imobilizační syndrom se projevuje různorodými poruchami řady orgánů. Jedná se 

o svalovou slabost, kontraktury, vznik dekubitů, tromboembolické nemoci (dále jen 

TEN) a osteoporózy, riziko plicních a močových infekcí. Mezi psychické 

komplikace patří deprese, úzkost a apatie. Náhlým omezením hybnosti může dojít

zejména u starších nemocných k přechodným projevům zmatenosti a ztráty orientace 

v čase a prostoru. Dochází ke snížení výkonnosti svalů až k tvorbě atrofií 

z nečinnosti. Šlachy a fascie se zkracují a mohou vznikat různé deformity končetin 

a páteře (Kapounová, 2007; Polák, 2010). Bylo zjištěno, že ztráta svalové síly je

největší během prvního týdne imobilizace, kdy svalová síla klesá až o 40 % (Clini, 

Ambrosino, 2005).
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4.3  Abnormality nervosvalového aparátu u kriticky nemocných

  U kriticky nemocných se mohou objevit příznaky, které se zařazují 

do skupiny stavů označovaných souhrnně jako abnormality nervosvalového aparátu, 

kam patří polyneuropatie a myopatie kriticky nemocných. V nejčasnějších stádiích se 

jedná o funkční změny zprostředkované zejména mediátory zánětu. Zatímco později 

se na dalším rozvoji morfologických změn ve svalech a nervech podílí inaktivita, 

hyperkatabolismus, devastace kontraktilního aparátu kosterních svalů a kumulativní 

energetický deficit. Mezi další příčiny vzniku uvedených abnormalit patří jaterní 

a ledvinová dysfunkce, vliv UPV, vliv léků (svalová relaxancia, aminoglykosidová 

antibiotika, kortikosteroidy). Se zlepšováním orgánové dysfunkce většinou odezní 

i příznaky. Ve výjimečných případech může aktivní symptomatologie trvat až rok 

a zásadně ovlivnit pohyblivost nemocného. Specifická terapie neexistuje, v popředí 

léčby stojí úprava celkového stavu nemocného, optimalizace výživy, dodávka 

vitamínů, aktivní i pasivní rehabilitace (Maňák, 2010; Ševčík, Černý, Vítovec, 2003).

Polyneuropatie kriticky nemocných

Polyneuropatie kriticky nemocných je projevem sepse a multiorgánové 

dysfunkce na úrovni periferní nervové soustavy. Je charakterizována axonální 

degenerací motorických i senzorických nervových vláken. Incidence se pohybuje 

mezi 50 - 70 % a stoupá s počtem selhávajících orgánů. Klinická symptomatologie

zahrnuje kvadruparézu, poruchy šlachových reflexů, hypestézie a parestézie (Ševčík, 

Černý, Vítovec, 2003). 

Myopatie kriticky nemocných 

U myopatie se jedná o motorickou poruchu, jejímž podkladem je svalová 

atrofie, nekróza svalových vláken a někdy i motorické alopatie. Klinickým 

příznakem je slabost a zvýšená únavnost svalového aparátu (Ševčík, Černý, Vítovec, 

2003).



26

4.4  Psychické změny u pacienta na umělé plicní ventilace

Neschopnost nemocného samostatně uspokojovat během hospitalizace své 

základní životní potřeby, vede u většiny nemocných k depresím (Kapounová, 2007).

Obecně se deprese projevuje smutnou náladou, apatií, ztrátou zájmu o okolí, 

poruchou spánku, poklesem energie a změnou chuti k jídlu (Vokurka, Hugo, 2003).

Dalším negativním psychickým projevem kriticky nemocných je delirium, které je

přítomno až v 80 %. U některých pacientů se delirientní stav může klinicky projevit

hypoaktivitou. Většina postižených s deliriem jsou naprosto dezorientováni, mají

poruchy vnímání (halucinace), bývají rozrušení a úzkostní. Delirium je častější u

nemocných, jimž byla podávána sedativa a analgetika. Přítomnost deliria je 

spojována s trojnásobně vyšší mortalitou, delší dobou hospitalizace a vyššími 

náklady na léčbu (Maňák, 2010; Vokurka, Hugo, 2003).

Fyzioterapeuti mohou přispívat k celkové pohodě pacienta, tím že poskytují 

emocionální podporu a zlepšují komunikaci s pacientem. Důležité je navození 

klidného prostředí vedoucí k relaxaci. Relaxační intervence může snížit úzkost 

a paniku, podpořit spánek, což může pozitivně působit proti bolesti a dušnosti 

(Gosselink, et al., 2008).

4.5  Komunikace s pacientem na umělé plicní ventilaci

Ventilovaní pacienti na jednotkách intenzivní péče často vyžadují speciální 

formu komunikace z důvodu své diagnózy (Kapounová, 2007). Komunikace má 

zásadní význam pro pacientovu spokojenost, ale i fyzickou a emocionální pohodu. 

Vývoj posttraumatické stresové poruchy je spojen s neschopností efektivně 

komunikovat během hospitalizace (Gosselink, et al., 2008).
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U lidí v bezvědomí se používá pasivní forma komunikace, kdy komunikace 

vychází pouze ze strany ošetřujícího personálu, který nemocného oslovuje, se vším

ho seznamuje a hovoří na něj během úkonů. Jedná se o komunikaci bez zpětné 

vazby. V intenzivní péči se často vyskytují neklidní a zmatení nemocní. K jejich 

zklidnění může vést zlepšení orientace a dané situace. Je však také skupina 

nemocných, kteří jsou neklidní, protože mají nereálnou utkvělou představu, že musí 

něco udělat. U těchto nemocných vede k uklidnění pouze vykonání určité činnosti. 

U pacientů při vědomí, můžeme využít celou řadu komunikačních technik. K nim 

patří odezírání ze rtu, abecední tabulky, psaní, jednoduché pohyby, které vystihují 

nejčastější potřeby, karty s obrázky, elektrolarynx, orátor. Pacienti, kteří jsou 

dlouhodobě na ventilátoru, uvítají zcela normální komunikaci, protože pobyt 

v nemocnici je dlouhý, stereotypní a nudný. Rozhovorem na běžná témata je možné 

nemocného povzbudit, pozitivně naladit a celkově odlehčit atmosféru (Kapounová, 

2007).
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5  Fyzioterapie pacienta na umělé plicní ventilaci

Fyzioterapie nalézající své místo až po dokončení život a zdraví 

zachraňujících dějů, kdy je zachráněnému životu nutno vrátit zbytek jeho 

předchozích schopností a sil, je z pohledu současné fyzioterapie nedostatečná. 

Kritický stav nemocného a jeho léčba přinášejí některé následky, v jejichž řešení, ale

i prevenci nachází fyzioterapie stále větší uplatnění.  Kromě rehabilitace cílené 

na plicní funkce se jedná především o svalovou slabost kriticky nemocných 

a o neurokognitivních poruchy. Všeobecně se předpokládá, že fyzioterapie zabraňuje

poklesu funkční zdatnosti, zefektivňuje proces léčby, působí preventivně proti vzniku 

komplikací způsobených imobilizací a snižuje mortalitu (Polák, 2010; Maňák, 2010).

Kriticky nemocní pacienti jsou často považovány za „příliš nemocné“, aby tolerovali 

fyzickou aktivitu v rané fázi jejich onemocnění, což může být důvodem prodloužení 

jejich imobilizace (Gosselink, et al., 2008). Čím dříve můžeme začít z rehabilitací, 

tím větší máme potenciál zvrátit účinky dlouhodobé nehybnosti na lůžku (Clini, 

Ambrosino, 2005).

5.1  Základní fyzioterapeutické techniky u ventilovaného pacienta

Polohování  

          Pravidelné intenzivní polohování je prováděno u pacientů, u kterých došlo 

z nějakého důvodu k omezení či ztrátě hybnosti a poruše citlivosti určitých částí těla.

Senzorický deficit může být zhoršován, jestliže pacient leží na lůžku bez změny 

polohy několik hodin. Pouhá změna polohy dává vzniknout různorodým stimulům, 

které mohou pozitivně ovlivnit návrat senzorických funkcí, a tím i funkcí 

motorických. Správné polohování má zásadní vliv na pozdější návrat funkční 

schopností pacienta (Kolář in Kolář, 2009).
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Mezi hlavní cíle polohování patří regulace svalového tonu, prevence 

kontraktur, prevence pneumonie, prevence dekubitů, zlepšení oběhových funkcí, 

zabránění poškození periferních nervů, zlepšení vigility a pozornosti, prevence 

vzniku kloubních deformit, snížení intrakraniálního tlaku (Kolář in Kolář, 2009).

Měkké a mobilizační techniky  

            Měkké a mobilizační techniky využíváme k uvolnění hrudníku a odstranění 

reflexních změn. Cílem je usnadnění pohybu bránice a plic.  (Streitová, Zoubková, 

Chwalková, 2012; Toufarová, 2003; Neumanová, 2011, 2013). 

            Při použití měkkých a mobilizačních technik dochází k uvolnění zvýšeného 

napětí měkkých tkání a obnovy joint-play skloubení hrudního koše.  Ke zvýšenému 

napětí dochází především v těchto svalech - musculi (dále jen mm.) intercostales, 

musculus (dále jen m.) diafragma, mm. scaleni, m. serratus anterior, mm.pectorales.

Pohybová aktivita

Pohybovou aktivací pacienta se snažíme zabránit atrofiím svalstva, 

degenerativním změnám na hyalinních chrupavkách, vazivu a kloubních pouzdrech, 

vzniku osteoporózy a zamezení vzniku heterotopických osifikací. (Kolář in Kolář, 

2009). Naším cílem je zajistit dostatečný kloubní rozsah, svalovou sílu a pohybovou 

koordinaci k zajištění, co nejdříve možné vertikalizace nemocného (Toufarová, 

Čermák, 2003).

Z pohybové aktivity využíváme: 

 Pasivní pohyb, jehož úlohou je protáhnout zkrácené svaly, udržet nebo zvětšit 

kloubní pohyblivost, zabránit vzniku kontraktur a stimulovat aferentní 

proprioceptivní a nociceptivní dráhy, což vede k reedukaci aktivního pohybu 

(Kapounová, 2007).
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 Asistovaný pohyb je cvičení, kdy pacientovi se svalovou slabostí pomáháme 

dokončit prováděný pohyb, ale především vedeme pohyb tak, aby pohyb byl 

prováděn v nejlepší kvalitě, v centrovaném postavení kloubů. Využíváme 

pohybových schopností, které má pacient zachovány. Cílem je vždy 

dosáhnout soběstačnosti. S pacientem můžeme zpočátku nacvičovat pouze 

jednoduché, izolované pohyby horními a dolními končetinami či trupem. 

Později můžeme začít za naší asistence nacvičovat aktivity běžných denních 

činností (Kolář in Kolář, 2009).

 Při aktivním cvičení dávkujeme množství terapie podle možné zátěže 

a způsob zátěže volíme podle funkčního cíle, kterým je ovlivnění kondice, 

ovlivnění rovnovážných funkcí, zlepšení rozsahu pohybu a zvýšení svalové 

síly (Kolář in Kolář, 2009). Aktivní pohyb využíváme k nácviku 

sebeobsluhy a základních pohybových dovedností, k dosažení maximální 

možné soběstačnosti. Důležitým motivačním prvkem je pochvala 

i za minimální zlepšení (Kapounová, 2007).

Vertikalizace

Při nácviku přesunů, které můžeme označit jako funkční trénink, učíme 

pacienta, co nejvíce aktivně spolupracovat. Začínáme s nácvikem přesunů na lůžku, 

přetočení na bok, přesunu z lehu na bok do šikmého sedu, posazení na okraji lůžka, 

nácvik rovnováhy vsedě, nácvik přenášení váhy těla vsedě, nácvik přesunu ze sedu 

do stoje, nácvik stoje, nácvik chůze po rovném terénu. Rychlá změna polohy 

u nemocného, který byl delší čas upoután na lůžku, může vyvolat nepříjemné pocity, 

kterými je točení hlavy, celková slabost, zvracení, tachykardie a hypotenze.

Všímáme si barvy rtů a pokožky, zvýšeného pocení, známek nedostatečného dýchání 

a monitorovaných hodnot. Vhodné je pacienta posazovat i mimo lůžko do křesla. 

Pokud pacient nezvládá žádnou vertikalizaci, snažíme se alespoň několikrát denně

využít tlaku do plosek a trénujeme nadzvedávání pánve (Kolář in Kolář, 2009; 

Kapounová, 2007).
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5.2  Speciální fyzioterapeutické metody u ventilovaného pacienta

5.2.1  Bobath koncept

             Specifickým rysem Bobath konceptu je individuální vyšetření pacienta 

v rámci konkrétní funkce a aplikace terapie specifickými terapeutickými technikami, 

kterými jsou inhibice, facilitace a stimulace (Červenková, 2006).

               Na základě vyšetření provádíme terapii, kde můžeme využít - polohování, 

aproximaci (přiblížit k sobě pomocí tlaku), plasing (automatická adaptace svalů 

na posturální změnu provedenou terapeutem), ovlivnění postižené končetiny

působením přes zdravou končetinu, guiding (vedení), tapping (provádění 

stimulujících pohybů na určitých částech těla za účelem získání specifické reakce) 

a vertikalizace (Zounková, Kolář in Kolář, 2009; Šeclová, 1999; Šmídová, 2006).

Součástí terapie je tzv. handling, způsob provádění cvičení a manipulace 

s jedincem. Nejedná se nikdy o pasivní pohyb pacienta, ale svým cíleným 

handlingem analyzujeme okamžitou reakci pacienta a snažíme se dosáhnout převzetí 

aktivity pacienta. Během handlingu dostává pacient jen tolik dopomoci, kolik ji

nezbytně potřebuje, aby celý proces směřoval k samostatnému pohybu. Handling 

aplikujeme po celých 24 hodin a začleňujeme ho do aktivit všedního dne

(Červenková, 2006; Zounková, Kolář in Kolář, 2009).

Cílem péče je, aby pacient byl motivován na vlastní aktivitě a získal kontrolu 

nad svým pohybem. Pacient musí být informován, proč se tak bude pohybovat, jak 

bude vypadat naše asistence a k jakému cíli chceme společně dojít (Emmerová, 

2012).
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5.2.2  Vojtův princip

              Technikou podle Vojty lze vstoupit do geneticky kódovaného pohybového 

programu člověka. V určitých výchozích polohách provádíme manuální aplikaci 

tlaku na spoušťové zóny sloužící k vyvolání automatických lokomočních pohybů. 

Tyto reakce však nejsou nahodilé, ale zákonité a pravidelné (Zounková, Šafářová 

in Kolář, 2009).

Při její aplikaci není nutná vědomá spolupráce pacienta, proto ji s úspěchem 

využíváme i u pacientů s poruchami vědomí. U ventilovaných pacientů využíváme 

nejčastěji pozici reflexního otáčení, výchozí poloha je vleže na zádech, hlava je 

rotována k jedné straně, končetiny leží volně na podložce. Spoušťová zóna je

na hrudníku v mezižeberních prostorách (nejčastěji mezi 6. a 7. žebrem) směrem 

diagonálním proti podložce, tlak směřujeme k lopatce záhlavní strany, dále pak 

kontaktujeme linae nuchae na záhlavní straně. Dochází nejen k aktivaci svalstva 

trupu a končetin, které se zapojují v určitých vzájemně na sebe navazujících

řetězcích, ale i k prohloubení dýchání. Reflexní terapie také ovlivňujeme orofaciální 

hybnost (polykání), motoriku očí, funkci hladké svaloviny močového měchýře, 

funkci zevního svěrače konečníku, peristaltiky, rozvinutí mediastina a plic (zesílení 

kostálního dýchání), (Zounková, Šafářová in Kolář, 2009).

5.2.3  Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Základním mechanismem proprioceptivní muskulární facilitace (dále jen 

PNF) je ovlivnění motorických neuronů předních rohů míšních prostřednictvím 

aferentních impulsů ze svalových, šlachových a kloubních proprioreceptorů. Míšní 

motorické neurony jsou současně ovlivňovány prostřednictvím eferentních impulsů 

z vyšších motorických center, které reagují na aferentní impulsy přicházející 

z taktilních, zrakových a sluchových exteroreceptorů. Tato metoda využívá 

pohybové vzorce vedené diagonálním směrem vždy se současnou rotací, které se 
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podobají aktivitám denních činností. Tato metoda využívá posilovací a relaxační 

techniky vytvořené kombinací pohybových vzorů a vhodných stimulací. Posilovací

techniky zlepšují schopnosti vědomého ovládání pohybu a svalovou koordinaci, 

uvolňují zvýšené svalového napětí, zlepšují svalovou sílu a vytrvalost, snižují 

unavitelnost svalů, zvyšují rozsah pohybu a stabilitu kloubů. Relaxačních techniky 

slouží k odstranění zvýšeného svalového tonu, zvětšení rozsahu pohybu a zmírnění 

nebo odstranění bolesti (Zounková in Kolář, 2009).

5.2.4  Bazální stimulace

Základem konceptu bazální stimulace je působení na senzorické systémy 

cílenou stimulací k obnovení paměťové stopy a vzniku nových spojů mezi neurony. 

To je podmíněno neustálý přísunem podmětů především z vlastního těla a také 

z okolního světa (Friedlová, 2006). Bazální stimulace je určena především 

pro komatózní, neklidné a dezorientované pacienty. Cílem bazální stimulace je

podpořit vnímání a vlastní identitu pacienta, navázání komunikace s okolím 

a zvládnutí orientace v čase a prostoru. Tato metoda umožňuje pacientovi, aby cítil 

hranice svého těla, měl zážitek ze sebe sama, cítil okolní svět a přítomnost jiného 

člověka (Kapounová, 2007).

Koncept bazální stimulace pracuje s dotekem, u kterého klade velký důraz 

na kvalitu. Nečekané a necílené doteky vyvolávají pocity nejistoty a strachu. 

Musíme vždy dát jasně najevo, kdy začíná a končí naše přítomnost a činnost 

u pacienta. Tuto informaci mu poskytujeme pomocí cíleného doteku tzv. iniciálního 

doteku (Friedlová, 2006).
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Mezi prvky bazální stimulace patří:

 Somatická stimulace – využívá doteky, masáže těla, masáže stimulující 

dýchání, polohování, částečnou nebo celkovou koupel a zábaly

 Vestibulární stimulace – jsou velmi pomalé a lehké otáčivé pohyby hlavy 

nebo houpání, které informují o poloze a pohybu v prostoru

 Vibrační stimulace – je vnímání chvění a vibrací při mluveném slovu, 

broukání melodií, klepání nebo jemných poklepových masáží, můžeme také

ovlivnit dýchání ve smyslu prohloubení nebo rytmizace dechu

 Optická stimulace – je nabízení světelných podnětů, které jsou zřetelně světlé 

nebo zřetelně tmavé, možnost uvědomit si rozdíl mezi dnem a nocí, umístit 

obrázky a fotografie v okolí nemocného a sledování televize.

 Auditivní stimulace – poslouchání různých známých zvuků, hlasů, hudby, 

zpěvu nebo nástrojů

 Orální stimulace – stimuluje rty a receptory chuti, můžeme oblíbenou 

tekutinou vytírat dutinu ústní

 Olfaktorická stimulace – využíváme vůní a pachů, používáme pacientovi 

osobní hygienické prostředky, dáváme přivonět

 Taktilně – haptická stimulace – zaměřuje se na použití známých a oblíbených 

předmětů v během péče, předměty jsou vkládány do rukou nemocného 

(Friedlová, 2006; Kapounová, 2007).

U pacientů s UPV můžeme využívat masáž stimulující dýchání. Pro masáž 

volíme primárně záda, ale je možné ji aplikovat také na ventrální straně trupu.

Ze zátylí pacienta pomalu a s tlakem spouštíme ruce podél páteře dolů až k sakrální 

oblasti, minimálně třikrát opakujeme. Posléze provádíme tři kruhy, které se mírně 

prolínají, těmito pohyby zvedáme a roztahujeme hrudník do stran (Friedlová, 2006).
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5.2.5  Orofaciální stimulace

Cílená vibrační a taktilní stimulace v orofaciální oblasti vede ke snížení 

svalového napětí mimických svalů. Ovlivnění senzorických funkcí v této oblasti 

hraje roli při reedukaci motorických funkcí. Pasivními pohyby působíme 

na přirozené funkce mimického svalstva. Využíváme senzorické a motorické 

podněty stimulující oblast dutiny ústní. Používáme k tomu jemnou intraorální taktilní 

stimulaci, masáž dásní, pasivní pohyby mimických svalů a termickou stimulaci. Pro 

orofaciální funkce je důležitá mobilita krční páteře, zejména mobilita hlavových 

kloubů. (Kolář in Kolář, 2009).

Rehabilitace orofaciální oblasti má význam u ventilovaných pacientů 

především z důvodu reedukace svalstva pro polykání, artikulaci a mluvení, zpřesnění 

pohybů orální oblasti při příjmu potravy a tekutin, stimulace ochablé svalové tkáně 

v této oblasti a zlepšení kvality hypotonického nebo hypertonického svalstva.

Aplikace orofaciální stimulace vede zvětšení koncentrace pozornosti a působí 

na celkové uvolnění pacienta (Gangale, 2004).

5.2.6  Relaxační techniky

           Relaxační techniky vyžadují spolupráci pacienta, proto jsou vhodné u pacientů 

při vědomí. Pacient si musí uvědomit zvýšené napětí a následnou relaxaci příčně 

pruhovaných svalů. Mezi nejznámější techniky patří autogenní trénink. Slovním 

vedením terapeut navozuje u pacienta pocit tíže, tepla a chladu. Pravidelná relaxační 

cvičení vedou ke zklidnění, zlepšení sebeovládání, tělesné i psychické sebekontrole 

(Kolář in Kolář, 2009).
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5.2.7  Fyzioterapie u polyneuropatií kriticky nemocných

Hlavním cílem fyzioterapie u polyneuropatií je udržení fyziologického 

rozsahu hybnosti v kloubech, proto provádíme několikrát denně šetrný pasivní pohyb 

ve všech kloubech v plném rozsahu. Výhodné je cvičit v diagonálách dle 

proprioceptivní  neuromuskulární facilitace (Kobesová in Kolář, 2009).

V další fázi rehabilitace se zaměřujeme na návrat svalové síly. Před vlastní 

cvičením využíváme pozitivní termoterapie. Následují facilitační techniky, kam patří 

kartáčování, tření, míčkování, pasivní protahování, polohování a kloubní mobilizace,

které dráždí proprioreceptory a exteroreceptory. Při stupni svalové síly 0 - 2 cvičíme 

pasivně v celém rozsahu pohybu podle metodiky sestry Kenny. Působíme 

preventivně proti vzniku kontraktur a facilitujeme paretický sval. Od svalové síly 

stupně 2 začínáme s analytickým cvičením podle svalového testu v odlehčených 

polohách. Od stupně 3 používáme hlavně techniky založené na neurofyziologickém 

principu. Od stupně 4 posilujeme proti odporu. Jakmile se objeví známky svalového 

přetížení, jako je třes, bolest a snížení svalové síly, ihned cvičení ukončíme

(Kobesová in Kolář, 2009).
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6  Respirační fyzioterapie

K dýchání přistupujeme jako k pohybové funkci, která je založena na práci 

s dechem, vycházející z přesných zákonitostí dechových, posturálních a motorických 

(Smolíková, Horáček, Kolář 2001). Pomocí technik respirační fyzioterapie můžeme

usnadnit dýchání, aktivovat dýchací svaly, obnovit a ovlivnit dechový stereotyp, 

zlepšit ventilační parametry, zlepšit mobilitu hrudníku, kontrolovat záněty dýchacích 

cest, snížit dušnost, zlepšit efektivitu kašle, snížit pocit úzkosti a přeladit autonomní 

nervový systém (Zdařilová, Burianová, Mayer, Ošťádal, 2005). 

Respirační fyzioterapie tvoří specificky provedené postupy, které mají přímý 

léčebný význam a současně plní funkci sekundární prevence. Součástí každé lekce

respirační fyzioterapie je i korekční fyzioterapie posturálního systému. Významnou 

roli pro celý dechový cyklus má systém hluboko uložených svalů tzv. hluboký 

stabilizační systém páteře. Naším cílem je aktivace bránice, která má stěžejní roli 

nejen pro dýchání, ale i pro fyziologickou stabilizaci trupu. Snažíme se o zapojení 

bránice do dýchání a tím i stabilizačních funkcí bez účasti pomocných dýchacích 

svalů. Této funkce docílíme napřímením páteře a nastavením hrudníku do kaudálního 

postavení (Smolíková in Kolář, 2009).

V intenzivní terapii aplikujeme specifické techniky respirační fyzioterapie, 

které jsou určeny pro pacienty s omezenou schopností spolupráce nebo pro pacienty 

z objektivních důvodů (intubace, umělý spánek, bezvědomí) neschopných 

spolupráce. Zařazujeme techniky založené na reflexní odpovědi pohybové soustavy, 

jsou to manuálně aplikované techniky proprioceptivní a taktilní stimulace, které 

způsobí změny rytmu a hloubky dýchání (Smolíková in Kolář, 2009). Pokud je 

dýchání zcela řízené ventilátorem, aplikujeme techniky tak, abychom dodrželi 

nastavený program dechových cyklů a vyhověli jsme potřebám pacienta. 

Zaměřujeme se pouze na pasivní techniky dechové rehabilitace. Pokud je kombinace 

spontánního dýchání s podporou ventilátoru můžeme použít pasivní i aktivní 

techniky dechové rehabilitace (Neumannová, 2013). 
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Kontaktní dýchání

Základem kontaktního dýchání je volné, nejprve spontánní a později již vůlí 

pacienta ovlivněné dýchání, kombinované s manuálními kontakty a manévry na těle 

pacienta, nejčastěji na hrudníku. Kontaktní dýchání můžeme v určité obměně 

úspěšně použít i u tlumených a nespolupracujících pacientů. Je založeno 

na exteroceptivní stimulaci trupu v místech se sníženou ventilací. Cíleně ovlivňujeme 

délku výdechu, jeho intenzitu a především plynulost a rychlost. Hlavním principem 

je včasná aktivace expiria. (Smolíková, Máček, 2010; Streitová, Zoubková, 

Chwalková, 2012). Kontaktní dýchání slouží ke zvětšení exkurzí hrudníku

a k prevenci omezení dechových pohybů v anterioposteriorním i laterolaterálním 

směrem (Neumannová, 2013).

Reflexně modifikované dýchání

Největší předností reflexně provokovaného dýchání je jeho uplatnění 

u nespolupracujících pacientů, u nichž je dýchání částečně nebo zcela podpořeno 

mechanickou ventilací. Při reflexně modifikovaném dýchání využíváme 

ontogenetické principy vývojové kineziologie. Kombinujeme polohy pacienta 

se stimulací dýchání z reflexních zón hrudníku a zad. Cílem je dosáhnout aktivační

řetězení dechových svalů včetně optimální aktivace bránice. Časná reflexní 

respirační fyzioterapie má účinek na optimální práci dechových svalů a na zlepšení 

ventilace, která povede ke snižování ventilační podpory a zkrácení doby UPV a tím 

zkracuje pacientův pobyt na ARO a JIP (Smolíková, Máček, 2010).

6.1   Drenážní techniky a hygiena dýchacích cest

Drenážní techniky jsou expektorační techniky pro maximálně šetrné 

a minimálně vyčerpávající odhleňování (Smolíková, Horáček, Kolář, 2001).

Základním principem je odlepit, sesbírat a evakuovat hleny, které uvolní do horních 
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dýchacích cest (Smolíková, Máček, 2010). Drenážní techniky slouží k odstranění 

nadměrné bronchiální sekrece z periferních i centrálních dýchacích cest. Cílem je 

zmenšení bronchiální obstrukce, snížení odporu dýchacích cest a zlepšení ventilace 

(Zdařilová, Burianová, Mayer, Ošťádal, 2005).

Vibrační masáž

Vibrační masáž je drenážní technika, která nevyžaduje aktivní spolupráci 

pacienta. Základem je přesné přiložení rukou na hrudník, následuje lehké výdechové 

pružení, hluboká výdechová vibrace a postupné uvolnění při vdechu. Manuálním 

kontaktem a cíleným odporem během dechového rytmu napomáháme k prodloužení 

expiria. Výsledkem prodlouženého výdechu je posun sputa do širších jugulárních 

oblastí dýchacích cest, odkud je pak snadněji odstraněno odsátím nebo odkašláním. 

Uvolněné sputum je nutno odstranit rychle a bezpečně. Zde je nutná vzájemná 

koordinace spolupráce sestry a fyzioterapeuta, kdy sestra vede odsávací sondu 

a fyzioterapeut manuálně podporuje uvolnění sekrece, kterou sestra sondou odsává. 

Poklepové techniky se dnes již nevyužívají, z důvodu poklesu ventilace v ošetřované 

oblasti a vzniku bronchiálních kolapsů (Buková, 2013; Toufarová, Čermák, 2003; 

Smolíková, Máček, 2010).

Autogenní drenáž

Autogenní drenáž (dále jen AD) je vědomě řízené dýchání formou pomalého 

inspiria s inspirační pauzou až na konci vdechu. Poté následuje pomalé a dlouhé 

svalově podpořené aktivní expirium při uvolněných dýchacích cestách. Cílem je

maximálně otevřít a ventilovat periferní dýchací cesty (Toufarová, Čermák, 2003). 

Techniku AD lze využít u ventilovaných pacientů se spontánním dýcháním. Součástí

drenáží jsou manuální kontakty a manévry, automasáž, manuální pružení a jemné 

expirační komprese hrudníku. AD cvičí pacienti sami nebo s asistencí další osoby 

(Smolíková, Máček, 2010).



40

Aktivní cyklus dechových technik

Aktivní cyklus dechových technik zahrnuje tři samostatné techniky dýchání, 

kterými jsou kontrolní dýchání, cvičení hrudní pružnosti a technika silového 

výdechu. Pořadí technik lze volně, ale individuálně a účelně střídat podle potřeby 

a možností nemocného (Smolíková in Kolář, 2009).

 Kontrolní dýchání je uvolněné a odpočinkové dýchání. Uvolněný nádech

a pasivní, volný výdech s relaxační úlevou pro bránici. Dechové pohyby jsou 

centrované do břišní oblasti, ale bez cílené aktivace břišních svalů 

(Smolíková, Máček, 2010).

 Cvičení hrudní pružnosti je dýchání s důrazem na maximálně množný, 

pomalý nádech a krátký pasivní výdech. Prohloubené inspirium je jedním 

z mobilizačních prvků pro oblast hrudního koše (Smolíková, Máček, 2010).

 Technika silového výdechu je aktivní svalově podpořený výdech 

s korigovanou rychlostí přes uvolněné horní dýchací cesty. Technika je

ukončena expektoračním huffingem, který nahrazuje kašel (Smolíková, 

Horáček, Kolář, 2001; Smolíková in Kolář, 2009). 

Pro pacienty je vhodný nácvik tzv. efektivního kašle, po jednom nebo dvou 

zakašlání dochází k expektoraci maximálního množství uvolněného sputa. Tento

kašel má preventivní, antikolapsový vliv na stěny bronchů. Naopak škodlivý je 

dlouhodobý, vyčerpávající a neefektivní kašel, který zvyšuje riziko bronchiektázii 

a bronchokolapsu (Zdařilová, Burianová, Mayer, Ošťádal, 2005).

6.2   Vliv polohy na dýchání

Podmínkou respirační fyzioterapie je zajištění vhodné polohy v ose hlava –

páteř – pánev, bez úklonů, rotací a v protažení. Důležité je hlavně postavení hlavy 

a krční páteře, nesprávné postavení může negativně ovlivnit dechová centra 

v prodloužené míše. Nevhodné postavení beder může blokovat pohyb bránice 
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v craniokaudálním směru, jak ve smyslu prohnutí zad nebo naopak při kulatém sedu. 

Důležité je také pro správné dýchání postavení ramenních pletenců. Nevhodná je

poloha ramen v protrakci s odlepením lopatek. Ramena ve vnitřní rotaci omezují 

pohybové exkurze hrudního koše a nestabilní lopatka neumožní zapojení pomocných 

dýchacích svalů při dýchání (Streitová, Zoubková, Chwalková, 2012).

Leh na zádech

Vleže na zádech vlivem gravitačních sil působících na hrudník, převažuje 

inspirační postavení hrudníku. Bránice je výše položena a vyšší je i tenzní nastavení 

břišního svalstva. Prostorové omezení především předozadních pohybů dolních žeber 

a ztížení pohyblivosti bránice řadí tuto polohu k polohám zátěžovým (Smolíková, 

Máček, 2010). 

V poloze na zádech nastavujeme v kořenových kloubech končetiny 

do zevních rotací, čímž zajistíme rozevření hrudníku a snadnější zapojení 

pomocných dechových svalů při dýchání (Streitová, Zoubková, Chwalková, 2012).

Poloha na zádech potencionálně zvyšuje riziko gastroezofaengálního refluxu 

a následné riziko aspirace a nozokomiální pneumonie. Předejít vzniku komplikací

můžeme zvýšením hlavy o 45° (Gosselink, et al., 2008).

Vhodnější je úprava polohy na zádech do horizontálního sedu, to znamená

trojflekční podložení mírně abdukovaných, zevně rotovaných dolních končetin. Tato 

poloha sebou přináší relaxaci, ale i koncentraci pro fáze dechového tréninku 

(Smolíková, Máček, 2010). Tato poloha výrazně usnadní zapojení bránice a zároveň

podpoří transport hlenu směrem vzhůru (Streitová, Zoubková, Chwalková, 2012).

Leh na boku

Vleže na boku, jsou pohyby žeber naléhající strany blokovány. Blokádu 

pohybu žeber můžeme zmírnit podložením horní nebo dolní části hrudníku. Část 

bránice příslušející k naléhající straně je volnější, protože mediastinum svou 

hmotností napíná část bránice, která přísluší k volné stráně. Naopak část bránice 
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nezatížené strany je blokována hmotností srdce. (Smolíková, Máček, 2010). Bylo 

prokázáno, že u pacientů, kteří byli na UPV v důsledku akutního respiračního selhání 

polohováni na zdravý bok, výrazně vzrostl index okysličení postižené plíce (Clini, 

Ambrosino, 2005).

Leh na břiše

             Leh na břiše umožňuje provzdušnění dorzální části plic a usnadňuje 

odkašlávání. V praxi se u ventilovaných pacientů příliš nepoužívá. Hlavním 

důvodem jsou potíže s přetáčením pacienta a stres působící na pacienty související 

s jejich manipulací. Kompromisem může být semipronační poloha. Tato poloha 

poskytuje volný přístup k zádům a zároveň nebývá tak často zdrojem nocicepce 

(Streitová, Zoubková, Chwalková, 2012).

Sed

               Sed je poloha, při které vykonávají svalové skupiny posturální činnost 

a udržují tak tělo v prostoru, ale plní i funkci dechovou (Smolíková, Máček, 2010). 

Podmínkou pro usnadnění dýchání v sedu, je dostatečná stabilita, proto musí být

opora nohou o zem a rukou o podložku. Pro optimální zapojení bránice je důležité

vzpřímené držení těla, to zajistíme oporou zad a hlavy ve vhodném křesle nebo 

s dopomocí terapeuta za zády pacienta (Streitová, Zoubková, Chwalková, 2012).

6.3   Instrumentální techniky

Dechové pomůcky jsou používány ke snazšímu odstranění nadměrného 

množství bronchiálního sekretu z dýchacích cest, udržení a zlepšení síly respiračních 

svalů a tím zvýšení plicních funkcí a kvality života (Žurková, Skřičková, 2012).
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Vhodné je používat dechové pomůcky pracující na principu pozitivního 

dechového přetlaku (dále jen PEP), což je technika cílená k redukci kolapsu 

dýchacích cest při výdechu (Žurková, Skřičková, 2012). V důsledku PEP zůstávají

dýchací cesty déle a více rozšířené pro snadnější posun bronchiální sekrece, působí

také na zlepšení provzdušnění nedostatečně ventilovaných periferních oblastí plic 

(Smolíková, Máček, 2010). Pro PEP systém dýchání, založeném na stoupajícím 

stupni dechové zátěže, byly vyvinuty dechové pomůcky, mezi které patří PEP maska, 

Thera PEP a Treshold PEP (Smolíková, Máček, 2010; Žurková, Skřičková, 2012).

PEP systém slouží především k léčbě atelektáz a podpoře kontrolovaného kašle při 

uvolňování nadměrného množství bronchiální sekrece, aniž by docházelo k vytvoření 

hlenových zátek v periferních oblastech (Toufarová, Čermák, 2003).

V praxi jsou důležité dechové pomůcky pracující na principu oscilujícího 

výdechového přetlaku, které kombinují PEP s kmitavými a vibračními efekty uvnitř 

dýchacích cest. Nejčastěji jsou využívány Flutter, RC-Corneta a Acapella 

(Smolíková, Máček, 2010). Tyto dechové přístroje uvolňují sekret v dýchacích 

cestách, usnadňují transport hlenu, pomáhají účinné a nenápadné expektoraci 

a u instabilních stěn působí preventivně proti jejich kolapsu (Toufarová, Čermák, 

2003).

Acapella představuje často užívanou drenáží techniku u většiny 

intubovaných pacientů, protože ji lze nasadit přes antibakteriální filtr přímo 

na tracheostomii a její použití je nezávislé na poloze pacienta. Výdech přes acapellu 

vytváří hluboké vibrace přímo v plicích a usnadňuje tak odlepení hlenu. Výdech proti 

odporu zpomaluje a prodlužuje expiraci, zvyšuje abdominální tlak při odporovém 

výdechu, ponechává déle otevřené dýchací cesty a zesílený proud vzduchu tak 

pomáhá k posunu uvolněného hlenu ven (Streitová, Zoubková, Chwalková, 2012).
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6.4   Dechová gymnastika

      U lucidních pacientů, kteří jsou již schopni spontánní ventilace, můžeme 

zařadit do léčebných postupů dechovou gymnastiku, u které je poloha a pohyb 

podřízena dechovému stereotypu a rytmu dýchání.  Důraz klademe na plynulé vůlí 

řízené dýchání, jeho synchronizaci s pohybem a časové rozvržení nádechu a výdechu 

při pohybu, ale nikdy násilně nezasahujeme do rytmu pacientova dýchání. Všechny 

formy dechové gymnastiky přispívají ke zvyšování fyzické kondice a prevenci 

sekundárních změn pohybového systému. V běžné praxi nejčastěji využíváme 

statickou, dynamickou a mobilizační dechovou gymnastiku (Smolíková in Kolář, 

2009; Streitová, Zoubková, Chwalková, 2012). 

 Statická dechová gymnastika - zaměřena na správný dechový stereotyp 

a podporu správné délky nádechu a výdechu. Jedná se o samostatné dýchání 

bez doprovodného souhybu ostatních částí těla (Neumanová, 2013; 

Zdařilová, 2005).

 Dynamická dechová gymnastika -  k dýchání se přidávají pohyby hlavy, 

končetin a trupu. Cílem je postupná adaptace nemocného na zátěž

(Neumannová, 2013). Každý cvik vyžaduje plné soustředění, pomalé, přesně 

provedení a časově pohybovou posloupnost, která slouží jako individuální 

fyzická a kondiční průprava při hospitalizaci (Buková, 2013).

 Mobilizační dechová gymnastika - koordinačně vyšší forma dechové 

a pohybové gymnastiky. Využívá kombinací dýchání, jeho fází, léčebných 

poloh a segmentových pohybů těla (Smolíková in Kolář, 2009).
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Praktická část

7  Kazuistika I

Pacientka žena, ročník 1952, hospitalizace na ARO od 29. 9. 2013 do 16. 12. 2013.

Z lékařské dokumentace:

Hlavní diagnóza: J 95.2 Akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci

Vedlejší diagnózy: A 41.9 Sepse, R 65.1 Syndrom systémové zánětové odpovědi 

infekčního původu s orgánovým selháním, K 57.8 Divertikulární nemoc určené části 

střeva a perforací a abscesem, N 17.9 Akutní selhání ledvin, D 69.5 Sekundární 

trombocytopenie, T 81.4 Infekce po výkonu

Objektivní nález při přijetí (z lékařské dokumentace):

Hmotnost: 70 kilogram (dále jen kg); Výška: 165 centimetr (dále jen cm); TK: 60/40; 

Puls (dále jen P): 125/min

EKG: sinusový rytmus, nespecifické T abnormality

Dýchání: endotracheální intubace (dále jen ETI); poslechový nalez: bilaterálně (dále 

jen bilat.) slyšné, zaostřené, s vrzoty, bazálně oslabené

UPV: CMV;  FiO2 1,0; f 12/min, Vt 550 ml, PEEP 5 cm

Neurologický nález: GCS 3; farmakologicky tlumena, na zvuk ani algický podnět 

bez reakce, kašle při odsávání; bulby ve středním postavení; zornice izokorické, 

úzké; fotoreakce pozitivní, obleněné; korneální reflexy (dále jen rr.) pozitivní;

víčkové rr. negativní; šlachové rr. horních končetin (dále jen HKK) symetrické, 

nízké; šlachové rr. dolních končetin (dále jen DKK) symetrické, nízké; Lasegue 

volně do 70°; Babinski negativní bilat.
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Vstupy: endotracheální rourka, centrální žilní katétr (dále jen CŽK) do vena (dále 

jen v.) subclavia sinistra (dále jen sin.), arteriální katétr do arteria (dále jen a.)

radialis sin., nasogastrická sonda (dále jen NSG), permanentmí močový katétr (dále 

jen PMK), stomie, Redonův drén

7.1  Rehabilitační vstupní vyšetření

Od 30. 9. 2013 lékařem indikována rehabilitace.

Anamnéza

Osobní anamnéza: hemachromatoza, hepatopatie při hemachromatoze, hypertenze 

na terapii, dna na terapii, stav po (dále jen stp.) hemorargické gastritidě 2010, stp. 

cholecystektomie 2011, stp. fraktuře levé stehenní kosti a purulentním zánětu levého 

kolene 2011

Rodinná anamnéza: otec zemřel na karcinom prostaty v 78 letech, matka zemřela 

v 85 letech věkem, sestra zdráva, děti zdrávy

Sociální anamnéza: bydlí s mužem v panelovém bytě 3+1, 4. patro s výtahem; dvě 

dospělé děti bydlí samostatně, rodina má o zdravotní stav pacientky velký zájem

Pracovní anamnéza: nyní důchodkyně, dříve pracovala jako knihovnice

Farmakologická anamnéza: Milurit, Flavobion, Warfarin, Lozap, Refluin

Alergická anamnéza: negativní

Abusus: nikdy nekouřila, alkohol dříve, jen příležitostně

Nynější onemocnění: příjem na ARO 26. 9. 2013 v 10. 45; od 15. 8. hospitalizována 

na interně, kde konzervativně léčena pro abscedující divertikulitidu colon descendens 

a sigmoidea (obtíže od června 2013); dochází k dalšímu vzestupu zánětlivých 

markrů, proto provedena kontrolní počítačová tomografie (dále jen CT), kde zjištěn 

nově absces v oblasti pravostranných adnex a stacionární nález v levém hypogastriu 
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s suspektní krytou perforací střeva, laboratorně hypoalbuminemie, katabolismus 

při chronickém septickém stavu, 20. 9. přeložena na chirurgickou kliniku 

k operačnímu výkonu, zde 25. 9. provedena koloskopie, zjištěn extraluminární útlak

v délce 25 cm, týž den 25. 9. provedena revize dutiny břišní, po5-ti hodinovém 

výkonu nemocná v septickém šoku, kardiopulmonálně selhávající 

na katecholaminové podpoře, anurická, podávána antibiotika (dále jen ATB) Abactal 

a Norcuron

Operace: na chirurgické klinice byla provedena explorativní laparotomie, exstirpace 

zánětlivého infiltrátu, resekce sigmatu a rectosigmatu, sutura močového měchýře, 

transverzostomie axilaris, okluze descendentu a rekta

Objektivní hodnocení:

Vědomí: na oslovení zareaguje otevřením očí, fixuje pohledem, výzvě nevyhoví, 

farmakologicky tlumena, GCS 5

Krevní oběh: TK 120/60; P 86/min., oběh nestabilní na podpoře Noradrenalinem

Dýchání: UPV ETI; režim CMV, FiO2 0,35; Vt 500ml, f 12/min, PEEP 7 cm;

saturace (dále jen SpO2) 94 % při 35 % podpoře O2; převládá horní hrudní typ 

dýchání, hrudník rigidní, hůře se rozvíjí do stran, dýchání poslechově symetrické,

s vrzoty, bazálně oslabené, není schopna vykašlat před kanylu, nutné pravidelné 

odsávání, odsává se větší množství bělavého sputa

Vyšetření aspekcí: leh na zádech, hrudník klenutý, symetrický, klíční kosti 

symetrické, ramena v protrakci a vnitřní rotaci, semiflekční držení v loketních 

kloubech oboustranně, prsty drženy v pěst, kterou lze snadno uvolnit, dolní 

končetiny ve vnitřní rotaci, kolena na podložce, špičky přepadají do plantární flexe  

Hybnost: aktivní hybnost a svalovou sílu nelze pro nespolupráci vyšetřit; pasivní 

vyšetření HKK - pasivní pohyby prstů a zápěstí lze špatně vyšetřit pro výrazné 

otoky; lokty lze pasivně dotáhnout do extenze, flexe omezeny v krajní poloze 

pro otoky; v ramenních kloubech (dále jen RAK) flexe i abdukce (dále jen ABD) 

možná nad horizontálu, kde omezeny krajní polohy, výraznější omezení zevní rotace

(dále jen ZR) o jednu polovinu a vnitřní rotace (dále jen VR) o jednu třetinu v RAK.

Pasivní vyšetření DKK - výrazně omezena dorzální flexe jednu třetinu bilat., 
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plantární flexe neomezeny, plná extenze kolenních kloubů (dále jen KOK), flexe 

KOK bez omezení, flexe kyčelních kloubů (dále jen KYK) s pokrčenými koleny 

bez omezení, flexe s nataženými DKK výrazně omezena, ABD není možná v plném 

rozsahu bilat.

Kůže: výrazné otoky celých HKK, na DKK otoky aker a kotníků, papírová kůže 

s četnými drobnými hematomy, na břiše krytá rána po operaci

7.2  Krátkodobý rehabilitační plán

Cíl fyzioterapie: zabránit rozvoji imobilizačních komplikací, weaning, spontánní 

dýchání, vertikalizace

 Zvýšit vitální kapacitu plic, trénink dýchacích svalů, nácvik kvalitní 

expektorace, podpořit weaning a následné spontánní dýchání pomocí technik 

respirační fyzioterapie

 Prevence komplikací způsobených dlouhodobou imobilizací polohování, 

cévní gymnastika

 Ošetření měkkými technikami k uvolnění fascií, podkoží a kůže v oblasti 

hrudníku a končetin, ovlivnění pružnosti hrudníku mobilizačními technikami, 

míčkování, hlazení

 Protažení zkrácených adduktorů, flexorů kolenních kloubu, m. triceps surae

postizometrickou relaxací (dále jen PIR) pomalým pasivním protažením, 

technikou tání 

 Udržení nebo zvětšení rozsahu pohybu pasivním cvičením

 Posilování oslabených svalů způsobené imobilizací s využitím léčebné 

tělesné výchovy (dále jen LTV) na neurofyziologickém principu, aktivní 

cvičení, cvičení proti odporu, kondiční cvičení
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 Aktivace hlubokého stabilizačního systému (dále jen HSSP) pro aktivaci

bránice, zlepšení polohy pro respirační fyzioterapii

 Aktivace pacientky, nácvik pohyblivosti v rámci lůžka, ovlivnění 

samostatnosti na lůžku využitím Bobath konceptu

 Vertikalizace, nácvik stabilního sedu a stoje, nácvik kroku, chůze

 Po zhojení rány péče o jizvu měkkými technikami

 Edukace pacientky o nutnosti samostatného cvičení a kvalitního odkašlávání

7.3  Průběh fyzioterapie

I. období 30. 9. – 8. 10. 2013

Zhodnocení stavu: Pacientka na oslovení otevřela očí, fixovala pohledem, ale výzvě 

nevyhověla. Došlo k postupnému zlepšení vědomí i hybnosti, nejdřív stiskla ruce, 

postupně začala spontánně pohybovat končetinami. Zahájen weaning, pacientka je 

dekanylována. Následně došlo k zhoršení dechových parametrů a expektorace, nutná

reintubace. Z předpokladu dlouhodobé umělé ventilace byla provedena 

tracheostomie. Poté byla pacientka farmakologicky tlumena, nereagovala 

na oslovení.

30. 9. a 1. 10. 2013

Ventilátor: režim CMV, FiO2 0,35; Vt 500 ml; f 12/min; PEEP 7 cm; SpO2 94 % 

při 35 % podpoře O2; TK 135/ 80, P 94

Využité fyzioterapeutické metody:

 Respirační fyzioterapie jsem zahájila kontaktním dýcháním pro zlepšení 

pohyblivosti a pružnosti hrudníku. Pokračovala jsem reflexně 

modifikovaným dýcháním s drážděním reflexní zóny na hrudníku a linae 

nuchae pro lepší zapojení dýchacích svalů a aktivaci bránice při dýchání.
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 Pasivní cvičení pro udržení rozsahu pohybu a k prevenci sekundárních změn.

2. 10. 2013

Ventilátor: režim SIMV, FiO2 0,3; Vt 550 ml; f 6/min; PEEP 7 cm; PS 12 cm; SpO2

97 % při 30 % podpoře O2. Zahájen weaning, spontánní dýchání přes BIRD 

zvlhčovač s podporou 5l O2 každé 3 hodiny na 5 – 15 minut.

Využité fyzioterapeutické metody:

Rehabilitovali jsme při dýchání na ventilátoru. Během tréninku spontánního dýchání 

na zvlhčovači byla pacientka ponechána v klidu bez rehabilitace.

 Respirační fyzioterapie s využitím kontaktního dýchání k ovlivnění pružnosti 

a pohyblivosti hrudníku a reflexně modifikovaného dýchání přes aktivaci 

reflexní zóny hrudníku a linae nuchae k aktivaci dýchacích svalů. 

 Pasivní a asistované cvičení pro udržení rozsahu pohybu a prevenci 

komplikací.

3. 10. 2013

Pacientka byla extubována, potom byla dezorientována, paranoidní až agresivní, 

odmítala kyslíkovou masku. 

Využité fyzioterapeutické metody: 

Aktivní cvičení s ohledem na psychický stan nebylo možné, výzvě nevyhověla, 

spolupráce omezena. 

 Respirační fyzioterapie jsem začala kontaktním dýcháním k aktivaci výdechu 

a ovlivnění rytmu dýchání. Následovala vibrační masáž pro uvolnění hlenu 

a nácvik expektorace pomocí techniky silového výdechu a huffingu. Na závěr 

jsem využila techniku kontrolovaného dýchání k relaxaci dýchacích svalů 

a zklidnění dechové rytmu.
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4. 10. 2013

Pacientka klidná, lépe psychicky komponována, výzvě vyhověla, dýchala spontánně, 

SpO2 93 % bez oxygenace, SpO2 96 – 97 % s podporou 3litrů (dále jen l) O2

za minutu nosními brýlemi.

Využité fyzioterapeutické metody:

 Respirační fyzioterapie s nácvikem správného stereotypu dýchání. Relaxace

dýchacích svalů pomocí techniky kontrolovaného dýchání vleže na zádech.

Pro kvalitní expektoraci jsem využila techniku silového výdechu a manuální 

autogenní drenáž. 

 Aktivní cvičení na lůžku s využitím dynamické dechové gymnastiky, cévní 

gymnastika, nácvik elevace pánve.

 Nácvik pohyblivosti a samostatnosti v rámci lůžku vycházející z Bobath 

konceptu

5. 10. 2013

Zhoršení ventilačních parametrů SpO2 88 % bez oxygenace. Při dýchání pomocí 

nosních brýlí s podporou 6l O2 za minutu, SpO2 stoupá pouze na 92 %, zhoršení 

vykašlávání, TK 150/70; P 110/ min. Nutná reintubace a znovu zahájení UPV.

Využité fyzioterapeutické metody:

Rehabilitovat začínáme po zavedení tracheální rourky.

 Respirační fyzioterapie -  reflexně modifikované dýchání se stimulací reflexní 

zóny na hrudníku a linae nuchae pro aktivaci dýchácích svalů.

 Pasivní cvičení pro zlepšení rozsahu pohybu, protažení zkrácených svalů 

a prevenci komplikací.

6. a 7. 10. 2013

Pacientka byla v analgosedaci, endotracheální kanylu tolerovala, na oslovení 

nereagovala, výzvě nevyhověla. SIMV FiO2 0,4; Vt 600 ml; f 10/min; PS 15 cm; TK 

130/60; P 95; SpO2 98 % na 40 % O2.
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Využité fyzioterapeutické metody:

 Respirační fyzioterapie - reflexně modifikované dýchání s aktivací reflexní 

zóny na hrudníku a linae nuchae, kontaktní dýchání k ovlivnění pohyblivosti 

žeber laterolaterálním směrem a zlepšení ventilace všech částí plic, uvolnění 

hrudních fascií pomocí měkkých technik

 Pasivní cvičení pro zlepšení rozsahu pohybu, protažení zkrácených svalů 

a prevenci komplikací

 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (dále jen PNF) I. diagonála 

flekční a extenční vzorec pro výcvik HKK 

8. 10. 2013

Provedena tracheostomie. Týž den zjištěna parciální ruptura operační rány 

při fascititídě. Provedeno kontrolní CT vyšetření břicha, zjištěn absces v malé pánvi. 

Následuje operační revize břicha. Pacientka ponechána v klidu, bez rehabilitace.

II. období 9. 10. – 22. 10. 2013

Toto období charakterizované klinickým zhoršením stavu. Po operaci vzestup 

zánětlivých markrů se selhávajícím oběhem s nutností podpory Noradrenalinu. Dne 

16. 10. kontrolní CT, potvrzen absces v podjaterní krajině, provedena punkce 

a drenáž pod CT kontrolou. 

Zhodnocení stavu: Pacientka byla farmakologicky tlumena, reagovala na oslovení 

otevřením očí, pootočením hlavy. Pokynům nevyhověla, spavá, pasivní a apatická.

Tlak na podpoře Noradrenalinem stabilizovaný.

Ventilátor: režim SIMV, saturace uspokojivá kolísá mezi hodnotami 96 – 98 % 

při podpoře 30 % O2, odsáváno větší množství nažloutlého sputa

Využité fyzioterapeutické metody:

 Polohování v rámci rehabilitačního ošetřovatelství. Pacientka byla 

polohována do semisupinační polohy, na zádech a do polosedu na lůžku

každé tři hodiny jako prevence imobilizačních a sekundárních komplikací.
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 Bazální stimulace byla využívána pro zaktivování pacientky. Iniciačním

dotekem bylo pohlazení pravého ramene. Z bazální stimulace jsem použila 

optickou stimulaci, kdy byly umístěny v zorném poli pacientky fotografie 

rodiny. K získání informací o poloze a pohybech těla byla použita

vestibulární stimulaci a stimulace dotekem.

 Pasivní cvičení vleže na zádech pro zvětšení a udržení rozsahu pohybu.

K uvolnění zkrácených svalů jsem využila pomalé pasivní protažení 

s technikou tání. 

 PNF I. diagonála flekční a extenční vzorec k ovlivnění svalové síly.

 Protažení hrudních fascií, podkoží a kůže pomocí měkkých technik 

a míčkování, vytírání mezižeberních prostorů.

 Respirační fyzioterapie - reflexně modifikované dýchání s aktivací reflexní 

zóny na hrudníku a linae nuchae nebo hrudní zónu a akromion. Kontaktní 

dýchání k ovlivnění pohyblivosti hrudníku a stimulaci míst se zhoršenou 

ventilací. Vibrační masáž pro uvolnění hlenu s následným odsátím sputa. 

Z instrumentálních dýchacích technik využíváme Acapellu choice

(3x denně, 10 min) pro snadnější odstranění sekretu z dýchacích cest.

III. období 23. 10. - 13. 11. 2013

Zhodnocení stavu: Pacientka začala aktivně rehabilitovat. Výzvě s latencí vyhověla, 

stiskla ruku, pohnula končetinami. Stále byla spavá a pasivní. Na otázky odpovídala

přiléhavě kýváním hlavou, byla orientována. Bolesti negovala. Otoky na končetinách 

byly v regresi. Nálada pokleslá, anxiozní, sklon k plačtivosti, projevy nejistoty 

a obav. Oběh byl stabilizovaný bez katecholaminové podpory.

Dýchala na ventilátoru v režimu SIMV. Od 24. 10. byl zahájen weaning, spontánní 

dýchání přes BIRD zvlhčovač na podpoře s 5l O2 každé 3 hodiny pouze 5 – 15 

minut, postupné prodlužování spontánního dýchání na 9-10 hodin během den,  2 – 3 

hodiny přestávka na odpočinek, přes noc dýchala na ventilátoru. Spontánní dýchání 

zvládala dobře, občas vykašlala i před kanylu, nemusela být již tak často odsávána.

SpO2 při spontánním dýchání na zvlhčovači byla 94 – 97 %.
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Během aktivní hybnosti se projevily známky kvadruparézy kriticky nemocných, 

výrazněji postiženy DKK, především akra, snížená citlivost v oblasti aker,

subjektivní pocit ponožek. Svalová slabost s nemožností vykonání aktivního pohybu 

DKK v plném rozsahu. Flexe a abdukce DKK v plném rozashu byla možná jen 

dopomocí. Špičky přepadaly do plantární flexe, aktivně je nedokázala v plném 

rozsahu přitáhnout do dorzální flexe, horší stav vlevo, paréza nervi (dále jen nn.)

peronei bilat. HKK zvládala pohyby dlaní, flexi loktů, celou končetinu nadzvedla

nad podložku, nevykonala pohyb nad horizontálu pro svalovou slabost, pocit těžkých 

končetin.

Využité fyzioterapeutické metody:

 Facilitace hlazením a míčkováním paretických svalů v oblasti aker a lýtka. 

Protažení do dorzální flexe a nácvik aktivní hybnosti využitím metodiky 

sestry Kenny.

 Mobilizace periferních kloubů nohu jako příprava před další rehabilitaci, 

zlepšení kloubní pohyblivosti.

 Protažení hrudních fascií, podkoží a kůže pomocí měkkých technik 

a míčkování, mobilizace volných žeber.

 Respirační fyzioterapie - reflexně modifikované dýchání s aktivací přes zónu

na hrudníku a linae nuchae nebo přes hrudní zonu a akromioun. Kontaktní 

dýchání ke stimulaci míst se sníženou ventilací. Techniku kontrolovaného 

dýchání k relaxaci dýchacích svalů. Protažení hrudních fascií, podkoží a kůže 

pomocí měkkých technik a míčkování. Z instrumentálních dýchacích technik 

využíváme Acapellu choice (3x denně, 10 min) pro snadnější odstranění 

sekretu z dýchacích cest.

 Autogenní trénink k navození relaxace, snížení svalového napětí a zklidnění 

pacientky.

 Orofaciální stimulace – reedukace polykání, manuální uvolnění mimických 

svalů, asistované otevírání úst.
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 Pasivní cvičení pohybů, které pacientka sama nezvládne k udržení rozsahu 

pohybu. Asistované cvičení, aktivní cvičení na lůžku se zaměřením 

na zlepšení svalové síly a rozsahu pohybu. Nácvik úchopu hrazdičky.

 PNF I. diagonála flekční a extenční vzorec pro trénink HKK. 

 Nácvik elevace pánve a posunů na lůžku s využitím handlingu, pro zvětšení

samostatnosti v rámci lůžka a pro zlepšení následné vertikalizace.

IV. období 14. 11. – 2. 12. 2013

Zhodnocení stavu: Pacientka byla stále pasivní a apatická. Výzvě s latencí vyhověla, 

musela se do aktivity nutit. Rehabilitovala jen na výzvu, během dne se na lůžku jen 

minimálně spontánně pohybovala. Cítila se slabá a unavená. Během období došlo 

k mírnému zlepšení pohyblivosti DKK, pokrčila kolena, zvládla posunout končetinu 

ke kraji lůžka, pohyb akry do dorzální flexe jen s dopomocí.

Přes den trvale spontánně dýchala na BIRD zvlhčovači s podporou 5l O2, 

na ventilátoru byla jen v noci a během dne při únavě. Při spontánní ventilaci f až 

34/min; Vt 200 – 300 ml; maximální Vt 500 ml; SpO2 96 % na 5l O2 za minutu.

Od 18. 11. trvale spontánně dýchala na zvlhčovači i přes noc. Od 14. 11. 

vertikalizace do sedu na lůžku s dopomocí druhé osoby, při sedu nutná opora 

terapeuta.  Od 20. 11. vertikalizována do stoje ve vysokém chodítku. Spolupráce

zlepšena, pacientka více aktivní, zapojila se do ranní hygieny. Měla žízeň a chuť 

k jídlu, sebesycení s asistencí druhé osoby.

Využité fyzioterapeutické metody:

 Ošetření měkkých tkání v oblasti hrudníku, mobilizace žeber pomocí cvičení 

hrudní pružnosti, manuální uvolnění bránice, vytírání mezižeberních 

prostorů. Měkké techniky a tlaková masáž jizvy.
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 Respirační fyzioterapie - kontaktní dýchání k aktivaci výdechu, ovlivnění 

plynulosti dechu. Technika silového výdechu a autogenní drenáž k zlepšení 

kvalitní expektorace. Kontrolované dýchání do oblasti břicha k navození 

odpočinku dýchacích svalů. Acapella choice (3x denně, 10 min) pro snadnější

expektoraci. 

 Korekce postury vleže na zádech, nácvik břišního dýchání.

 Autogenní trénink k navození relaxace, snížení svalového napětí a zklidnění 

pacientky.

 Facilitace hlazením a míčkováním paretických svalů v oblasti aker a lýtka. 

Protažení do dorzální flexe a nácvik aktivní hybnosti využitím metodiky 

sestry Kenny. Pasivní cvičení plantární a dorzální flexe.

 Asistované cvičení a aktivní cvičení na lůžku, cvičení na neurofyziologickém 

podkladě na zvýšení svalové síly, zlepšení mobility na lůžku dle Bobath 

konceptu. Trénink elevace pánve, přitahování k hrazdičce. Cvičení 

na zlepšení jemné motoriky s využitím PNF. PNF I. diagonála flekční 

a extenční vzorec pro zlepšení hybnosti HKK. 

 Vertikalizace sed na lůžku s dopomocí druhé osoby s využitím principu 

Bobath konceptu. Nácvik sedu bez opory druhé osoby a nácvik stabilního 

sedu. Prodlužování doby sedu na lůžku. Korekce sedu.

 Vertikalizace do stoje s využitím vysokého chodítka, nácvik správné polohy 

a zatížení plosky na podlaze.

V. období 3. 12. – 15. 12. 2013

Zhodnocení stavu: Klinický stav byl stabilizovaný. Pacientka byla více aktivní, lépe 

psychicky komponována, nálada zlepšena. Spontánně se pohybovala na lůžku. 

Dokázala elevovat pánev, přitáhla se k hrazdičce. Sama si podala pití a napila se, 

při jídle a hygieně potřebovala dopomoc druhé osoby. Svalová síla byla mírně 

zvětšena, zlepšena aktivní hybnost špiček. Sed na lůžku s dopomocí druhé osoby. 
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Vertikalizace do stoje byla možná jen ve vysokém chodítku, s asistencí dvou osob,

stoj byl nejistý, bez náznaku kroku.

3. 12. byla provedena dekanylace po fibroskopickém vyšetření, poté odkašlala 

s menšími obtížemi. Dýchání bilat. slyšné, čisté, bazálně oslabené. SpO2 94 % 

při podpoře 5l O2 obličejovou maskou. 

V dalších dnech postupné byla snižována O2 podpora. SpO2 na vzduchu 95 - 97 %;

TK 140/60; P 88. Odkašlala do úst, fonovala dobře.

Vybrané fyzioterapeutické metody:

 Měkké techniky k ošetření hypertonu šíjového a zádového svalstva v sedu

na lůžku. Měkké techniky a tlaková masáž jizvy.

 Respirační fyzioterapie – nácvik správného stereotypu dýchání, reedukace 

nádechu nosem pomalý výdech ústy. Kontaktní dýchání k ovlivnění míst se 

zhoršenou ventilací. Autogenní drenáž pro snadnější odlepení a odstranění 

sputa. Na závěr cvičební jednotky kontrolované dýchání do oblasti břicha 

a aktivace HSSP, nácvik bráničního dýchání. Acapella choice (3x denně, 10 

min) pro snadnější expektoraci. 

 Autogenní trénink k navození relaxace, snížení svalového napětí a zklidnění 

pacientky.

 Facilitace hlazením, míčkováním a tepáním paretických svalů v oblasti aker 

a lýtka. Protažení do dorzální flexe a nácvik aktivní hybnosti využitím 

metodiky sestry Kenny.

 Asistované cvičení a aktivní cvičení na lůžku, cvičení na neurofyziologickém 

podkladě na zvýšení svalové síly, zlepšení mobility na lůžku dle Bobath 

konceptu. PNF I. diagonála flekční a extenční vzorec pro trénink HKK.

Cvičení ke zlepšení jemné motoriky s využitím PNF.

 Vertikalizace do sedu na lůžku, nácvik větší samostatnosti při posazování dle

Bobath konceptu.  Prodlužování doby sedu na lůžku. Korekce sedu.
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 Vertikalizace do stoje s využitím nízkého chodítka, reedukce kroku, přesun 

do křesla pomocí dvou osob, sed v křesle. Na konci tohoto období zvládla sed 

v křesle 4 hodiny.

7.4  Rehabilitační výstupní vyšetření

15. 12. 2013 přeložena na JIP interní kliniky.

Vědomí: pacientka lucidní, orientována místem i časem, odpovídá přiléhavě, snaží se 

spolupracovat i rehabilitovat, cítí se lépe, ale slabá, nálada zlepšena, má obavy 

z budoucnosti, fonuje dobře

Krevní oběh: TK 140/70; P 70; oběh stabilizovaný na antihypertenzní terapii

Dýchání: dýchá spontánně, SpO2 97 % na vzduchu, poslechově dýchání sklípkové, 

čisté, bazálně oslabené, vykašle spolehlivě do úst, otvor po tracheostomii uzavřen

Hybnost: snížení svalové síly, výrazně slabší DKK, přetrvává paréza nervi 

nn. peronei bilat., špičky přepadají do plantární flexe, dorzální flexe aktivně jen do 

střední polohy, přetrvávají parestezie pocit ponožek, snížena citlivost v oblasti aker, 

rozsahy pohybu při pasivním vyšetření bez výrazného omezení, nelze dotáhnout do 

krajních poloh ZR v RAK bilat., aktivní hybnost v pomalém tempu, při více 

opakování nastupuje únava, pacientka se chytne hrazdičky, přitáhne se, elevuje 

pánev nad podložku, zvládne samostatně menší přesuny na lůžku, na boky se přetočí

s minimální dopomocí druhé osoby, podá si pití na napije se z lahvičky, nají se lžící, 

s hygienou potřebuje dopomoc druhé osoby

Vertikalizace: pacientka zvládá s dopomocí druhé osoby sed na lůžku, který je 

stabilní, nepotřebuje oporu, stoj s nízkým chodítkem s dopomocí dvou osob, před 

vertikalizací nutné přitáhnout špičky pasivně obinadlem, nejisté kroky s chodítkem 

a s pomocí dvou osob, sed v křesle zvládne 4 hodiny



59

7.5  Dlouhodobý rehabilitační plán

 Zlepšení svalové síly především DKK a udržení kloubní pohyblivosti

 Zvětšení fyzické kondice a vytrvalosti

 Podpora psychického stavu a pokračování v relaxačních technikách

 Pokračovat v terapii parézy nervus peroneus, zlepšení hybnosti a citlivosti

 Trénink posazování bez dopomoci, nácvik stabilního stoje, reedukace 

správného stereotypu chůze

 Nácvik denních aktivit, zlepšení jemné motoriky 

 Zdokonalovat se v samostatnosti a soběstačnosti, návrat do běžného života
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8 Kazuistika II

Žena, ročník 1948, hospitalizace na ARO od 29. 9. 2013 do 5. 12. 2013.

Z lékařské dokumentace:

Hlavní diagnóza: J 96.0 Akutní respirační selhání

Vedlejší diagnózy: J 44.0 Chronická obstrukční plicní nemoc (dále jen CHOPN)

4. stupeň, I 27.9 Chronické cor pulmonale, plicní hypertenze, hypotyreóza 

na substituci, depresivní syndrom

Objektivní nález při přijetí:

Hmotnost: 80 kg; Výška: 160 cm; TK: 155/90; P: 116; SpO2 88 – 90 %

EKG: sinusový rytmus, bez čerstvých ložiskových změn

Dýchání: spontánní, hypoventilace, tachypnoe, poslechově dýchání velmi tiché

Neurologický nález: GCS 12; velmi spavá, na opakovanou výzvu s latencí plazí 

jazyk; bulby ve středním postavení; zornice izokorické; fotoreakce pozitivní; 

korneální rr. pozitivní; víčkové rr. negativní; šlachové rr. HKK symetrické, oslabené; 

šlachové rr. DKK symetrické, oslabené; Babinski negativní, bilat.

Vstupy: ETI, CŽK do v. subclavia dextra (dále jen dex.), arteriální katétr 

do a. radialis dex., NSG, PMK

Ventilátor: SCMV; FiO2 0,50; PC 22 cm; f  8/min; PEEP 5 cm; SpO2 97 % na 5 %

O2
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8.1  Rehabilitační vstupní vyšetření

Od 8. 10. 2013 lékařem indikována rehabilitace.  

Anamnéza:

Osobní anamnéza: CHOPN 4 stupně, relativně těžká exacerbace s respirační 

insuficiencí II. typu, edém mozku, nejspíše posttraumatický, antiedematozní léčba 

s efektem plné restituce vědomí, dle kontrolního CT normální nález, tříštivá fraktura 

levého klíčku, arteriální hypertenze

Rodinná anamnéza: bezvýznamná, dvě dcery zdrávy

Sociální anamnéza: rozvedená, bydlí sama v panelovém bytě 3+1 (pokoje pronajímá 

studentům), 2. patro s výtahem

Pracovní anamnéza: nyní důchodkyně, dříve švadlena

Farmakologická anamnéza: Berodual inhalace, Spiriva, Seretide, Euphylin, Eutyrox, 

Furon, Venlafaxin Mylon, Vesicare, Prestance 

Alergie: jód

Abusus: celý život kouřila (20 i více denně), nyní jen minimálně

Nynější onemocnění: nemocná celoživotní kuřačka, opakovaně hospitalizována 

na plicním oddělení, naposledy přijatá na JIP plicního oddělení koncem srpna 2013 

pro akutní exacerbaci CHOPN, v polovině září 2013 přeložena k doléčení 

do plicního sanatoria, zde opětovné zhoršení ventilace, globální respirační 

insuficience s hyperkapnií a s hypoxií, podpora O2, nedošlo ke zlepšení stavu, 

nemocná velmi spavá, nepřímá per os, 29. 9. 2013 překlad na ARO

Objektivní hodnocení:

Vědomí: na oslovení reaguje otevřením očí, na otázky odpovídá přiléhavě kýváním 

hlavy, jednoduché výzvě s latencí vyhoví

Krevní oběh: hraničně stabilní TK 100/60; P 88
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Dýchání: UPV tracheostomie (provedena 2. 10. 2013); režim SIMV, FiO2 0,40; 

f 6/min, PEEP 4 cm; SpO2 94 % při 40 % podpoře O2; převládá horní hrudní typ 

dýchání, dolní žebra se minimálně pohybují laterálním směrem, dýchání poslechově 

symetrické, čisté, bez spastických fenoménů, není schopna vykašlat před kanylu, 

odsává se střední množství zakrvavělého hlenohnisu

Vyšetření aspekcí: leh na zádech, hrudník klenutý, klíční kosti mírně asymetrické, 

levý klíček více prominuje, zhoršena jeho pružnost, levé rameno výš, horní 

končetiny ve vnitřní rotaci, dolní končetiny drženy v zevní rotaci, kolena v extenzi, 

špičky ve středním postavení, halux valgus bilat.  

Hybnost: aktivní hybnost stiskne obě ruce, stisk slabý, pomalu ohne oba lokty

k ramenům, nadzvedne obě natažené HKK nad podložku, nezvládne se chytit 

hrazdičky, DKK pohybuje do plantární a dorzální flexe v plném rozsahu, pokrčí 

kolena sunem po podložce, natažené DKK nadzvedne nad podložku, dokáže 

posunout DKK na okraj lůžka, svalová síla slabá, subjektivně pacientka se cítí 

unavená, pasivní vyšetření HKK rozsahy v normě, omezeny jen rotace v RAK, více 

ZR o jednu třetinu, VR nelze dotáhnout do krajní polohy, pasivní pohyby prstů 

a zápěstí omezeny pro otoky, DKK pasivní pohyby lze provést v plném rozsahu

Kůže: otoky HKK, výrazné otoky prstů a dlaní, DKK bez otoků, kůže bez defektů, 

varixy DKK

8.2  Krátkodobý rehabilitační plán

Cíl fyzioterapie: zabránit rozvoji sekundárních komplikací, zlepšení svalové síly, 

udržení rozsahu pohybu, weaning, spontánní dýchání, vertikalizace, zlepšení 

soběstačnosti

 Zlepšit vitální kapacitu plic, nácvik kvalitní expektorace, podpořit weaning,

zlepšit funkci dýchacích svalů, ovlivnit kvalitu spontánní dýchání pomocí, 

nácvik správného stereotypu dýchání s důrazem na kvalitní expírium
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 Prevence sekundárních změn způsobených imobilizací

 Ošetření měkkými tkání v oblasti hrudníku a končetin, ovlivnění pohyblivosti

hrudníku mobilizačními technikami, míčkování, hlazení 

 Udržení rozsahu pohybu pasivním cvičením

 Posilování oslabených svalů pomocí aktivního cvičení, cvičení proti odporu, 

kondičního cvičení a LTV na neurofyziologickém principu

 Nácvik pohyblivosti v rámci lůžka, zlepšení samostatnosti na lůžku využitím 

Bobath konceptu

 Vertikalizace, nácvik stabilního sedu a stoje, reedukace chůze 

 Edukace pacientky o nutnosti samostatného cvičení (zvyšování zátěže), 

režimových opatření (prevence kouření) 

        

8.3  Průběh fyzioterapie

I. období 8. 10. – 15. 10. 2013

Zhodnocení stavu: pacientka dýchala na ventilátoru v režimu SIMV, FiO2 0,4; 

PC 18 cm; f 2/min; PEEP 4 cm; PS 14 cm; SpO2 98 % na 40 % kyslík, oběh byl 

stabilní, cítila se slabá a unavená a apatická, projevovala se nedůvěra v uzdravení

Využité fyzioterapeutické metody:

 Polohování v rámci ošetřovatelské rehabilitace k prevenci komplikací 

způsobených dlouhodobou imobilizací.

 Měkké techniky k uvolnění kůže, podkoží a fascií na hrudníku. Míčkování 

k ovlivnění pružnosti hrudníku. Šetrná mobilizace levého klíčku.

 Respirační fyzioterapie - kontaktní dýchání pro zlepšení ventilace všech částí 

plic, zvýšení pohyblivosti a pružnosti hrudníku. Aplikovala jsem vibrační 
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masáž k usnadnění odstranění sputa s následným odsátím. Dále jsem použila 

reflexně modifikované dýchání s působením na reflexní zóny na hrudníku 

a linae nuchae pro aktivaci dýchacích svalů. 

 Aktivní cvičení s dopomocí a aktivní cvičení na lůžku pro udržení rozsahu 

pohybu a zvětšení svalové síly. Cévní gymnastika k prevenci TEN a zlepšení 

prokrvení dolních končetin.

 Cvičení k ovlivnění pohyblivosti a samostatnosti na lůžku, nácvik úchopu 

hrazdičky, nácvik elevace pánve s využitím handlingu a Bobath konceptu.

II. období 16. 10. – 22. 10. 2013

Zhodnocení stavu: pacientka se subjektivně cítila lépe, spolupráce zlepšena, nárůst 

svalové síly, elevovala pánev, zvládla úchopit a přitáhnout se k hrazdičce

Dýchání: režim SIMV; FiO2 0,3; PC 18 cm; f 2/min; PEEP 4 cm; PS 14 cm; SpO2

96 % na 30 % O2, bylo odsáváno střední množství žlutého hlenohnisu, ojediněle 

vykašlala před kanylu

Oběh: stabilní, TK 140/80, P 108

Weaning byl zahájen 17. 10., každé 3 hodiny 5 -15 minut spontánně dýchala přes 

BIRD zvlhčovač s podporou 5l O2 za minutu. Postupně prodlužována doba

spontánního dýchání, 18. 10. zvládla spontánně ventilovat 30 minut každé 3 hodiny, 

od 20. 10. se doba spontánní ventilace prodloužila na 1 hodinu.

Využité fyzioterapeutické metody:

 Ošetření měkkých tkání HKK, DKK. Uvolnění dýchacích svalů vytíráním 

mezižeberních prostorů. Ovlivnění pružnosti hrudníku mobilizací dolních 

žeber, uvolnění měkkých tkání hrudníku.

 Respirační fyzioterapie  - kontaktní dýchání pro zlepšení ventilace všech částí 

plic, zvýšení pohyblivosti a pružnosti hrudníku, vibrační masáž k usnadnění 

odstranění sputa s následným odsátím, reflexně modifikované dýchání 

s působením na reflexní zóny na hrudníku a linae nuchae pro aktivaci 
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dýchacích svalů, Acapella choice (3x denně, 10 min) pro zkvalitnění 

expektoraci. 

 Aktivní cvičení s dopomocí a aktivní cvičení na lůžku pro udržení rozsahu 

pohybu a zvětšení svalové síly. Cévní gymnastika k prevenci TEN a zlepšení 

prokrvení dolních končetin.

 Autogenní trénink ke zklidnění pacientky a k navození pocitu relaxace.

 Cvičení k ovlivnění pohyblivosti a samostatnosti na lůžku, nácvik úchop 

hrazdičky, nácvik elevace pánve pomocí handlingu a Bobath konceptu.

III. období 23. 10. – 31. 10. 2013

Zhodnocení stavu: pacientka byla psychicky dobře komponována, spolupracovala, 

cvičila i sama na lůžku během dne bez asistence fyzioterapeuta, zlepšena svalová 

síla, zvládala přesuny na lůžku, sama se otočila na bok, pomáhala s hygienou, 

zvládala sebesycení

Dýchání: režim SIMV; FiO2 0,3; PC 18 cm; f 2/ min; PEEP 4 cm; PS 11 cm; SpO2  

99 % na 30 % kyslíku, bylo odsáváno střední množství žlutého hlenohnisu, vykašlala

do kanyly

Oběh: stabilní, TK 135/70, P 94

Weaning:  zvládala 4 hodiny dopoledne a 4 hodiny odpoledne spontánního dýchání 

přes BIRD zvlhčovač s podporou 5l O2/min s 3 hodinovou pauzou na ventilátoru, 

v noci dýchala na ventilátoru

Využité fyzioterapeutické metody:

 Ošetření měkkých tkání na zádechpři sezení na lůžku, odstranění zvýšeného 

napětí paravertebrálních svalů, masáž stimulující dýchání vycházející 

z konceptu Bazální stimulace.

 Respirační fyzioterapie - kontaktním dýchání k ovlivnění rytmu dýchání, 

trénink expektorace pomocí techniky silového výdechu a huffingu, relaxace 

dýchacích svalů a zklidnění dechové rytmu pomocí techniky kontrolovaného 
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dýchání, nácvik prohloubeného výdechu, Acapella choice pro zlepšení

expektorace (3x denně, 10 min).

 Aktivní cvičení na lůžku pro udržení rozsahu pohybu a zvětšení svalové síly,

s využitím overballu a válce, cvičení s hrazdičkou, cvičení pro zlepšení jemné 

motoriky, cévní gymnastika.

 Vertikalizace na lůžku s využitím Bobath konceptu, nácvik stabilního sedu, 

nácvik stoje s nízkým chodítkem, reedukace kroku, chůze okolo lůžka

s nízkým chodítkem v doprovodu jedné osoby, vysazení do křesla, kde 

pacientka postupně vydržela sedět až čtyři hodiny

IV. období 1. 11. – 29. 11. 2013

Zhodnocení stavu: pacientka se subjektivně cítila dobře, jen si stěžovala

na nemožnost hovořit, spolupracovala, po zátěži se cítila občas zadýchaná, zvládla se 

sama posadit na lůžku, sed na lůžku byl stabilní, chůze (až 10 kroku) s nízkým 

chodítkem okolo lůžka bez dopomoci druhé osoby

Dýchání: režim SIMV; FiO2 0,3; PC 18 cm; f 2/min; PEEP 4 cm; PS 10 cm; SpO2  

97 % na 30 % kyslíku, SpO2 94 – 96 % při spontánním dýchání, obtížně vykašle před 

kanylu, nutné bylo pacientku pravidelně odsávat

Oběh: TK 120/65, P 90

Weaning: Dne 1. 11. došlo ke zhoršení dýchání, pokles saturace 91 % na 30 % O2, 

TK 165/105, P 104, pacientka zůstala na ventilátoru celý den. Nové odvykání během

2. 11. až 9. 11. zvládla postupně 15 - 180 minut spontánního dýchání přes BIRD 

zvlhčovač s podporou 5l O2 každé 3 hodiny. Ve dnech 9. 11. a 10. 11. spontánně 

dýchala 4 – 6 hodin dopoledne, v noci byla na ventilátoru. 12. až 14. 11. zvládla 

dýchat spontánně celý den, v noci dýchala na ventilátoru.

15. 11. došlo k opětovnému zhoršení ventilace, po 30 minutách spontánního dýchání, 

pacientka zchvácená, s tachykardií, poslechově spastická, subjektivně bolest hlavy, 

pocit horka.
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Od 16. 11. do 19. 11. znovu zahájen postupný trénink spontánního dýchání.

Od 20. 11. celý den spontánně dýchala na zvlhčovači, přes noc dýchala

na ventilátoru. Od 25. 11. dýchala na zvlhčovači celý den i celou noc.

Využité fyzioterapeutické metody:

 Respirační fyzioterapie - během spontánního dýchání trénink prodlouženého, 

pomalého výdechu, autogenní drenáž s manuálním kontaktem, nácvik 

silového výdechu pro zlepšení expektorace, pro relaxaci a zklidnění -

kontrolované dýchání, trénink vytrvalosti, z instrumentálních technik 

pokračovala s Acapellou (3x denně 10 minut). Během dýchání na ventilátoru 

- reflexně modifikované dýchání k ovlivnění zapojení dýchacích svalu 

a kontaktní dýchání pro zlepšení pohyblivosti hrudníku a stimulaci míst 

se sníženou ventilací.

 Kondiční cvičení na lůžku s využitím pomůcek (overball, válec, hrazdička) 

pro zlepšení svalové síly, udržení rozsahu pohybu, cévní gymnastika, cvičení 

pro zlepšení jemné motoriky, trénink denních aktivit.

 Vertikalizace, vysazování do křesla, trénink vytrvalosti při chůzi, zpočátku 

chůze jen okolo lůžka, postupně prodlužování délky trasy, chůze po chodbě 

30 metrů (dále jen m) v doprovodu druhé osoby, chůze s nízkým chodítkem 

pro zlepšení jistoty, chodítko nakonec odstavila

V. období 2. 12. – 5. 12. 2013

Zhodnocení stavu: pacientka dýchala celý den spontánně přes BIRD zvlhčovač, 

psychicky byla dobře naladěná, samostatná při pohybování na lůžku, stabilní sed, 

stoj a chůze

2. 12. byla provedena dekanylace po fibroskopickém vyšetření, poslechově dýchání 

symetrické, bez spasticity, občas vrzoty vpravo, které po odkašlání mizely. SpO2

na vzduchu 98 %; TK 150/80; P 98, dobře odkašlala do úst, fonovala dobře
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Vybrané fyzioterapeutické metody:

 Respirační fyzioterapie – nácvik správného stereotypu dýchání, reedukace 

nádechu nosem a výdech ústy, nácvik zlepšení a prodloužení expíria, 

kontaktní dýchání k ovlivnění míst se zhoršenou ventilací, kontrolované 

dýchání do oblasti břicha a aktivace bráničního dýchání k navození 

odpočinku dýchacích svalů, manuální autogenní drenáž a Acapella choice (3x 

denně, 10 minut) na podporu kvalitní expektorace.

 Kondiční cvičení na lůžku a vsedě v křesle, dynamická dechová gymnastika, 

pro zlepšení rytmu dýchání a práce s dechem.

 Vertikalizace, samostatný sed na lůžku, sed v křesle zvládá 6 hodin, chůze po 

chodbě v doprovodu druhé osoby, 2x denně přibližně 50m.

8.4  Rehabilitační výstupní vyšetření

5. 12. 2013 přeložena na JIP plicní kliniky.

Vědomí: pacientka lucidní, orientována, spolupracující, cítí se dobře, na nic 

si nestěžuje, nálada dobrá, těší se domů

Krevní oběh: TK 130/70; P 95

Dýchání: dýchá spontánně, SpO2 98 % na vzduchu, max. Vt 1000 ml, poslechově 

dýchání symetrické, čisté, bez spasticity, vykašle spolehlivě do úst, otvor 

po tracheostomii se uzavírá, fonuje dobře

Hybnost: funkční hybnost bez omezení, svalová síla dobrá, přiměřená věku a stavu 

po dlouhodobé imobilizaci, rozsahy pohybu v normě, pacientka soběstačná, zvládá 

pohyb na lůžku, změnu polohy z lehu do sedu a stoje, soběstačná při hygieně 

a při sebesycení, chůze bez kompenzačních pomůcek po chodbě v doprovodu druhé 

osoby, 2x denně 50m, občas se mírně zadýchá, krátké přestávky pro vydýchání

a zklidnění, chůze je stabilní, v pomalém rytmu, stejná délka kroku, kroky drobné, 
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flekční držení těla při chůzi, s pravidelnými souhyby horních končetin, chodidla se 

správně odvíjejí od podložky

8.5  Dlouhodobý rehabilitační plán

 Zlepšit ventilační parametry a vitální kapacitu plic, zachovat kvalitní 

expektoraci

 Trénink dýchacích svalů, nácvik relaxace dýchacích svalů

 Zvýšení fyzické kondice a zlepšení svalové síly

 Zvětšit adaptaci na tělesnou zátěž

 Zvýšit vytrvalost při chůzi, prodloužit délku trasy 

 Usnadnit návrat do běžného života, trénink denních aktivit

 Dodržovat režimová opatření pacienta s CHOPN, pravidelné domácí cvičení, 

nezačít kouřit
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Diskuse

           V bakalářské práci zpracovávám problematiku fyzioterapie u pacientů 

na umělé plicní ventilaci. Jedná se o pacienty v kritickém stavu, kteří jsou 

hospitalizování na oddělení intenzivní péče. U těchto pacientů dochází k selhávání 

životně důležitých funkcí, proto je fyzioterapie indikována lékařem až po stabilizaci 

stavu pacienta, kdy nedochází k bezprostřednímu ohrožení života. 

Cílem práce je vysvětlit důvody včasného zahájení fyzioterapie

u ventilovaných pacientů na jednotkách intenzivní péče. Mezi hlavní z nich patří

prevence sekundárních komplikací způsobených imobilizací a zlepšení ventilačních 

parametrů. Už během prvního týdne imobilizace dochází ke ztrátě svalové síly, kdy

je úbytek síly největší a klesá až o 40% (Clini, Ambrosino, 2005). Včasné 

polohování a vertikalizace nemocného vede ke zvýšení dechového objemu, zvětšení 

exkurzí bránice, snížení odporu dýchacích cest, zlepšení mobilizace sekrece 

a ke zvýšení alveolární ventilace (Neumanová, 2013). Včasná rehabilitace vytváří 

podněty v mozku a tím podporuje plasticitu mozkové kůry a vede k aktivaci 

rezervních funkčních spojů (Friedlová, 2007). Včasná intenzivní rehabilitace 

u pacientů s respiračním selháváním vede ke zkrácení doby imobilizace na lůžka 

a zkrácení pobytu na JIP. Nečekáme na období jeho návratu zpět do běžného života, 

na období rekonvalescence, kdy už by mohlo být na řešení některých problému 

pozdě.  Kritický stav i jeho léčba s sebou přinášejí některé následky, v jejichž řešení 

nachází léčebná rehabilitace stále větší uplatnění. Kromě rehabilitace cílené na plicní 

funkce se jedná především o řešení svalové slabosti a neurokognitivních poruch

(Maňák, 2010). Moje vlastní zkušenosti se včasným zahájením rehabilitace

na lůžkách intenzivní péče jsou shodné s názory autorů, ze kterých jsem čerpala

při psaní bakalářské práce.

Dále jsem chtěla poukázat na práci fyzioterapeuta jako člena 

multidisciplinárního týmu v intenzivní medicíně. Důležitý je jednotný přístup celého 

týmu, který se podílí na léčbě a péči o ventilovaného pacienta. Nutná je úzká 

spolupráce se zdravotními sestrami a to zejména při polohování pacienta v rámci 

ošetřovatelské rehabilitace, kdy je hlavním cílem předcházet vzniku dekubitů, 

kontraktur, kloubních deformit a rozvoji plicních infekcí. Velmi důležitá je
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spolupráce sestry a fyzioterapeuta při odsávání sputa z dýchacích cest. Fyzioterapeut 

svým manuálním kontaktem na hrudník při odsávání napomáhá uvolnění a odplavení 

hlenu z dýchacích cest. Důležitý je jednotný přístup celého týmu také při bazální 

stimulace, kterou používáme pro zlepšení uvědomování si vlastního těla nemocného 

a ovlivnění navázání jeho kontaktu s okolím. Především se jedná o jednotný přístup 

celého týmu při iniciačním kontaktu.

            Dalším cílem práce bylo seznámit s fyzioterapeutickými metodami 

využívanými u ventilovaných pacientů. Nejdůležitější terapeutickou metodou 

u pacientů na umělé plicní ventilaci je respirační fyzioterapie, která je každodenní 

součástí celého průběhu rehabilitace. Respirační fyzioterapie je soubor technik, 

vedoucích ke zlepšení průchodnosti dýchacích cest, snížení bronchiální obstrukce 

a zlepšení ventilačních parametrů (Toufarová, Čermák, Toufar, 2003). Respirační 

fyzioterapie u ventilovaných pacientů se vyznačuje krátkým, ale často se opakujícím 

cvičením a především nepřetržitostí (Smolíková, Máček, 2005). Odborná literatura

zabývající se respirační fyzioterapii, ze které jsem při zpracování bakalářské práce 

čerpala, vycházela z názorů na problematiku respirační fyzioterapie od docentky

Smolíkové a profesora Máčka. Všichni se shodnou na nezastupitelné a významné 

úloze respirační fyzioterapie v rámci celkové fyzioterapie u ventilovaných pacientů.

         V různých etapách hospitalizace na jednotce intenzivní péče, vybíráme vhodné

metody respirační fyzioterapie nejen podle stavu vědomí a míry spolupráce pacienta, 

ale především s ohledem na respirační problém, který chceme ovlivnit. Vždy 

pracujeme zcela individuálně podle fyzického a psychického stavu nemocného, 

podle onemocnění, způsobu ventilace a dechových schopností. U pacientů 

v bezvědomí nebo farmakologicky tlumených jsme do značné míry touto situací 

limitováni.  Zde volíme techniku kontaktního dýchání, kdy využíváme taktilní 

stimulaci pro ovlivnění délky a plynulosti výdechu a ke zlepšení ventilace všech částí 

plic. Druhou a často užívanou technikou je reflexně modifikované dýchání, která 

optimalizuje práci dechových svalů, pozitivně působí na rozsah dechových pohybů 

hrudníku a vede k aktivaci bránice v její respirační i posturální funkci (Smolíková, 

Máček, 2005). 

           U pacientů spolupracujících vybíráme s respirační fyzioterapie kromě dvou již 

zmíněných technik metody, které především zlepšují kvalitu expektorace. 
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Pro zlepšení odlepení, sesbírání a evakuování hlenu do horních dýchacích cest slouží 

techniky autogenní drenáže. Dále využíváme aktivní cyklus dechových technik, kam 

patří v praxi velmi dobře využitelná technika kontrolovaného dýchání k navození 

odpočinkového dýchání s relaxací bránice, technika silového výdechu zakončená

huffingem a cvičení na zvýšení pružnosti hrudníku, které vyžadují aktivní spolupráci 

(Smolíková, Máček, 2005). Tyto techniky využíváme během weaningu při nácviku 

spontánního dýchání, při kterém pomáhají zlepšit dechové parametry a pozitivně 

ovlivnit kvalitu expektorace a tím zkrátit proces odvykání. Důležité je, aby pacient 

zvládl vykašlat před kanylu a po dekanylaci nebyl ohrožen nedostatečným nebo 

nekvalitním a vyčerpávajícím odkašláním. 

             V praktické části práce popisuji obtížný proces odvykání u druhé pacientky 

s CHOPN. S nácvikem spontánního dýchání jsme museli začít dvakrát od začátku.

V prvním případě bylo spontánní dýchání přerušeno kvůli nízké hodnotě saturace.

V druhém případě se objevily při spontánní ventilaci spastické fenomény

a subjektivní pocity dechové tísně.  Tyto stavy mohly být způsobeny celkovým 

fyzickým stavem, ale i obavou v uzdravení. Celý proces weaningu byl zdlouhavý, 

bylo třeba vždy aplikovat respirační fyzioterapií s ohledem nejen na aktuální fyzický 

stav, ale brát zřetel i psychické rozpoložení pacientky. Nakonec se celý proces zdařil 

a pacientka mohla být úspěšně dekanylována. U druhé pacientky byl weaning 

plynulejší bez ventilačních komplikací, s postupným prodlužováním spontánního 

dýchání až na celý den. To souviselo s lepším stavem respiračního systému před 

onemocněním a také proto, že pacientka nikdy nekouřila.

Další nedílnou součástí fyzioterapie u ventilovaných pacientů musí být 

včasná mobilizace pacienta, vedoucí ke zlepšení aktivity nemocného na lůžku 

a k vertikalizaci. Zpočátku je našim cílem prevence sekundárních změn způsobených 

imobilizací, které by mohly mít za následek prodloužení pobytu na jednotce 

intenzivní péče a ohrozit i následnou vertikalizaci. Podle mého názoru je v prvních 

dnech rehabilitace, kdy je pacient nespolupracující, velmi důležité pečlivé 

pasivní procvičení všech částí těla. Neměli bychom zapomínat na pomalé pasivní 

pohyby hlavou do rotací k stimulaci vestibulárního aparátu, které napomáhají

informovat pacienta o poloze a pohybu těla v prostoru. Vhodné je využít orofaciální 

stimulaci, která napomáhá snížit napětí mimických svalů, ovlivnit jejich motorické 

funkce a zlepšit funkci polykáni. Postupně se snažím využít při cvičení spolupráce 
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a zapojení pacientek do denních aktivit. Z dalších metod jsem použila techniky 

na neurofyziologickém podkladě. Bobath koncept při pohyblivosti na lůžku 

a vertikalizaci, proprioceptivní neuromuskulární facilitace k ovlivnění hybnosti 

končetin a Vojtův princip při reflexně modifikovaném dýchání. Míra spolupráce 

a aktivity se u mých dvou pacientek značně lišila. První pacientka byla velmi pasivní 

a přesvědčit ji pro spolupráci bylo velmi náročné. Pacientka byla úzkostná až 

depresivní, což se podařilo zlepšit farmakologickou terapii. Při rehabilitaci jsem se ji 

snažila pozitivně motivovat a chválit za každý drobný pokrok. Pacientka byla 

deprivována nemožností hovořit, bylo nutné zvolit vhodný způsob komunikace. 

Odezírání pro mě nebylo snadné, proto jsem k dorozumívání používala tabulku 

s abecedou. Druhá pacientka byla více aktivní, měla zájem o cvičení. Byla aktivní 

i během denních aktivit, při jídle a hygieně. Cvičila si i samostatně v rámci

autoterapie. Občas se i u této pacientky projevovaly obavy z budoucnosti a pocity 

nedůvěry v uzdravení. Ty se podařily zvrátit, když pacientka viděla pokroky 

a úspěchy, kterých dosáhla. Dorozumívání s pacientkou bylo snazší a dařilo se

pomocí odezírání, komunikaci s okolím zvládala dobře.

Na srovnání dvou odlišných přístupu pacientek k rehabilitaci, kdy jedna byla 

pasivní a negativistická, zatímco druhá se aktivně zúčastňovala terapie, lze 

demonstrovat, jak je velmi důležitý vliv aktivní spolupráce a pozitivní přístup

pro úspěch léčby. Nesmím samozřejmě opomenout, že fyzický stav první nemocné 

byl výrazně komplikován rozvojem kvadruparézy kriticky nemocných, který

se zvolenými fyzioterapeutickými metodami podařilo mírně zlepšit, ale její stav 

a kondice po překladu z našeho oddělení vyžadoval další intenzivní rehabilitaci.

Nemocnou čeká ještě velký kus práce při následné rehabilitaci. Pevně věřím, 

že změna prostředí a následný návrat domů k rodině může rehabilitační proces

urychlit a zlepšit. Druhá nemocná bude mít návrat do běžného života snazší, protože 

již při propuštění z našeho oddělení byla do jisté míry soběstačná a schopná 

samostatné chůze. I ona bude muset nadále pokračovat v rehabilitaci, s důrazem 

na trénink vytrvalosti zejména při chůzi a rehabilitaci zaměřené na zlepšení 

ventilačních parametrů a posilování dýchacích svalů. Neméně důležité bude 

dodržovat režimová opatření související s její diagnózou CHOPN a především 

nezačít kouřit.  
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Závěr

           V bakalářské práci se zabývám fyzioterapií u pacientů na umělé plicní 

ventilaci. Snažila jsem se především poukázat na význam respirační fyzioterapie 

u ventilovaných pacientů. Respirační fyzioterapie a využití dalších 

fyzioterapeutických metod při jejich léčbě má zásadní význam na ovlivnění 

nežádoucích účinků dlouhodobé imobilizace a na zlepšení fyzických, psychických 

a dechových schopností nemocných.

           Poukazuji na úskalí práce fyzioterapeuta v intenzivní péči, jako jsou problémy 

v komunikaci s pacientem pro jeho neschopnost mluvit. Mezi další okolnosti

ovlivňující rehabilitaci patří stav vědomí, míra spolupráce a často se vyskytující 

psychické problémy, kterými jsou apatie, úzkost a deprese. Při rehabilitaci je velmi 

důležitá motivace a povzbuzení pacienta k další aktivitě.

          V teoretické části bakalářské práce uvádím problematiku umělé plicní 

ventilace u kriticky nemocného pacienta a rehabilitační metody využívané

na jednotkách intenzivní péče. Při psaní bakalářské práce jsem čerpala z odborných 

knih a časopisů věnujících se umělé plicní ventilaci.

           Praktická část obsahuje dvě kazuistiky pacientek na umělé plicní ventilaci 

hospitalizovaných na oddělení ARO, s odlišnými příjmovými diagnózami 

a rozdílným přístupem při rehabilitaci. Rozebírám zde průběh rehabilitační terapie, 

její ovlivnění způsobené komplikacemi fyzického stavu během léčby. Důležitou 

součástí práce je proces odvykání od ventilátoru. Při výběru fyzioterapie vycházím 

ze vstupního kineziologického vyšetření a vytvářím krátkodobý rehabilitační plán. 

Součástí je i závěrečné kineziologické zhodnocení před překladem nemocných 

na standartní oddělení a vytvoření dlouhodobého rehabilitačního plánu. 

             Závěrem mohu říci, že včasná rehabilitace u ventilovaných pacientů je velmi 

důležitá. U pacientky číslo I se nám nepodařilo splnit všechny rehabilitační cíle, ale 

základní úkol, kterým byla dekanylace a spontánní dýchání, jsme dosáhli. 

K výraznému zlepšení fyzických funkcí nedošlo z důvodu vzniku kvadruparézy 

kriticky nemocných, ke které došlo v průběhu hospitalizace. Naopak u pacientky 

číslo II došlo ke splnění vytýčených cílů a krátkodobého rehabilitačního plánu.  

Po propuštění z našeho oddělení byl fyzický i psychický stav pacientky uspokojivý.
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Bakalářská práce zpracovává téma fyzioterapie u pacienta na umělé plicní 

ventilaci. Teoretická část seznamuje s problematikou umělé plicní ventilace 

a specifikou kriticky nemocného a ventilovaného pacienta na odděleních intenzivní 
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a vysvětlení vhodných fyzioterapeutických metod. Nejdůležitější fyzioterapeutickou 
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Seznam zkratek a značek

% procento

<                  menší

>              větší

°                  stupeň

A/C           podpůrný ventilační režim

ABD            abdukce

AD            autogenní drenáž

ALI          akutní plicní poškození

ARDS             akutní syndrom dechové tísně

ARO             anesteziologicko-resuscitační oddělení

ASV        počítačem řízený režim

ATB        antibiotikum

bilat.           bilaterálně

cm             centimetr

CMV       řízená ventilace s fixně nastavenou velikostí dechového objemu

CO2               oxid uhličitý

CPAP          kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách

CT                počítačová tomografie

CŽK centrální žilní katétr

dex.        dexter (pravý)

DKK          dolní končetiny
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EKG      elektrokardiogram

ERV         expirační rezervní objem

ETI          endotracheální intubace

f                dechová frekvence

FEV1             jednovteřinová vitální kapacita

FiO2             frakční koncentrace kyslíku ve vdechované směsi

FRC         funkční reziduální kapacita

GCS        Glasgow coma scale

HKK        horní končetiny

CHOPN     chronická obstrukční plicní nemoc

IA            inspirační asistence

IRV        inspirační rezervní objem

IRV        ventilace s obráceným poměrem inspiria k expiriu

JIP    jednotka intenzivní péče

kg           kilogram

KOK        kolenní kloub

kPa        kiloPascal

KRP          kardiopulmonální resuscitace

KYK          kyčelní kloub

l              litr

l/min         litrů za minutu

m.               musculus (sval)

ml               mililitrů
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ml/kg        mililitrů na kilogram

mm.          musculi (svaly)

mmHg        milimetr rtuti

MMV        maximální minutová ventilace

MV          minutová ventilace

nn.             nervi (nervy)

NSG        nasogastrická sonda

O2                 kyslík

O2/min     kyslíku za minutu

P              puls, tep

paO2             parciální tlak kyslíku v arteriální krvi

paCO2        parciální tlak oxidu uhličitého v arteriální krvi

PC            přepínací tlak

PCV       ventilace s tlakovou podporou

PEEP        pozitivní tlak na konci výdechu

PEF        vrcholová výdechová rychlost

PEP       pozitivní výdechový přetlak

PIR         postizometrická relaxace

PMK  permanentní močový charakter

PNF       proprioceptivní neuromuskulární facilitace

PPS          ventilace řízená pozitivním přetlakem

PS      tlaková podpora

RAK   ramenní kloub
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rr.      reflexy

RV         reziduální objem

SIMV    synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace

sin.          sinister (levý)

SpO2 saturace krve kyslíkem

stp. stav po

TEN tromboembolická nemoc

TK                 krevní tlak

TLC                celková plicní kapacita

tzv.              tak zvané

UPV       umělá plicní ventilace

VC     vitální kapacita

VD     anatomicky mrtví prostor

VR vnitřní rotace

Vt     dechový objem

ZR  zevní rotace
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Příloha 2: Pacientka č. 1 při dýchání na ventilátoru
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Příloha 3: Pacientka č. 2 po dekanylaci
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