
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA 

Přehled zásad a doporučení pro pacienty po propuštění z iktových lůžek 

 

Co mě to potkalo? 

Co ještě může doprovázet CMP? 

Jak mohu snížit rizika CMP? 

Na koho se mohu obrátit? 

Jak si mohu přizpůsobit domácí prostředí? 

Jak užívat nové léky a jak se vypořádat s únavou? 

Jak mohu předejít bolesti? 

Mohu se vrátit zpět do zaměstnání? 

Mohu se vrátit k řízení automobilu? 

Kdo mi pomůže s návratem do běžného života? 

Jakých aktivit se mohu účastnit? 
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Co mě to potkalo? 

 

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA 

Pojmem cévní mozková příhoda (CMP, iktus) označujeme situaci, kdy dojde k přerušení 

zásobování části mozku krví, kvůli čemuž postižená část mozku není schopna plnit svou 

funkci a dochází k rychlému odumírání mozkových buněk. Příčinou bývá většinou ucpání 

cévy krevní sraženinou, v menší míře pak prasknutí cévy a následné krvácení do mozku. 

 

Při cévní mozkové příhodě se často objevují tzv. parézy (ochrnutí, částečná ztráta hybnosti) 

či tzv. plegie (úplné ochrnutí, obrna, úplná ztráta hybnosti). Je charakteristické, že parézy 

i plegie se vyskytují vždy na jedné půlce těla (pravé či levé) a je to vždy na druhé straně než 

mozková hemisféra, kde došlo k poškození mozkové tkáně. 

Jaké mohou být následky CMP? 

Možné následky CMP na levé straně mozku: 

● slabost nebo ochrnutí na pravé straně těla 

● poruchy verbálního projevu 

● potíže při čtení, psaní, počítání 

● potíže s učením nebo se zapamatováním nových informací 

● potřeba častých pokynů pro dokončení úkolů 

● problém s obecnými pojmy (orientace v čase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

www.cmp-brno.cz 

www.cmp-manual.wbs.cz 

www.sdruzenicmp.cz 

Možné následky CMP na pravé straně mozku: 

● slabost nebo ochrnutí na levé straně těla 

● poruchy vidění a problémy s prostorovou orientací  

● problémy s běžnými činnostmi  

    (zvedání předmětů, oblékání, nebo zavazování tkaniček) 

● problémy se čtením v mapách 

● problémy s krátkodobou pamětí 

● zapomínání nebo ignorování předmětů či lidí na levé straně; 

    ignorace své vlastní levé ruky nebo nohy 

● obtíže rozsudku 

●  impulzivní jednání 
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Co ještě může doprovázet CMP? 

 

Afázie 

Jedná se o ztrátu schopnosti řeči nebo porozumění. Je 

způsobena narušením řečových center v mozku. 

 

Existují dva typy afázie: 

● Expresivní - víte, co chcete říci, ale slova nelze vyslovit 

● Receptivní – je těžké pochopit, co lidé říkají vám 

 

Afázie může ztížit čtení, psaní nebo počítání. Může být velmi frustrující jak pro pacienta, tak 

pro pečovatele a rodinu. Závažnost afázie se může lišit od člověka k člověku.  

U některých lidí je dočasná a po CMP se rychle zlepšuje. 

 

 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

www.afazie.cz 

www.klinickalogopedie.cz 

www.klin-logopedie.cz 

PRAVIDLA PRO KOMUNIKACI: 

o Nekřič na mne, nejsem hluchý. 

o Dotýkej se mne, cítím se pak být zapojený do komunikačního dění okolo mne. 

o Když se mnou mluvíš, dbej na to, abych ti viděl do obličeje, usnadníš mi tím 

porozumět ti. 

o Když o mně hovoříš s kolegy, nehovoř, jako bych nebyl přítomen. 

o Používej krátké věty a slova s jasným, jednoznačným významem. 

o Doprovázej svou komunikaci se mnou jednoduchými gesty - usnadníš mi správně ti 

porozumět. 

o Někdy nebudu s jistotou rozumět, co po mne žádáš, ale jistě tě dokážu napodobit. 

o Měj se mnou trpělivost a dej mi čas, ať se mohu vyjádřit. 

o Žertuj, legraci chápu, ale nezesměšňuj mne! 

o Nevyhýbej se mi. 

o Ubezpečuj mne, i mé blízké, že stále zůstávám člověkem. 

(MUDr. Václav Lukáš) 
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Inkontinence 

Inkontinence je problém s kontrolou močového měchýře nebo střev. Mnoho osob po CMP 

trpí inkontinencí, jejíž kontrola se však v průběhu času může zlepšit. 

 

Tipy pro obnovu funkce močového měchýře: 

● chození na toaletu v pravidelných intervalech  

   (například jednou za dvě hodiny)  

● dostatečný příjem tekutin  

   (snižuje riziko infekce močových cest) 

● omezení příjmu tekutin před spaním 

● uložení sběrné nádoby na moč v dosahu 

● noční osvětlení v ložnici 

● speciální jednorázové ložní podložky 

● absorpční spodní prádlo 

● rady dietologa 

● léky 

Adaptivní zařízení na toaletu: 

● zvýšený nástavec na záchodovou mísu 

● madla  

● toaletní židle 

Příznaky infekce močových cest: 

● zvýšení frekvence močení nebo nehod  

● naléhavá potřeba močení 

● změna v chování, zvýšený neklid 

● pálení nebo bolest při močení 

● silně páchnoucí moč  

Pokud se objeví některý z těchto 

příznaků, poraďte se se svým lékařem! 

 

 

Poruchy polykání a příjmu potravy 

Cévní mozková příhoda může ovlivnit svaly úst, jazyka a krku. V důsledku toho vznikají 

potíže s polykáním, známé jako dysfagie. Dysfagie může být dočasná nebo trvalá.  

 

Tipy při potížích s polykáním: 

● při jídle sedět vzpřímeně na lůžku nebo židli 

● upřednostnit malá sousta 

● žvýkat na silnější straně úst 

● důkladně přežvýkat každé sousto před polknutím 

● nemluvit během žvýkání 

● při velkém slinění si otřít ústa ubrouskem  

● vyvarovat se rozptýlení při jídle. (Vypnout televizi nebo 

rádio, vyhnout se obsazené restauraci a jídelně.) 

● po jídle důkladně vyčistit ústa  
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Jak mohu snížit rizika CMP? 

 

Pro snížení rizika cévní mozkové příhody je důležité provést určité změny a začít žít zdravěji.  

 

Která rizika mohu ovlivnit? 

● užívání tabáku nebo expozici tabákovému kouři 

● vysoký krevní tlak 

● vysoký cholesterol 

● hladina cukru v krvi (diabetes) 

● vysoká hmotnost 

● nezdravá výživa 

● fyzická aktivita 

● stres 

● nadbytek alkoholu 

● užívání drog nebo léků  

 

Nutriční tipy 

Co je pro mě zdravé: 

● ryby 

● kuřecí maso 

● nízkotučné mléčné výrobky 

● vaječné bílky 

● zelenina 

● ovoce, ořechy, sója, … 

Čemu se raději vyhnout: 

● plnotučné mléko a tučné mléčné 

výrobky 

● máslo 

● červené maso, klobása, slanina 

● smažené potraviny 

● sušenky, zákusky, koláče 

 

 

Rady pro zjednodušení změny každodenních návyků: 

● postupná změna pouze jednoho zvyku  

● stanovení si reálných cílů 

● stanovení plánu 

● spolupráce s lékařem 

● podpora rodiny  
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Na koho se mohu obrátit? 

 

lékař - poskytne mi přehled o zdravotních problémech  

- naplánuje strategii terapie 

zdravotní sestra - pomůže mi s každodenní péčí (užívání léků, koupání, oblékání a    

  vyprazdňování) 

nutriční terapeut - naplánuje zdravou výživu 

ergoterapeut - pomůže mi se zlepšením soběstačnosti (jídlo, pití, oblékání, koupání, toaleta) 

- pomůže mi zlepšit svalovou sílu a rozsahy pohybů horních končetin 

- naučí mě manipulovat s předměty  

fyzioterapeut - naučí mě správně sedět, stát a chodit 

- pomůže mi zlepšit svalovou sílu, rovnováhu a koordinaci 

rehabilitační lékař - doporučí mi správnou rehabilitaci 

psycholog - pomůže mi snížit psychické a emocionální problémy 

logoped - naučí mě správně mluvit a polykat 

- pomáhá ke zlepšení paměti a vyrovnání se s omezenou pamětí 

sociální pracovník - pomůže mi zajistit veřejné služby, rodinné finance, 

- pomůže mi se sehnáním práce 

 

Tipy pro úspěšnou rehabilitaci: 

● co největší zapojení do rehabilitace 

● co nejvčasnější rehabilitace 

● podpora alespoň jedné blízké osoby 

● žádost o pomoc v případě smutku, deprese či pocitu bezmoci 

 

 

Teď už vím, že… 

…největší pokrok v rehabilitaci nastává u osob po CMP v prvních třech měsících  

    terapie, ale může se zlepšovat i několik let. 

…denní rehabilitační cvičení by mělo pokračovat i poté, co se člověk vrátí domů. 

…cesta k zotavení může být dlouhá a frustrující. Je důležitá i podpora rodiny a přátel. 
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Jak si mohu přizpůsobit domácí prostředí? 

 

Po cévní mozkové příhodě může být potřebná úprava domácnosti tak, aby byla bezpečná a 

dobře přístupná. 

 

Co můžu na svém bydlení ovlivnit?  

Bezpečnost - odstranění prahů, koberců a předložek, o které by se dalo zakopnout,  

připevnění madel a další bezpečnostní opatření 

Dostupnost - instalace zábradlí, zvážení výtahu, plošiny či rampy, uspořádání nábytku tak,        

aby neomezoval přístupnost, úprava výšky nábytku, přesun termostatu, 

zásuvek a vypínačů pro lepší dosah 

Kompenzační pomůcky - pomůcky k chůzi, příjmu potravy, vaření, úklidu, oblékání, hygieně 

 

 

 

 

 

 

KOUPELNA A WC KUCHYŇ LOŽNICE 

● instalace madel 

v koupelně a na WC 

● nahrazení vany  

sprchovým koutem 

● protiskluzové 

podložky v koupelně 

● pořízení koupacího 

vozíku, sedačky do 

vany či sprchy 

● pořízení nástavce na 

WC 

 

● protiskluzové linoleum 

● vodovodní baterie s jednoduchým 

ovládáním 

● správné výškové nastavení kuchyňské 

linky a spotřebičů 

● uspořádání skříněk tak, aby věci v nich 

byly dosažitelné 

● otočná police 

● upravené prkénko s možností napíchnutí 

krájené potraviny 

● podavač předmětů 

● speciální stravovací pomůcky (příbory 

s širokým úchopem) 

● polohovací postel 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 

Ottobock. www.ottobock.cz 

DMA Praha www.dmapraha.cz 

ORTOSERVIS http://www.ortoservis.cz 
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Jak mám užívat nové léky? 

 

Na co bych se měl zeptat svého lékaře? 

● Co beru za léky? 

● Kdy a jak často je třeba léky brát? 

● Kolik léků je třeba užít? 

● Jaké vedlejší účinky mohou léky způsobovat? 

● Co dělat při problémech s braním léků? 

Informaci o nových lécích je třeba sdělit obvodnímu lékaři! 

 

Co mi může pomoci s braním léků: 

● užívání léků ve stejnou dobu každý den (například při jídle) 

● použití týdenního dávkovače léků (oddělené přihrádky na každý den) 

● kalendář nebo připomínka 

● poznámky 

● upozornění od rodiny, kamaráda 

 

 

Jak se mohu vypořádat s únavou? 

 

Užitečné tipy, jak snížit únavu: 

● dostatečný příjem potravy 

● zdravá a vyvážená strava 

● dostatečný příjem tekutin 

● rozplánování dne 

● krátké přestávky na odpočinek 

● krátký spánek během dne, nejdelší spánek v noci 

● pravidelný režim dne (usínání a vstávání) 

● fyzická aktivita 

● žádost o pomoc se složitějšími úkoly. 
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Jak mohu předejít bolesti? 

Po iktu mohou nastat potíže s pohybem kvůli ochrnutí nebo slabosti svalů. Pokud svaly 

nejsou používány, způsobují bolestivou ztuhlost kloubů nebo kontrakce či přetažení svalů. 

Bolestivé rameno - bolest souvisí s napětím svalů a vazů způsobeným nesprávnou polohou a 

špatným zdviháním paže 

 

 

 

 

 

 

HORNÍ KONČETINY DOLNÍ KONČETINY 

Péče o horní končetiny: 

● správné polohování  

(podložení ramene a zápěstí, rozevření dlaně) 

● podložení ruky do zvýšené pozice 

● kartáčování hřbetu ruky a zápěstí pro 

uvolnění stažených svalů  

● protahování zkrácených svalů  

● rozevírání dlaně pomocí zdravé ruky 

● zapojování postižené ruky do aktivit 

Péče o nohy: 

● kontrola nohou každý den (trhliny, 

puchýřky, vředy, otok, změny barvy kůže) 

● nošení ponožek – absorbují pot a drží nohy 

v chladu a suchu 

● správně zvolená, vhodná a padnoucí obuv 

(pevné boty, bez podpatku, vložky do bot, 

tkaničky nebo suchý zip, hluboké, zaoblená 

špička) 

Tipy pro snížení bolestivosti ramene: 

● spolupráce s terapeutem 

● vhodné polohování, udržení kloubů ve 

správné pozici 

● podpora ramene v podpaží roličkami 

z měkkého materiálu (vata, vlna, molitan)  

● vnější rotace ramenního kloubu 

● zatížení správně zapolohovaného ramene 

● cviky na přetáčení se sepnutýma rukama 

● co nejvíce pohybu a kontroly, speciální 

cvičení nebo funkční aktivita 

Pomůcky k chůzi: 

● ortotické pomůcky (vložky do bot) 

● správné pomůcky k chůzi (hole, berle, 

chodítka)  

● mechanické a elektrické vozíky 

● elektrické skútry 
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Mohu se vrátit zpět do zaměstnání? 

 

Návrat do předchozího zaměstnání závisí na  

● druhu práce  

● následcích CMP 

● celkovém zdravotním stavu 

● věku 

 

Měl bych řádně zvážit, zda se dokážu vrátit ke své původní práci.  Ergoterapeut, psycholog 

nebo sociální pracovník mi může pomoci určit, zda je vhodné navrátit se ke staré práci.  

 

Jak o sebe dále můžu pečovat? 

● podělit se o své pocity s někým blízkým 

● dopřát si relaxaci, například vyrazit na procházku, přečíst si zajímavou knížku, či 

vyzkoušejte jógu, tai chi nebo pilates 

● držet krok s aktuálními událostmi a zprávami, pro rozšíření rozhledu 

● nebát se požádat o pomoc rodinu, přátele či specialisty  

● pečovat o své fyzické zdraví správnou stravou a fyzickou aktivitou po většinu dní v týdnu 

 

 

Mohu se vrátit k řízení automobilu? 

Většina lidí po cévní mozkové příhodě může opětovně začít řídit. Je třeba nový trénink či 

speciální úprava automobilu. 

 

Co mohu udělat pro návrat k řízení? 

● promluvit se svým lékařem a terapeuty o možnosti řízení 

● obrátit se na specializované autoškoly 

● nechat si upravit automobil vhodným systémem řízení 

 

 

 

 

Alternativní možnosti dopravy: 

● s rodinou a přáteli 

● sanitka, taxi  

● veřejná doprava 

● skútr 

● chůze 
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Kdo mi pomůže s návratem do běžného života? 

S čím se mohu obrátit na ergoterapeuta? 

- nácvik každodenních činností (oblékání, péče o tělo, hygiena, stravování, vaření,      

  nakupování, manipulace s penězi, práce na PC, orientace v terénu) 

- vyšetření a trénink kognitivních funkcí (paměť, orientace, pozornost,..) 

- návrh úpravy domácího a pracovního prostředí 

 - návrh kompenzačních pomůcek 

 - terapie ruky (nácvik úchopů, svalové síly, jemné motoriky, psaní,..) 

 - předpracovní a pracovní rehabilitace, ergodiagnostika 

 - poradenství a podpora v sociálních a zájmových aktivitách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakých aktivit se mohu účastnit? 

SPECIALIZOVANÁ ZAŘÍZENÍ 

Lůžka včasné rehabilitace 

pod Geriatrickou klinikou VFN 

Londýnská 15, 120 00, Praha 2 

www.vfn.cz 

Klinika rehabilitačního lékařství  

1. LF a VFN Praha 

Albertov 7, 128 00, Praha 2 

www.reha.lf1.cuni.cz 

Centrum moderní rehabilitace  

ERGOAKTIV 

Olšanská 7, 130 00, Praha 3 

www.ergoaktiv.cz 

Sdružení CEREBRUM  www.cerebrum2007.cz 

VHODNÉ AKTIVITY 

bowling, kroket, golf 

lekce fitness 

chůze 

jóga, pilates nebo tai chi 

zahradničení 

Další aktivity Pomůcky 

karty držák karet - může pomoci s manipulací 

četba držák knih, audio knihy 

fotografování fotoaparáty ovládané jednou rukou 

zvířata asistenční pes 

ruční práce speciálně navržené pomůcky (svorky) 
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