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ÚVOD 
 

Cévní mozková příhoda (CMP) patří mezi časté příčiny úmrtí či následné 

invalidity. Mezi následky CMP patří motorické, kognitivní, komunikační a další 

deficity, které mají značný dopad na život pacientů. (Belda-Lois, 2011) 

Následkem iktu u 40% pacientů vznikají mírné funkční poruchy a u 15% až 30% 

osob těžká disabilita. Aby efektivní rehabilitační intervence měla možnost zlepšit proces 

obnovy funkcí a minimalizovat funkční postižení, měla by být rehabilitace zahájena 

v co nejkratší době po cévní mozkové příhodě. (Duncan, 2005) 

 

V ČR se od roku 1999 pracuje na přípravě zákona o rehabilitaci, který vychází 

z historie a legislativy České republiky. (Švestková, 2007) 

„Důraz rehabilitace je kladen na její včasné zahájení, na vypracování 

individuálního rehabilitačního plánu multidisciplinárním týmem s cílem dosažení 

optimálního efektu v co nejkratším čase a s minimálními nezbytnými náklady při aktivní 

účasti občanů s disabilitou jejich rodin na jeho plynulé realizaci.“ (Švestková, 2007) 

 

U pacientů po cévní mozkové příhodě je důležitý komplexní přístup 

k neurorehabilitaci. Do koordinace rehabilitačního programu by měli být začleněni 

odborníci různých zdravotnických profesí i rodina pacienta. V současné době se rozvíjí 

snaha o zahájení včasné rehabilitace již v akutní fázi CMP, včetně facilitace centrálního 

nervového systému. (Pfeiffer, 2007) Již od akutního stádia cévní mozkové příhody je 

důležité zahájení rehabilitace, která by měla být zajišťována interprofesním týmem 

specialistů. Členy týmu bývají především rehabilitační lékař, fyzioterapeut, 

ergoterapeut, psycholog, logoped a další. (Votava, 2001) 

 Rehabilitace po cévní mozkové příhodě by měla být zahájena okamžitě 

po stabilizaci zdravotního stavu pacienta. Podle úspěšnosti rehabilitace by měl být 

pacient co nejdříve propuštěn z lůžkového oddělení domů či přeložen 

do specializovaného zařízení s následnou rehabilitací. (Feigin, 2007)  

Cílem rehabilitace je dosažení co největší soběstačnosti a funkční nezávislosti 

pacienta a jeho návrat do domácího prostředí.  (Edmans, 2010)  
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Téma práce bylo zvoleno na základě zájmu o možnosti rehabilitace s pacienty 

po cévní mozkové příhodě. Z praktických zkušeností lze shrnout, že rehabilitační proces 

na akutních lůžkách v České republice bohužel není dostatečně strukturovaný 

a následná rehabilitace není kontinuální.  Cílem této bakalářské práce je informovat 

pacienty z iktových lůžek o následné rehabilitaci. 

 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část shrnuje 

problematiku cévní mozkové příhody a jejích následků a dále popisuje organizaci 

lékařské péče a rehabilitace v České republice. Představuje komplexní rehabilitační 

proces a možnosti ergoterapeutické intervence u pacientů na akutních lůžkách a lůžkách 

včasné rehabilitace. Seznámí čtenáře s možnostmi využití vědního oboru ergoterapie 

a jeho uplatnění v praxi ve snaze opětovného zapojení pacientů do běžného života 

formou osobního rozvoje, cvičení a pracovních činností.  

V praktické části práce je největší důraz kladen na zlepšení informovanosti 

pacientů o možnostech následné rehabilitace po propouštění z lůžkových oddělení. 

Na základě výsledků dotazníkového šetření je vytvořen „Přehled zásad a doporučení 

pro pacienty po propuštění z iktových lůžek.“ Tento přehled pacientům poskytuje 

praktické rady a informace o možnostech následné terapie. 
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1.1 Cévní mozková příhoda 

 

Cévní mozková příhoda je dle WHO definována jako „klinický syndrom 

charakterizovaný rychle se vyvíjejícími klinickými známkami ložiskové (nebo globální) 

poruchy mozkové funkce, se symptomy trvajícími 24 hodin nebo déle nebo vedoucími 

ke smrti, bez zjevné příčiny jiné než cévního původu.“ (WHO, 2004) 

Příčinami cévní mozkové příhody mohou být mozkové infarkty v důsledku 

trombózy či embolie, vysoký krevní tlak, mozková hemoragie, malformace krevních 

cév, nádory mozku, úrazy a další smíšené stavy. (WHO, 2004) 

1.1.1 Klasifikace 

 

Akutní cévní mozkové příhody lze podle vzniku rozdělit na ischemické 

a hemoragické. Ischemické mozkové příhody (iCMP) jsou způsobeny místní 

nedokrevností mozkové tkáně a vyskytují se přibližně v 89% všech případů CMP. 

Hemoragické cévní mozkové příhody vznikají v důsledku porušení stěny mozkové cévy 

a dají se dále rozdělit na intracerebrální krvácení a subarachnoidální krvácení (SAK). 

(Kalita, 2006) 

 

Graf 1: Stav Národního registru CMP k dubnu 2016. (www.ikta.cz) 

 

V případě, že vymizí příznaky mozkového iktu do 24 hodin, jedná se 

o krátkodobé průtokové selhání. To je nazýváno tranzitorní ischemickou atakou (TIA), 

která u osob zvyšuje riziko vzniku ischemické cévní mozkové příhody. (Feigin, 2007) 
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1.1.2 Epidemiologie 

 

Incidence cévních mozkových příhod v České republice se pohybuje kolem 300 

případů na 100 000 obyvatel. Exponenciálně roste s přibývajícím věkem. Incidence 

CMP je vyšší u žen, protože se dožívají vyššího věku než muži. Ženy mají naopak nižší 

incidenci ICHS. Průměrný věk pacientů postižených cévní mozkovou příhodou je 70 let 

u mužů a 75 let u žen. Přibližně 25% cévních mozkových příhod postihuje mladší 

populaci. (Konečný, 2015) 

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou v České republice druhou nejčastější 

příčinou kardiovaskulárních úmrtí. Výrazně se podílejí na nemocnosti a invalidizaci 

starší populace a v posledních letech představují 6% všech úmrtí. Až 40% osob po CMP 

umírá do 1 roku od vzniku příhody. (Bruthans, 2009; Konečný, 2015) 

Téměř 25% cévních mozkových příhod tvoří příhody opakované. Nejvyšší 

riziko recidivy nastává v prvních týdnech po prodělání CMP. Riziko je vyšší u starších 

osob a po závažnějších příhodách. Tranzitorní ischemické ataky mohou mít také 

za následek recidivu cévní mozkové příhody. Přibližně v 7% představují její výrazné 

riziko. Mezi další rizikové faktory opakované CMP se řadí především arteriální 

hypertenze, fibrilace síní a diabetes mellitus. (Bruthans, 2009) 

 

 

Tabulka 1: Hospitalizace pro mozkový iktus v ČR v roce 2006 (Kalvach, 2010) 
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1.2 Příčiny vzniku CMP 

 

1.2.1 Ischémie  

 

Mezi příčiny vzniku cévní mozkové příhody se na prvním místě (téměř v 89% 

všech CMP) řadí ischémie, vedoucí k infarktu. Zástavou či poklesem přívodu 

okysličené krve dochází ke zhoršení krevního zásobení části mozku, což zpočátku 

způsobuje jeho dysfunkci a následně tkáňovou smrt. Mezi příčiny mozkového infarktu 

se řadí okluze velkých arterií trombem či embolem (a. carotis či a. cerebri media), 

srdeční embolie či uzávěr žilního řečiště. (Edmans, 2010; Ehler, 2011) 

1.2.2 Hemoragie 

 

Jedná se nejčastěji o intracerebrální krvácení či subarachnoidální krvácení. 

Intracerebrální krvácení je většinou způsobeno hypertenzními změnami v malých 

intracerebrálních tepnách, méně často může být způsobeno cévními aneuryzmaty 

nebo arteriovenózními malformacemi. (Edmans, 2010) 

1.2.3 Tranzitorní ischemická ataka (TIA)  

 

Tranzitorní ischemická ataka je pojem, používaný pro popsání cévní mozkové 

příhody s krátkodobými příznaky, které vyhasínají do 24 hodin. Je způsobena 

přechodnou poruchou zásobování tkání krví s následným rozkladem. U pacientů se po 

prodělání tranzitorní ischemické ataky zvyšuje riziko vzniku ischemické cévní mozkové 

příhody. (Edmans, 2010) 
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1.3 Rizikové faktory CMP 
 

Většina cévních mozkových příhod vzniká jako následek kombinace příčin 

zvyšujících jejich riziko. Některé z faktorů, jako například věk, dědičné dispozice 

a rasový původ, jsou závislé na genetice a nedají se ovlivnit. Ostatní faktory ovlivnit 

můžeme. Regulací či eliminací rizikových faktorů lze předejít až 85% CMP. (Feigin, 

2007) 

Mezi rizikové faktory vzniku CMP patří hypertenze (vysoký krevní tlak), 

hyperlipémie (vysoká hladina tuků v krvi, např. cholesterolu), ateroskleróza (kornatění 

tepen), srdeční fibrilace, diabetes, aneuryzmata, genetické faktory a migrény. (Feigin, 

2007) 

 

Graf 2: Výskyt rizikových faktorů u mozkového infarktu a hemoragie. (Kalita, 2013) 

1.3.1 Hypertenze 

 

Riziko vzniku cévní mozkové příhody se u dospělého člověka zvyšuje 

od hodnoty krevního tlaku 115/75mm Hg. Osoby starší 50 let jsou více ohroženy 

narůstajícím systolickým tlakem. Zvýšený krevní tlak má za následek poškození stěn 

cév, vznik aterosklerózy či krevních sraženin. U osob trpících hypertenzí se doporučuje 

tlak krve pravidelně kontrolovat a užíváním určitých léků regulovat jeho hodnotu. 

(Feigin, 2007) 



18 

 

1.3.2 Srdeční onemocnění 

 

Riziko vzniku cévní mozkové příhody se zvyšuje u osob s vrozenými srdečními 

vadami či u osob, trpících anginou pectoris, fibrilací síní či poruchami chlopní. Hrozí 

zde uvolnění srdečních embolů a jejich cestování do jiných částí těla a následný vznik 

ischemické CMP. Neléčená fibrilace síní až 5krát zvyšuje riziko vzniku cévní mozkové 

příhody a může vést k dalším kardiovaskulárním komplikacím včetně plicní embolie. 

(Feigin, 2007) 

1.3.3 Ateroskleróza 

 

Ateroskleróza je chronické progresivní onemocnění cévní stěny, 

charakterizované místní akumulací lipidů a dalších komponent krve a fibrózní tkáně 

ve stěně arterií. Je jednou z hlavních příčin ischemických iktů a tranzitorních 

ischemických atak. Nejčastěji takto dochází k zúžení a. carotis. (Feigin, 2007) 

1.3.4 Hypercholesterolémie 

 

Vysoká hladina cholesterolu v krvi patří mezi další rizikové faktory a zvyšuje 

riziko vzniku CMP přibližně o 20%. LDL cholesterol (cholesterol vázaný 

na lipoproteiny o nízké hustotě) se podílí na vzniku aterosklerózy, způsobuje zúžení cév 

a zvyšuje riziko vzniku ischemické CMP a TIA. HDL cholesterol (cholesterol vázaný 

na lipoproteiny o vysoké hustotě) váže LDL cholesterol a odvádí jej z cévního řečiště, 

čímž naopak riziko vzniku aterosklerózy a následné CMP snižuje. (Feigin, 2007) 

1.3.5 Diabetes  

 

Diabetes mellitus je poměrně častá metabolická porucha, která způsobuje cévní 

změny a podporuje vznik aterosklerózy, čímž zvyšuje pravděpodobnost výskytu CMP. 

Hladina glukózy v krvi se u pacientů s diabetem měří v průběhu dne a její hodnotu lze 

regulovat aplikací inzulinu či úpravou diety. (Feigin, 2007) 
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1.3.6 Pohlaví a věk 

 

Riziko vzniku CMP záleží na pohlaví a věku osob. U mužů do 65 let je vyšší 

riziko vzniku ischemické či hemoragické CMP, zatímco u žen je vyšší riziko 

subarachnoidálního krvácení. Riziko vzniku CMP se zvyšuje po překročení 45 let 

a stoupá s narůstajícím věkem. U dětí se cévní mozkové příhody vyskytují minimálně, 

a to především v důsledku vrozených srdečních vad, cévních abnormalit či úrazů hlavy 

a krku. (Feigin, 2007) 

1.3.7 Cévní aneuryzmata 

 

Aneuryzma je rozšíření cévy nebo srdce v důsledku oslabení stěny chorobným 

procesem. Při kombinaci s dalšími rizikovými faktory hrozí prasknutí mozkového 

aneuryzmatu, které by mělo za následek vznik hemoragické CMP. (Feigin, 2007) 

1.3.8 Další rizikové faktory 

 

Další rizikové faktory vzniku CMP vyplývají ze životního stylu a zahrnují 

například kouření (aktivní i pasivní), nezdravou stravu, zvýšenou konzumaci alkoholu, 

povzbuzující drogy, užívání antikoncepce či hormonální substituční terapie. Dále mezi 

rizikové faktory můžeme zařadit těhotenství, stres a depresi, chrápání a spánkové apnoe, 

tělesnou nečinnost a nadváhu. (Feigin, 2007) 
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 1.4 Varovné příznaky a projevy CMP 
  

Mezi počáteční příznaky cévní mozkové příhody patří náhlá slabost, snížená 

citlivost obličeje a končetin, úplná nebo částečná ztráta vidění, neschopnost řeči 

či porozumění, křeče, zmatenost, náhlá bolest hlavy nebo nevysvětlitelný vznik poruchy 

vědomí. (Warlow et al., 2008) 

 

Organizace The National Stroke Strategy for England (Department of Health, 

2007) zdůraznila potřebu zlepšit povědomí veřejnosti o rozpoznání příznaků cévní 

mozkové příhody, což má za následek projekt „FAST,“ který byl vyvinut sdružením 

Stroke Association ve spolupráci s dalšími organizacemi a odborníky. Informační 

kampaň zdůrazňuje, že pro záchranu mozku před nadměrným poškozením je nezbytná 

včasná lékařská pomoc. Je důležité, aby lidé dokázali rychle rozpoznat příznaky cévní 

mozkové příhody. Zkratka „FAST“ reprezentuje následující příznaky: 

F (facial weakness) = slabost mimických svalů 

A (arm weakness) = snížená svalová síla horních končetin 

S (speech problems) = poruchy řeči 

T (time) = čas zavolat pomoc 

Na základě těchto poznatků se dá u podezření na cévní mozkovou příhodu 

provést u postiženého test k vyšetření schopnosti úsměvu, zvednutí horních končetin 

a řeči. Osobám s některými z těchto příznaků by měla být v co nejbližší době zajištěna 

lékařská pomoc. (Warlow et al., 2008)  
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1.5 Následky CMP 
 

Cévní mozková příhoda s sebou může nést následky, které závisí na konečném 

rozsahu a lokalizaci postižení mozkové tkáně. Mezi méně závažné následky patří lehká 

porucha hybnosti horní nebo dolní končetiny nebo porucha citlivosti. Těžkým 

následkem je kontralaterální plegie jedné končetiny či hemiplegie. Postupně se rozvíjí 

typické spastické držení horní končetiny s flexí v loketním kloubu, pronací předloktí, 

palmární flexí a ulnární dukcí zápěstí a flexí prstů. U dolní končetiny je typická extenze 

kolenního kloubu a inverze nohy, což způsobuje chybný stereotyp chůze. Mezi další 

možné následky cévní mozkové příhody patří poruchy řeči, výslovnosti a porozumění. 

Tyto poruchy jsou spojené s poškozením dominantní hemisféry. Po mozkové příhodě 

často dochází i k různým poruchám vědomí, k poruchám kognitivních funkcí 

či změnám psychiky. Časté jsou např. změny nálad, chování a deprese. Může dojít i 

k rozvoji demence či epileptického syndromu. (Ambler, 2006; Kalita 2006; Pfeiffer, 

2007) 

1.5.1 Ztráta normálních kontrolovatelných pohybů 

 

Velmi častým následkem cévní mozkové příhody je u pacientů ztráta 

normálního svalového tonu na postižené straně. Při zvýšení svalového napětí hovoříme 

o hypertonu či spasticitě, naopak snížení svalového napětí označujeme jako hypotonii. 

Pacient se změněným svalovým napětím je limitován nemožností provést kontrolované 

pohyby. Poruchy svalového tonu tak omezují provedení všedních denních činností 

a mohou způsobit komplikace zdravotního stavu. (WHO, 2004) 

1.5.2 Dysfagie (obtíže při polykání) 

 

Poruchy polykání mohou být způsobeny oslabením svalů tváře, čelisti, jazyka 

a polykacích svalů. Rozlišuje se dysfagie horního typu (porucha posunu sousta z dutiny 

ústní do horního jícnu) a dolního typu (porucha průchodu sousta samotným jícnem).  

(WHO, 2004) 
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1.5.3 Inkontinence 

 

Symptom inkontinence je dle definice ICS (International Continence Society) 

popsán jako vůlí neovladatelný únik moči či stolice. Je obvyklým jevem po cévní 

mozkové příhodě a původní kontrola funkcí močového měchýře a střeva se může časem 

vrátit.  (WHO, 2004) 

1.5.4 Senzorické problémy 

 

Cévní mozková příhoda může způsobit ztrátu smyslového vnímání a rozlišování. 

Velmi často se u pacientů objevuje hypestézie (poruchy povrchového a 

proprioceptivního čití).  V závislosti na lokalizaci poškození mozku může mít pacient 

poruchy zraku, sluchu, řečové poruchy či poruchy rovnováhy. (WHO, 2004) 

1.5.5 Psychologické a emocionální problémy 

 

Snahu vyrovnání se vzniklé životní situaci mohou doprovázet stavy deprese, 

úzkosti a změny nálad. Jedná se o přirozenou reakci organizmu, která se postupem času 

ustálí. Kontrola emocí může být pro člověka složitá a vyvolat nepřiměřené reakce. 

Deprese, úzkost, strach a popírání mohou ztížit spolupráci s rodinnými příslušníky 

či terapeuty. (WHO, 2004) 

1.5.6 Problémy s chápáním 

 

Následkem CMP může dojít k poruše kognitivních funkcí. Pacienti mají 

problémy např. s pamětí, řečí, orientací či koncentrací. (WHO, 2004) 

1.5.7 Sociální následky 

 

Po prodělání cévní mozkové příhody se mohou změnit vztahy mezi člověkem 

a členy rodiny či přáteli. CMP může vést k izolaci člověka ve společnosti. (WHO, 2004) 
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1.6 Organizace péče o pacienty po CMP 
 

V současnosti je kladen důraz na organizaci péče o pacienty po prodělání cévní 

mozkové příhody, a to především v akutním stádiu. Helsinborgská deklarace z roku 

2006 stanovila místem hospitalizace pacientů s cévní mozkovou příhodou tzv. iktovou 

jednotku. Takto byla vymezena nemocniční jednotka, která se zabývá výhradně léčbou 

osob s akutním iktem. Na iktové jednotce by měli pracovat lékaři se zkušenostmi 

v intenzivní medicíně, specializované sestry, rehabilitační pracovníci, logoped a sociální 

pracovník. Léčba pacientů by měla vycházet z jejich současného zdravotního stavu a 

plánu rekonvalescence, vytvořeném společně celým týmem odborníků. (Kjellström, 

2006) 

1.6.1 Rozdělení iktových pracovišť 

 

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR 2/2010 popsal na základě doporučení 

European Stroke Organization (ESO, 2008) rozdělení specializovaných pracovišť 

pro pacienty po CMP do tří úrovní.  

Nejvyšším stupněm péče jsou Komplexní cerebrovaskulární centra (KCC), která 

zajišťují nepřetržitou specializovanou komplexní péči v oborech neurologie, 

neurochirurgie, cévní chirurgie, radiologie, rehabilitační a fyzikální medicíny, vnitřního 

lékařství a kardiologie. Komplexní cerebrovaskulární centrum zajišťuje u pacientů 

po CMP komplexní diagnostiku, léčbu a včasnou rehabilitaci. (Věstník MZ ČR 2/2010) 

Druhým stupněm péče jsou Iktová centra (IC), patřící do sítě nemocnic 

zaměřených na diagnostiku a léčbu cévní mozkové příhody. Iktová centra zajišťují 

komplexní péči v oborech neurologie, radiologie, rehabilitační a fyzikální medicíny, 

vnitřního lékařství a kardiologie. Jsou řízena oborem neurologie s neurologickou JIP. 

(Věstník MZ ČR 2/2010) 

Třetím stupněm je ostatní cerebrovaskulární péče, která zahrnuje akutní, lůžková 

a ambulantní zařízení v oborech neurologie, vnitřního lékařství, geriatrie, rehabilitační 

a fyzikální medicíny.  (Věstník MZ ČR 2/2010) 
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1.6.2 Akutní péče na iktové jednotce 

 

Do komplexní péče o pacienty po CMP se dle Amblera (2001) řadí následující 

zdravotnické úkony: 

 akutní přijetí pacienta 

 monitorace a stabilizace základních vitálních funkcí,  

 vytvoření anamnézy (základní vyšetření),  

 akutní diagnostika (laboratorní, radiodiagnostická, 

elektrokardiografická a ultrazvuková vyšetření),  

 akutní léčba CMP (rekanalizace cévní okluze), 

 rehabilitace, 

 zajištění výživy, 

 diagnostika a zajištění sekundární prevence, 

 spolupráce s rodinnými příslušníky, 

 zajištění sociálních služeb, 

 poradenství 

1.6.3 Situace v ČR 

 

Péče o pacienty s CMP, zejména konzervativní, je v České republice 

na průměrné evropské úrovni. Nedostatky jsou zejména v organizaci a logistice péče 

o tyto nemocné tak, aby se pacient dostal urychleně a bez zbytečných prodlení 

do specializovaného centra ke specializované léčbě, která jej může vrátit do normálního 

života. Dalším důležitým krokem je zabránit možné recidivě CMP. (Tisková konference 

Nemocnice na Homolce, 2006) 

 

Intravenózní trombolýza se dnes provádí na většině velkých neurologických 

pracovišť, případně i na interních jednotkách intenzivní péče se zaměřením na CMP. 

Léčbu intraarteriální trombolýzou poskytují pouze specializovaná centra s nepřetržitou 

péčí, například Nemocnice Na Homolce, Ústřední vojenská nemocnice Praha, FN Brno, 

FN Hradec Králové, FN Plzeň, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. (Tisková 

konference Nemocnice na Homolce, 2006) 
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1.6.4 Interprofesní tým 

 

V akutní fázi CMP je pacient hospitalizován minimálně po dobu 24 hodin 

na iktové JIP, kde o něj pečuje specializovaný interprofesní tým. Součástí tohoto týmu 

v iktovém centru by měl být lékař se specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitační 

a fyzikální medicíny, fyzioterapeut (1 na 5 lůžek), ergoterapeut (1 na 7 lůžek), klinický 

psycholog, klinický logoped, sociální pracovník, nutriční terapeut, případně speciální 

pedagog a andragog a specializovaný ošetřovatelský personál. (Věstník Ministerstva 

zdravotnictví ČR 2/2010) 

Specializovaný multiprofesní tým by měl zajišťovat komplexní diagnostickou, 

léčebnou a rehabilitační péči. (Ambler, 2001)  
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1.7 Rehabilitace 
 

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje rehabilitaci jako „obnovu 

optimálního nezávislého a plnohodnotného tělesného a duševního života osob po úrazu, 

nemoci nebo zmírnění trvalých následků nemoci nebo úrazu pro život a práci člověka.“ 

„Rehabilitace (RHB) je činnost, jejímž cílem je optimální znovuobnovení 

fyzických, psychických, sociálních a pracovních schopností jedince, které byly sníženy 

v důsledku úrazu či onemocnění.“ (Seidl, 2004) 

1.7.1 Rehabilitace po CMP 

 

Rehabilitace po CMP by měla být zahájena okamžitě po stabilizaci zdravotního 

stavu pacienta. (Rowland, 2008) Cílem rehabilitace u pacientů po cévní mozkové 

příhodě je obnovení soběstačnosti a snížení závislosti pacienta na dalších osobách. 

Jedná se o pomalý proces, který začíná v co nejkratší době po CMP na iktové jednotce 

či neurologickém oddělením a pokračuje na specializovaných rehabilitačních 

odděleních a následně i v domácím prostředí pacienta či v ambulantní formě 

ve specializovaných centrech. (Feigin, 2007) 

Cílem komplexní rehabilitace je podpora návratu mozkových funkcí, nácvik 

denních činností, dosažení maximální míry soběstačnosti a motivace pacienta 

k aktivnímu přístupu. Dále se terapie snaží o minimalizaci následků docílením 

reedukace řeči, ovlivňováním poruch polykání či snižováním následků kognitivních 

poruch. Důležitým krokem je nácvik substitučních mechanizmů, předcházení 

a ovlivňování komplikací pohybového aparátu a psychoterapeutické působení. 

Důležitou roli v následné péči hraje pracovní rehabilitace s cílem resocializace, návratu 

pracovní schopnosti pacienta a instruktáže rodinných příslušníků s cílem jejich zapojení 

do rehabilitace pacienta v domácím prostředí. (Bártlová, 2010) 

Tato komplexní rehabilitace by měla vždy probíhat při hospitalizaci pacienta 

na nemocničním lůžku již od samého začátku hospitalizace, jakmile to stav pacienta 

umožní. Rehabilitace začíná již v nemocnici a měla by pokračovat ve specializovaných 

rehabilitačních centrech či v domácím prostředí. Cílem rehabilitace by měla být 

pro pacienta obnova soběstačnosti či zmenšení závislosti na druhých osobách. (Feigin, 

2007) 
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1.7.2 Rehabilitace v ČR 

 

Po cévní mozkové příhodě je u pacientů potřeba neodkládat zahájení terapie. 

Záchranná služba musí fungovat efektivně, aby časové ztráty minimalizovala. Následně 

je potřebná rychlá, dostupná a dobře vybavená akutní péče s dobrou rehabilitací. 

(Pfeiffer, 2007) 

V České republice jsou pacienti po cévní mozkové příhodě přijímáni 

do specializovaných iktových center, která patří pod větší nemocnice. Následně dochází 

k jejich přeložení na intenzivní jednotky neurologie. Již od samého začátku 

hospitalizace by měla na lůžku pacienta probíhat rehabilitace. V některých nemocnicích 

je nezbytnou součástí péče o pacienta, v mnohých nemocnicích však z důvodu 

nedostatečných financí či personálu není komplexní rehabilitace klientů na takové 

úrovni, jaké by měla dosahovat. V časných stádiích u akutních cévních mozkových 

příhod je kromě výše uvedených postupů rehabilitace velice důležitá aktivizace a 

motivace klienta i jeho příbuzných. Rodina je pro klienta jednou z největších motivací a 

měla by být od terapeutického týmu správně edukována o možnostech spolupráce, 

pomoci a podpory. (Stroke Unit Trialists C., 2002) 

 

V současné době je v České republice 11 Komplexních cerebrovaskulárních 

center (Nemocnice Na Homolce, Ústřední vojenská nemocnice, Fakultní nemocnice 

u sv. Anny a Fakultní nemocnice Brno, Nemocnice České Budějovice, Fakultní 

nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Krajská nemocnice Liberec, 

Krajská zdravotní - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Fakultní nemocnice 

Ostrava a Fakultní nemocnice Olomouc) a 23 Iktových center (Fakultní nemocnice 

Motol, Všeobecná fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 

Oblastní nemocnice Kladno, Oblastní nemocnice Kolín, Krajská nemocnice Tomáše 

Bati, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Písek, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice, 

Nemocnice Děčín, Karlovarská krajská nemocnice - Nemocnice v Sokolově, 

Nemocnice Česká Lípa, Oblastní nemocnice Trutnov, Pardubická krajská nemocnice, 

Litomyšlská nemocnice, Městská nemocnice v Ostravě, Vítkovická nemocnice, 

Nemocnice Břeclav, Nemocnice Vyškov, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, 

Karvinská hornická nemocnice a Nemocnice Třinec). (MZ, 2010) 
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1.7.3 Cíle rehabilitace 

 

Mezi hlavní cíle rehabilitace patří: 

 podpora spontánního návratu mozkových funkcí 

 zabránění vzniku sekundárních poruch 

 nácvik denních činností a aktivního pohybu s použitím pomůcek k dosažení 

maximální soběstačnosti 

 při přetrvávajícím trvalém postižení nácvik substitučních mechanizmů  

 rehabilitace řeči a kognitivních poruch 

 vytvoření podmínek pro plné životní, případně pracovní začlenění 

 motivace pacienta k aktivnímu přístupu k životu  

(Votava, 2001)  
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1.8 Ergoterapie 
 

„Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání 

usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných 

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

s různým typem postižení.“ (Česká asociace ergoterapeutů, 2008) 

„Ergoterapie je definována jako léčebná metoda pro obnovení soběstačnosti, 

dovedností, zájmů a pracovních schopností“ (Kalita, 2006) 

Cílem ergoterapie je zlepšit prací v interprofesním týmu funkční poškození 

pacienta, zabránit opakování cévní mozkové příhody a vzniku následného poškození.  

(Lippert-Grüner, 2005) 

Princip ergoterapie je zaměřen na profesní identitu pacienta a pracovní 

výkonnost. Angažovanost, funkční pracovní výkonnost a pozitivní profesní identita jsou 

nutné k dosažení zdraví, pohody a životní spokojenosti. (Edmans, 2010) 

1.8.1 Ergoterapie u pacientů po CMP 

 

Cílem ergoterapie u pacientů po cévní mozkové příhodě je usnadnění a zlepšení 

kontroly motorických funkcí s cílem maximalizovat schopnosti pacienta v oblasti 

soběstačnosti a trénink kognitivních funkcí a příprava domácího a pracovního prostředí 

pro návrat pacienta. Péče o pacienty po CMP zahrnuje multiprofesní posouzení týmem 

zdravotníků, včetně ergoterapeutů. (Rowland, 2008) 

Organizované multidisciplinární týmy zdravotníků jsou nedílnou součástí 

rehabilitace osob po cévní mozkové příhodě. Ergoterapie ve zdravotnictví má 

filozofický základ v používání cílevědomé činnosti k rozvoji nebo obnovení maximální 

schopnosti při plnění pracovních úkolů identifikovaných pacientem za důležité. 

(Gustafsson, 2012) 

 

Úkolem ergoterapeutů je zhodnotit schopnosti pacienta a dopad cévní mozkové 

příhody na plnění jeho každodenních činností včetně osobních starostí, domácích prací 

a pracovních i volnočasových aktivit. Následnou rehabilitací se ergoterapeut 

s pacientem snaží plnit cíle, zaměřené na rozvoj požadovaných dovedností pro účast 

v každodenním životě. Ergoterapeut se snaží nastavit pro pacienta rehabilitační cíle tak, 

aby byly konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a významné. (Rowland, 2008) 
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Ergoterapeutická intervence po cévní mozkové příhodě se zaměřuje na nápravu 

poškozených dovedností včetně senzomotorických, percepčních, kognitivních, 

psychologických nebo psychosociálních složek výkonu. Alternativně může ergoterapie 

řešit problémy s výkonem přizpůsobením aktivit nebo prostředí s cílem zlepšit 

schopnost jedince v jednotlivých aktivitách. (Gustafsson, 2012) 

 

Mezi klíčové oblasti ergoterapeutické intervence patří tělesné funkce a struktury 

(vidění, vizuální vnímání, paměť, orientace a poznávání, výkonné funkce, motorické 

smyslové změny a psychosociální přizpůsobení), aktivity (funkce horní končetiny, 

osobní soběstačnost, pracovní a volnočasové aktivity a řízení motorových vozidel), role 

a integrace pacienta a vliv prostředí. (Rowland, 2008) 

1.8.2 Ergoterapeutické postupy u pacientů v akutní fázi CMP 

 

Mezi hlavní cíle ergoterapeutické intervence při motorických poruchách, 

způsobených cévní mozkovou příhodou, patří podpora obnovy funkční nezávislosti 

trénováním a stupňováním aktivit běžných denních činností, stanovení rizik a zabránění 

sekundárních komplikací jako je bolest v rameni nebo otoky rukou, maximalizace 

nezávislosti pacienta při  každodenních činnostech pomocí kompenzačních přístupů 

a pomůcek či úpravy prostředí, edukace pečující osoby v oblastech bezpečnosti při 

manipulaci s pacientem a zajištění následné rehabilitace či rehabilitace pacienta 

v domácích podmínkách. (Edmans, 2010) 

1.8.2.1 Přístup k pacientovi 

  

K pacientům po cévní mozkové příhodě by se vždy mělo přistupovat z postižené 

strany. Tento přístup zajišťuje smyslovou stimulaci pacienta a podporuje otáčení hlavy 

na postiženou stranu. Nábytek v místnosti by měl být umístěn na straně postižení, 

aby motivoval pacienta k přetáčení. Například správné umístění nočního stolku 

umožňuje pacientovi dostupnost a podporuje jej k aktivitě trupu a zapření o postiženou 

horní končetinu. (WHO, 2004)  
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1.8.2.2 Polohování pacienta 

 

U imobilizovaných pacientů je důležité zahájit polohování jako prevenci 

komplikací. Správné polohování pomáhá v prevenci proleženin a deformit, podporuje 

krevní a lymfatický oběh, poskytuje senzorické vjemy a schopnost koordinace těla 

v prostoru a podporuje uvědomění si postižené části těla. (WHO, 2004) 

Správné polohování pacienta v akutní fázi po CMP pomáhá udržovat pasivní 

rozsah pohybů, umožňuje pacientům ovládat kontrolu a poskytuje normální smyslové 

a proprioceptivní stimuly. (Edmans, 2010) 

Pacienta můžeme v lůžku polohovat na hemiparetickou stranu, na zdravou 

stranu, na záda či na břicho. Ke správnému polohování lze využít polohovací polštáře 

a pomůcky. Poloha pacienta by se měla měnit každé dvě až tři hodiny a při změně 

polohy se doporučuje mobilizace kloubů postižených končetin. (Pfeiffer, 2007) 

 

Správné polohování se využívá i k ovlivnění svalového tonu. U každého 

pacienta je třeba individuálně zvolit vhodné polohování pro zvýšení, či naopak snížení 

svalového napětí. Pro ovlivnění spastického vzorce je důležité polohovat končetiny 

do takzvaných antispastických poloh, tedy přesně do opačné polohy, než do jaké má 

končetina tendenci se stáčet. (WHO, 2004) 

1.8.2.3 Posazování na lůžku 

  

Při polohování je důležité povzbudit pacienta k sedu na lůžku. Sed zlepšuje 

dechové funkce a funkci polykání. (Feigin, 2007)  

Správný sed na lůžku lze zajistit podepřením postižené strany k zabráněné 

laterální flexe trupu a k udržení ve vzpřímené poloze. Ke zlepšení rozpínání hrudníku 

a usnadnění dýchání je třeba pacienta co nejdříve začít posazovat se spuštěním nohou 

z lůžka. Tento sed stimuluje obnovu podpůrných a rovnovážných reakcí a rozvíjí 

proprioceptivní vnímání polohy těla, přetáčení na postižený bok a mobilitu na lůžku. 

(WHO, 2004)  
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1.8.2.4 Přesuny 

  

Při přesunu pacienta na toaletu, židli či na invalidní vozík je důležité umožnit 

pacientovi co nejvyšší možnou aktivitu. U každého pacienta je třeba individuálně zvolit 

takový možný postup, aby zabezpečil co nejvyšší míru jeho soběstačnosti. Postup 

je třeba s pacientem trénovat již od začátku rehabilitace a rozfázováním činnosti najít 

společně s pacientem vhodný postup. Při vertikalizaci do sedu by se pacient měl naučit 

přetočení na postiženou stranu a spuštění nohou z lůžka, opření se o loket postižené 

horní končetiny, sed na okraji postele s chodidly na zemi a následný asistovaný 

či samostatný přesun. (WHO, 2004) 

1.8.2.5 Péče o kůži 

 

Ošetření kůže je důležité z důvodu prevence vzniku proleženin a infekcí kůže. 

U pacientů se sníženou pohyblivostí se proto doporučuje častější změna polohy v lůžku, 

kontrola míst, která jsou často vystavena tlaku a udržování kůže v čistotě a suchu. 

(Feigin, 2007) 

1.8.2.6 Péče o oči a ústní dutinu 

 

U imobilních pacientů je velmi důležitá i péče o oči a ústní dutinu. U osob 

se sníženým vědomím či s poruchami polykání by se mělo předcházet rizikům vzniku 

komplikací zvlhčováním těchto oblastí. (Feigin, 2007) 

1.8.2.7 Prevence bolesti ramene 

 

Po cévní mozkové příhodě se velmi často objevují bolesti ramene, způsobené 

imobilizací a přepínáním svalů a vazů ramenního kloubu. Bolestem ramene lze 

předcházet správným a pravidelným polohováním horní končetiny a podložením paže, 

aby nedocházelo k přepínání ramenního kloubu volně visící horní končetiny. (Feigin, 

2007)  

Při polohování pacienta po CMP se při lehu na zádech doporučuje nastavovat 

horní končetinu do abdukce a zevní rotace v ramenním kloubu. Dále je důležitá pasivní 

mobilizace ramenního kloubu a pasivní a aktivní pohyby v ramenním kloubu.  

(WHO, 2004) 
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1.8.2.8 Snižování otoku 

 

Po cévní mozkové příhodě dochází často k edému horní končetiny s omezenou 

pohyblivostí a funkčním využitím, a to především v oblasti ruky. Předpokládá se, 

že k úniku lymfy do intersticia dochází v důsledku snížené činnosti svalů při čerpací 

činnosti vaskulárních struktur. Pro snížení otoku je třeba polohovat končetinu 

do zvýšené polohy s podporovanou elevací ramene, udržovat pasivní či aktivní rozsahy 

kloubů a funkční využití končetiny, případně využívat lehké retrográdní masáže. 

(Edmans, 2010) 

1.8.2.9 Protahování 

 

Pro snížení spasticity svalů a jako prevence jejich zkrácení a následných 

komplikací je třeba svaly protahovat. V současné době se doporučuje využívat 

prolongovaný strečink, který je ze začátku charakteristický velmi pomalým 

kontrolovaným protažením s nízkou intenzitou. Nejlepší cestou je edukovat pacienty, 

jak mohou terapii provádět sami a jakým způsobem správně uchopit postiženou 

končetinu, aby byl protahovaný segment dobře fixován. Protahování se provádí 

do antispastických vzorců, nejčastěji je potřeba protahovat svaly předloktí do supinace 

a pronace, zápěstí do dorzální flexe či svaly loketního a ramenního kloubu. (WHO, 

2004) 

1.8.2.10 Dlahování 

 

V oblasti dlahování horních končetin se střetávají názory biomechanických 

přístupů a neurofyziologie. Biomechanická odůvodnění uvádí, že dlahování je vhodné 

k prevenci a ovlivnění délkových změn ve svalech a pojivových tkáních. 

Neurofyziologické přístupy doporučují využití dlahování k inhibici reflexivní 

kontraktury svalů. (Edmans, 2010) 

Použití dlah v dnešní době je běžné a využívá se u pacientů po cévní mozkové 

příhodě ke snížení spasticity, prevenci kontraktur, snížení bolesti a otoku a zlepšení 

funkce končetin. (Lannin, 2007) 
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1.8.2.11 Poruchy řeči 

 

V akutním stádiu po CMP trpí přibližně polovina pacientů různými poruchami 

řeči. Při dlouhotrvajících poruchách jsou pacienti přijati do logopedického programu 

pro rehabilitaci řeči. Logopedie spočívá v poslouchání hovorů druhých, cvičení rtů 

a jazyka, verbální či neverbální komunikaci, diskuzi o rodině, popisování fotografií 

a obrázků, opakování slov, čtení, psaní a kreslení. Pro pacienta je vždy důležité, 

aby našel způsob jak komunikovat s rodinou a svým okolím. (Feigin, 2007) 

Neurolog MUDr. Václav Lukáš, kterého postihla v roce 2009 cévní mozková 

příhoda, sepsal pro komunikaci s pacienty následující pravidla: 

 Nekřič na mne, nejsem hluchý. 

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

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

porozumět ti. 

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

 Používej krátké věty a slova s jasným, jednoznačným významem. 

 Doprovázej svou komunikaci se mnou jednoduchými gesty - usnadníš mi 

správně ti porozumět. 

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

napodobit. 

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

 Žertuj, legraci chápu, ale nezesměšňuj mne! 

 Nevyhýbej se mi. 

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

1.8.2.12 Polykání a příjem potravy 

 

Dysfagií (poruchou polykání) je nazývána porucha posunu sousta nebo tekutiny 

z úst do žaludku bez současné aspirace. Polykání zahrnuje žvýkání, pohyb jazyka, 

přípravu sousta pro polykání a následné polknutí. (Edmans, 2010) 

Pokud pacient nezvládá příjem potravy ústy, zavádí se dočasná výživa 

nazogastrickou sondou nosem do žaludku či perkutánní endoskopická gastroskopie skrz 

břišní stěnu do žaludku. (Feigin, 2007) 
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Při poruchách polykání se pro zlepšení polykacího mechanismu doporučuje 

vzpřímený sed pacienta, zamezení ruchu či rozptýlení, omezení mluvení po dobu jídla, 

pití ledové vody před zahájením jídla pro lepší stimulaci polykacího mechanismu, 

polykání menších soust, důkladné rozžvýkání a zajištění důkladného polknutí mezi 

každým soustem. Při přílišné únavě je lepší vyzkoušet s pacientem příjem menších porcí 

častěji během dne. V případě, že po jídle zůstanou v ústech zbytky potravy, je důležité 

ústa po jídle vyčistit a vypláchnout. (Edmans, 2010) 

V terapii poruch polykání je doporučována orofaciální stimulace. Můžeme ji 

rozdělit na přípravnou fázi (posturální terapii krční páteře s dechovou rehabilitací), 

nácvik orální fáze (cvičení svalů jazyka, tváře a rtů), hltanové fáze (nácvik polknutí s 

tlakem jazyka na patro) a nácvik samotného polykání. Jako kompenzační strategii lze 

využít řízenou polohu hlavy s mírným předklonem a rotací hlavy. (Konečný, 2015) 

1.8.2.13 Zvládání běžného života 

 

Po cévní mozkové příhodě je pro pacienty důležité, aby se mohli vrátit ke svým 

předchozím aktivitám. Mezi nejproblémovější oblasti denních činností patří například 

oblékání, sprchování, vaření či chůze po schodech. Pokud pacient nezvládá některou 

z aktivit, je potřeba s ním tuto činnost cvičit a motivovat jej k soběstačnosti. Některé 

složitější aktivity lze zjednodušit vhodnými úpravami či pořízením pomůcek (pomůcky 

k chůzi, sebeobsluze, pomůcky k vaření, k bezpečnosti v koupelně a na WC a další). 

S výběrem vhodných pomůcek pomáhá ergoterapeut, který zároveň pacienty naučí 

danou pomůcku obsluhovat. (Feigin, 2007) 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 
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2.1 Cíl bakalářské práce 
 

Cílem praktické části této bakalářské práce je zjištění informovanosti pacientů 

o možnostech rehabilitace v domácích podmínkách, případně ambulantně 

v nemocnicích či rehabilitačních centrech.  

Na základě průzkumu byl vytvořen návrh „Přehledu zásad a doporučení 

pro pacienty po propuštění z iktových lůžek,“ který pacientům přibližuje možnosti péče 

o jejich zdraví a následné rehabilitace. Vytvořený přehled je určen pro pacienty 

z iktových lůžek a lůžek včasné rehabilitace a jeho přínosem je poskytnutí informací, 

které by pacienti mohli v následném rehabilitačním procesu postrádat.  

2.1.1 Návrat pacienta do domácího prostředí 

 

Po cévní mozkové příhodě je velká pravděpodobnost, že se pacient dostane zpět 

do domácího prostředí. Přibližně 80% pacientů po CMP se do 6 měsíců vrací domů, 

ostatní pacienti bývají po propuštění z nemocnice přeloženi do jiné nemocnice 

či na rehabilitační oddělení. Pacienti, kteří by návrat domů nezvládli, bývají přeloženi 

do domovů s pečovatelskou službou, domova důchodců, případně do léčebny 

dlouhodobě nemocných. Přibližně polovina z těchto pacientů není zcela soběstačná 

v každodenních činnostech a při některých aktivitách (oblékání, koupání, pohyb) 

potřebují asistenci. Rehabilitace pacientů je důležitá i po návratu domů. (Feigin, 2007) 

 

Pro návrat do vlastního bytu je důležité zajištění bezpečnosti a prevence úrazů. 

U osob mladších 65 let lze předpokládat také návrat do zaměstnání a k volnočasovým 

aktivitám. „Cílem ucelené rehabilitace je co nejvyšší kvalita života pacienta, ale i jeho 

rodiny, která je postižením negativně ovlivněna.“ (Votava, 2001) 
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2.1.2 Předpoklad návratu do domácího prostředí 

 

Pro návrat pacienta do domácího prostředí je důležitý trénink ADL a umožnění 

samostatnosti v každodenních činnostech. Do tréninku ADL patří oblékání a svlékání, 

osobní hygiena a koupání, jídlo a pití, orientace a mobilita v terénu. (Lippert-Grüner, 

2005) 

 

K vyšetření ADL se nejčastěji využívá Barthel Index (BI), což je mezinárodní 

standardizovaný test pro posouzení soběstačnosti v 10 běžných denních činnostech 

(příjem potravy, oblékání, koupání, osobní hygiena, kontinence moči a stolice, použití 

WC, přesuny a chůze po rovině a po schodech. Barthel Index rozděluje soběstačnost 

podle celkového počtu získaných bodů na 4 hodnocení dle míry soběstačnosti (0-100 

bodů). (Lippert-Grüner, 2005) 

 

Obrázek 1: Kompenzační pomůcky do sprchy (Přehled zásad a doporučení pro pacienty 

po propuštění z iktových lůžek. Autor: Kateřina Holubová, 2016) 
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2.2 Dotazníkový průzkum 
 

Pro zjištění informovanosti pacientů o možnostech rehabilitace po propuštění 

z akutních lůžek po CMP bylo vybráno dotazníkové šetření. Cílem průzkumu bylo 

zjistit, jak jsou pacienti informováni o možnostech následné rehabilitace.  

 2.2.1 Obsah průzkumu 

 

Při průzkumu byli respondenti dotazováni na pohlaví, věk, rok prodělání cévní 

mozkové příhody a místo hospitalizace v její akutní fázi. Do průzkumu byly dále 

zahrnuty otázky, zjišťující průběh rehabilitace v místě hospitalizace a následnou 

edukaci před propuštěním do domácího prostředí.  

 

Obsah průzkumu byl vytvořen tak, aby se na základě výsledků dalo určit, 

ve kterých oblastech rehabilitace jsou pacienti po propuštění do domácího prostředí 

správně edukováni a naopak, v jakých oblastech poskytnutí informací chybí.  

 

Otázky dotazníku zjišťovaly, zda v místě hospitalizace pacientů v akutní fázi 

po CMP probíhala rehabilitace s terapeuty, zda s pacienty někdo z terapeutického týmu 

řešil nácvik ADL a výběr kompenzačních pomůcek pro zvýšení soběstačnosti, zda byli 

pacienti edukováni  o možnostech pracovní rehabilitace a volnočasových aktivit 

a zda jim byla doporučena následná rehabilitace v domácím prostředí či v místě 

bydliště. 

2.2.2 Cíl dotazníku 

 

Otázky dotazníku byly zvoleny tak, aby zjistily požadované informace, na 

základě kterých by bylo možné určit, zda pacienti v akutní fázi po CMP odcházejí 

z lůžek do domácího prostředí dostatečně edukováni a připraveni. 

Snahou dotazníku bylo vyšetření funkčních schopností ADL, indikace vhodných 

technických pomůcek a trénink jejich používání, evaluace bytu s návrhem 

bezbariérových změn a návrh nezbytných sociálních služeb. 
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2.2.3 Volba respondentů a prostředí průzkumu 

 

Pro vyplnění dotazníků byli vybráni chroničtí pacienti po prodělání cévní 

mozkové příhody. Průzkum byl zaměřen na tuto skupinu pacientů z důvodu jejich 

aktivní spolupráce, náhledu na problematiku situace a možnosti podání spolehlivých 

informací. Cílem bylo zjistit, jaké informace dotazovaní obdrželi v místě hospitalizace 

v akutní fázi CMP a zda některé informace postrádali. Průzkum byl proveden 

v několika rehabilitačních centrech pro pacienty v chronické fázi CMP.  

Celkem bylo vybráno 30 respondentů, se kterými byl dotazník vyplněn. Vzorek 

respondentů byl vybrán náhodně, celkem jej tvořilo 15 mužů a 15 žen. Pro vyplnění 

dotazníku byli osloveni pacienti v průběhu ergoterapeutických praxí na pracovištích, 

specializovaných na pacienty po CMP (Klinika rehabilitačního lékařství, ERGO Aktiv, 

Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly). Pro vyplnění dotazníků byly vybrány ty 

osoby, se kterými přímo na pracovištích probíhala individuální či skupinová 

ergoterapie. 

  

 

celkem muži ženy 

počet respondentů 30 15 15 

průměrný věk 63 59 67 

Tabulka 2: Statistika pacientů, vybraných pro průzkum dotazníkovým šetřením (2016) 

Pro přehlednost dotazníkového šetření byli pacienti tázáni na rok prodělání cévní 

mozkové příhody. Velké zastoupení (60% osob ze všech dotázaných) měli pacienti, 

kteří prodělali CMP v rozmezí posledních dvou let (2014-2015).  

Rok prodělání CMP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet pacientů 3 2 1 0 2 4 8 10 

 

 

Tabulka 3 + Graf 3: Rozdělení počtu respondentů podle roku prodělání CMP (2016) 
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2.2.4 Administrace a vyhodnocení dotazníků 

 

Dotazníky byly vyplněny společně s pacienty v průběhu terapie. Na základě 

vyplnění dotazníků byly vyhodnoceny pozitivní a negativní odpovědi na jednotlivé 

otázky a vypočteno procentuální zastoupení informovaných osob.  

 

 

 
celkem dotázaných pozitivní odpověď negativní odpověď 

Rehabilitace v místě 

hospitalizace 
100% 60% 40% 

Trénink ADL 

 

100% 50% 50% 

Pracovní rehabilitace 

 

100% 40% 60% 

Poradenství v oblasti 

úprav domácnosti 
100% 40% 60% 

Výběr KP 100% 45% 55% 

Obsluha KP 100% 35% 65% 

Poradenské služby 

prevence CMP 
100% 20% 80% 

Doporučení dalších 

možností ergoterapie 
100% 75% 25% 

Kontakt na centra 

pro pacienty po CMP 
100% 70% 30% 

Tabulka 4: Vyhodnocení dotazníkového šetření (2016) 

 Dotazníkovým šetřením se podařilo zjistit, že přibližně polovina pacientů 

z vybraného vzorku osob byla před propuštěním z lůžkového oddělení informována 

o možnostech terapie a intervence v následné rehabilitaci. Dle průzkumu byli pacienti 

na akutních lůžkách nejvíce proškoleni v nácviku ADL (oblékání, hygiena a příjem 

potravy), pouze 20% z nich však bylo informováno o možnostech prevence CMP.  

 Na základě průzkumu bylo zjištěno, že informovanost pacientů při propuštění 

do domácího prostředí není dostačující a lze ji zlepšit. 
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2.3 Přehled zásad a doporučení  
 

Na základě výsledků dotazníkového šetření byl v rámci praktické části 

bakalářské práce vytvořen „Přehled zásad a doporučení pro pacienty po propuštění 

z iktových lůžek.“  

Přehled poukazuje na důležité oblasti rehabilitace po cévní mozkové příhodě 

a usiluje o poskytnutí přehledných informací pro pacienty. Člení se na následující 

kapitoly. 

2.3.1 „Co mě to potkalo?“ 

 

První kapitola předkládá definici cévní mozkové příhody a jejích následků 

na zdravotní stav postiženého jedince. Vysvětluje pojmy paréza a plegie a rozděluje 

následky podle lokalizace ischémie či krvácení v mozku. 

2.3.2 „Co ještě může doprovázet CMP?“ 

 

Jako další následek CMP je popsána afázie a pravidla pro komunikaci 

s pacientem s poruchou expresivní či receptivní složky řeči. Je zde odkázáno 

na internetové stránky, zabývající se poruchami řeči a možnostmi logopedické 

rehabilitace. 

Dále je v této kapitole popsána inkontinence a tipy pro obnovu funkce 

močového měchýře. Jako poslední závažný následek CMP jsou uvedeny poruchy 

polykání a příjmu potravy, opět s několika praktickými radami. 

2.3.3 „Jak mohu snížit rizika CMP?“ 

 

Pro snížení rizika recidivy cévní mozkové příhody jsou v této kapitole uvedeny 

rady pro zdravý životní styl. Jsou zde vyjmenována rizika, která pacient může ovlivnit 

a předcházet tak vzniku dalších komplikací. 

2.3.4 „Na koho se mohu obrátit?“ 

 

V této části přehledu je seznam zdravotnických profesí, na které se může pacient 

v případě potřeby obrátit se svými starostmi. Také jsou zde uvedeny drobné rady 

pro úspěšnou rehabilitaci.  
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2.3.5 „Jak si mohu přizpůsobit domácí prostředí?“ 

 

Tato část se zabývá úpravami domácnosti tak, aby prostředí bylo pro člověka 

bezpečné a dobře dostupné. Jsou zde uvedeny návrhy kompenzačních pomůcek 

a některé firmy, které tyto pomůcky nabízí.  

2.3.6 „Jak užívat nové léky a jak se vypořádat s únavou?“ 

 

Kapitola obsahuje opět několik rad pro dobrou životosprávu. Radí, jak získat 

přehled nad předepsanými léky a jak se vypořádat s přílišnou únavou.  

2.3.7 „Jak mohu předejít bolesti?“ 

 

Po cévní mozkové příhodě dochází přibližně ve 45% k bolestivosti ramene 

a ve 20% k jeho ztuhnutí až subluxaci. Příčinami může být špatné polohování horní 

končetiny, povolení svalů volným visením paže či dráždění receptorů v kloubech 

a ve vazech. (Votava, 2001)  

Bolesti je vždy lepší předcházet, než ji pak léčit. Proto je v této kapitole opět 

uvedeno několik rad, jak se o sebe správně starat a bolesti se vyvarovat či zmírnit její 

průběh.  

2.3.8 „Mohu se vrátit zpět do zaměstnání a k řízení automobilu?“ 

 

Každý by měl řádně zvážit, zda se dokáže vrátit ke svému původnímu 

zaměstnání. Před návratem do práce je vhodné poradit se se svým terapeutem a zvážit 

všechna pro i proti. 

Stejná situace nastává v případě zájmu o řízení motorových vozidel. V dnešní 

době se dají zajistit takové úpravy automobilu, aby usnadnily řízení a umožnily tak 

návrat k této činnosti.  

2.3.9 „Kdo mi pomůže s návratem do běžného života?“ 

 

Tato kapitola popisuje možnosti ergoterapeutické intervence u pacientů po CMP. 

Ergoterapie může pomoci s nácvikem běžných denních činností, návrhem úprav 

domácího prostředí či návrhem kompenzačních pomůcek. Dále poskytuje edukaci 

a poradenství a umožňuje pracovní a předpracovní rehabilitaci či volnočasové aktivity. 
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2.4 Diskuze 
 

Světová zdravotnická organizace (2014) představuje tréninková doporučení 

k podpoře soběstačnosti osob po cévní mozkové příhodě. Ve své publikaci s názvem 

„Rehabilitace po cévní mozkové příhodě. Včetně nácviku soběstačnosti“ popisuje 

postupy při mobilitě na lůžku, sedání, vstávání, chůzi a přesunech. Průvodce je určen 

pro lékaře a zdravotnický personál, ale i pro pacienty a jejich rodiny.  

WHO srozumitelným popisem, doplněným jednoduchými obrázky, představuje 

návody, podle kterých by člověk měl cvičit v domácím prostředí. Příručka upozorňuje 

na správné polohování částí těla a správnou polohu v lůžku a vsedě. Dále představuje 

správné postupy při nácviku mobility na lůžku, vstávání a chůze či cviky pro posílení 

pohybů ruky. Snaží se docílit podpory soběstačnosti při aktivitách denního života 

návody k postupu při oblékání a svlékání, hygieně, používání toalety, při příjmu potravy 

a dalších aktivitách. Návody jsou v knížce velmi pěkně popsány a proloženy 

přehlednými obrázky. WHO zdůrazňuje u pacientů po cévní mozkové příhodě potřebu 

včasného správného polohování a zapojování každodenních činností do léčebného 

plánu.  

Feigin (2007) taktéž udává doporučení k nácviku ADL. Popisuje správný postup 

při polohování pacienta (pasivním i aktivním způsobem) a doplňuje postupy 

fotografickým návodem. Dále představuje popisy aktivního cvičení na lůžku, mobility, 

přesunů, péče o kůži, prevence bolesti a nácviku zvládání běžného života. Poskytuje 

praktické instrukce pro domácí péči o pacienty po CMP a doporučuje pacientům 

zaznamenávat si denní a týdenní pokroky v rehabilitaci.  

 

V České republice byly vydány publikace pro pacienty po CMP, které by měly 

rozšířit přehled pacientů o možnostech rehabilitace a představit vhodné postupy 

pro cvičení v domácím prostředí.  

Společnost Erudis o.p.s. usiluje o realizaci různorodých vzdělávacích projektů, 

poradentství. V roce 2014 vydala publikaci s názvem „Neurorehabilitace – jak 

se zorientovat?“ Jedná se o příručku pro osoby se získaným poškozením mozku a jejich 

rodiny. Představuje role jednotlivých oborů (lékařských oborů, sexuologie, fyzioterapie, 

ergoterapie, psychologie, klinické logopedie a speciální pedagogiky) v komplexní 

neurorehabilitaci. Dále popisuje možnosti terénních a ambulantních sociálních služeb, 

pobytových služeb a pracovní rehabilitace.  
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V České republice akutní péči a včasnou rehabilitaci zajišťují traumacentra, 

neurochirurgická oddělení, iktové jednotky a komplexní cerebrovaskulární centra, ARO 

a JIP, oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, dlouhodobá intenzivní 

ošetřovatelská péče a dlouhodobá intenzivní péče. Následnou péči pak poskytují 

rehabilitační oddělení neurologie, rehabilitační ústavy a léčebny dlouhodobě 

nemocných. Různé typy služeb pro pacienty nabízí dále sociální služby, neziskové 

organizace a svépomocné organizace a služby.  

Erudis o.p.s. uvádí, že včasná ani následná rehabilitace většinou nefunguje 

v pravém slova smyslu a nepodléhá odborné koordinaci. Z akutních lůžek mohou 

pacienti pokračovat do včasné péče, rehabilitační péče, LDN nebo do domácího 

prostředí. Po skončení pobytu ve zdravotnickém zařízení je třeba pokračovat 

v rehabilitaci i v domácím prostředí. Podpora rodiny by měla motivovat pacienta k větší 

samostatnosti, soběstačnosti a převzetí odpovědnosti.  

 

Pro cvičení v domácím prostředí byla v Centru moderní rehabilitace ERGO 

Aktiv, o.p.s. (2013) sepsána příručka pro pacienty po CMP - „Jak cvičit doma.“ 

Tato příručka provází pacienty po cévní mozkové příhodě cvičením v domácím 

prostředí pro zlepšení zdravotního stavu. V příručce jsou uvedeny a vyfoceny cviky 

na ovlivnění citlivosti a hybnosti končetin, nácvik aktivní hybnosti horních končetin, 

dolních končetin a trupu a nácvik přesunů. Druhá část obsahuje cviky pro prevenci 

bolesti zad a znázorňuje, jak vypadá správný sed a stoj. V přehledu jsou popsány 

vhodné techniky k rehabilitaci a doporučení, jak často a jakým způsobem by měla 

rehabilitace v domácím prostředí probíhat.  

 

Velké množství inspirací pro vytvoření příručky „Přehled zásad a doporučení 

pro pacienty po propuštění z iktových lůžek“ bylo čerpáno z velmi přehledné publikace 

s názvem „Learning about Stroke. A Guide for Patients and Families,“ kterou vydalo 

akademické zdravotní středisko Darthmouth - Hitchcock Medical Center (2012).   

V této publikaci je velmi přehledně představena problematika cévních 

mozkových příhod s jejich následky, možnostmi akutní péče o pacienty a následné 

rehabilitace či paliativní péče. V jednotlivých kapitolách jsou rozepsány možnosti 

rehabilitace, prevence, návratu ke každodennímu životu a vytvořeny návody 

pro podporu či opětovné získání poškozených funkcí. 
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„Přehled zásad a doporučení pro pacienty po propuštění z iktových lůžek,“ 

který je výsledkem této bakalářské práce, usiluje o krátké a stručné shrnutí možností 

rehabilitace v domácím prostředí. Jeho cílem je upozornit pacienty na důležité oblasti 

životního stylu, předložit jim rady pro jeho zlepšení a poskytnout přehled o možnostech 

další terapie. 

Přehled byl vytvořen přednostně pro pacienty iktových lůžek a lůžek včasné 

rehabilitace a jejich rodiny, pro zajištění informací o možnostech další terapeutické 

intervence. Dále je určen pro pacienty, kteří jsou již v chronické fázi CMP, ale potřebné 

informace postrádají. V neposlední řadě lze přehled využít jako edukativní příručku 

pro pochopení problematiky cévní mozkové příhody a jejích následků.  

Přehled radí pacientům jak snížit rizika CMP, na koho se obrátit se svými 

problémy, jakým způsobem si upravit domácí prostředí, aby bylo bezpečné, jak získat 

přehled nad užívanými léky a jak se vypořádat s únavou a předejít bolestem. 

Upozorňuje na možnost návratu do zaměstnání a k řízení automobilu a doporučuje 

zvážení těchto situací. Dále pomáhá s návratem do běžného života a doporučuje 

pomůcky, které zajistí pacientům v domácím prostředí větší soběstačnost.  
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2.5 Závěr 
 

Hlavní myšlenkou bakalářské práce bylo zajistit informovanost pacientů 

po propuštění z akutních nemocničních lůžek o možnostech následné rehabilitace. 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že poměrně velké procento pacientů 

není před propuštěním z nemocnice dostatečně informováno o možnostech pořízení 

kompenzačních pomůcek, úpravy domácnosti a možnostech další terapie.  

Na základě teoretických a praktických zkušeností byl vytvořen v praktické části 

bakalářské práce „Přehled zásad a doporučení pro pacienty po propuštění z iktových 

lůžek,“ jehož cílem je poskytnout pacientům na lůžkových odděleních dostatečné 

množství informací, rad a tipů, jak zvýšit svou soběstačnost a zapojit se zpět do běžného 

života.  

„Přehled zásad a doporučení pro pacienty po propuštění z iktových lůžek,“ bude 

poskytnut lůžkovým oddělením pro distribuci mezi pacienty. 
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Příloha č. 3: DOTAZNÍK PRO PACIENTY PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ 

 

Získané informace z dotazníku slouží pro zjištění informovanosti pacientů po cévní 

mozkové příhodě o možnostech ergoterapeutické intervence po propuštění z iktových 

lůžek. Dotazníky budou zpracovány anonymně pro potřebu bakalářské práce. 

 

1. Uveďte prosím 

vaše pohlaví:   □ žena  □  muž 

věk: ............... 

rok prodělání cévní mozkové příhody: ............... 

     místo vaší hospitalizace po CMP: ………………………………….. 

 

2. Probíhala v místě hospitalizace rehabilitace s fyzioterapeuty / ergoterapeuty? 

□ NE  □ ANO  
 

3. Trénoval s vámi před propuštěním do domácího prostředí někdo nácvik 

běžných denních činností (příjem jídla, hygiena, koupání, oblékání, přesuny, ...)? 

□ NE  □ ANO 
 

4. Poskytl vám někdo z personálu informace o možnostech návratu do zaměstnání, 

pracovní rehabilitace či volnočasových aktivit? 

  □ NE  □ ANO  
 

5. Bylo vám nabídnuto poradenství v oblasti adaptace a úprav domácího 

prostředí? 

□ NE  □ ANO  
 

6. Byly vám doporučeny, případně vybrány vhodné kompenzační pomůcky (k 

chůzi, sebeobsluze,…)?  

□ NE  □ ANO jaké? ……………………………. 
 

7. Pokud ano, naučil vás je někdo obsluhovat (například správná chůze o berlích)? 

□ NE  □ ANO  
 

8. Byly vám poskytnuty poradenské služby a instruktáže v otázkách prevence? 

  □ NE  □ ANO  
 

9. Byla vám před propuštěním z nemocnice doporučena další možnost ergoterapie 

(lůžka včasné rehabilitace, denní stacionáře, skupinové a individuální terapie…)? 

□ NE  □ ANO  
 

10. Dostal/a jste kontakt na centra, specializovaná pro pacienty po cévní mozkové 

příhodě? (Klinika rehabilitačního lékařství, Ergoaktiv, …) 

  □ NE  □ ANO  
 

Moc děkuji za váš čas a vyplnění dotazníku.   

Iveta Kovářová, 3.ročník. Ergoterapie  
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Příloha č. 4: PŘEHLED ZÁSAD A DOPORUČENÍ PRO PACIENTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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) 

 

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 
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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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