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Anotace
Bakalářská práce na téma Kvalita života pacientů s cévní mozkovou příhodou
obsahuje dvě části, teoretickou a empirickou. Záměrem teoretické části je nabídnout
současné poznatky onemocnění, jaké jsou jeho příčiny, příznaky, diagnostika, léčba,
rizikové faktory, nejčastější následky a s čím se setra může setkat v rámci ošetřovatelské
péče.
V empirické části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření u pacientů
s cévní mozkovou příhodou. Dotazníkovým šetřením se zjišťoval vliv onemocnění na
kvalitu života, a jaký vliv na jedince onemocnění má.

Annotation
Thesis on quality of life in patients with stroke includes two parts, theoretical and
empirical. The intention is to offer theoretical part of the current knowledge of disease,
what are its causes, symptoms, diagnosis, treatment, risk factors, and the most common
consequences of what they may encounter setter within nursing care.
In the empirical part we present the results of a survey of patients with stroke.
By questionnaire, the effect of the disease on quality of life, and what effect the disease
has on individuals.
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ÚVOD
Téma bakalářské práce jsem si vybrala mimo jiné i proto, že pracuji na oddělení

lůžkové rehabilitace a denně se setkávám s pacienty po cévní mozkové příhodě. Jedná
se hlavně o pacienty, kteří jsou starší 70. let, ale jsou to také pacienti, kteří jsou mnohem
mladší. Všeobecně pacientů přibývá a naše oddělení jich rok od roku přijímá stále více.
To svědčí i pro aktuálnost tohoto problému a důležitosti upozornění na toto
onemocnění. Na oddělení mám možnost sledovat, jak následky cévní mozkové příhody
mění život pacienta a jaký dopad má i na jeho rodinu, jaké nové životní situaci musí
čelit. Prožívají naději i beznaděj z očekávání, zda vše bude stejné jako před příhodou.
Touto prací chci poukázat i na to, že je nutné nebýt lhostejný ke svému zdraví.
Dožíváme se stále vyššího a vyššího věku a incidence cévních mozkových příhod
stoupá právě s narůstajícím věkem, a tak je podstatné věnovat se plně svému zdraví,
abychom mohli žít život naplno.
Záměrem předkládané práce je tedy nabídnout čtenáři, co může podpořit
prevenci cévní mozkové příhody a jaké jsou signály, že není něco v pořádku. Včasný
léčebný zásah může odvrátit následky, které vedou v případě mrtvice mnohokrát
k trvalé invaliditě.
Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a výzkumnou (empirickou).
V teoretické části je popis onemocnění, jeho příčiny, příznaky, diagnostika, léčba,
rizikové faktory, následky a ošetřovatelská péče. Empirická část je zaměřena na
vyhodnocení dotazníkového šetření, které zjišťuje vliv onemocnění na zvládání běžného
denního života v souvislosti s prožívanou kvalitou života po tomto onemocnění, jaké
měli pacienti povědomí o cévních mozkových příhodách a zda je možné či nikoli
přijmout stanovené pracovní hypotézy.
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1.1 Cíle práce
Cíl 1: Prezentovat poznatky o onemocnění, jeho příčiny, příznaky, diagnostiku, léčbu,
rizikové faktory, následky a ošetřovatelskou péči.
Cíl 2: Za pomoci dotazníkového šetření zjistit, jak pacienti vnímají vliv onemocnění na
jejich kvalitu života.
Cíl 3: Provést primární a statistickou analýzu získaných dat.
Cíl 4: Na základě výsledků navrhnout možnosti, které by přispěly ke zlepšení
současného stavu dané problematiky.
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TEORETICKÁ ČÁST
V této části práce chci čtenáři nabídnout přehled o tom, jak je definována cévní

mozková příhoda, jaké jsou její rizikové faktory, dělení cévních mozkových příhod, její
příčiny, klinický obraz, diagnostiku, léčbu, jaké jsou následky a také ošetřovatelskou
péči týkající se pacientů po cévní mozkové příhodě.
2.1 Cévní mozková příhoda
Cévní mozková příhoda (CMP), dalším synonymem, se kterým se můžeme
setkat v souvislosti s označením cévní mozkové příhody, je iktus, mrtvice, mozkový
infarkt nebo termín apoplexie, je definována jako rychle se rozvíjející ložiskové
příznaky či celkové poruchy mozkové funkce trvající déle než 24 hodin, které mohou
vést i ke smrti jedince a to bez jakékoli jiné zřetelné příčiny než cévního původu.
Cévní mozkové příhody rozdělujeme na dvě základní skupiny dle mechanismu
jejich vzniku, na ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) a hemoragické cévní
mozkové příhody (hCMP).
Cévní mozkové příhody, u kterých se nepodaří prokázat příčinu, jsou
označovány jako kryptogenní ikty (Čeledová et al., 2010).
2.1.1 Epidemiologie cévní mozkové příhody
Incidence v České republice je cca 30 000 případů za rok. „Cévní mozková
příhoda je na prvním místě mezi příčinami invalidity v Evropské unii“ (Kalvach, 2010,
s. 9). Na celém světě za rok postihne iktus téměř 15 milionů lidí a incidence dle pohlaví
je vyšší u mužů (Kalvach 2010). Věková hranice výskytu CMP je po 65. roce, ale
v současné době není výjimkou postižení i mladších osob v produktivním věku
(Urbánková et al., 2013). Na následky cévní mozkové příhody ročně zemře cca 5
milionů lidí na světě (Baumová, 2012). Česká republika se řadí ke státům s největším
počtem výskytu cévních mozkových příhod a je u nás na druhém místě v příčině úmrtí
(Palmer S., Palmer J., 2013).
2.1.2 Rizikové faktory cévní mozkové příhody
Zde se zmíním o rizikových faktorech cévních mozkových příhod, které se
všeobecně dělí na ovlivnitelné a neovlivnitelné.
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Spence ve své knize uvádí, že až 75% případů CMP se dá zabránit. Lékaři
nedostatečně využívají nejnovější dostupné poznatky o prevenci této choroby, které po
té nejsou předávány ani laické veřejnosti a pacientům (Spence, 2008).
Ovlivnitelné rizikové faktory zahrnují:


poruchy krevního tlaku



srdeční choroby



diabetes mellitus



hyperlipidémie



kouření



nedostatek tělesného pohybu



alkoholismus



obezitu



hyperhomocysteinémii



některé krevní poruchy



migrénu



perorální antikoncepci, substituční hormonální léčbu



užívání drog



hypotyreózu



karotickou stenózu jako riziko pro ischemický iktus



cévní malformaci jako riziko pro hemoragický iktus



vaskulitidy jako riziko pro ischemický i hemoragický iktus



transitorní ischemickou ataku.
Nyní se zmíním pouze o některých vybraných rizikových faktorech, jejich

faktech.
Hypertenze je rizikovým faktorem jak pro ischemický tak i pro hemoragický
iktus. Velice prospěšné se ukázaly výsledky zahájení léčby hypertenze i u mladších
jedinců. Hodnota krevního tlaku u diabetiků je v rámci prevence doporučována pod
120/80, pacientů s diagnostikovanou hypertenzí je všeobecně doporučována hodnota
pod 140/90. Hypotenze pod 90/50 je nevhodná pro možnost nedostatečného
prokrvení mozku, jejíž důsledkem může být vznik ischemického iktu (Kalvach,
2010).
Srdeční onemocnění zahrnují především fibrilaci a flutter síní, onemocnění
chlopní či defekt septa síní. Uvedená onemocnění vedou ke vzniku ischemického
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iktu způsobeného embolizací ze srdce, proto je při těchto onemocněních prevencí
CMP zahájení antiagregační a antikoagulační léčby. U pacientů, kteří užívají
warfarin, je nutné kontrolovat hladiny INR a udržovat je v rozmezí hodnot 2- 2,5
(Kalvach, 2010).
Dyslipidémii je vhodné léčit statiny. Jejich užívání přispívá ke snížení incidence
CMP. Migréna představuje riziko především pro ženy, u nichž je doprovázena
aurou. Obzvlášť alarmující je, kdy žena trpící migrénou kouří a užívá perorální
kontraceptiva. Stenózy karotických tepen vyžadují chirurgické řešení, tzv.
karotickou endarterektomii či angioplastiku. Zneužívání drog způsobuje krvácivé
cévní mozkové příhody a to především u mladých lidí (Kalvach, 2010; Herzig,
2014).
Ovlivnitelných faktorů je mnohem více v porovnání s faktory, které nelze
nějakým způsobem ovlivnit, proto včasné rozpoznání rizikových faktorů a jejich
vhodná léčba zásadně přispívají k prevenci cévních mozkových příhod (Baumová,
2012).
Neovlivnitelné rizikové faktory zahrnují:


stoupající věk



pohlaví



genetické dispozice.

2.2 Ischemická cévní mozková příhoda
Ischemické cévní mozkové příhody tvoří 80% všech případů cévních
mozkových příhod. U ischemických příhod se můžeme setkat s rozdělením na:


TIA (transient ischemic attack), přechodná ischemická ataka, neurologický
deficit, který kompletně odezní nejpozději do 24 hodin



RIND (reversible ischemic neurogical deficit), reverzibilní neurologický deficit,
který kompletně odezní za déle než 24 hodin



ES (evolving stroke), vyvíjející se iktus, narůstající neurologický deficit, bez
stabilizace za posledních 24 hodin



CS (complete stroke), dokončený iktus, chronický stav bez dalšího vývoje za
posledních 24 hodin
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2.2.1 Transitorní ischemická ataka
TIA je neurologický deficit, který se vyskytuje při atace a odeznívá do 24 hodin,
ale ve většině případů se neurologický nález upravuje do 1 hodiny od vzniku příznaků
(Kalvach, 2010).
Často je její výskyt podceňován a patří k vysokému varovnému signálu pro
rozvoj ischemické cévní mozkové příhody, který je umocňován společně při diabetes
mellitus, hypertenzi, koronární chorobě a věku pacienta nad 65 let. V takovém případě
hrozí vznik ischemického iktu do 5. let (Kalvach, 2010).
2.2.2 Příčiny ischemické CMP
Příčinami ischemického iktu jsou embolie, trombóza či stenóza karotických
tepen, které představují 80- 85% cévního zásobení mozku, či vertebrálních tepen, které
představují 15- 20% cévního zásobení mozku (Kalvach, 2010).
Příčina mozkových infarktů:


arterioskleróza velkých extrakraniálních a intrakraniálních tepen



kardiogenní embolizace



onemocnění malých cév mozku



jiné: vasospasmus při subarachnoidálním krvácení, trombóza žil a žilních
splavů, disekce tepen, vaskulitidy, mozková amyloidní angitida, moyamoya,
hematologické choroby, posttraumatické ischemie (Smrčka, 2009; Kalita, 2002).

2.2.3 Klinický obraz ischemické CMP
Klinický obraz se odvíjí od toho, jaká část mozku je postižena. Na příklad se
může projevit postižením hybnosti tváře, paže trupu a to kontralaterálně od postižené
části mozku. To znamená, pokud dojde k ischemii v oblasti pravé mozkové hemisféry,
tak se postižení v klinickém obraze projeví na levé straně těla. Při zasažení ischémií
dominantní hemisféry v oblasti Wernickeova nebo Brocova centra dojde k fatické
poruše. Ischemie v okcipitální oblasti způsobí kontralaterální homonymní hemianopsii
(Smrčka, 2009).
2.3 Hemoragická cévní mozková příhoda
Hemoragické cévní mozkové příhody tvoří 20 % všech iktů. Hemoragické CMP
dále dělíme na intracerebrální krvácení, které tvoří největší zastoupení hemoragických
iktů, subarachnoidální krvácení (SAK), intraventrikulární krvácení, kterých je nejméně.
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S krvácivými mozkovými příhodami se můžeme setkat zejména u mladších jedinců
(Kalvach, 2010; Čeledová et al., 2010).
2.3.1 Příčiny hemoragické CMP
Jedním z hlavních činitelů podílející se na rozvoji hemoragické mozkové
příhody je vysoký krevní tlak (TK). Další příčiny jsou krvácení z aneurysmatu,
arteriovenózní malformace.
Hemoragie nemusejí vznikat jen v situacích, kdy dochází ke zvýšení tlaku, jako
je rozčilení, psychické napětí, fyzická námaha, koitus, předklon, defekace. Hemoragie
může vzniknout i ve spánku (Kalvach, 2010).
2.3.2 Klinický obraz hemoragické CMP
Na tomto místě se spíše zmíním, jaké jsou projevy doprovázející intracerebrální
hemoragie.
Projevy mozkové hemoragie:


bolest hlavy, většinou náhle vzniklá bolest, jako šlehnutí bičem



nauzea, zvracení



psychické změny



epileptický záchvat



ztráta vědomí

2.4 CMP v důsledku postižení žilního systému mozku
Cévní mozkové příhody mohou vzniknout i na podkladě postižení žilního
systému mozku. Po dobu svých pracovních zkušeností (6 let) na rehabilitačním
oddělení, jsem se setkala opravdu s minimálním počtem pacientů, již by měli
diagnostikovanou CMP na podkladě postižení žilního systému. Nicméně se o této
problematice zmíním pro úplnost k dané problematice.
Trombóza žilních splavů je vzácné onemocnění, které se projevuje bolestí hlavy,
horečkou, zvýšenou sedimentací, edémem oční papily, nitrolební hypertenzí a možným
výskytem epilepticích záchvatů. K diagnostice se využívají zobrazovací metody, jako
jsou CT či magnetická rezonance. Léčba trombózy spočívá v podávání heparinu nebo
nízkomolekulárních heparinů (Kalvach, 2010).
Vaskulitidy a vaskulopatie, které spadají do této skupiny, jsou vyvolané
zánětem, poruchou buněčné imunity nebo jako následek postradiační či polékové léčby.
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Léčba je stanovena na základě vyvolávající příčiny a zahrnuje především podávání
antibiotik (Kalvach, 2010).
2.5 Diagnostika CMP
Diagnostika, a to především o jaký typ CMP se jedná, je důležitá, neboť léčba
každého typu CMP je zcela odlišná. Významné uplatnění pro diagnostiku cévních
mozkových příhod mají zobrazovací vyšetřovací metody (Palmer S., Palmer J., 2013).
Počítačová tomografie (CT) je spolehlivá při hemoragických mozkových
příhodách. Je však všeobecným zlatým standardem pro diagnostiku všech CMP.
Magnetická rezonance (MR) je přínosná v diagnostice ischemických mozkových
příhod. Pozitronová emisní tomografie (PET) nám umožňuje sledovat metabolický obrat
kyslíku i glukózy v mozkové tkáni. Ultrasonografie (UZ) je využívaná při hodnocení
stavu karotického povodí a její pomocí hodnotíme cévní stěnu, hemodynamiku krevního
proudu. Vyšetření mozkomíšního moku se provádí pro potvrzení subarachnoidálního
krvácení (Kalvach, 2010).
K diagnostice samozřejmě náleží zjištění anamnestických údajů pacienta,
okolností které bezprostředně souvisejí se vzniklým onemocněním, celkové vyšetření
pacienta lékařem, lékaři specialisty, zhodnocení neurologického deficitu či laboratorní
vyšetření.
2.5.1 Diferenciální diagnostika CMP
Některá onemocnění jsou svými příznaky velice podobná cévním mozkovým
příhodám. Musíme na ně pamatovat, aby byla správně určena diagnóza a pacient byl
správně léčen.
K takovým onemocněním patří:


hypoglykémie



epileptický záchvat



ztráta vědomí nejasného původu



migréna



závrať a ztráta rovnováhy



Toddova paréza
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2.6 Léčba CMP
Cévní mozkové příhody nebyly dlouho považovány za tak akutní stav jako např.
infarkt myokardu či plicní embolie, a proto jejich léčba a péče o nemocné nebyly
dostačující. V současnosti se však na ně nahlíží jako na emergentní stav, který potřebuje
adekvátní léčbu a tím nejvíce eliminovat následky onemocnění (Urbánková et al.,
2013).
V léčbě cévních mozkových příhod je podstatné určit, o jaký typ příhody se
jedná. K tomuto účelu se provádí vstupní CT vyšetření společně s neurologickým a
interním vyšetřením. Současně jsou pacientovi kontinuálně monitorovány základní
životní funkce a pomocí pulzního oxymetru sledována saturace krve kyslíkem, která by
neměla poklesnout pod 92 % (Kalita, 2002).
Všeobecné zásady při léčbě iktu zahrnují korekci hypertenze, ke které se však
přistupuje až tehdy, kdy hodnota systolického tlaku je nad 220 mm Hg. Při léčbě
hypertenze je nutné se vyvarovat příliš rychlému poklesu, který by měl nepříznivý vliv
na prokrvení mozkové tkáně a na kolaterály, které se vytvořily jako kompenzační
mechanismus. Sleduje se hodnota glykémie, protože při iktu její hodnoty stoupají.
Tělesná teplota by neměla přesáhnout hodnotu 37,5 oC. Její zvýšení úměrně ovlivňuje
objem infarktového ložiska. Zahajuje se medikamentózní prevence recidivy iktu a plicní
embolie. Při léčbě je i pamatováno na komplikace iktu, a to edém mozku nebo aspirační
pneumonii, proto je do terapeutického schématu řazeno zavedení PEG (perkutánní
endoskopická gastrostomie, jako prevence aspirace. V neposlední řadě se dbá na
dostatečnou hydrataci pacienta (Tomek, 2012; Ehler et al., 2001; Kalita, 2002).
Léčba ischemických iktů zahrnuje trombolýzu, nebo také zjednodušeně,
rozpuštění krevní sraženiny, která vedla k ucpání dané cévy. Úspěšnost této léčby je
závislá na době, kdy se pacient dostane do nemocnice. Trombolýza, jak uvádějí Eisová
či Kalita, musí být provedena v rozmezí 3 až 4,5 hodiny od vzniku iktu. Léčbou se
snažíme ovlivnit oblast tzv. ischemického polostínu (zona penumbra), která při ischemii
vzniká. Jedná se o oblast, kde je částečně zachované krevní zásobení, jež umožňuje
přežití mozkových buněk. V léčbě iktů je tedy rozhodující čas od prvních příznaků do
zahájení léčby, který musí být co nejkratší. Může nastat situace, že mozková příhoda
vznikne ve spánku. V takovém případě považujeme čas vzniku CMP, kdy šel pacient
spát (Herzig, 2014; Tomek, 2012).
Pro trombolýzu se používá tkáňový aktivátor plazminogenu (tPA) v dávce 0,9
mg/kg tělesné hmotnosti. Trombolytická léčba má i svá kritéria, kdy je třeba zvážit její
15
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následné provedení. Jedním z nich je i velikost infarktového ložiska. Neprovádí se,
pokud pacient užívá antikoagulancia, v anamnéze je zjištěný iktus v posledních 3
měsících či po úrazu mozku a u těžkého iktu. Tato léčba vyžaduje souhlas pacienta
(Kalita, 2002).
Od roku 2005 je organizována edukační kampaň s názvem „30 dnů pro prevenci
a léčbu mozkových příhod“ (projekt má charakter primární prevence), která je za měřena
na osoby nad 45 let. Snahou je zvýšit povědomí laické veřejnosti o CMP, o její
závažnosti, rizikových faktorech, možnostech prevence, příznacích, při kterých je
neprodleně nutné volat záchrannou službu, linka 155. Veškeré materiály, určené
k informovanosti laické veřejnosti, musí obsahovat text, který bude bez odborných
termínů a bude krátký. Pro rozpoznání prvotních příznaků CMP existuje jednoduchá
pomůcka tzv. pravidlo FAST, kdy při projevu alespoň jedné z uvedených poruch je
nutné volat 155 (Chamerová, 2012; Urbánková et al., 2013).
Pravidlo FAST:


F = face (obličej), změna výrazu tváře, postižený se neusměje, nedokáže našpulit
ústa



A = arm (ruka), cítí slabost jedné poloviny těla, nejčastěji horní končetiny,
nezvedne ji nebo samovolně při zdvihu klesá



S = speach (řeč), nedokáže srozumitelně mluvit



T = test

(Harvard Women´s Health Watch, 2013).
Myslím si, že následující citace je velice podstatná. „…není chybou považovat
jakýkoli náhle vzniklý neurologický deficit za CMP.“ (Tomek, 2012, s. 274)
Následuje rychlý transport záchrannou zdravotnickou službou, která se
telefonicky spojí s příslušným zdravotnickým oddělením a rozhodne, zda pacienta
směřovat na radiologické pracoviště nebo na neurologickou jednotku intenzivní péče.
Předáním pacienta neurologickému týmu začíná běžet čas tzv. door to needle. Tento čas
zahrnuje úsek od předání pacienta záchrannou službou do podání antitrombolytické
léčby, kdy CT vyšetřením se vyloučí hemoragická CMP. Délka tohoto času se pohybuje
od 15. – 60. minut. Nejnovější doporučení uvádějí zkrátit tento čas nejdéle na 45 minut
(Eisová, 2015).
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Věda se nadále snaží pracovat na vytváření nových trombolytik, která by se dala
aplikovat až do 9. hodin od vzniku příhody či vyvinout nová neootropika k zabránění
nekróze mozkových buněk (Václavík, 2006).
2.7 Následky CMP
„Po několika týdnech smím jít do sprchy… Vůbec netuším, jak se s ní pracuje…
pozoruji svoje bosé palce a doufám, že mi to dojde, že si vzpomenu na správný postup,
na způsob, kterým se zachází se sprchou.“ (Bartoníčková, Dvořáková, 2009, s. 36)
Výše citovaný text je ukázkou, jaký dopad na provádění rutinních denních
činností může cévní mozková příhoda mít a co při tom pacient prožívá.
Postižení mozku se navenek projevuje poškozením opačné strany těla, než došlo
v mozkové tkáni. Nejčastější následky onemocnění zahrnují poruchu motorickou,
senzorickou, řečovou, kognitivní (Čeledová et al., 2010).
Následky CMP:


hemiplegie, hemiparéza



ztráta koordinace



ztráta citlivosti



bolest



porucha polykání



problém s vyprazdňováním



postižení řeči



poruchy kognitivních funkcí, demence



výkyvy nálad a emocí, častý výskyt deprese



snížená hybnost a schopnost sebeobsluhy



neglect syndrom (opomíjení jedné strany těla)



epilepsie
Cévní mozková příhoda má dopady na mnohé oblasti lidské činnosti, s nimiž

není lehké se vyrovnat. Velký význam má rehabilitace, která se musí zahájit okamžitě
po zvládnutí akutního stavu. Včasné zahájení rehabilitace dokáže obnovit schopnosti
pacienta pro vykonávání denních činností (chůze, oblékání atd.), ale také přispívá
k obnově mozkových spojení. Cílem včasné rehabilitace je tedy navrácení pacientovi
funkční nezávislosti, získat pohyblivost a stát se soběstačným (Kalvach, 2012; Palmer
S., Palmer J., 2013; Šeclová, 2004). Soběstačností myslíme „…vrátit se do normálního
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života, dělat bez pomoci nejvíce věcí i přes přetrvání některých omezení.“ (Šeclová,
2004, s. 11)
Mozek má výjimečnou schopnost tzv. plasticitu, což znamená, že funkce, které
se nacházely v poškozené části mozku, dokáže převzít jiná, nepoškozená část (Palmer
S., Palmer J., 2013).
Dalším následkem po CMP může být afázie (fatická porucha). Vzniká nejčastěji
při poškození mozkové tkáně v levé hemisféře. Zahrnuje neschopnost porozumět
mluvenému/písemnému projevu, nebo neschopnost se slovně/písemně vyjádřit.
V takovém případě je důležité na postiženého mluvit krátkými, jednoduchými větami.
Někteří si při komunikaci s afatikem neuvědomují, že se nejedná o nedoslýchavost a tak
na postiženého zbytečně křičí (Stančáková, 2013; Lišková, 2013). Bohužel
v nemocnicích se dle názorů pacientů nevěnuje logopedické problematice dostatek času
(Edinová, 2013).
Mnozí postižení po CMP v mluvě používají vulgarismy a není na místě si to brát
osobně a tyto projevy nemocnému vyčítat. Je vhodné vyhledat odbornou radu logopeda
a začít se učit od začátku číst, psát, přičemž využíváme dětských knížek. Bohužel
jedinci, kteří jsou postiženi fatickou poruchou, často trpí sociální izolací (Stančáková,
2013).
Věda, výzkum a technologie, které se neustále zdokonalují, umožňují dát podnět,
jak nejlépe nahradit porušené neurony v mozku. Uvažuje se, že do postižené oblasti
mozku by byly implantovány částečky, jež by byly schopny svou funkcí nahradit
poškozené neurony a propojit se s ostatními zdravými neurony. Jinou moderní
technikou k nápravě následků je funkční elektrická stimulace (FES), která podporuje
stahování svalů (Palmer S., Palmer J., 2013).
2.8 Ošetřovatelská péče u pacienta po CMP
Zde bych chtěla uvést některá specifika, týkající se ošetřovatelské péče u
pacientů po cévní mozkové příhodě. Velká pozornost, jako součást ošetřovatelské péče,
je věnována plné psychické podpoře u daného pacienta.
Ošetřovatelská péče zahrnuje mimo jiné monitorování základních životních
funkcí (stav vědomí, jeho případné změny, hodnoty krevního tlaku, tepovou a dechovou
frekvenci) a sledování celkového stavu pacienta. Dále je sledován intrakraniální tlak,
saturace krve kyslíkem, bilance tekutin, hodnoty glykémie, mineralogram a tělesnou
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teplotu. Toto vše je většinou zajišťováno na jednotkách intenzivní péče (Kalvach,
2010).
Jedním z ošetřovatelských problémů u pacientů po CMP je bolest a to bolest
ramene, rukou, kyčlí, kolen, kotníků. Velký význam v péči o nemocné má polohování.
Jak správně polohovat nemocného, je doménou rehabilitačního ošetřovatelství.
Například při poloze vleže na zádech udržujeme kyčel a rameno směrem vpřed,
zabraňujeme vytáčení špičky nohy, chodidlo můžeme polštářem, paže je v abdukci a do
ruky vkládáme molitanový míček či váleček pro správné postavení prstů. Při polohování
klademe důraz, aby poloha byla pro nemocného pohodlná a byl v ní správně zafixován.
Polohování slouží jako prevence tromboembolické nemoci (TEN) a proleženin
(dekubitů).
Polohováním zmírňujeme také spasticitu (zvýšené svalové napětí), která se často
u pacientů vyskytuje. Spasticita by v konečném důsledku mohla vyústit až ke vzniku
kontraktur, které vedou ke špatnému postavení končetin a znemožňují mobilitu. Vzniklé
kontraktury již nelze rehabilitací napravit (Šeclová, 2004; Kolébalová, Poláková, 2014;
Kalita, 2002).
U osoby po cévní mozkové příhodě se vyskytuje typický spastický vzorec. Na
postižené straně rameno směřuje dozadu a dolu. Horní končetina je ohnutá v lokti,
směřující dovnitř. Ruka je sevřená v pěst a dlaň se stáčí dolů. Kyčel, koleno i kotník
jsou narovnané, špička chodidla směřuje dolů s vnitřní rotací. Je to tzv. WernieckeovoMannovo držení těla. V rehabilitačním ošetřovatelství polohováním upravujeme
postavení těla opačným směrem (Šeclová, 2004).
Důležitou zásadou je, aby pacient do prováděných každodenních činností
zapojoval postiženou stranu těla. Pacienti mají tendenci vše provádět nepostiženou
stranou těla, čímž si nevědomě škodí, protože zabraňují obnově ztracených funkcí.
Chyb se také dopouštějí pečující osoby. Mají tendenci ve velké míře pomáhat ne-li
vykonávat pohyby a úkony při denních aktivitách za pacienta. Tímto zvyšují pacientovu
závislost na svém okolí. Uvedla bych příklad, jak si sám pacient za minimální pomoci
může svléci tričko. Nejdříve se vysvleče nepostižená horní končetina a poté se vysvleče
postižená končetina. Při oblékání je postup opačný (Kirchnerová, 2014).
Předměty, noční stolek, který se nachází v okolí pacientova lůžka, musí být
umístěn u postižené strany těla. Zároveň k pacientovi přistupujeme z postižené strany.
To vše jsou podstatné stimuly k obnově postižené části těla (Šeclová, 2004).
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Dalším ošetřovatelským problémem, se kterým se můžeme setkat, je porucha
polykání, dysfagie. U některých pacientů je porucha tak významná, že vede
k rozhodnutí zavést nasogastrickou sondu (NSG) nebo perkutánní endoskopickou
gastrostomii (PEG). Zavedení PEG se upřednostňuje z důvodu umožnění lepší
rehabilitace, pacienty je lépe snášena, její ošetřování je jednoduché a může být
dlouhodobě zavedena a to měsíce až roky (Ehler et al., 2001).
Pozornost je věnována péči o vyprazdňování moče a stolice. Častá je
inkontinence moče, inkontinence stolice nebo její zácpa. Pacienti mají zaveden
permanentní močový katetr (PMK), který je v intervalu cca 2-3 hodiny uzavírán pro
udržení tonizace močového měchýře. Vyprazdňování stolice by mělo být v intervalu 25 dnů.
Z dalších ošetřovatelských problémů, se kterými se sestra při poskytování péče
setkává, můžeme jmenovat poruchu spánku, riziko pádu, nespolupráci, depresivní
ladění.
V ošetřovatelské péči je důležitá spolupráce sestry, pacienta, lékaře, rodiny,
fyzioterapeuta a dalšího ošetřovatelského personálu, kteří vytvářejí tým.
2.9 Prognóza CMP
Prognózu onemocnění ovlivňují mnohé faktory. Mezi nejdůležitější patří věk,
závažnost iktu, zdravotní stav před příhodou (Kalvach, 2010).
Celkové uzdravování a postupné zotavování po mozkových příhodách je
dlouhodobé i několik let. Výrazného zlepšování následků onemocnění pacient dosahuje
v období 2-6 měsíců. Bylo vypozorováno, že čím byly v rodině lepší vztahy a její
fungování, tím výsledky v zotavování a prognóza u pacientů byla příznivější (Baumová,
2012; Palmer S., Palmer J., 2013; Prlić et al., 2012).
2.10 Kvalita života
Zde bych se chtěla pouze zmínit o problematice pojetí kvality života. Jak mnozí
autoři uvádějí vymezení přesného a jednoznačného pojmu kvality života je velice
složité a celkové zpracování je jedno z nejtěžších témat.
V souvislosti s probíranou problematikou, která se týká jedince a jeho zdraví,
bych uvedla, jak WHO definuje kvalitu života.
„WHO definuje kvalitu života jako jedincovo vnímání jeho pozice v životě, a to
v kontextu kulturního a hodnotového systému a ve vztahu k jeho cílům, očekáváním,
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normám a zájmům. Jde o rozsáhlý koncept, multifaktoriálně ovlivněný fyzickým vztahem
jedince, jeho psychickým stavem, osobním vyznáním, sociálními vztahy a vztahem
k důležitým oblastem jeho života.“ (WHO, 2006 in Pyšný, 2008, s. 13)
V současné době stále stoupá zájem o tuto problematiku, než tomu bylo dříve.
S kvalitou života se setkáváme všude tam, kde se to týká člověka. Poprvé bylo tohoto
pojmu použito v souvislosti s ekonomikou a poté se termín šířil do každého oboru lidské
činnosti.

Nacházíme

tak

postoj

ke

kvalitě života z pohledu medicínského,

sociologického či environmentálního a další.
Na kvalitu života a na její následné hodnocení se můžeme dívat ze tří úhlů.
Prvním je objektivní pohled, kdy hodnotitelem je druhá osoba, další pohled je
subjektivní, kdy hodnotitelem je sama osoba, které se to týká. Poslední možností je
spojení objektivního a subjektivního pohledu.
Medicínský přístup prostřednictvím hodnocení kvality života sleduje především
úspěšnost léčby. Sleduje změny a snaží se nacházet možnosti ke stálému zlepšování.
Kvalitu životy z medicínského pohledu ovlivňuje závažnost onemocnění, způsob léčby,
sociální a ekonomická úroveň pacienta, jaké jsou následky onemocnění a jak se jim
daný jedinec dokáže přizpůsobit. Jsou to vnitřní a vnější činitelé, kteří ovlivňují vnímání
kvality života. Proto navenek nepříznivě působící situace nemusí ihned znamenat nižší
kvalitu života (Mareš, 2006; Ludvíková, 2012)
Kvalitu života, v souvislosti nejen s neurologickým onemocněním, „vyjadřuje
míru o jaké nemoc a její léčba ovlivňují pacientovu schopnost a možnost žít život, jenž
by jim dal uspokojení.“ (Vaňásková, Bednář, 2013, s. 133). Často se setkáváme, že
hodnocení kvality života vychází z uspokojování potřeb člověka, kdy je nejčastěji
zmiňována Maslowova pyramida potřeb člověka.
Testovací škály pro CMP jsou SF-36, který je nejvíce využíván, SEIQOL,
WHOQOL nebo WHOQOL- BREF. K testování soběstačnosti se používá Index
Barthelové, FIM, Rankinova škála (Dragomerická, Bartoňová, 2006).
2.11 Komplexní cerebrovaskulární centra a iktová centra
V roce 2010 byla v České republice věstníkem MZČR (Věstník č. 2/2010)
zřízena cerebrovaskulární centra, 10 komplexních, 30 iktových jednotek. Tato
specializovaná pracoviště musí disponovat týmem odborníků, jako jsou neurolog,
rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, dietolog, klinický psycholog,
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sociální pracovník, internista, radiolog, neurochirurg, angiochirurg (Palmer S., Palmer
J., 2013; Urbánková et al., 2013; Kalvach, 2010).
Cílem těchto center je snížit mortalitu, zkracovat dobu pobytu v nemocnici a
navracet co možná nejvyšší míru soběstačnosti. Dokonce se prokázalo 25% snížení
mortality nebo potřeby následné ústavní péče u pacientů, kteří byli léčeni na těchto
specializovaných centrech v porovnání s pacienty léčenými na standartním oddělení
interního či neurologického typu (Čeledová et al., 2010; Václavík, 2006).
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EMPIRICKÁ ČÁST
V empirické části bakalářské práce jsou stanoveny cíle a pracovní hypotézy.

Dále je popsána metodika, organizace šetření, charakteristika a popis zkoumaného
vzorku. Výsledky vlastního šetření jsou pro názornost prezentovány v tabelárních
přehledech. Grafická znázornění jsou uvedena v příloze této bakalářské práce.
Empirická část je zakončena diskuzí.
3.1 Cíle a pracovní hypotézy
Cíl 1: Prezentovat poznatky o onemocnění, jeho příčiny, příznaky, diagnostiku, léčbu,
rizikové faktory, následky a ošetřovatelskou péči.
Cíl 2: Za pomoci dotazníkového šetření zjistit, jak pacienti vnímají vliv onemocnění na
jejich kvalitu života.
Cíl 3: Provést primární a statistickou analýzu získaných dat.
Cíl 4: Na základě výsledků navrhnout možnosti, které by přispěly ke zlepšení
současného stavu dané problematiky.
Hypotéza č. 1: Lze předpokládat, že CMP postihne častěji muže, kteří jsou zaměstnáni,
než ženy, které chodí do zaměstnání.
Hypotéza č. 2: Lze předpokládat, že muži by více uvítali spolupráci s psychologem než
ženy.
Hypotéza č. 3: Lze předpokládat, že respondenti, kteří již dříve věděli informace o
CMP, lépe rozpoznali příznaky v počátku onemocnění, než respondenti, kteří před tím
žádné informace o CMP neměli.
3.2 Metodika vlastního šetření
K získání pohřebných dat byl použit standardizovaný dotazník WHOQOLBREF české verze autorek Dragomerická, Bartoňová (2006), doplněný o položky
autorky, které byly zaměřeny na získání informací o respondentech a jejich
onemocnění. Dotazník obsahoval celkem 45 položek.
3.3 Organizace šetření a popis zpracování dat
Dotazníkové šetření bylo provedeno u pacientů po cévní mozkové příhodě, kteří
byli hospitalizování na oddělení lůžkové rehabilitace teplické nemocnice či na oddělení
přišli na pravidelnou kontrolu po skončení hospitalizace. Nebylo rozlišováno pohlaví či
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věková skupina pro vhodnost dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření bylo
uskutečněno se souhlasem vrchní oddělení. Bylo připraveno celkem 80 anonymních
dotazníků a každý obsahoval 45 položek, u které dotazovaný vybíral pouze jednu
odpověď, pokud nebylo uvedeno jinak. Průměrný čas k vyplnění dotazníku činil cca 20
minut.
Ke konečnému zpracování dat bylo použito 67 dotazníků. Data byla
zpracována za použití programu Microsoft Excel 2013 a programu SW STATISTICA
CZ 12. Výsledky jsou uvedeny v tabelárních přehledech.
3.4 Charakteristika a popis zkoumaného vzorku
K průzkumnému šetření zabývající se problematikou „Kvalita života pacientů
s cévní mozkovou příhodou“ byli osloveni pacienti, kteří prodělali cévní mozkovou
příhodu a byli hospitalizováni na našem rehabilitačním oddělení.
3.5 Výsledky vlastního šetření a jejich interpretace
Tato kapitola se věnuje prezentaci výsledků dotazníkového šetření v tabelárních
přehledech. Tabelární přehledy uvádějí procentuální zastoupení zvolených odpovědí na
dané položky. Výsledky jsou uváděny v pořadí otázek dotazníku.
Tabulka 1: Pohlaví respondentů
n

%

Muž

34

50,75%

Žena

33

49,25%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky vyplývá, že celkový počet respondentů, jejichž odpovědi byly
hodnoceny, je 67. Z toho 50,75 % tvoří muži (n=34) a 49,25 % (n=33) tvoří ženy.
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Tabulka 2: Věk respondentů, ve kterém došlo k atace CMP
n

%

40- 50 let

6

8,95%

51- 60 let

7

10,45%

61- 70 let

28

41,79%

71- 80 let

22

32,84%

81 a více let

4

5,97%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky je patrný přehled o věkovém zastoupení respondentů. Pro
přehlednost byli respondenti rozděleni do pěti věkových skupin. Nejvíce respondentů
bylo ve věkové skupině 61- 70 let, která činí 41,79 % (n=28), následuje skupina 71- 80
let, která činí 32,84 % (n=22). Skupina věkového rozmezí 51- 60 let zaujímá 10,45 %
(n=7), věková skupina 40- 50 let tvoří 8,95 % (n=6). Nejméně bylo respondentů ve
věkové skupině 81 a více let, která činí 5,97 % (n=4).
Tabulka 3: Víte, o jaký typ CMP se jednalo? Pokud ano, uveďte.
n

%

Ano, hemoragická

3

4,48%

Ano, ischemická

20

29,85%

Ne

44

65,67%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky vyplývá, že více jak polovina respondentů, 65,67 % (n=44),
nevěděla, jaký typ cévní mozkové příhody prodělala. 29,85 % respondentů (n=20)
uvedlo, že ví, že prodělali ischemickou cévní mozkovou příhodu. Pouze 4,48 % (n=3)
uvedlo, že prodělalo hemoragickou cévní mozkovou příhodu.
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Tabulka 4: Chodíte do zaměstnání?
n

%

Ano

13

19,40%

Ne

54

80,60%

Celkem

67

100,00%

U uvedené tabulky je patrné, že 80,60 % respondentů (n=54) již do zaměstnání
nechodí. 19,40 % respondentů (n=13) jsou zaměstnáni.
Tabulka 5: Kouříte?
n

%

Ano

22

32,83%

Ne

37

55,22%

Příležitostně

4

5,97%

Chci přestat úplně

2

2,99%

Chci to omezit

2

2,99%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky číslo 5 je evidentní, že 55,22 % (n=37) respondentů uvedlo, že
nekouří. 32,83 % respondentů (n=22) uvedlo, že kouří. Odpověď „příležitostně“
označilo 5,9 7% (n=4) respondentů. 2,99 % (n=2) se rozhodlo, že chtějí přestat kouřit
úplně a 2,99 % (n=2) chce kouření alespoň omezit.
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Tabulka 6: Pijete alkohol?
n

%

Ano

10

14,93%

Ne

19

28,36%

Příležitostně

37

55,22%

Chci přestat úplně

1

1,49%

Chci to omezit

0

0,00%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky číslo 6 jsou evidentní následující odpovědi. Odpověď „příležitostně“
označilo nejvíce respondentů 55,22 % (n=37). 28,36 % (n=19) respondentů uvedlo, že
nepije alkohol, 14,93 % (n=10) pije alkohol. 1,49 % (n=1) je rozhodnuto přestat
s konzumací alkoholu a 0,00 % (n=0) nechce ani omezit konzumaci alkoholu.

Tabulka 7: Chodíte ke svému praktickému lékaři na pravidelné kontroly?
n

%

Ano

51

76,12%

Ne

16

23,88%

Chci chodit

0

0,00%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky je patrné, že 76,12 % (n=51) respondentů chodí na pravidelné
kontroly ke svému praktickému lékaři. 23, 88% (n=16) zahrnuje respondenty, kteří
nechodí na pravidelné kontroly ke svému lékaři. 0,00 % (n=0) označilo odpověď „chci
chodit“.
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Tabulka 8: Věděl/a jste Vy sám/sama již dříve nějaké informace o CMP?
n

%

Ano

22

32,84%

Ne

45

67,16%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky lze usuzovat, jaká je informovanost respondentů o CMP.
Z celkového počtu uvedlo 67,16 % (n=45) uvedlo, že nemělo žádné informace o
cévních mozkových příhodách, dokud je sama nepostihla. 32,84 % (n=22) respondentů
mělo nějaké informace o mozkových příhodách.

Tabulka 9: Poskytl Vám obvodní lékař informace o tomto onemocnění, především
o rizikových faktorech, které k tomuto onemocnění přispívají?
n

%

Ano

14

20,90%

Ne

53

79,10%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky je patrné, že většina dotazovaných 79,10 % (n=53)
respondentů neměla informace o rizikových faktorech CMP, které by jim mohl sdělit
jejich obvodní lékař. Zbylých 20,90 % (n=14) připadá na respondenty, kteří uvedli, že
byli informováni o rizikových faktorech CMP svým obvodním lékařem. Z uvedeného
zjištění lze poukázat na minimální pozornost, která je věnována rizikovým faktorům
cévních mozkových příhod.
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Tabulka 10: Léčil/a jste se před příhodou s některou z níže uvedených nemocí?
Možno zaškrtnout více variant.
n

%

Vysoký krevní tlak

43

43,88%

Migréna

0

0,00%

Onemocnění srdce

4

4,08%

Vysoká hodnota tuků v 19

19,39%

krvi
Cukrovka

21

21,43%

Ne

11

11,22%

Celkem

98

100,00%

Z tabulky číslo 10 je evidentní, s jakými nemocemi se léčili respondenti již před
atakou cévní mozkové příhody. Mohli označit více variant. Nejvíce byla označena
varianta „vysoký krevní tlak“, a to 43,88 % (n=43). Druhou nejčastější variantou byla
označena „cukrovka“ 21,43 % (n=21), odpověď „vysoká hodnota tuků v krvi“ označilo
19,39 % (n=19) respondentů. 4,08 % (n=4) připadlo na onemocnění srdce a 0,00 %
(n=0) připadlo na odpověď „migréna“. 11,22 % (n=11) dotazovaných se neléčilo
s žádnou nemocí.
Tabulka 11: Kdo rozpoznal v počátku onemocnění, že není něco v pořádku?
n

%

Já sám

31

46,27%

Okolí

36

53,73%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky vyčteme, že 53,73 % (n=36) dotazovaných uvedlo, že
počátek vzniku onemocnění rozpoznalo jejich okolí. 46,27 % (n=31) respondentů samo
zaznamenalo, že není něco v pořádku.
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Tabulka 12: Vyhledal/a jste okamžitě zdravotnickou pomoc?
n

%

Ano, já sám/sama

7

10,45%

Ano, moje okolí

44

65,67%

Ne

16

23,88%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky možno usuzovat, zda byla okamžitě vyhledána zdravotnická
pomoc. Okamžité pomoci tím, že ji přivolalo okolí, se dostalo 65,67 % (n=44)
respondentům, 10,45 % (n=7) dotazovaných vyhledalo zdravotnickou pomoc samo.
23,88 % (n=16) respondentů nevyhledalo okamžitou zdravotnickou pomoc.
Tabulka13: Jaké byly vaše počáteční příznaky onemocnění? Možno zaškrtnout
více variant.
n

%

Změna ve výrazu tváře

1

1,08%

Náhlá porucha řeči

24

25,80%

Omezená hybnost

28

30,11%

Náhlá ztráta hybnosti

14

15,05%

Změna v citlivosti části 10

10,75%

těla
Upadla/a,

přesně

si 11

11,83%

nepamatuji
Bolest hlavy

5

5,38%

Celkem

93

100,00%

Z uváděné tabulky je patrný přehled o nejčastějších příznacích, které se u
respondentů objevily. Respondenti měli možnost označit více variant. V sestupném
pořadí byly označeny varianty „omezená hybnost“ 30,11% (n=28), „náhlá porucha řeči“
25,80 % (n=24), „náhlá ztráta hybnosti“ 15,05 % (n=14), „upadl/a, přesně si
nepamatuji“ 11,83 % (n=11), „změna v citlivosti části těla“ 10,75 % (n=10), „bolest
hlavy“ 5,38 % (n=5), „změna ve výrazu tváře“ 1,08 % (n=1).
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Tabulka 14: Potřebujete pomoc od druhých osob při vykonávání denních činností?
n

%

Ano, ale málo

19

28,36%

Ano, hodně

18

26,87%

Ne

3

4,47%

Občas

27

40,30%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky je evidentní, jak respondenti vnímají potřebu pomoci od
druhých osob při vykonávání denních činností. 40,30 % (n=27) respondentů potřebuje
občas pomoc od druhých osob. 28,36 % (n=19) si myslí, že potřebuje pomoc, ale málo.
26,87 % (n=18) uvedlo, že potřebuje hodně pomáhat při denních činnostech. Pouze 4,47
% (n=3) označilo odpověď „ne“.
Tabulka 15: S jakými činnostmi potřebujete nejvíce pomoci? Možno zaškrtnout
více variant.
n

%

Příjem stravy

26

12,04%

Oblékání

46

21,30%

Koupání

33

15,27%

Osobní hygiena

18

8,33%

Použití WC

15

6,94%

Přesun z lůžka na židli

16

7,41%

Chůze po rovině

39

18,06%

Chůze po schodech

22

10,19%

Žádná

1

0,46%

Celkem

216

100,00%

Z tabulky číslo 15 lze usuzovat, jaké jsou činnosti, se kterými respondenti
potřebují pomoci. Nejvíce volenou odpovědí byla „oblékání“, která tvoří 21,30 %
(n=46), následuje odpověď „chůze po rovině“ 18,06 % (n=39). Varianta „koupání“ tvoří
15,27 % (n=33). Pomoc při příjmu stravy zaujímá 12,04 % (n=26), pomoc při chůzi po
schodech zaujímá 10,19 % (n=22). Přibližně stejně byly značeny odpovědi „osobní
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hygiena“ (n=18), „přesun z lůžka na židli“ 7,41 % (n=16) a „použití WC“ 6,94 %
(n=15). Jen 0,46 % (n=1) respondentů označilo variantu „žádná“.
Tabulka 16: Poskytl Vám lékař informace o možnostech zvládání následků CMP?
n

%

Ano

65

97,01%

Ne

2

2,99%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky je patrné, že 97,01 % (n=65) dotazovaných, bylo
informováno, jaké jsou možnosti zvládání následků po mozkové příhodě. Jen 2,99 %
(n=2) respondentům nebyly informace poskytnuty. Je tedy potěšujícím zjištěním, že
pacienti mají dostatečné informace o tom, jaké jsou další možnosti ve zvládání následků
jejich onemocnění a docílit tak větší nezávislosti pacienta na svém okolí.
Tabulka 17: Co nebo kdo Vám nejvíce pomáhá se zvládáním následků
onemocnění? Možno zaškrtnout více variant.
n

%

Rehabilitace

30

41,67%

Rodina

32

44,44%

Přátelé

4

5,56%

Moje záliby

1

1,39%

Sociální sdružení

5

6,94%

Celkem

72

100,00%

V tabulce číslo 17 si možno usuzovat, co si respondenti myslí, že jim pomáhá se
zvládáním následků. Měli možnost označit více variant. Nejčastěji byla označena
varianta „rodina“ 44,44 % (n=32) a varianta „rehabilitace“ 41,67 % (n=30). Varianta
„sociální sdružení“ zaujímá 6,94 % (n=5). Možnost „přátelé“ tvoří 5,56 % (n=4). Své
záliby jako pomoc při zvládání následků tvoří 1,39 % (n=1). Z uvedeného zjištění lze
poukázat, že rodina má významnou roli při uzdravování nemocného.
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Tabulka 18: Jaký vliv má Vaše onemocnění na Vaši rodinu a blízké?
n

%

Téměř žádný

6

8,95%

Malý

26

38,81%

Velký

33

49,25%

Zásadní

2

2,99%

Celkem

67

100,00%

V tabulce je zaznamenáno vyhodnocení vlivu respondentů na rodinu a jejich
blízké. 49,25 % (n=33), se přiklonilo k názoru, že onemocnění má velký vliv na jejich
rodinu a blízké. Naopak jako „malý“ označilo 38,81 % (n=26). Téměř žádný vliv
onemocnění zaznamenalo 8,95% (n=6) respondentů a zásadní vliv na rodinu
onemocnění pocítilo 2,99 % (n=2) dotazovaných.
Tabulka 19: Uvítal/a byste spolupráci s psychologem?
n

%

Ano

10

14,93%

Ne

30

44,77%

Nevím

27

40,30%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky lze říci, že 44,77 % (n=30) dotazovaných nepociťuje nutnost
vyhledat psychologickou pomoc. 14,93 % (n=10) dotazovaných by uvítalo spolupráci
s psychologem a 40,30 % (n=27) dotazovaných neví.

33

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů s cévní mozkovou příhodou

Tabulka 20: Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života?
n

%

Velmi špatná

0

0,00%

Špatná

17

25,37%

Ani špatná ani dobrá

29

43,29%

Dobrá

21

31,34%

Velmi dobrá

0

0,00%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky je patrné, že nejvíce volenou odpovědí je „ani špatná ani
dobrá“. Zvolilo ji 43,29 % (n=29) dotazovaných. Odpověď „velmi špatná“ a „velmi
dobrá“ nezvolil žádný z dotazovaných. Obě zaujímají 0,00 % (n=0). Kvalitu života jako
dobrou hodnotí 31,34 % (n=21). Naopak kvalitu života jako špatnou hodnotí 25,37 %
(n=17).
Tabulka 21: Jak jste spokojen/a se svým zdravím?
n

Celkem

Velmi nespokojen/a

0

0,00%

Nespokojen/a

25

37,31%

ani 22

32,84%

Spokojen/a

20

29,85%

Velmi spokojen/a

0

0,00%

Celkem

67

100,00%

Ani

spokojen/a

nespokojen/a

Z uvedené tabulky lze říci, že 37,31 % (n=25) respondentů je nespokojeno se
svým zdravím. Spokojených respondentů se svým zdravím čítá 29,85 % (n=20).
Neutrální odpověď „ani spokojen/a ani nespokojen/a“ zvolilo 32,84 % (n=22). „Velmi
nespokojen/a“ s odpovědí „velmi spokojen/a“ nezvolil nikdo 0,00 % (n= 0).
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Tabulka 22: Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete dělat?
n

%

Vůbec ne

22

32,84%

Trochu

26

38,81%

Středně

13

19,40%

Hodně

5

7,46%

Maximálně

1

1,49%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky číslo 22 se můžeme usuzovat, jak moc bolest brání respondentům
v tom, co potřebují dělat. „Trochu“ zvolilo 38,81 % (n=26), „vůbec ne“ zvolilo 32,84 %
(n=22). Střední hodnotu volilo 19,40 % (n=13). Odpověď „hodně“ označilo 7,46 %
(n=5) a „maximálně“ tvoří 1,49 % (n=1) z celkového počtu respondentů.
Tabulka 23: Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat
v každodenním životě?
n

%

Vůbec ne

4

5,97%

Trochu

15

22,39%

Středně

43

64,18%

Hodně

5

7,46%

Maximálně

0

0,00%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky je patrné, že pouze 5,97 % (n=4) nepociťuje potřebu lékařské péče pro
fungování v každodenním životě. Zbylých 94,03 % (n=96) potřebuje lékařskou péči
k fungování v každodenním životě, z čehož 22,39 % (n=15) označilo variantu „trochu“,
64,18 % (n=43) zvolilo variantu „středně“, 7,46 % (n=5) připadlo na odpověď „hodně“.
0,00 % (n=0) připadlo na odpověď „maximálně“.
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Tabulka 24: Jak moc Vás těší život?
n

%

Vůbec ne

0

0,00%

Trochu

13

19,40%

Středně

35

52,24%

Hodně

17

25,37%

Maximálně

2

2,99%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky je patrné, že všechny dotazované život těší. Variantu „vůbec
ne“ neoznačil nikdo, 0,00 % (n=0). Nejvíce byla zvolena odpověď „středně“ 52,24 %
(n=35). 19,40 % (n=13) respondentů těší život trochu, 25,37 % (n=17) těší život hodně.
2,99 % (n=2) těší život maximálně.
Tabulka 25: Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl?
n

%

Vůbec ne

0

0,00%

Trochu

15

22,39%

Středně

33

49,25%

Hodně

19

28,36%

Maximálně

0

0,00%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky číslo 25 lze usuzovat, zda život respondentů má smysl. Všichni
dotazovaní volí variantu, že jejich život smysl má. Liší se zvolenou intenzitou vnímání
smyslu jejich života. 49,25 % (n=33) zvolilo variantu „středně“, 28,36 % (n=19) zvolilo
variantu „hodně“ a možnost „trochu“ označilo 22,39 % (n=15). Odpověď „vůbec ne“ a
„maximálně“ nebyly označeny nikým, 0,00 % (n=0).
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Tabulka 26: Jak se dokážete soustředit?
n

%

Vůbec ne

0

0,00%

Trochu

15

22,39%

Středně

31

46,27%

Hodně

20

29,85%

Maximálně

1

1,49%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky je patrné, že 46,27 % (n=31) se dokáže středně soustředit. Hodně se
dokáže soustředit 29,85 % (n=20) respondentů, trochu se dokáže soustředit 22,39 %
(n=15). Varianta „vůbec ne“ nabyla označena, 0,00 % (n=0). Maximálně se soustředit
dokáže 1,49 % (n=1) respondentů.
Tabulka 27: Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě?
n

%

Vůbec ne

0

0,00%

Trochu

0

0,00%

Středně

36

53,73%

Hodně

31

46,27%

Maximálně

0

0,00%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky číslo 27 je evidentní, že 53,37 % (n=36) hodnotí pocit bezpečí ve
svém každodenním životě jako střední. 46,27 % (n=31) respondentů se cítí ve svém
každodenním životě hodně bezpečně. Varianty „vůbec ne“, „trochu“, „maximálně“
získaly 0,00 % (n=0).
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Tabulka 28: Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete?
n

%

Vůbec ne

0

0,00%

Trochu

0

0,00%

Středně

27

40,30%

Hodně

40

59,70%

Maximálně

0

0,00%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky je patrné, že 59,70 % (n=40) respondentů uvedlo, že považuje
prostředí, kde žijí za hodně zdravé. 40,30 % (n=27) respondentů jej považují za středně
zdravé. Varianta „vůbec ne“, „trochu“, „maximálně“ nebyla dotazovanými zvolena
vůbec, 0,00 % (n=0).
Tabulka 29: Máte dost energie pro každodenní život?
n

%

Vůbec ne

0

0,00%

Spíše ne

11

16,42%

Středně

29

43,28%

Většinou ano

27

40,30%

Zcela

0

0,00%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky je patrné, že 16,42 % (n=11) dotazovaných spíše nemá dost
energie pro každodenní život. 43,28 % respondentů (n=29) zvolilo variantu „středně“ a
40,30 % (n=27) uvedlo, že většinou mají dost energie. Odpověď „vůbec ne“ a „zcela“
nebyly respondenty označeny, 0,00 % (n=0).
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Tabulka 30: Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled?
n

%

Vůbec ne

0

0,00%

Spíše ne

1

1,50%

Středně

33

49,25%

Většinou ano

33

49,25%

Zcela

0

0,00%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky je evidentní, že 98,50 % (n=66) dotazovaných dokáže
akceptovat svůj tělesný vzhled. Varianty „středně“ a „většinou ano“ byly označeny
stejným počtem dotazovaných, to 49,25 % (n=33). Jen 1,50% (n=1) zvolilo variantu
„spíše ne“. Možnosti „vůbec ne“ a „zcela“ nebyly vybrány respondenty vůbec, obě 0,00
% (n=0).
Tabulka 31: Máte dost peněz k uspokojení svých potřeb?
n

%

Vůbec ne

0

0,00%

Spíše ne

11

16,42%

Středně

21

31,34%

Většinou ano

34

50,75%

Zcela

1

1,49%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky číslo 31 lze říci, že 50,75 % respondentů (n=34) má většinou dost
peněz k uspokojení svých potřeb, 31,34 % (n=21) uvedlo středně a 1,49 % (n=1) si
myslí, že zcela. 16,42 % dotazovaných (n=11) volilo variantu „spíše ne“. Odpověď
„vůbec ne“ zvolilo 0,00 % (n=0) respondentů.
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Tabulka 32: Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní
život?
n

%

Vůbec ne

0

0,00%

Spíše ne

2

2,99%

Středně

23

34,33%

Většinou ano

37

55,22%

Zcela

5

7,46%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky je patrné, že většina dotazovaných má přístup k informacím, které
potřebuje pro svůj každodenní život. Z toho variantu „zcela“ volilo 7,46 % (n=5),
variantu „většinou ano“ 55,22 % (n=37) a variantu „středně“ 34,33 % (n=23)
respondentů. Z dotazovaných uvedlo 2,99 % (n=2), že spíše nemají přístup
k informacím pro svůj každodenní život. Odpověď „vůbec ne“ zvolilo 0,00 % (n=0)
dotazovaných.
Tabulka 33: Máte možnost věnovat se svým zálibám?
n

%

Vůbec ne

1

1,49%

Spíše ne

32

47,76%

Středně

20

29,85%

Většinou ano

12

17,91%

Zcela

2

2,99%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky číslo 33 možno usuzovat, zda mají respondenti možnost věnovat se
svým zálibám. 47,76% (n=32) uvedlo, že spíše nemá tu možnost. Variantu „středně“
zvolilo 29,85 % (n=20) respondentů. Možnost „většinou ano“ zvolilo 17,91 % (n=12)
respondentů a možnost „zcela“ 2,99 % (n=2) respondentů. Z celkového počtu
respondentů je 1,49 % (n=1) přikloněno k variantě „vůbec ne“.
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Tabulka 34: Jak se dokážete pohybovat?
n

%

Velmi špatně

0

0,00%

Špatně

20

29,85%

Ani špatně ani dobře

26

38,81%

Dobře

21

31,34%

Velmi dobře

0

0,00%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky číslo 34 je evidentní vyjádření respondentů o jejich pohyblivosti.
Nejvíce respondentů zvolilo variantu „ani špatně ani dobře“, a to 38,81 % (n=26).
Dobře se dokáže pohybovat 31,34 % (n=21) dotazovaných. Naopak že se dokáží
pohybovat špatně, uvedlo 29,85 % (n=20) dotazovaných. N varianty „velmi špatně“ a
„velmi dobře“ připadá 0,00 % (n=0).
Tabulka 35: Jak jste spokojen/a se svým spánkem?
n

%

Velmi nespokojen/a

1

1,49%

Nespokojen/a

18

26,86%

Ani

spokojen/a

ani 8

11,94%

nespokojen/a
Spokojen/a

38

56,72%

Velmi spokojen/a

2

2,99%

Celkem

67

100,00%

Z uvedené tabulky je patrné, že 56,72 % (n=38) respondentů je spokojena se
svým spánkem a 2,99 % (n=2) je velmi spokojena se svým spánkem. Odpověď „ani
spokojen/a ani nespokojen/a“ uvedlo 11,94 % (n=8) dotazovaných. Nespokojených
respondentů se svým spánkem činí 26,86 % (n=18) dotazovaných a 1,49 % (n=1) je
velmi nespokojených se svým spánkem.
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Tabulka 36: Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní činnost?
n

%

Velmi nespokojen/a

0

0,00%

Nespokojen/a

20

29,85%

ani 33

49,25%

Spokojen/a

14

20,90%

Velmi spokojen/a

0

0,00%

Celkem

67

100,00%

Ani

spokojen/a

nespokojen/a

Z tabulky číslo 36 možno usuzovat o spokojenosti se schopností provádět
každodenní činnosti. Nejvíce respondentů 49,25 % (n=33) je ani spokojena ani
nespokojena. Druhou nejvíce značenou odpovědí byla „nespokojen/a“, a to 29,85 %
(n=20). Spokojených v této oblasti je 20,90 % (n=14) respondentů. Velmi nespokojeni
či velmi spokojeni nejsou žádní respondenti, 0,00 % (n=0).
Tabulka 37: Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem?
n

%

Velmi nespokojen/a

0

0,00%

Nespokojen/a

36

53,73%

ani 25

37,31%

Ani

spokojen/a

nespokojen/a
Spokojen/a

6

8,96%

Velmi spokojen/a

0

0,00%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky je patrné, že 53,73 % (n=36) dotazovaných je nespokojeno se svým
pracovním výkonem. Respondentů, kteří jsou spokojeni se svým pracovním výkonem je
8,96 % (n=6). Z celkového počtu respondentů je 37,31 % (n=25) ani spokojeno ani
nespokojeno. Odpověď „velmi nespokojen/a“ a „velmi spokojen/a“ nevybral nikdo
z respondentů, 0,00 % (n=0).
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Tabulka 38: Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou?
n

%

Velmi nespokojen/a

0

0,00%

Nespokojen/a

8

11,94%

Ani

spokojen/a

ani 37

55,22%

Spokojen/a

22

32,84%

Velmi spokojen/a

0

0,00%

Celkem

67

100,00%

nespokojen/a

Z tabulky číslo 38 lze říci, že 55,22 % (n=37)respondentů je ani spokojeno ani
nespokojeno se sebou samými. Spokojeno je 32,84 % respondentů (n=22) a
nespokojeno je 11,94 % (n=8) respondentů. Žádný z dotazovaných není velmi spokojen
či velmi nespokojen, 0,00 % (n=0).
Tabulka 39: Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy?
n

%

Velmi nespokojen/a

0

0,00%

Nespokojen/a

9

13,43%

Ani

spokojen/a

ani 10

14,93%

Spokojen/a

46

68,65%

Velmi spokojen/a

2

2,99%

Celkem

67

100,00%

nespokojen/a

Z uvedené tabulky je patrné, že 68,65 % (n=46) je spojeno se svými osobními
vztahy a 2,99 % (n=2) je dokonce velmi spokojeno. 13,43 % (n=9) dotazovaných
uvedlo, že je nespokojeno se svými osobními vztahy. Neutrální odpověď „ani
spokojen/a ani nespokojen/a vybralo 14,93 % dotazovaných (n=10). Velmi nespokojen
není žádný respondent, 0,00 % (n=0).
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Tabulka 40: Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem?
n

%

Velmi nespokojen/a

2

2,99%

Nespokojen/a

27

40,30%

ani 24

35,81%

Spokojen/a

14

20,90%

Velmi spokojen/a

0

0,00%

Celkem

67

100,00%

Ani

spokojen/a

nespokojen/a

Z tabulky je patrné, že nejčastější odpovědí respondentů v této otázce byla
„nespokojen/a“, a to 40,30 % (n=27). Další nejpočetnější odpovědí byla „ani spokojen/a
ani nespokojen/a“, 35,81 % (n=24). Spokojených z celkového počtu dotazovaných je
20,90 % (n=14). Velmi nespokojených je 2,99 % (n=2) dotazovaných. Odpověď „velmi
spokojen/a“ nebyla respondenty zvolena, 0,00 % (n=0).
Tabulka 41: Jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé?
n

%

Velmi nespokojen/a

0

0,00%

Nespokojen/a

7

10,45%

ani 7

10,45%

Ani

spokojen/a

nespokojen/a
Spokojen/a

48

71,64%

Velmi spokojen/a

5

7,46%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky je patrné, že 71,64 % (n=48) je spokojeno s podporou od svých přátel.
Velmi spokojeno je 7,46 % (n=5) respondentů. V této oblasti je nespokojeno 10,45 %
(n=7) respondentů. Ani spokojeno ani nespokojeno je 10,45 % respondentů (n=7).
Možnost „velmi nespokojeno“ nezvolil žádný z respondentů, 0,00 % (n=0).
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Tabulka 42: Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě, kde žijete?
n

%

Velmi nespokojen/a

0

0,00%

Nespokojen/a

2

2,99%

Ani

spokojen/a

ani 22

32,84%

Spokojen/a

40

59,70%

Velmi spokojen/a

3

4,47%

Celkem

67

100,00%

nespokojen/a

Z uvedené tabulky možno usuzovat, že 59,70 % dotazovaných (n=40) je
spokojeno s podmínkami v místě, kde žijí. 4,47 % (n=3) je velmi spokojeno s těmito
podmínkami. Neutrální odpověď „ani spokojen/a ani nespokojen/a“ zvolilo 32,84 %
(n=22) dotazovaných. Z celkového počtu respondentů je 2,99 % (n=2) nespokojených s
podmínkami v místě, kde žijí. Velmi nespokojeni nejsou žádní respondenti, 0,00 %
(n=0).
Tabulka 43: Jak jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče?
n

%

Velmi nespokojen/a

0

0,00%

Nespokojen/a

0

0,00%

Ani

spokojen/a

ani 9

13,43%

nespokojen/a
Spokojen/a

57

85,08%

Velmi spokojen/a

1

1,49%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky číslo 43 lze říci, že 85,05 % dotazovaných (n=57) je spokojeno
s dostupností zdravotní péče. Variantu „velmi spokojeno“ tvoří 1,49 % (n=1)
z celkového počtu dotazovaných. Možnost „ani spokojen/a ani nespokojen/a“ zvolilo
13,43 % (n=9) dotazovaných. Nespokojení či velmi nespokojení respondenti
s dostupností zdravotní péče nejsou, 0,00 % (n=0).
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Tabulka 44: Jak jste spokojen/a s dopravou?
n

%

Velmi nespokojen/a

0

0,00%

Nespokojen/a

0

0,00%

Ani

spokojen/a

ani 10

14,93%

Spokojen/a

48

71,64%

Velmi spokojen/a

9

13,43%

Celkem

67

100,00%

nespokojen/a

Z tabulky je patrné, že většina dotazovaných je spokojeno s dopravou. Z toho
71,64 % (n=48) je spokojeno a 13,43 % (n=9) je velmi spokojeno. Variantu „ani
spokojen/a ani nespokojen/a“ označilo 14,93 % (n=10) respondentů. Velmi nespokojen
nebo nespokojen není žádný z respondentů, 0,00 % (n=0).
Tabulka 45: Jak často prožíváte negativní pocity, jako je např. rozmrzelost,
beznaděj, úzkost nebo deprese?
n

%

Nikdy

1

1,49%

Někdy

32

47,76%

Středně

15

22,39%

Celkem často

17

25,37%

Neustále

2

2,99%

Celkem

67

100,00%

Z tabulky číslo 45 možno usuzovat, jak často dotazovaní trpí negativními pocity.
Variantu „nikdy“ označilo 1,49 % (n=1) respondentů. Někdy negativními pocity trpí
47,76 % (n=32) dotazovaných. Možnost „celkem často“ uvedlo 25,37 % respondentů
(n=17). 22, 39 % (n=15) uvádí, že trpí středně často negativními pocity. Neustále trpí
negativními pocity 2, 99% z celkového počtu dotazovaných (n=2).
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3.6 Diskuze
V této kapitole interpretuji výsledky svého šetření u pacientů s onemocněním
cévní mozková příhoda u vybraných položek, které považuji za zajímavé a přínosné
vzhledem k cílům mé bakalářské práce. Dále se zabývám rozborem jednotlivých
hypotéz.
Celkový počet mužů byl 34 a celkový počet žen byl 33. Z těchto hodnot nelze
posoudit, zda cévní mozková příhoda postihuje více muže, jak je uváděno
v publikacích. Průměrný věk respondentů činil 67,09 let. Mužům bylo v průměru 64,18
let a ženám 70,09 let.
Nejvíce respondentů (65,67 %) uvedlo, že neví, jaký typ cévní mozkové příhody
je postihl. V porovnání ischemické a hemoragické cévní mozkové příhody, byla
uvedena z 29,85 % ischemická cévní mozková příhoda a hemoragická cévní mozková
příhoda byla uvedena 4,48 % respondenty. Zde se můžeme přiklonit k názoru, že
ischemická cévní mozková příhoda je nejčastějším typem CMP, která postihuje naši
populaci.
Položka číslo 5, položka číslo 6 a položka číslo 7 byla zaměřena na oblast
zdravého životního stylu a to zda dotazování kouří a pijí alkohol. Nejvíce kuřáků bylo
mezi muži, ale potěšujícím zjištěním bylo, že jsou rozhodnuti přestat. Další zjištění
poukazuje, že více konzumentů alkoholu je také mezi muži. Většina respondentů
uvedla, že chodí na pravidelné kontroly ke svému lékaři, 76,12 % respondentů, což je
milé zjištění. Ze zjištěného je tedy možno usuzovat to, že ženy se méně vystavují
škodlivým vlivům kouření a alkoholu.
Položka číslo 8 byla zaměřena, jestli dotazovaní již měli nějaké informace o
cévních mozkových příhodách. Velká část respondentů odpověděla „ne“, 67,16 %. I
když je snaha, aby veřejnost byla informována o tomto onemocnění, jeví se tento fakt
stále za nedostačující.
Položka číslo 9 zjišťovala, zda respondentům byly poskytnuty informace o
tomto onemocnění ze strany obvodního lékaře, především o rizikových faktorech.
Bohužel většině respondentům tyto informace nebyly poskytnuty. Tímto se můžeme
přiklonit k názoru, uvedeného i v této práci, že i ze strany obvodních lékařů je laická
veřejnost nedostatečně informována o mozkových příhodách.
Počátečních příznaků onemocnění si všimlo více okolí respondentů, než
respondenti samotní. Také zásluhou okolí respondentů, jim byla okamžitě vyhledána
zdravotnická pomoc.
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Pouze 4,47 % dotazovaných odpovědělo, že nepotřebuje pomoc od svého okolí
při vykonávání denních činností. Většina nemocných zůstává i v minimální míře na
svém okolí závislá. Respondenti označili oblékání, koupání a chůzi po rovině za
činnost, se kterými potřebují nejvíce pomoci. Velmi kladně hodnotím výsledek, že
97,01 % respondentů uvedlo, že jim lékař poskytl informace, jaké mají možnosti ve
zvládání následků mozkové příhody. Není překvapující výsledek, kdy 44,44 %
dotazovaných uvedlo rodinu, která jim nejvíce pomáhá s vypořádáním se následků po
mozkové příhodě.
Položka číslo 20 až otázka číslo 45 byly zaměřeny na kvalitu života. Podle
získaných odpovědí je kvalita života respondenty hodnocena jako ani špatná ani dobrá a
více je přikloněno navzdory onemocnění k hodnocení kvality života jako dobrá (38,46
%). Kvalita života jako špatná byla hodnocena z 19,23 %. Ženy více vnímají svou
kvalitu života jako dobrou ve srovnání s muži, kteří ji vnímají jako špatnou.
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Pomocí tzv. chí kvadrátu a kontingenčních tabulek byly testovány stanovené
pracovní hypotézy a výsledkem určeno, zda je lze přijmout či nikoli.
Hypotéza č. 1: Lze předpokládat, že CMP postihne častěji muže, kteří jsou
zaměstnáni, než ženy, které chodí do zaměstnání.
Chodíte

do 2- rozměrná tabulka: Pozorované četnosti

zaměstnání?

Muži

Ženy

Řádkové součty

Ano

10

3

13

Řádková

76,92%

23,08%

Celková

14,93%

4,47%

19,40%

Ne

24

30

54

Řádková

44,44%

55,56%

Celková

35,83%

44,77%

80,60%

Celkem

34

33

67

Celková

50,75%

29,25%

100,00%

H0

Neexistuje statisticky významná závislost mezi pohlavím a zaměstnaností ve

výskytu CMP.
H1

Existuje statisticky významná závislost mezi pohlavím a zaměstnaností ve

výskytu CMP v tom smyslu, že zaměstnaní muži jsou více postiženi CMP než
zaměstnané ženy.

Statist.
Pearsonův chí-kv.

Pohlaví x Chodíte do zaměstnání
Chí-kvadr.

sv

p

4,421957

df=1

p=,03548

p= 0,03548 < 0,05
Lze přijmout alternativní hypotézu, tj. že na 5% hladině významnosti existuje
statisticky významná závislost mezi pohlavím a zaměstnaností ve výskytu CMP v tom
smyslu, že pracující muži jsou postiženi více CMP než pracující ženy.
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Hypotéza č. 2: Lze předpokládat, že muži by více uvítali spolupráci
s psychologem než ženy.
Uvítal/a

byste 2- rozměrná tabulka: Pozorované četnosti

spolupráci

Muži

Ženy

Řádkové součty

Ano

6

4

10

Řádková

17,65%

12,12%

Celková

8,96%

5,97%

14,93%

Ne

16

17

33

Řádková

47,06%

51,52%

Celková

23,88%

25,37%

49,25%

Nevím

12

12

24

Řádková

35,29%

36,36%

Celková

17,91%

17,91%

35,82%

Celkem

34

33

67

Celková

50,75%

49,25%

100,00%

s psychologem?

H0

Neexistuje statisticky významná závislost mezi pohlavím a uvítáním spolupráce

s psychologem.
H1

Existuje

statisticky

významná

závislost

mezi

pohlavím

a

spoluprací

s psychologem v tom smyslu, že muži by více uvítali spolupráci s psychologem než
ženy.

Statist.
Pearsonův chí-kv.

Pohlaví x Uvítal/a byste spolupráci s psychologem
Chí-kvadr.

sv

p

,4154702

df=2

p=,81242

p= 0,81242 > 0,05
Nelze přijmout alternativní hypotézu, že na 5% hladině významnosti existuje
statisticky významná závislost mezi pohlavím a uvítáním spolupráce s psychologem.

50

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů s cévní mozkovou příhodou

Hypotéza č. 3: Lze předpokládat, že respondenti, kteří již dříve věděli informace
o CMP, lépe rozpoznali příznaky v počátku onemocnění, než respondenti, kteří před tím
žádné informace o CMP neměli.
rozpoznal 2- rozměrná tabulka: Pozorované četnosti

Kdo

v počátku

Ano, věděli

Ne, nevěděli

Řádkové součty

Já sám

9

23

32

Řádková

40,91%

51,11%

Celková

13,43%

34,33%

47,76%

Okolí

13

22

35

Řádková

59,09%

48,89%

Celková

19,40%

32,84%

52,24%

Celkem

22

45

67

Celková

32,84%

67,16%

100,00%

onemocnění,
není

že
něco

v pořádku?

H0

Neexistuje statisticky významná závislost mezi informovaností o CMP a

včasným rozpoznáním příznaků postiženým.
H1

Existuje statisticky významná závislost mezi informovaností o CMP a včasným

rozpoznáním příznaků postiženým.
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Věděl/a jste Vy sám/sama již dříve nějaké informace o
CMP x Kdo rozpoznal v počátku onemocnění, že není
něco v pořádku

Pearsonův chí-kv.

Chí-kvadr.

sv

p

,6164024

df=1

p=,43239

p= 0,43239 > 0,05
Nelze přijmout alternativní hypotézu, že na 5% hladině významnosti existuje
statisticky významná závislost mezi již získanými informacemi o CMP a včasným
rozpoznáním příznaků postiženým.
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ZÁVĚR

Záměrem bakalářské práce bylo zjistit prostřednictvím dotazníkového šetření,
jaký vliv na kvalitu života má onemocnění cévní mozková příhoda, a také jaké je
povědomí laické veřejnosti o tomto onemocnění. Teoretická část byla zaměřena na
teoretické poznatky o cévních mozkových příhodách a poskytla tak čtenáři celkový
přehled o tomto onemocnění. Zároveň má čtenáře informovat o tom, že se jedná o
akutní onemocnění, které vyžaduje neprodleně zdravotnickou pomoc. V empirické části
je vyhodnoceno dotazníkové šetření v tabelárních přehledech, a zda bylo možné
přijmout či nikoli stanovené pracovní hypotézy.
Překvapivým zjištěním bylo, že i když cévní mozková příhoda má dalekosáhlé
následky v životě pacienta, které jej ve většině případů zanechávají závislým na
druhých, nevnímají svou kvalitu života jako špatnou, ale naopak dobrou. Nemilým
překvapením bylo, že velmi málo dotazových bylo před mozkovou příhodou
informováno o tomto onemocnění, a to ze stran i svého obvodního lékaře. Přitom
většina respondentů se léčila pro onemocnění, které je uváděno jako rizikový faktor pro
vznik cévních mozkových příhod.
Domnívám se, že stanovené cíle této práce byly splněny a výsledky šetření
poukazují na možná další řešení této problematiky.
Ke zlepšení situace této problematiky by přispělo informovat veřejnost o tomto
onemocnění i prostřednictvím médií. Obvodní lékaři by měli upozornit, pokud se
pacient již s něčím léčí, že to může být rizikový faktor pro vznik CMP a zahájit včas
prevenci. A především, aby si každý sám uvědomil, že tak jak se staráme o svá auta,
domy, je třeba starat se i o své zdraví, a i když nás nic zrovna nebolí, zajít na
preventivní prohlídku. Dožíváme se stále vyššího věku, tak ať může každý žít svůj život
na plno.
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SEZNAM ZKRATEK
%

relativní četnost

0

stupeň celsia

C

cca

cirka

CS

dokončený iktus

CT

počítačová tomografie

CMP

cévní mozková příhoda

ES

vyvíjející se iktus

FES

funkční elektrická stimulace

FIM

test funkční soběstačnosti

HA

alternativní hypotéza

H0

nulová hypotéza

hCMP

hemoragická cévní mozková příhoda

iCMP

ischemická cévní mozková příhoda

mm Hg

milimetr rtuťového sloupce

mg/kg

miligram na kilogram

n

absolutní četnost

MR

magnetická resonance

NSG

nasogastrická sonda

PEG

perkutánní endoskopická gastrostomie

PET

pozitronová emisní tomografie
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PMK

permanentní močový katetr

RIND

reverzibilní neurologický deficit

SAK

subarachnoidální krvácení

SEIQOL

Systém individuálního hodnocení kvality života

SF- 36

Medical Outcomes Study 36- Short Form

TEN

tromboembolická nemoc

TIA

přechodná ischemická ataka

TK

krevní tlak

tPA

tkáňový aktivátor plazminogenu

tzv.

takzvaný

UZ

ultrasonografie

WHO

World Health Organization

WHOQOL

World Health Organization Quality of Life

WHOQOL- BREF

World Health Organization Quality of Life- zkrácená verze

58

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů s cévní mozkovou příhodou

SEZNAM TABULEK

Tabulka 1: Pohlaví respondentů
Tabulka 2: Věk respondentů, ve kterém došlo k atace CMP
Tabulka 3: Víte, o jaký typ CMP se jednalo? Pokud ano, uveďte.
Tabulka 4: Chodíte do zaměstnání?
Tabulka 5: Kouříte?
Tabulka 6: Pijete alkohol?
Tabulka 7: Chodíte ke svému praktickému lékaři na pravidelné kontroly?
Tabulka 8: Věděl/a jste Vy sám/sama již dříve nějaké informace o CMP?
Tabulka 9: Poskytl Vám obvodní lékař informace o tomto onemocnění, především o
rizikových faktorech, které k tomuto onemocnění přispívají?
Tabulka 10: Léčil/a jste se před příhodou s některou z níže uvedených nemocí? Možno
zaškrtnout více variant.
Tabulka 11: Kdo rozpoznal v počátku onemocnění, že není něco v pořádku?
Tabulka 12: Vyhledal/a jste okamžitě zdravotnickou pomoc?
Tabulka13: Jaké byly vaše počáteční příznaky onemocnění? Možno zaškrtnout více
variant.
Tabulka 14: Potřebujete pomoc od druhých osob při vykonávání denních činností?
Tabulka 15: S jakými činnostmi potřebujete nejvíce pomoci? Možno zaškrtnout více
variant.
Tabulka 16: Poskytl Vám lékař informace o možnostech zvládání následků CMP?
Tabulka 17: Co nebo kdo Vám nejvíce pomáhá se zvládáním následků onemocnění?
Možno zaškrtnout více variant.
Tabulka 18: Jaký vliv má Vaše onemocnění na Vaši rodinu a blízké?
Tabulka 19: Uvítal/a byste spolupráci s psychologem?
Tabulka 20: Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života?
Tabulka 21: Jak jste spokojen/a se svým zdravím?
Tabulka 22: Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete dělat?
Tabulka 23: Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat
v každodenním životě?
Tabulka 24: Jak moc Vás těší život?
Tabulka 25: Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl?
Tabulka 26: Jak se dokážete soustředit?
59

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů s cévní mozkovou příhodou

Tabulka 27: Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě?
Tabulka 28: Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete?
Tabulka 29: Máte dost energie pro každodenní život?
Tabulka 30: Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled?
Tabulka 31: Máte dost peněz k uspokojení svých potřeb?
Tabulka 32: Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život?
Tabulka 33: Máte možnost věnovat se svým zálibám?
Tabulka 34: Jak se dokážete pohybovat?
Tabulka 35: Jak jste spokojen/a se svým spánkem?
Tabulka 36: Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní činnost?
Tabulka 37: Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem?
Tabulka 38: Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou?
Tabulka 39: Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy?
Tabulka 40: Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem?
Tabulka 41: Jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé?
Tabulka 42: Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě, kde žijete?
Tabulka 43: Jak jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče?
Tabulka 44: Jak jste spokojen/a s dopravou?
Tabulka 45: Jak často prožíváte negativní pocity, jako je např. rozmrzelost, beznaděj,
úzkost nebo deprese?

60

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů s cévní mozkovou příhodou

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1: Pohlaví respondentů
Obrázek 2: Věk respondentů
Obrázek 3: Víte, o jaký typ cévní mozkové příhody se jednalo?
Obrázek 4: Chodíte do zaměstnání?
Obrázek 5: Kouříte?
Obrázek 6: Pijete alkohol?
Obrázek 7: Chodíte ke svému praktickému lékaři na pravidelné kontroly?
Obrázek 8: Věděl/a jste Vy sám/sama již dříve nějaké informace o cévních mozkových
příhodách?
Obrázek 9: Poskytl Vám obvodní lékař informace o tomto onemocnění, především o
rizikových faktorech, které k tomuto onemocnění přispívají?
Obrázek 10: Léčil/a jste se před příhodou s některou níže uvedených nemocí? Možno
zaškrtnout více variant.
Obrázek 11: Kdo rozpoznal v počátku onemocnění, že není něco v pořádku?
Obrázek 12: Vyhledal/a jste okamžitě zdravotnickou pomoc?
Obrázek 13: Jaké byly Vaše počáteční příznaky onemocnění? Možno zaškrtnout více
variant.
Obrázek 14: Potřebujete pomoc od druhých osob při vykonávání denní denních
činností?
Obrázek 15: S jakými činnostmi potřebujete nejvíce pomoci? Možno zaškrtnout více
variant.
Obrázek 16: Poskytl Vám lékař informace o možnostech zvládání následků CMP?
Obrázek 17: Co nebo kdo Vám nejvíce pomáhá se zvládáním následků onemocnění?
Možno zaškrtnout více variant.
Obrázek 18: Jaký vliv ma Vaše onemocnění na Vaši rodinu a blízké?
Obrázek 19: Uvítal/a byste spolupráci s psychologem?
Obrázek 20: Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života?
Obrázek 21: Jak jste spokojen/a se svým zdravím?
Obrázek 22: Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete dělat?
Obrázek 23: Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v
každodenním životě?

61

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů s cévní mozkovou příhodou

Obrázek 24: Jak moc Vás těší život?
Obrázek 25: Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl?
Obrázek 26: Jak se dokážete soustředit?
Obrázek 27: Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě?
Obrázek 28: Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete?
Obrázek 29: Máte dost energie pro každodenní život?
Obrázek 30: Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled?
Obrázek 31: Máte dost peněz k uspokojování svých potřeb?
Obrázek 32: Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život?
Obrázek 33: Máte možnost věnovat se svým zálibám?
Obrázek 34: Jak se dokážete pohybovat?
Obrázek 35: Jak jste spokojen/a se svým spánkem?
Obrázek 36: Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní činnost?
Obrázek 37: Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem?
Obrázek 38: Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou?
Obrázek 39: Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy?
Obrázek 40: Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem?
Obrázek 41: Jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé?
Obrázek 42: Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě, kde žijete?
Obrázek 43: Jak jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče?
Obrázek 44: Jak jste spokojen/a s dopravou?
Obrázek 45: Jak často prožíváte negativní pocity, jako je např. rozmrzelost, beznaděj,
úzkost nebo deprese?

62

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů s cévní mozkovou příhodou

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1: Dotazník
Příloha č. 2: Povolení dotazníkového šetření
Příloha č. 3:Grafické znázornění (obrázky)

63

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů s cévní mozkovou příhodou

PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Dotazník
Vážená paní, vážený pane,
Jmenuji se Lenka Přikrylová a jsem studentkou 3. ročníku studijního oboru
Všeobecná sestra na 2. lékařské fakultě University Karlovy v Praze.
Touto cestou Vás prosím, o vyplnění anonymního dotazníku, který je součástí mé
bakalářské práce na téma Kvalita života pacientů s cévní mozkovou příhodou.
Veškeré informace získané anonymním dotazníkem budou využity pouze pro účely
mé bakalářské práce.
Dotazník obsahuje 45 otázek a jeho vyplnění trvá přibližně 20 minut. Pokud
nebude uvedeno jinak, zaškrtněte vždy jen jednu odpověď.
Děkuji Vám za spolupráci a Vámi poskytnuté informace.
1. Pohlaví:


Muž



Žena

2. Uveďte Váš věk v době, kdy došlo k atace CMP:

_________________
3. Víte, o jaký typ cévní mozkové příhody se jednalo? Pokud ano, uveďte prosím?


Ano, ________________



Ne

4. Chodíte do zaměstnání?


Ano



Ne
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5. Kouříte?


Ano



Ne



Příležitostně



Chci přestat úplně



Chci to omezit

6. Pijete alkohol?


Ano



Ne



Příležitostně



Chci přestat úplně



Chci to omezit

7. Chodíte ke svému praktickému lékaři na pravidelné kontroly?


Ano



Ne



Chci chodit

8. Věděl/a jste Vy sám/sama již dříve nějaké informace o cévních mozkových
příhodách?


Ano



Ne

9. Poskytl Vám obvodní lékař informace o tomto onemocnění, především o
rizikových faktorech, které k tomuto onemocnění přispívají?
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Ano



Ne

Kvalita života pacientů s cévní mozkovou příhodou

10. Léčil/a jste se před příhodou s některou z níže uvedených nemocí? Možno
zaškrtnout více variant.


Vysoký krevní tlak



Migréna



Onemocnění srdce



Vysoká hodnota tuků v krvi



Cukrovka



Ne

11. Kdo rozpoznal v počátku onemocnění, že není něco v pořádku?


Já sám



Okolí

12. Vyhledal/a jste okamžitě zdravotnickou pomoc?


Ano, já sám/sama



Ano, moje okolí



Ne

13. Jaké byly Vaše počáteční příznaky onemocnění? Možno zaškrtnout více
variant.


Změna ve výrazu tváře



Náhlá porucha řeči



Omezená hybnost
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Náhlá ztráta hybnosti



Změna v citlivosti části těla



Upadl/a, přesně si nepamatuji



Bolest hlavy
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14. Potřebujete pomoc od druhých osob při vykonávání denních činností?


Ano, ale málo



Ano, hodně



Ne



Občas

15. S jakými činnostmi potřebujete nejvíce pomoci? Možno zaškrtnout více
variant.


Příjem stravy



Oblékání



Koupání



Osobní hygiena



Použití WC



Přesun z lůžka na židli



Chůze po rovině



Chůze po schodech



Žádná

16. Poskytl Vám lékař informace o možnostech zvládání následků CMP?


Ano



Ne
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17. Co nebo kdo Vám nejvíce pomáhá se zvládáním následků onemocnění? Možno
zaškrtnout více variant.


Rehabilitace



Rodina



Přátelé



Moje záliby



Sociální sdružení

18. Jaký vliv má Vaše onemocnění na Vaši rodinu a blízké?


Téměř žádný



Malý



Velký



Zásadní

19. Uvítal/a byste spolupráci s psychologem?


Ano



Ne



Nevím

20. Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života?

1.

2.

3.

4.

Velmi špatná

Špatná

Ani špatná ani Dobrá

5.
Velmi dobrá

dobrá
21. Jak jste spokojen/a se svým zdravím?

1.

2.

3.

4.

5.

Velmi

Nespokojen/a

Ani

Spokojen/a

Velmi
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nespokojen/a

spokojen/a ani

spokojen/a

nespokojen/a
22. Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete dělat?

1.

2.

3.

4.

5.

Vůbec ne

Trochu

Středně

Hodně

Maximálně

23. Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v každodenním
životě?

1.

2.

3.

4.

5.

Vůbec ne

Trochu

Středně

Hodně

Maximálně

24. Jak moc Vás těší život?

1.

2.

3.

4.

5.

Vůbec ne

Trochu

Středně

Hodně

Maximálně

25. Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl?

1.

2.

3.

4.

5.

Vůbec ne

Trochu

Středně

Hodně

Maximálně

26. Jak se dokážete soustředit?

1.

2.

3.

4.

5.

Vůbec ne

Trochu

Středně

Hodně

Maximálně

27. Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě?

1.

2.

3.

4.

5.

Vůbec ne

Trochu

Středně

Hodně

Maximálně
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28. Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete?

1.

2.

3.

4.

5.

Vůbec ne

Trochu

Středně

Hodně

Maximálně

29. Máte dost energie pro každodenní život?

1.

2.

3.

4.

5.

Vůbec ne

Spíše ne

Středně

Většinou ano

Zcela

30. Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled?

1.

2.

3.

4.

5.

Vůbec ne

Spíše ne

Středně

Většinou ano

Zcela

31. Máte dost peněz k uspokojení svých potřeb?

1.

2.

3.

4.

5.

Vůbec ne

Spíše ne

Středně

Většinou ano

Zcela

32. Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život?

1.

2.

3.

4.

5.

Vůbec ne

Spíše ne

Středně

Většinou ano

Zcela

33. Máte možnost věnovat se svým zálibám?

1.

2.

3.

4.

5.

Vůbec ne

Spíše ne

Středně

Většinou ano

Zcela

34. Jak se dokážete pohybovat?
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1.

2.

3.

4.

Velmi špatně

Špatně

Ani špatně ani Dobře

5.
Velmi dobře

dobře
35. Jak jste spokojen/a se svým spánkem?

1.

2.

3.

4.

5.

Velmi

Nespokojen/a

Ani

Spokojen/a

Velmi

nespokojen/a

spokojena/a

spokojen/a

ani
nespokojen/a
36. Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní činnost?

1.

2.

3.

4.

5.

Velmi

Nespokojen/a

Ani

Spokojen/a

Velmi

nespokojen/a

spokojena/a

spokojen/a

ani
nespokojen/a

37. Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem?

1.

2.

3.

4.

5.

Velmi

Nespokojen/a

Ani

Spokojen/a

Velmi

nespokojen/a

spokojena/a

spokojen/a

ani
nespokojen/a
38. Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou?

1.

2.

3.

4.

5.

Velmi

Nespokojen/a

Ani

Spokojen/a

Velmi
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nespokojen/a

spokojena/a

spokojen/a

ani
nespokojen/a
39. Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy?

1.

2.

3.

4.

5.

Velmi

Nespokojen/a

Ani

Spokojen/a

Velmi

nespokojen/a

spokojena/a

spokojen/a

ani
nespokojen/a
40. Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem?

1.

2.

3.

4.

5.

Velmi

Nespokojen/a

Ani

Spokojen/a

Velmi

nespokojen/a

spokojena/a

spokojen/a

ani
nespokojen/a
41. Jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé?

1.

2.

3.

4.

5.

Velmi

Nespokojen/a

Ani

Spokojen/a

Velmi

nespokojen/a

spokojena/a

spokojen/a

ani
nespokojen/a
42. Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě, kde žijete?

1.

2.

3.

4.

5.

Velmi

Nespokojen/a

Ani

Spokojen/a

Velmi

nespokojen/a

spokojena/a
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ani
nespokojen/a
43. Jak jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče?

1.

2.

3.

4.

5.

Velmi

Nespokojen/a

Ani

Spokojen/a

Velmi

nespokojen/a

spokojena/a

spokojen/a

ani
nespokojen/a

44. Jak jste spokojen/a s dopravou?

1.

2.

3.

4.

5.

Velmi

Nespokojen/a

Ani

Spokojen/a

Velmi

nespokojen/a

spokojena/a

spokojen/a

ani
nespokojen/a
45. Jak často prožíváte negativní pocity, jako je např. rozmrzelost, beznaděj,
úzkost nebo deprese?

1.

2.

3.

4.

5.

Nikdy

Někdy

Středně

Celkem často

Neustále
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Příloha č. 2: Povolení dotazníkového šetření
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Příloha č. 3:Grafické znázornění (obrázky)

Obrázek 1: Pohlaví respondentů

34 (50,75%)

33 (49,28%)

Muž

Žena

Obrázek 2: Věk respondentů
4 (5,97%) 6 (8,95%)
7 (10,45%)
22 (32,84%)

28 (41,79%)

40- 50 let

51- 60 let

61- 70 let

75

71- 80 let

81 a více let
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Obrázek 3: Víte, o jaký typ cévní mozkové
příhody se jednalo?
3 (4,48%)
20 (29,85%)
44 (65,67%)

Ano, hemoragická

Ano, ischemická

Ne

Obrázek 4: Chodíte do zaměstnání?
13 (19,40%)

54 (80,60%)

Ano

Ne
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Obrázek 5: Kouříte?
2 (2,99%)
2 (2,99%)
4 (5,97%)
22 (32,83%)
37 (55,22%)

Ano

Ne

Příležitostně

Chci přestat úplně

Chci to omezit

Obrázek 6: Pijete alkohol?
1 (1,49%)
10 (14,93%)

37 (55,22%)

Ano

Ne

Příležitostně

19 (28,36%)

Chci přestat úplně
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Obrázek 7: Chodíte ke svému praktickému lékaři
na pravidelné kontroly?
16 (23,88%)

51 (76,12%)

Ano

Ne

Chci chodit

Obrázek 8: Věděl/a jste Vy sám/sama již dříve
nějaké informace o cévních mozkových
příhodách?

22 (32,84%)
45 (67,16%)

Ano

Ne
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Obrázek 9: Poskytl Vám obvodní lékař informace
o tomto onemocnění, především o rizikových
faktorech, které k tomuto onemocnění
přispívají?
14 (20,90%)
53 (79,10%)

Ano

Ne

Obrázek 10: Léčil/a jste se před příhodou s
některou níže uvedených nemocí? Možno
zaškrtnout více variant.
11 (11,22%)
21 (21,43%)

43 (43,88%)

19 (19,39%)
4 (4,08%)

Vysoký krevní tlak

Migréna

Onemocnění srdce
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Obrázek 11: Kdo rozpoznal v počátku
onemocnění, že není něco v pořádku?

31 (46,27%)

36 (53,73%)

Já sám

Okolí

Obrázek 12: Vyhledal/a jste okamžitě
zdravotnickou pomoc?
7 (10,45%)
16 (23,88%)

44 (65,67%)

Ano, já sám/sama

Ano, moje okolí
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Obrázek 13: Jaké byly Vaše počáteční příznaky
onemocnění? Možno zaškrtnout více variant.
11 (11,83%)

1 (1,08%)
5 (5,38%)
24 (25,80%)

10 (10,75%)

14 (15,05%)

28 (30,11%)

Změna ve výrazu tváře

Náhlá porucha řeči

Omezená hybnost

Náhlá ztáta hybnosti

Změna v citlivosi části těla

Upadl/a, přesně si nepamatuji

Bolest hlavy

Obrázek 14: Potřebujete pomoc od druhých
osob při vykonávání denní denních činností?

19 (28,36%)

27 (40,30%)

3 (4,47%)

Ano, ale málo

18 (26,84%)

Ano, hodně

81

Ne

Občas
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Obrázek 15: S jakými činnostmi potřebujete
nejvíce pomoci? Možno zaškrtnout více variant.
1 (0,46%)
39 (18,06%)

22 (10,19%) 26 (12,04%)
46 (21,30%)

16 (7,41%)

15 (6,94%)
18 (8,33%)

33 (15,27%)

Příjem stravy

Oblékání

Koupání

Osobní hygiena

Použití WC

Přesun z lůžka na židli

Chůze po rovině

Chůze po schodech

Žádná

Obrázek 16: Poskytl Vám lékař informace o
možnostech zvládání následků CMP?
2 (2,99%)

65 (97,01%)

Ano

Ne
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Obrázek 17: Co nebo kdo Vám nejvíce pomáhá
se zvládáním následků onemocnění? Možno
zaškrtnout více variant.
1 (1,39%)
5 (6,94%)

4 (5,56%)

30 (41,67%)
32 (44,44%)

Rehabilitace

Rodina

Přátelé

Moje záliby

Sociální sdružení

Obrázek 18: Jaký vliv ma Vaše onemocnění na
Vaši rodinu a blízké?
2 (2,99%)
6 (8,95%)

33 (49,25%)

Téměř žádný

26 (38,81%)

Malý
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Velký

Zásadní
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Obrázek 19: Uvítal/a byste spolupráci s
psychologem?
10 (14,93%)
27 (40,30%)
45%30 (44,77%)

Ano

Ne

Nevím

Obrázek 20: Jak byste hodnotil/a kvalitu svého
života?
17 (25,37%)

21 (31,34%)

29 (43,29%)

Velmi špatná

Špatná

Ani špatná ani dobrá
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Dobrá

Velmi dobrá
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Obrázek 21: Jak jste spokojen/a se svým
zdravím?
25 (37,31%)

20 (29,85%)
22 (32,84%)

Velmi nespokojen/a

Nespokojen/a

Ani spokojena/ ani nespokojen/a

Spokojen/a

Velmi spokojen/a

Obrázek 22: Do jaké míry Vám bolest brání v
tom, co potřebujete dělat?
1 (1,49%)
5 (7,46%)
22 (32,84%)

13 (19,40%)

26 (38,81%)

Vůbec ne

Trochu

Středně
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Hodně

Maximálně
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Obrázek 23: Jak moc potřebujete lékařskou péči,
abyste mohl/a fungovat v každodenním životě?
5 (7,46%)
4 (5,97%)
15 (22,39%)

43 (64,18%)

Vůbec ne

Trochu

Středně

Hodně

Maximálně

Obrázek 24: Jak moc Vás těší život?
2 (2,99%)
17 (25,37%)

13 (19,40%)

35 (52,24%)

Vůbec ne

Trochu

Středně

86

Hodně

Maximálně
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Obrázek 25: Nakolik se Vám zdá, že Váš život má
smysl?

19 (28,39%)

15 (22,39%)

33 (49,25%)

Vůbec ne

Trochu

Středně

Hodně

Maximálně

Obrázek 26: Jak se dokážete soustředit?
1 (1,49%)
15 (22,39%)

20 (29,85%)

31 (46,27%)

Vůbec ne

Trochu

Středně

87

Hodně

Maximálně

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů s cévní mozkovou příhodou

Obrázek 27: Jak bezpečně se cítíte ve svém
každodenním životě?

31 (46,27%)

Vůbec ne

Trochu

36 (53,73%)

Středně

Hodně

Maximálně

Obrázek 28: Jak zdravé je prostředí, ve kterém
žijete?

27 (40,30%)
40 (59,70%)

Vůbec, ne

Trochu

Středně

88

Hodně

Maximálně

Bakalářská práce

Kvalita života pacientů s cévní mozkovou příhodou

Obrázek 29: Máte dost energie pro každodenní
život?
11 (16,42%)
27 (40,30%)
29 (43,28%)

Vůbec ne

Spíše ne

Středně

Většinou ano

Zcela

Obrázek 30: Dokážete akceptovat svůj tělesný
vzhled?
1 (1,50%)

33 (49,25%)

Vůbec ne

Spíše ne

33 (49,25%)

Středně

89

Věršinou ano

Zcela
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Obrázek 31: Máte dost peněz k uspokojování
svých potřeb?
1 (1,49%)
11 (16,42%)
34 (50,75%)

Vůbec ne

Spíše ne

21 (31,34%)

Středně

Většinou ano

Zcela

Obrázek 32: Máte přístup k informacím, které
potřebujete pro svůj každodenní život?
5 (7,46%) 2 (2,99%)
23 (34,33%)
37 (55,22%)

Vůbec ne

Spíše ne

Středně

90

Většinou ano

Zcela
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Obrázek 33: Máte možnost věnovat se svým
zálibám?
2 (2,99%)
1 (1,49%)
12 (17,91%)
32 (47,76%)
20 (29,85%)

Vůbec ne

Spíše ne

Středně

Většinou ano

Zcela

Obrázek 34: Jak se dokážete pohybovat?

20 (29,85%)

21 (31,34%)

26 (38,81%)

Velmi špatně

Špatně

Ani špatně ani dobře
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Dobře

Velmi dobře
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Obrázek 35: Jak jste spokojen/a se svým
spánkem?
2 (2,99%)
1 (1,49%)
18 (26,86%)
38 (56,72%)

8 (11,94%)

Velmi nespokojen/a

Nespokojen/a

Ani spokojen/ ani nespokojen/a

Spokojen/a

Velmi spokojen/a

Obrázek 36: Jak jste spokojen/a se svou
schopností provádět každodenní činnost?
14 (20,90%)

20 (29,85%)

33 (49,25%)

Velmi nespokojen/a

Nespokojen/a

Ani spokojen/a ani nespokojen/a

Spokojen/a

velmi spokojen/a
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Obrázek 37: Jak jste spokojen/a se svým
pracovním výkonem?
6 (8,96%)
36 (53,73%)

25 (37,31%)

Velmi nespokojen/a

Nespokojen/a

Ani spokojen/a ani nespokojen/a

Spokojen/a

Velmi spokojen/a

Obrázek 38: Jak jste spokojen/a sám/sama se
sebou?
8 (11,94%)
22 (32,84%)
37 (55,22%)

Velmi nespokojen/a

Nespokojen/a

Ani spokojen/a ani nespokojen/a

Spokojen/a

Velmi spokojen/a
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Obrázek 39: Jak jste spokojen/a se svými
osobními vztahy?
2 (2,99%)
9 (13,43%)

10 (14,93%)

46 (68,65%)

Velmi nespokojen/a

Nespokojen/a

Ani spokojen/a ani nespokojen/a

Spokojen/a

Velmi spokojen/a

Obrázek 40: Jak jste spokojen/a se svým
sexuálním životem?
2 (2,99%)
14 (20,90%)
27 (40,30%)
24 (35,81%)

Velmi nespokojen/a

Nespokojen/a

Ani spokojen/ ani nespokojen/a

Spokojen/a

Velmi spokojen/a
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Obrázek 41: Jak jste spokojen/a s podporou,
kterou Vám poskytují přátelé?
5 (7,46%)

7 (10,45%)
7 (10,45%)

48 (71,64%)

Velmi nespokojen/a

Nespokojen/a

Ani spokojen/a ani nespokojen/a

Spokojen/a

Velmi spokojen/a

Obrázek 42: Jak jste spokojen/a s podmínkami v
místě, kde žijete?
3 (4,47%)
2 (2,99%)
22 (32,84%)

40 (29,70%)

Velmi nespokojen/a

Nespokojen/a

Ani spokojen/a ani nespokojen/a

Spokojen/a

Velmi spokojen/a
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Obrázek 43: Jak jste spokojen/a s dostupností
zdravotní péče?
1 (1,49%)
9 (13,43%)

57 (85,08%)

Velmi nespokojen/a

Nespokojen/a

Ani spokojen/a ani nespokojen/a

Spokojen/a

Velmi spokojen/a

Obrázek 44: Jak jste spokojen/a s dopravou?
9 (13,43%)

10 (14,93%)

48 (71,64%)

Velmi nespokojen/a

Nespokojen/a

Ani spokojen/a ani nespokojen/a

Spokojen/a

Velmi spokojen/a
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Obrázek 45: Jak často prožíváte negativní pocity,
jako je např. rozmrzelost, beznaděj, úzkost nebo
deprese?
2 (2,99%)
1 (1,49%)
17 (25,37%)
32 (47,76%)
15 (22,39%)

Nikdy

Někdy

Středně

Celkem často
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Neustále
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