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Úvod 

 

  Cílem mé bakalářské práce je celkové zaměření na rozbor případu pacienta s 

poškozením míchy. Úraz nebo nemoc, která způsobí takovéto tělesné postižení je 

vždy pro pacienta a jeho rodinu velmi těžká situace. Dochází k zásadním změnám 

fyzického i psychického stavu, k poruchám funkce nejen pohybového aparátu, ale 

postihuje člověka jako takového. 

  V klinické části práce popisuji teoretická východiska onemocnění, spadá sem 

epidemiologie onemocnění, patofyziologie, klinický průběh onemocnění, 

symptomatologie. Dalším předmětem, kterým se zabývám, jsou fyzikální a 

zobrazovací vyšetření, léčba a komplikace, na konci teoretické části se zaměřuji 

na prognózu. 

   Druhou část tvoří kazuistika 36 letého pacienta s poraněním míchy. Vycházím 

z lékařské anamnézy, ošetřovatelské anamnézy a poskytnutých informací. V 

případové studii se zabývám průběhem hospitalizace od příjmu po propuštění, 

edukací v době pobytu, dále se zaměřuji se na pacientovy problémy a poukazuji 

na nutnost spolupráce multidisciplinárního týmu. Tato péče je nezbytná pro to, 

aby se pacient mohl vrátit, alespoň z části, do rodiny, společenského života, do 

profese. Poukazuji také na koordinaci celého ošetřovatelského týmu, který 

vykonává činnosti přispívající k podpoře zdraví a uzdravení. Zaměřuje se na 

obnovení sebepéče, zmírnění následků úrazu a onemocnění. 

V konečné části kazuistiky není opomenuta edukace pacienta a rodiny před 

propuštěním, péče po propuštění, diskuse a závěr. 

Práci ukončuje seznam zkratek, seznam použité literatury a dalších zdrojů. 
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1. Teoretická východiska 

     1.1  Epidemiologie  onemocnění  -  Míšní léze:                                                                                                   

  Míšní léze představují závažná poranění se zdravotními a následně i 

společenskými problémy. Česká spondylochirurgická společnost uvádí ročně 

přibližně 250 - 300 úrazů s poraněním páteře a míchy. Průměrný věk pacientů s 

poraněním míchy je 33 let. Poranění míchy se rozdělují na traumatická a 

netraumatická . 

Traumatická poranění – dělení dle druhu úrazu: 

1. Pád 

2. Autonehody- motonehody 

3. Sport 

4. Skoky do vody 

5. Jiná trauma – v 5% i domácí násilí   

 Netraumatická onemocnění – cévní onemocnění a tumory.(www. Spinalcord.cz) 

                                                                                   

Mícha je nervová trubice uvnitř páteře, která navazuje na prodlouženou míchu v 

mozku a končí pod prvním bederním obratlem, kde se definitivně rozpadá na 

jednotlivé míšní nervy. Začíná na úrovni prvního krčního obratle – C1 a končí v 

místech druhého bederního obratle – L2. Z míchy vychází 31 párů míšních nervů, 

které inervují jednotlivé části těla( 8 cervikálních,12 torakálních, 5 lumbálních, 5 

sakrálních a 1 kokcygeální).  Nervy dávají podněty míše o tom, co člověk cítí. Ta 

je přenese do mozku a po zpracování je mozek přenese zpětně do míchy a  pomocí 

míšních nervů dále do svalů. Nervy na pravé polovině těla zajišťují pravou 

polovinu míchy a obráceně.   

Za léčbu poranění míchy se v České republice zasloužil Profesor MUDr. 

Vladimír Beneš Dr. Sc. Díky své stáži ve světoznámém centru Sira Ludwiga 

Guttmana v Anglii začal uplatňovat metody k prevenci komplikací a byl 

zaznamenán velký převrat v léčbě takto těžkého poranění. V roce 1999 vytvoření 

České spondylochirurgické společnosti, která měla za úkol vytvořit společné 

standardy tří oborů – chirurgie, ortopedie a neurochirurgie. Vznik 

spondylochirurgie ve spolupráci s neurochirurgií.(www.spine.cz) 

http://www.spine.cz/
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   V roce 2001 vznik sítě traumacenter a jejich spádových oblastí. Cílem těchto 

center a spondylochirurgických pracovišť je léčit úrazy páteře a míchy podle 

doporučených směrnic a nejmodernějších metod
 
(Wendsche a kol., 2009). 

     Každý pacient s poraněním míchy je zařazen do spinálního programu. 

Spinální program je síť pracovišť zajišťujících péči o spinální pacienty v 

různých časových obdobích po míšním poranění. 

  Pacient by měl být bezprostředně po výkonu přeložen na spinální jednotku. 

Bohužel je důvodné podezření, že tomu tak pokaždé není. Někdy se pacienti 

mylně překládají na spádová oddělené chirurgie nebo ortopedie. 

V letech 2002-2003 byla vytvořena síť spinálních jednotek dle regionu ( FN 

Motol, KN Liberec, FNsP Ostrava, ÚN Brno), v návaznosti na následnou 

komplexní rehabilitační péči. V České Republice jsou tři zařízení zabývající se 

komplexní rehabilitační péčí (spinální rehabilitační jednotky), a to Kladruby u 

Vlašimi, Hrabyně a Luže - Košumberk . Je zde velmi důležitá mezioborová 

spolupráce. Zakládá se převážně na rehabilitačních fyzioterapeutických metodách, 

které jsou nejen na neurofyziologickém podkladě. Velice nutná je i zpětná 

kontrola. 1990- založení Svazu paraplegiků. Cílem je hájení práv lidí ochrnutých 

po poškození míchy. V roce 1994  Svaz paraplegiků s pomocí pana Zdeňka 

Svěráka otevřel Centrum informací a pomoci  - Paraple. Tento svaz + Centrum 

Paraple sídlí v budově bývalých jeslí v Praze 10. Roku 1995  Svaz paraplegiků - 

Centrum Paraple začíná vydávat publikace, VHS (později DVD) pro osoby s 

poškozením páteře a míchy a jejich blízké. 2007 - Paraplegiologické fórum se 

osamostatnilo od Svazu paraplegiků a pod Českou lékařskou společností JEP 

(Jana Evangelisty Purkyně) vznikla nová odborná společnost - Česká společnost 

pro míšní léze (CZEPA).    Jako hlavní bod nového zřízení bylo vypracování 

diagnostických a terapeutických metod pro léčbu úrazových a neúrazových 

onemocnění páteře a míchy. Historie centra Paraple [online]. Centrum Paraple,  

[online] 
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1.2   Patofyziologie 

 

   V patofyziologii je důležité, že se výsledný obraz míšního poškození se skládá 

ze dvou složek: 1. primární poškození, 2. další změny vznikající v časovém 

odstupu, které jsou pak příčinou konečného morfologického obrazu. 

 V poslední době je ustálen názor, že nejcharakterističtějším obdobím jsou první 

čtyři hodiny po úraze. To se týká i cévního zásobení šedé hmoty. Vývoj 

patofyziologie se odráží i v historii farmakoterapie míšního poškození. Dnešní 

doba vychází ze studie NASCIS II study (1990) a NASCIS III study (National 

Acute Spinal Cord Injury Study,1996)  , jejímž cílem bylo zabránit co nejdříve po 

úraze druhotnému enzymaticko-biochemickému poškození míchy v oblasti 

bezprostředně sousedící s úsekem poškozené míchy.                                 

    Jak je  známé, tak u pacientů s poraněním páteře je 15-20% nějakým způsobem 

poškozena mícha. Poškození míchy může být částečné nebo úplné. 

Následky poranění míchy jsou závislé na typu poškozených drah. 

Poškození motorických drah má za následek poruchy hybnosti. 

Poškození senzitivních drah - omezení nebo ztráta citlivosti (dotek, teplota, 

bolest).                                                                                    

   U poruchy hlubokého čití je špatné vnímání pohybu, polohy a vibrací. 

   Pokud dojde k omezení sympatiku a parasympatiku v nervovém systému má to 

za následek  poruchy vyprazdňování ve směru retence, nebo inkontinence moči i 

stolice. (Dawodu, St.,  2001). 
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    Při míšní lézi nad C4 pacient není schopen spontánního dýchání, musí být 

napojen na umělou plicní ventilaci. Je ochrnut hlavní dýchací sval  - bránice. 

Tento stav nazýváme  pentaplegie. 

   Postižení horních a dolních končetin i trupu se při úplné ztrátě hybnosti nazývá 

tetraplegie. Částečná ztráta hybnosti je tetraparéza. Postižení je nad hrudním 

úsekem Th2. 

      U postížení trupu a dolních končetin, pokud jsou horní konečetiny citlivé 

hovoříme o paraplegii, nebo paraparéze. Postižení je v  oblasti pod Th2. 

(Dawodu, St.,  2001).       
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1.2.1   Symptomatologie 

   Klinický obraz a symptomy se odvíjí podle anatomického hlediska a od 

druhu poranění nebo onemocnění: 

                

 

       Uzavřená krytá poranění míchy 

   Comoce – otřes míchy -  po klinické stránce se jedná o krátkodobé plně 

návratné postižení senzitivních, motorických a sfinkterových funkcí; příznaky 

funkční léze míšní odezní do několika minut. 

   Contuze – zhmoždění míchy – způsobené větším násilím, často následek 

poranění obratle zanechávající trvalé strukturální změny na míše. V klinickém 

obraze nacházíme příznaky trvalé míšní léze od nejlehčího stupně až po 

transverzální lézi míšní. Těsně po úrazu vzniká míšní šok. 

   Comprese – epidurální a subdurální hematom, vzniká často po traumatické 

ruptuře při cévních patologiích v páteřním kanálu, nebo následkem poranění 

obratle. Může však nastat i úplná úprava. 

   Smykové, švihové poranění krční páteře (whip-lash injury) – rychlý pohyb 

dopředu a dozadu krční páteře, např. při nárazu v autě – může způsobit distorzi 

nebo luxaci kloubů páteře, poranění cév (poruchy vidění) a současně i míchy; v 

klinickém obraze dominuje silná bolest hlavy a šíje, parestézie, nauzea, závratě a 

někdy i lehká porucha vědomí (somnolence). 

(zachranarivlockari.wz.cz/download/25_por_patere.pdf) 

 

      Otevřená poranění míchy 

Tvoří asi 10 % všech poranění míchy – nejčastěji jde o válečné nebo kriminální 

poranění. Civilní poranění jsou většinou způsobena pomalu letícími střelami  

oproti válečným poraněním, která jsou způsobena rychle letícími střelami. Ve 

většině případů jsou spojena s poraněním sousedních orgánů, nejčastěji dutiny 

hrudní nebo břišní (zachranarivlockari.wz.cz/download/25_por_patere.pdf). 

    

 

                         



- 7 - 

 

      Spinální šok 

Ztráta neurologické funkce pod míšní lézí. Vznikne ihned po úrazu při 

kompletním poranění míchy. Je provázen areflexií, ztrátou citlivosti, chabou 

parézou, chabým měchýřem s retencí moče, chabým análním svěračem. 

Doprovodné jsou bradykardie a hypotenze způsobené vyřazením sympatických 

drah(zachranarivlockari.wz.cz/download/25_por_patere.pdf), 

(http://public.fnol.cz/www/urgent/konference%202006/ODUM3/L4_1.pdf) 

 

1.2.2 Klinická a zobrazovací vyšetření 

 

1.) Anamnéza – většinou bývá pacient v bezvědomí. Zjišťujeme svědky v místě 

úrazu, okolnosti úrazu. Zajistí se životní funkce. Pokud je pacient při vědomí 

zjistíme potíže pacienta.  Sledujeme bolest, její lokalizaci, kam vede. Hybnost a 

citlivost končetin. Funkčnost svěračů. 

2.) Objektivní vyšetření – co nejrychlejší transport do nejbližšího traumacentra  - 

celotělové CT. Následuje všeobecné a neurologické vyšetření. Při komatu je nutné 

zjistit stav vědomí pomocí Glasgow coma scale (GCS). Následuje neurologie, 

pomocí tohoto vyšetření se stanoví výška eventuálního postižení a úplnost nebo 

neúplnost porušení míchy. Citlivost se vyšetřuje postupně od hlavy, přes krk, 

hrudník, horní končetiny po dolní končetiny. Důležitými body pro určení citlivosti 

jsou – bradavky (Th4), mečovitý výběžek hrudní kosti (Th7), oblast nad pupkem 

(Th10) a Th12 pro spodní část trupu a třísla. S 2,3 a 4 pro perineum a perianální 

oblast. 

   Zachování čití v perianální oblasti je známkou, že míšní poranení není 

kompletní. 

    Vyšetření musí být systematické od zhora dolů. Nesmíme zapomenout na 

vyšetření svalové síly v jednotlivých segmentech. Může se v čase měnit ).  Při 

vyšetřování se končí perianální oblastí. Vyšetření v této oblasti je velice důležité 

pro určení prognózy míšního poranění. Pro poranění míchy se používá od roku 

2000 klasifikace ASIA score. 

Při neúrazovém postižení se vše doplňuje, při zánětu, lumbální punkcí, eventuálně 

spinální angiografií.(Kočiš, Wendsche et al., 2012 
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 3. Zobrazovací metody – spinální CT od C2  k Th 2 – 4 při podezření na 

poranění krční páteře 

                              -  celotělové spinální CT, kde se zobrazuje hrudník, břicho a 

pánev 

                              - magnetická rezonance, eventuálně MRIAg (angio – 

magnetická rezonance), ta je indikována u pacientů s negativním CT nálezem a 

pozitivním neurologickým nálezem.(Kočiš, Wendsche et al., 2012, ) 

 

  1.2.3   Průběh péče při poranění míchy a léčba 

       Průběh péče se dělí do třech fází: 

         Akutní fáze – provádí se operativní stabilizace páteře (ošetření), ošetření 

dalších poranění, péče na ARO, prevence komplikací začíná vznikat ucelená péče 

(diagnosticko-terapeuticko-rehabilitační plán) 

 

       Druhá část akutní fáze – péče o pacienta na spinálních jednotkách. 

Pokračuje péče, stabilizuje se postupně vnitřní prostředí, odeznívá míšní šok, 

začínají se vyskytovat spasmy. Začátek samovolného vyprazdňování močového 

měchýře. V tuto dobu je jíž páteř stabilizována – ucelená péče se rozšiřuje na 

fyzioterapeuty, ergoterapeuty, sociální péči a psychologickou péči. Stále je kladen 

velký důraz na prevenci komplikací. 

 

      Postakutní  – pacient bývá předán do péče spinálních rehabilitačních jednotek. 

Zde se pacienti učí znovu začlenit do rodinného a pracovního života. Dovybavují 

se rehabilitačními a kompenzačními pomůckami. Zajišťuje se zde intenzivní 

rehabilitační péče – fyzioterapie, nácvik sebeobslužných čiností – ergoterapie. 

Pacienti se zde též učí jak mají zprávně sedět na vozíku a manipulaci s ním. 

              

         Opakovaná hospitalizace – opravné operační zásahy na spondylochirurgii , 

řešení komplikací (plastika sakrálních dekubitů) na spinálních jednotkách, 

opakované rehabilitační a kondiční pobyty v rehabilitačních ústavech. 
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      Léčba  -  První pomoc 

  Pokud se setkáme s úrazem například - skok do neznámé vody, autonehoda 

v autě, na motocyklu, na kole, tak vždy předpokládáme poranění páteře a míchy. S 

pacientem co nejméně manipulujeme, zvláště pokud je člověk v bezvědomí. Vše 

začíná již v místě vzniku úrazu. Každému člověku musíme dát první pomoc. 

Dělíme ji na laickou a odbornou.  Laická pomoc spočívá v zavolání rychlé 

záchranné pomoci, imobilizaci páteře a dle stavu pacienta, zajištění dýchacích cest 

a dýchání. Další péči přebírají zdravotníci. Ta je zaměřena na udržení 

cirkulujícího oběhu zajištěním žíly s infuzní terapií. Pokud je viditelná porucha 

hybnosti, je indikováno podání Solu Medrolu 30mg/kg hmotnosti pomalu i.v. 

nebo ve F1/1 100ml do 15 minut. Následuje co nejrychlejší transport do  

nemocnice. Krční páteř se fixuje límcem Philadelphia, hrudní a bederní se fixuje 

ve speciálním lůžku. 

  Následná léčba: 

  Při traumatu páteře s poraněním míchy se většinou dodržuje určitý léčebný 

medikamentózní postup. Při akutní léčbě se používá: 

1. Antiedematózní léčba  podáním Solu – Medrolu a Manitolu 20% 

2. Prevence tromb – embolické nemoci (TEN) : Clexane, Fraxiparine, 

množství je závislé na váze pacienta. 

3. Podání Trentalu, Pentilinů  pro zlepšení průtoku krve. 

4. AntiH blokátory – Ranital i.v. - pro snížení tvorby žaludečních kyselin. 

5. Celaskon 2g – jako antioxydant. 

6. Erevit 300mg i.m – vitamín E  při ztrátě svalové síly z nečinnosti. 

7. Analgetika dle zvyku oddělení 

   Kontrola a úprava krevního tlaku – Dopamin, při bradykardii Atropin). (Vaverka, 

www.cls.cz) 

 O2 + eventuální odsávání – prevence hypoxie, nebezpečí sekundárního 

postižemní míchy. Léze nad C4/5 – umělá plicní ventilace – ochrnut nervus 

phrénicus. Léze pod C 5/6 – ochrnutí mezižeberních a břišních svalů – potíže s 

dýcháním – pokles dechových objemů o 60% a vitální kapacity plic. 
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  Nasogastrická sonda pro zajištění výživy, ponechá se dokud neodezní 

paralytický ileus. Při dlouhodobé paralýze je možné provést perkutánní 

endoskopickou gastrostomii(PEG 

    Vyprazdňování: derivace moče je řešena -  permanentním močovým katetrem, 

později eventuálně epicystostomií, nebo nácvik čisté intermitentní 

autokatetrizace(ČIAK). Defekace – pomocí speciálně, v lékárně, vyráběných 

čípků, nálevama nebo mikroklyzmatem  v rozmezí 2 až 3 dnů. 

   Dále nesmíme zapomínat, že úraz míchy má i pozdní poúrazové stádium, které 

obsahuje další specifické problémy. Je to například spasticita, neuropatická bolest, 

změny kapacity močového měchýře, dekubity, paraartikulární kalcifikace. 

(Tyrlíková, 2009, ) 

 

         1.2.4  Komplikace 

 

   Spinální pacient má svá specifika. Bohužel informovanost o takových 

pacientech není taková jakou bychom si přáli mít. Pokud je pacient ještě 

hospitalizován, personál se aktivně snaží předcházet možným komplikacím. Ať je 

to prevence dekubitů, uroinfekce přes tromboembolickou nemoc a podobně. Často 

se setkáváme s komplikacemi u pacientů v domácí péči, kteří nedodržují režim a 

rady lékařů. 

 Komplikace mohou pacienta postihnout v několika systémech : 

 

            Kardiovaskulární systém 

• Ortostatická hypotenze - snížení systolického tlaku při vertikalizaci 

nejméně o 20 mm Hg. Většinou u pacientů v akutní a subakutní fázi. Není 

vyloučeno že by se mohla objevit i u pacientů z delší dobou po úraze (nemoc, 

operace, delší doba upoutání na lůžko). Vertikalizace musí být postupná s 

bandážemi dolních končetin nebo použití kompresních punčoch. 

• Tromboembolická nemoc (TEN) 

• Autonomní dysreflexie – poruchy sympato-parasympatické kontroly u 

pacientů s lézí nad Th6 a víše. Příznaky hypertenze a následné vazodilatace. 

Pacient má prudkou pulzující bolest hlavy, zarudnutí a pocení v obličeji, na 
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krku a na ramenou. Piloerekce někdy zastřené vidění a úzkost. Nejčastější 

příčina je ucpání močového katétru nebo nevyprázdnění. První pomoc – 

posadit pacienta, pokud najdeme a odstraníme příčinu, tlak by se měl v krátké 

době srovnat. Při nenalezení příčiny je možno podat krátkodobá 

antihypertenziva. Tento stav musí být urgentně řešen, mohlo by dojít ke 

komplikacím jako u hypertenzní špičky 

• Ischemická choroba srdeční (ICHS) – prevence je hlavně v zaměření se na 

zvýšení pohybu, redukce hmotnosti, odvykání se kouření, úprava hladiny tuků 

v 

krvi, kontrola tlaku. Pokud je již ICHS rozvinuta léčba se nelišší od běžné 

populace. „ Nesmíme opomenout indikace a kontraindikace při podávání 

sildenafilu v terapii erektilní dysfunkce“( Kříž, Hyšperská, 2009, s. 137 - 142). 

    

           Zažívací  trakt 

• Gastroezofageální reflux + gastroduodenální vředová choroba. Vyskytuje 

se spíše v akutní fázi. Pozdější doba u tetraplegiků. Pacienti nejsou schopni 

přesně určit bolest a příznaky. Diagnostika je zhoršená díky vysoké míšní lézi. 

• Neurogenní střevo – dysfunkce střev, projevuje se zácpou nebo 

inkontinencí. Při úpravě stolice můžeme použít rektální stimulantia, 

mikroklyzmata nebo v nejhorším případě digitálním vybavením stolice. 

• Obezita – Snížení pohybové aktivity, energetického výdeje. Dochází ke 

změnám metabolismu živin, převážně tuků. Proto je nutné dbát o pravidelný 

pohybový režim a většinou trvalé dietní opatření. Pravidelné kontroly 

myoglobinu, bílkovin a vitaminu D, většinou jsou snížené (Kříž, Hyšperská, 

2009). 

  

            Urogenitální systém 

 V chronické fázi může dojít k uroinfekcím, urolithiáze, ojediněle k selhání          

ledvin. 

         .    Uroinfekce – u neurogenního močového měchýře je téměř pokaždé nález 

v moči. Jedná se většinou o kolonizaci bakteriemi. Při potížích pacienta se lékař  

rozhoduje, zda nasadit antibiotickou léčbu. Rozhodnutí je závislé na výsledku 
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moče, krve a klinickém stavu pacienta. Tito pacienti bývají často rezistentní na 

běžně používaná antibiotika (ATB), proto je nutné zvolit velmi širokospektrá   

ATB . Bohužel, i v některých případech, se infekce močových cest může 

rozvinout v septický stav. 

       .    Urolithiáza – u pacientů s dlouhodobě zavedeným permanentním 

močovým katetrem(PMK) nebo epicystostomií (EPI), s opakovanými uroinfekty. 

Léčba medikamentózní, dietní nebo chirurgická. 

       .    Renální insuficience – na podkladě opakovaných pyelonefritíd nebo 

hydronefróze při vezikouretrálním refluxu. Pacient musí pravidelně docházet na 

urologické vyšetření, sonografii ledvin po 6 měsících. Spadá sem i 1x za 12 

měsíců  urodynamické vyšetření močového měchýře ( Kříž, Hyšperská, 2009). 

 

           

    Muskuloskeletární systém 

        .    Osteoporóza – má za následek zlomeniny nejčastěji dlouhých kostí 

dolních končetin. Přetěžování a degenerativní onemocnění, ve většině případů 

poškození ramenních kloubů, u tetraplegiků díky svalové ochablosti. Dále 

poškození loketních kloubů, u aktivních vozíčkářů vznikají záněty flexorů a 

extenzorů horních končetin. Zde je nutné zahájení správné léčby, aby zánět 

nepřešel do chronického stádia. 

 

           Dýchací systém 

         .    Bronchopneumonie – u těchto pacientů hrozí větší riziko tohoto 

onemocnění, z důvodu menší citlivosti na chlad. Rychleji se nachladí. Tetraplegici 

jsou v ještě větším riziku, neboť používají k dýchání pouze bránici. 

         

            Kůže 

          .   Dekubity – nejrozšířenější komplikace: akutní fáze – špatná 

ošetřovatelská péče. Chronická fáze – většinou si je zaviní sám pacient. Léčba je u 

takovýchto pacientů, z důvodu snížení citlivosti a zhoršeného prokrvení, 

dlouhodobá a problematická. Často pacienti končí na plastických operacích. 

           .    Popáleniny a omrzliny – často popáleniny od topení, krbů, horkých jídel 
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a nápojů vložených v klíně, za zády, vedle stehen na vozíku. Omrzliny – 

nedostatečné oblečení a obuv. Pacienti necítí, že je jim zima (Kříž, Hyšperská, 

2009). 

      

        Nervový systém 

         .    Míšní spasticita -  neovlivnitelné nekoordinované pohyby, podobající se 

křečím. Tonické napínací reflexy závislé na rychlosti pasivního protažení. 

Nastupuje po odeznění míšního šoku. 

   

       Spasticita : známe 2 typy  spastického  syndromu – cerebrální a spinální. 

    

   Cerebrální – dochází ke ztrátě vlivu mozkové kůry na kmenové inhibiční 

struktury. 

 Spinální – chybí inhibiční vliv kmenových retikulárních struktur na tonický 

napínací reflex. „ Převažuje flekční postavení v kloubech na horních končetinách 

a extenční postavení dolních končetin“ (Štětkářová,  2009, s. 148 – 152). Pro 

kvalifikaci spasticity se používá škála podle Ashwortha(1964), nebo 

modifikovaná tabulka podle Bohammon a Smith(1986) 

 

       Léčbu spasticity dělíme do 3 skupin: 

1. rehabilitační 

2. medikamentózní 

3. chirurgickou 

 

      Rehabilitační – polohování, pasivní cvičení, použití protetických pomůcek, 

elektrostimulace, teplo, chlad. Je zde nutné spojení s vyrovnanou svalovou 

aktivitou. K tomu se používá senzomotorická stimulace, techniky reflexní 

lokomoce, pohyb ve vodě apod. 

      

     Medikamentózní –  Prvním lékem volby je  Baclofen. Má však i nežádoucí 

účinky jako je ospalost, při vysokých dávkách může způsobit hypotenzi a srdeční 

problémy. V některých případech se nasazuje v kombinaci s Gabapentinem 
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(100mg, 300mg), nebo pregabalinem (Lyrika 75mg, ev. 150mg) cps per os. Dále 

se  pak využívá Sirdalud 2mg nebo 4mg tbl a Rivotril 0,5 nebo 2mg tbl per os. 

Další možností této léčby je aplikace botulotoxinu i.m. Ten je však vhodný pouze 

pro spasticitu určité svalové skupiny, jako např. horních končetin po cévní 

mozkové příhodě. Výhodou je poměrně rychlý nástup, první účinky za 24 – 48 

hodin. Maximální účinek za 3 – 4 měsíce. Nutná opakovaná aplikace. 

 

 

    Chirurgická – ortopedické operace jako je prodlužování nebo natahování šlach 

při kontrakturách (transpozice – náhradní úchop). Neurochirurgické výkony  - 

myelokonie. 

 

      Intratekální léčba spasticity – pomocí baclofenové pumpy. Vhodná pro 

pacienty s převážně míšní spasticitou, která je dle Ashwortha vyšší než 3, nebo 

neodpovídá na léky per os, nebo jejich nežádoucí účinky při velmi vysokých 

dávkách. 

 

     Neuropatická bolest : léčba je složitá. Vychází přímo z postižených nervových 

struktur. Tato bolest nereaguje na běžná analgetika. U těchto bolestí přistupujeme, 

jako první volba, k adjuvantním lékům. Například opioidy a jejich antagonisté 

( Tramadol, Morphin, Oxycodon) + tricyklická antidepresiva (Amitryptilin, 

Venlafaxin – max. dávka 120mg/den), nebo Gabapentin v dávce 1600 – 

2400mg/den. (Ambler, 2011). 

 

      Psychická stránka – pacienti se nedokáží vyrovnat se skutečností, že by měli 

být nepohybliví, že by zůstali na vozíku. Často se uzavřou do sebe, nebo si 

naopak kompenzují svou bezmoc na personálu. Proto je  nutná  včasná spolupráce 

s psychologama, a proto každý pacient prochází vstupním psychologickým 

vyšetřením. 
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          Sociální faktory -  pacienti, ale i blízcí se ocitnou v nelehké situaci a často 

ve stavu bezmoci. Najednou musí řešit situace, které je před úrazem ani nenapadly, 

například finance, domácí úpravy (úpravy v koupelně, schody – výtah, schodolez, 

úzké dveře a podobně), jak zvládnou péči o takového člověka. U pacientů v 

reprodukčním věku možnost a nemožnost mít děti. V těchto těžkých chvílích 

nepotřebuje pomoc jen pacient, ale také rodina. Proto pacient, ale i rodina je v 

kontaktu se zdravotně sociální pracovnicí, která s nimi spolupracuje již v době 

pobytu. Podá jim potřebné informace a rady, a pomáhá jim zařídit potřebné 

záležitosti. 

 

     1.2.5  Prognóza 

  Prognóza závisí na výšce postižení a závažností léze. Pacienti s kompletní lézí 

mají méně jak 5 % šancí na zlepšení stavu. Pokud kompletní léze trvá 72 hodin po 

úrazu, je naděje na úpravu nulová. Lepší prognózu mají nekompletní léze. Pokud 

jsou zachovány senzitivní funkce, existuje 50% naděje, že pacient bude opět 

chodit. (Ambler, 2005) 

 

 2. Kazuistika 

           2.1  Anamnéza 

      Pan P. K. 1978 byl přijat na  ER FN Plzeň 10. 6. 2014 pro diagnózu tetraplegie, 

která vznikla po skoku do vody. Akutně provedena operace ohledně stabilizace 

páteře a zabránění dalšího tlaku na míchu. Pooperační stav dobrý(Zdravotnická 

dokumentace) 

   19. 6. 2014 překlad na spinální jednotku FN Motol. 

  Pacient při přijetí subjektivně vnímá deviaci nosní přepážky, lépe se mu dýchá 

ústy. Udává bolesti na bocích v ramenou VAS 8/10, na zádech bez bolesti. Spí 

dobře, chuť k jídlu dobrá, mikce – PMK na spád, defekace – bez volní kontroly po 

supp. Soběstačnost – napije se hadičkou s pomocí. Mobilita – vertikalizován do 

sedu na lůžku. Pacient je informován o diagnóze, medikaci, vyšetřeních a RHB. 

Jizvy po operaci zhojeny bez komplikací. 21. 6. 2014 na SJ FN Motol bolest zubů 

46, 47 –  fractura korunky, stomatologické ošetření. 25. 6. 2014 zavedená 

epicystostomie pro neurogenní měchýř při tetraplegii, fixace ke kůži. Odtéká 
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lehce hematurická moč. Zatím ponechán uzavřený PMK, kontrola barvy moče. 

Pokud bude moč čirá, odstranit PMK za 2 – 3 dny. Opakovaně přeléčen pro 

uroinfekty, naposledy od 15.8. kombinací antibiotik (Tazocin + doléčení 

Ciprofloxacin s Amoxicilinem).     11. 7. 2014 kožní vyšetření pro dermatitídu v.s. 

kontaktně iritační – Imazol plus krém 2x denně na ložiska. Vousy sestřihávat. 

Postupný nástup spasticity a dráždivosti DKK, postupující až do trupu a aker 

HKK (Zdravotnická dokumentace). 

      

 

 21.8. 2014  překlad na spinální rehabilitačná jednotku RÚ Kladruby. 

 Pacient  P. K. byl přijat na oddělení ze spinální jednotky 21.8.2014  ve 12.00 

hodin s diagnózou tetraplegie vzniklá při skoku do vody. 

 

   2.1.1  Lékařská anamnéza: 

 RA: Otec zemřel v 64 letech na ca jícnu a žaludku, matka zdráva, bratr 39 let, 

děti nemá. 

  OA: Hypertenze – cca 6 – 7 let vyšší TK ( hodnoty nezná), řeší alternativně a 

sportem. 

  PSA : vystudoval gymnázium, pracuje jako jednatel firmy, která pronajímá 

nemovitosti, nyní je v PN, žije v půdním bytě ve 2. patře bez výtahu. Byt je v jeho 

vlastním domě. Měl by možnost se přestěhovat do 1. patra. 

  FA: Loseprasol  20mg tbl. p. os 1–0–0–0, Baclofen 25mg tbl. p. os 1-1-1-1, 

Rivotril 0,5mg tbl. p. os 0-0-0-1, Vitamín C 500mg tbl. p. os 1-0-1-0, Warfarin 

5mg tbl. p. os 0-1-0-0, Stilnox tbl. p. os dle potřeby na noc. Protifar 2 lžíce do 

jídla, Lacidofil cps p. os 1-1-1-0, Clexane 0,6 ml s.c. V 7.00 hod, Bisacodyl supp. 

rektálně po 2. až 3. dnech nebo dle potřeby. Ciprofloxacin 500mg tbl. p. os po 12 

hod., Amoxicilin 1g tbl. p. os po 8 hodinách, Imazol crm lokálně při vyrážce na 

obličeji. 

  AA: Acylpyrin.         Abusus: nekuřák, alkohol, příležitostně. 

  NO:  10. 6. 2014 skok do vody cca ze 2 metrů, ( pacient je sportovní plavec, 

skákal do lomu, který zná, ale v mezidobí došlo k zasypání lomu hlínou). Po 

skoku byl pacient ve vodě při vědomí, musel být vytažen na břeh, vody se trochu 
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nadechl, ale netonul, nekříšen. Letecky přepraven na ER FN Plzeň. Vitální funkce 

stabilní, při vědomí, orientovaný, komunikuje, bez významnější otevřené rány na 

hlavě, pouze povrchové exkoriace parietálně. Při přijetí výbavné rr. C5 - 6,      C7 

- 8 bilat. nevýbavné, L2 – S2 nevýbavné, anestezie od C6, priapismus. Na akutně 

provedeném CT C páteře a mozku patrna koninutivní fractura těla C5 zasahující 

do obou pedikulů, fr. oblouku C5 vlevo, méně v pravo, fr. obou dolních art. 

výběžků, obratlové tělo C6 posunuto dorzálně o 3mm. Nedislokovaná fr. 

oblouku C4. Mnohočetné fr. nostních kůstek s dislokací, v. s. fr. mediální strany 

pravého entre. Mozek bez patologických změn. Akutně provedena též MRI míchy, 

kde kontuze a prokrvácení míchy v úrovni C4-6. 10. 6. 2014 provedena cca do 3 

hodin operace fr. C5 s uvolněním míchy z předního přístupu – somatektomie C5, 

uvolnění durálního vaku, déza C4-5 trikortikálním štěpem a dlahou Gaspar. ASIA 

A.  Pooperačně pacient částečně extubován, dýchání bráničního typu, ventilačně 

suficientní. Zpevnění krční páteře límcem Philadelphia. 19. 6. 2014 RTG 

srce+plíce – bez patologického nálezu. Límec již odložen, pouze při vertikalizaci. 

Vertikalizován do sedu na lůžku. Dle kontrolního ORL vyšetření – klidný nosní 

nález, absence otoku, hematomů nebo bolesti. Jde o starší poranění s deviací 

nosního septa, bez terapie. 

Následné diagnózy: Nervově svalová dysfunkce močového měchýře. 

                                  Neurogenní střevo 

                                  Esenciální (primární) hypertenze, bez medikace cca 7 let,                                                                                             

nyní  normotenzní. 

         Stav po autonehodě 2004 – tržné rány na hlavě ve vlasové části. 

(Zdravotnická dokumentace) 

Přijat ze SJ FN Motol pro intenzivní rehabilitaci, nácviku jízdy na vozíku, 

stability sedu, nácviku soběstačnosti a nezávislosti (zdravotnická dokumentace). 

Hlava -  poklepově nebolestivá, mozkové nervy intaktní 

Krk – hrdlo klidné, štítná žláza a uzliny nezvětšeny. 

Hrudník – dýchání sklípkové, čisté, akce srdeční pravidelná, ozvy ohraničené, bez 

alterace. 

HK – hypotrofické, tonus spíše vyšší bilat., pasivně bez omezení, akrivně ramena 

2-3, loket flexe 3, reflexy C5-8 vyšší bilat., pyramidové iritační jevy vybavují 
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bilat. Úchop velmi zlehka naznačen náhradním stereotypem. 

DK – hypotrofické bilat., tonus vyšší bilat. - vyšší spasticita, pasivní hybnost snad 

bez omezení, velmi bilat. omezena spasticitou, reflexy L2 – S2 vysoké bilat., 

pyramidové jevy iritační vybavuji bilat., klonus přítomný bilat., pulz hmatný do 

periferie, bez otoků a známek hluboké žilní trombózy. 

Páteř – ležící pacient, snížené fyziologické zakřivení, trupové svalstvo – plegie. 

Čití – od segmentu C4 mírná hyperstesie bilat., od segmentu T4 anestesie bilat. 

Stoj a chůze – nelze 

Mobilita – převážen, polohován. 

Soběstačnost – nutná asistence při všech denních činnostech, zatím se sám nenají. 

Sfinktery – epicystostomie, stolice po supp, erekce sine, signály nemá 

(zdravotnická dokumentace). 

 

 2.1.2 Ošetřovatelská anamnéza: 

  Pacient  P. K. byl přijat ze spinální jednotky 21.8.2014 s diagnózou tetraplegie.   

Pacient byl uložen do lůžka, které bylo vybaveno polohovacími a anidekubitními 

pomůckami – klín, polštář mezi kolena, antidekubitární patní botičky. Pacientovi 

jsem zajistila oběd, Dala jsem panu P.  signalizaci  k ruce a provedla poučení a 

nácvik, zda jí pacient zvládne obsluhovat.  Ošetřovatelská anamnéza byla 

stanovena v den příjmu pacienta. Potřebné informace jsem získala ze zdravotnické 

dokumentace, pozorováním a rozhovorem s pacientem. 

    

1.) Vnímání zdraví – udržování zdraví 

 Pacient byl a cítil se před úrazem zdráv. V roce 2004 sice prodělal autonehodu, 

měl tržné ranky na hlavě (ve vlasové části, nejsou vidět), ale na průběh života to 

nemělo dopad. Z důvodu zaměstnání, jednatel firmy, byl pacient hodně zaměstnán 

a vytížen. Ve volných chvílích rád jezdil do přírody s přítelkyní a sportoval. K 

lékaři, pokud to nebylo nutné, tak nechodil. Kompenzační pomůcky nepotřeboval, 

ani pořádně nevěděl, jaké pomůcky se k nim řadí. Nyní, po úraze, si uvědomuje 

svůj handicap, a že se bez pomůcek neobejde. Byl zajištěn mechanický vozík 

s podsedákem.  Při příjmu bylo zhodnoceno riziko pádu podle Conleyové 

upraveno Juráskovou 2006 – doporučeno Českou Asociací sester. Bylo zjištěno, 
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že pacient užívá léky z řady antidepresiv – 1 bod, že  je pacient nesoběstačný – 3 

body,  z důvodu svého postižení fyzicky spolupracuje částečně – 1 bod. Sečtené 

scóre bylo 5 bodů, tedy střední riziko pádu.  Pan P. věří, že se jeho stav zlepší, 

alespoň do takové míry, aby byl schopný se o sebe postarat sám. 

 

2.)     Výživa – metabolismus 

    Pacient se dříve stravoval racionálně, spíše více zeleniny, věnoval se sportu. 

Žádnou speciální dietu nedržel. Chuť k jídlu měl vždy dobrou, věděl, že tekutiny 

pro organismus jsou důležité, hlavně při sportu. Nyní zajištěna dieta číslo 3, běžná 

strava. Hmotnost 85 kg, výška 185 cm, BMI  - 25, pacient je na hranici výživy 

v normě a nadváhy. Dle nutričního screeningu nebylo nutné kontaktovat 

nutričního terapeuta. Chuť k jídlu stále dobrá, byly podávány výživové doplňky – 

Protifar 2 lžíce do jídla 2x denně, z důvodu doplnění bílkovin. Denní množství 

tekutin neměřeno, ale vzhledem k postižení bylo nutné pacienta krmit a aktivně 

podávat tekutiny.  Stav kůže byl v pořádku, bylo znát, že je pacient dobře 

hydratován. Byl bez defektů, jizva na krku po operaci zhojená. 

 

3.)    Vylučování 

Pacient se před úrazem vyprazdňoval spontánně na WC. Nyní jsou problémy 

s vyprazdňováním moče i stolice. V obojím je inkontinentní.  Derivace moče byla 

vyřešena Epicystostomií na spád do močového sáčku, poslední výměna katétru 

byla provedena 10. 8. 2014.  Defekace probíhala samovolně, nebo s pomocí 

Bisacodylových čípků po 2. – 3. dnech, nebo podle potřeby na lůžku. Poslední 

stolice 20. 8.2014. 

 

4.)    Aktivita – cvičení 

Pacient byl před úrazem aktivní sportovec, věnoval se cyklistice, plavání a 

turistice.  Vzhledem k postižení je pacient závislý na pomoci druhé osoby. Z 

důvodu úrazu pan P. není schopen samostatné aktivity v lůžku ani mimo něj. O 

aktivním cvičení se nedá mluvit. Při příjmu byl vyhodnocen test základních 

všedních činností podle Bathelové. Pacient není schopen žádné z uvedených 

činností běžného dne:  najedení, napití – 0 bodů, oblékání – 0 bodů, koupání – 0 
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bodů, osobní hygiena – 0 bodů, kontinence moči, inkontinentní (Epi) – 0 bodů, 

kontinence stolice, inkontinentní – 0 bodů, použití WC – 0 bodů, přesun lůžko, 

židle – 0 bodů, chůze po rovině – 0 bodů, chůze do schodů – 0 bodů.  Z počátku 

pan P. vydrží sedět ve vozíku přibližně 1 hodinu. 

 

 5.)    Spánek a odpočinek 

Pan P. nikdy potížemi se spánkem netrpěl.  Ani po úraze poruchy spánku neměl. 

Hypnotika neužíval. 

  

 6.)    Citlivost (vnímání) – poznávání 

Musím přiznat, že při rozhovoru s pacientem jsem měla pocit, že mluvím s úplně 

zdravým člověkem. Nebyl, na rozdíl od jiných pacientů, zachmuřený, nenaladěný, 

slovně agresivní. Byl vždy dobře naladěný a usměvavý, ale i přes to vnímal, že 

jeho fyzický stav  není dobrý.  Bylo provedeno hodnocení rizika vzniku dekubitů 

dle Nortonové: pacientova psychická spolupráce byla - úplná (4 body), věk - do 

60 let(2 body), stav pokožky - vlhký, opocený(2 body),  přidružená onemocnění -  

tetraplegie(1 bod), fyzický stav -  velmi špatný (1 bod), vědomí -  bdělé(4 body),  

aktivita -  sedačka (2 body),  mobilita – velmi omezená (2 body), inkontinence -  

moči i stolice (1 bod). Celkem 19 bodů. Střední riziko vzniku dekubitů.  

Vzhledem ke svému zaměstnání a koníčkům byl velmi časově vytížen, proto měl 

pocit, že v předchozím zdravotnickém zařízená byl jeho čas nevyužit. Proto budou 

rehabilitační procedury naplánovány tak, aby postupně na sebe navazovaly a 

prodlení bylo, pokud možno, co nejmenší. Pacient ve volných chvílích sledoval 

televizi. 

 

7.)    Sebepojetí – sebeúcta 

Pacient se hůře smiřuje s tím, že by měl zůstat závislý na pomoci druhé osoby. Má 

pocit, že bude přítěž pro rodinu a přítelkyni. O tu má nyní velký strach, jelikož je 

to 22 letá studující slečna.  Pacient už ví, že zůstane na vozíku, ale chtěl by se 

naučit o sebe postarat.  Nechce mít pocit přítěže. 
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 8.)    Role – vztahy 

Pan P. žije sám v půdní vestavbě rodinného domu. Přes víkend u něj přespává 

přítelkyně, která studuje. V domě také žije bratr s rodinou a matka. S rodinou 

udržuje velmi dobré vztahy. V těchto chvílích jsou mu bratr, matka a přítelkyně 

největší oporou. 

 

9.)    Reprodukce – sexualita 

S přítelkyní jsou již tři roky, o dětech zatím ještě neuvažovali z důvodu studia 

slečny. Vzhledem k pacientově věku a postižení, by si co nejdříve, podle jeho slov, 

chtěl nechat odebrat sperma a uložit do spermabanky. 

 

 10.)   Stres, zátěžové situace – zvládání, tolerance 

Pacient má sice vysokou míšní lézi a je nepohyblivý, ale i přes to je s tím částečně 

smířen. V tuto chvíli věří, že včasná a poctivá rehabilitace je to nejlepší, co se dá 

v tuto chvíli dělat.  Velice mu pomáhá a podporuje ho rodina a personál. Snaží se 

spoustu věcí zajistit a vyřešit sám. 

 

 11.)    Víra – životní hodnoty 

Pan P. je silný ateista. Věří, že mezi nebem a zemí něco je, ale co to neřeší. 

 

 12.)    Jiné 

Pacient má alergii na Acylpirin. Z rozhovoru s pacientem a z překladové zprávy 

jsem se ještě dozvěděla, že má mít 19. 9.2015 kontrolu na spondylochirurgii ve 

FN Motol.   

 

    Pacientovi jsem stanovila tyto ošetřovatelské problémy: 

1. porucha soběstačnosti v oblasti osobní hygieny, oblékání, mobility, příjmu 

potravy -   z důvodu základního onemocnění (tetraplegie)                                               

2. porucha vyprazdňování moči a stolice – z důvodu poranění míchy 

3. riziko pádu – z důvodu základního onemocnění 

4. riziko vzniku dekubitů  - z důvodu  základního onemocnění 
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5. riziko vzniku infekce - z důvodu epicystostomie 

6. narušená sexualita – z důvodu  poranění míchy 

  Pacienta jsem během odpoledne edukovala o riziku pádu, o nutnosti polohování, 

o nutnosti dodržování pitného režimu a vhodném výběru stravy,  o zavedené 

epicystostomii, o riziku převážení horkých nápojů ve vozíku. 

 

 

2.2   Průběh hospitalizace: 

21. 8. 2014 –  ve 12. 15 hodin jsem příjala  pan P. K.  na oddělení.  Pacienta jsem 

uložila na lůžko, zjistila jsem že  je nesoběstačný  ve všech aktivitách běžného 

dne. Zkontrolovala jsem pokožku.  Pacienta jsem se sanitářem přes den 

polohovala po dvou hodinách, v noci sestry po 3 hodinách. Pravidelně jsme 

kontrolovaly a vyměňovaly plenkové kalhotky.  V pozdějších hodinách jsem 

pacienta seznámila s právy pacientů, domácím řádem,  souhlasem s 

hospitalizací( pacient se nedokázal podepsat z důvodu tetraplegie, ale souhlasil 

slovně), byl proveden záznam v dokumentaci a záznam podepsal svědek. Při 

příjmu pacienta byly nejen zvoleny ošetřovatelské problémy, ale byly splněny i 

ordinace lékaře. 

    Lékařem byl sestaven rehabilitační plán do kterého bylo zařazeno: 

 dechová gymnastika – prováděna v rámci cvičebního bloku 

 antispastické polohování – v rámci cvičebního bloku 

 vertikalizace -  byla prováděna na stojanu 

 nácvik stability sedu – v rámci cvičebního bloku a na motomedu 

 korekce postury – nácvik správného držení těla, v rámci cvičebního bloku 

 nácvik mobility na vozíku a lehátku, nácvik stravy, oblékání, přesunů na lůžko, 

vozík – prováděn v rámci nácviku nezávislosti (LVS) 

 stabilizace lopatek – cvičební blok 

 posílení svalstva HKK – cvičební blok 

 rehabilitace jemné motoriky – psaní a uchopování,  tkalcovská dílna. 

   Dále jsem provedla vstupní vyšetření moče orientačně, moč na kultivaci a 

citlivost po dobráni  antibiotik – 1. 9. 2014.  Pacienta jsem během odpoledne 

edukovala o riziku pádu, o nutnosti polohování, o nutnosti dodržování pitného 
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režimu a vhodném výběru stravy,  o zavedené epicystostomii. Při přesunech a 

rehabilitaci, dle ordinace,  musí  nosit krční límec Philadelphia  - večer předáno 

druhé směně.  Hygienu dutiny ústní jsme  dodržovaly  podle zvyklostí pacienta – 

čištění zubů ráno a večer.  Vzhledem k poskytnutným informacím od pacienta a 

věku  mu byla nabídnuta možnost návštěvy sexuologické poradny.   

 

 

22. 8. 2014 – v 6.30 h. jsem provedla  s dopomocí sanitárky hygienu na pojízdné 

vaně v koupelně, pan P byl oholen, nehty byly v pořádku, stříhání nebylo nutné. V 

7.00 h.  – byla sestrou  nabrána krev na kontrolu INR – hodnota 2,1. Další 

kontrola INR plánována na 25.8.  V 7.00 h. jsem připravila panu P. ranní léky, 

které jsem mu hned podala do úst a dala následně zapít. 7.30 h. po koupeli jsem 

provedla kontrolu okolí epicystostomie (EPI), klidné, ošetřeno Betadinou, sterilní 

krytí. Se sanitárkou jsem pana P. oblékla a připravila k dennímu programu. Panu P. 

jsem dala rehabilitační kartu s plánem cvičení, ve kterém bylo zaznamenáno v 

kolik hodin a v jaké cvičebně má dané cvičení.  Během dopoledne byla provedena 

kontrola dokumentace, byla změna ordinace - vysazen Clexane 0,6 ml a ponechán 

pouze Warfarin 5mg, 1 tbl per os v poledne.  Pacient před obědem přestěhován na 

pokoj s kamerovým systémem blíže k pracovně sester –  souhlasí s přestěhováním. 

V 11.30 h. jsem panu P. opět připravila léky, podala do úst a následně je dala zapít. 

Vzhledem k tomu, že pacient není schopen samostatné hydratace, byl nutný 

dohled. Příjem a výdej tekutin neměřen.  Po té jsem pana P. hned nakrmila. Po 

obědě byl pacient  sanitářem  přesunut do vozíku a odvezen na rehabilitační 

oddělení, kde probíhá rehabilitační program. Dnes začíná odpoledním programem 

ve 14. 00 h. - motomed, dále ve 14.30 cvičební blok. 

Od 23.8. 2014  začíná  cvičení již v 9.30 -  psaním a uchopováním, dále 9.00 -  

nácvik nezávislosti(LVS), 10.45 -  stojan. 

Při  návštěvách rehabilitačního oddělení bylo nutné pacienta odvézt na  místo 

cvičení, z důvodu, že RHB není ve stejné budově a pacient sám nezvládne cestu 

na mechanickém vozíku. Pan P. byl také  seznámen s prostorami, cvičebnami a 

ostatním personálem.  Mezi odpoledním cvičením bylo zahájeno sociální šetření 

se zdravotně – sociální pracovnicí, byl proveden  příjmový pohovor, kde bylo 
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zjištěno, že má pacient pracovní neschopnost od 10.6.2014, důchod 0, pomůcky –   

bude zajištěna textilní dlaňová páska, sociální výhody 0, bytové poměry – půdní 

byt s možností přestěhování, nebo přebudování,   mobilita 0, převážen personálem 

na mechanickém vozíku. Soběstačnost – obsluha personálem. Odesláno hlášení na 

OSSZ Benešov. V 16.45 pacient byl sanitářem uložen do lůžka , s dopomocí 

sanitáře jsem pana P. převlékla do nočního úboru.  Po večeři v 17.15 jsem 

připravila a  podala večerní léky opět do úst, následovala hydratace, po té jsme 

pacientovi sundali plenkové kalhotky z důvodu větrání intimních partií a genitálií,  

napolohovali na  levý bok a nasadili antidekubitární  patní botičky. Snídani, oběd i 

večeři pacient zatím sám nezvládá, bylo nutné ho krmit, dieta  číslo 3, racionální. 

Při pobytu na oddělení byly pacientovi podávány tekutiny v mnoství alespoň 1,5 

litru denně.  Pan P.  zatím sleduje televizi. Ve 20.00 h. sestra provedla večerní 

hygienu, vyčistila zuby a spolu se sanitářem pacienta napolohovala na pravý bok. 

Ve 22.00 h. sestra podala noční léky do úst, dala zapít, spolu se sanitářem pana P. 

napolohovala na opačný bok a uložila ke spánku. Ve 24.00 h. byl pacient uložen 

na záda, prý se mu tak nejlépe spí. Spí bez užívání hypnotik.  Ve 3.00 h. je znovu 

napolohován na  pravý bok 

 25 .8. 2014 – v 6.30 h. s dopomocí opět celková hygiena na pojízné vaně, oholení, 

dnes bylo provedeno i stříhání nehtů.  V 7.00 h. byl  proveden sestrou odběr krve 

na kontrolu INR – hodnota 2,2.  Další měření – 1.9., V 7.30 h. jsem připravila a 

podala ranní léky rovnou do úst, následně dala zapít, dále jsem provedla  

aseptické ošetření epicystostomie (EPI),  okolí klidné, sterilně jsem jej kryla. Pana 

P jsem pomohla obléknout. Snídaně, oběd, večeře – stále se musel pacient krmit. 

V 9.20 h. pacient přesun do vozíku  sanitářem,  odevezen  na rehabilitační odd. k 

pravidelnému rehabilitačnímu programu. Program byl beze změn, 9.30 h. psaní a 

uchopování, 9.00 h. LVS, 10.45 h. stojan, 14.00 h. motomed, 14.30 h. cvičební 

blok.  Dnes v 11.00 h. bylo psychologem  provedeno vstupní psychologické 

vyšetření – závěr: pacient stav po úraze zvládá celkem dobře, částečně smířen se 

svým postižením. Již uvažuje o přestavbě bytu, nebo přestěhování. V zaměstnání 

problém nebude(zdravotnická dokumentace). Pokud si bude pacient přát, může 

zdejšího psychologa navštívit. Zatím další sezení není nutné. V 11.30. h. jsem 

připravila a následně podala léky s tekutinami pacientovi rovnou do úst. V 16.45 h. 
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je pan P. uložen do lůžka,  s dopomocí  jsem ho převlékla. Po večeři jsem panu P. 

podala večerní léky a dala zapít, po té byly sundány plenkové  kalhotky a  

napolohován na levý bok, vypodložen klínem, dány antidekubitární patní botičky, 

sledoval  televizi. Ve 20.00 h. byla sestrou  provedena večerní hygiena s čištěním 

zubů , pacient byl po té napolohován na pravý bok. Ve 22.00 h. byly sestrou 

podány noční léky spolu s tekutinami a pacient napolohován na opačný bok. Ve 

24.00 h. je pacient personálem uložen na záda. Další polohování bylo již po třech 

hodinách. 

 

Péče o pacienta od 28. 8. 2014 do 26. 1. 2015. V této době jsou zaznamenány 

specifika pobytu a péče. Ostatní péče a další průběh pobytu je stejný jako 

v předešlých dnech. 

 28. 8. 2014  - 10.00 h. proběhla velká vizita, pacient bude vybírat mechanický 

vozík.   Do konce velké vizity byl pacient omluven ze cvičení. Do rehabilitačního 

programu se dnes zařadil až v odpoledních hodinách. Večer se pan P. vyprázdnil 

spontánně na lůžku bez pomoci čípků. 

1. 9. 2014 -   v 6.00 h.  dle ordinace, po dobrání antibiotik, byl proveden vstupní 

odběr moče na kultivaci a citlivost.  V 8.00 h. u  snídaně pacient zkoušel sníst 

namazaný rohlík  sám, zatím s problémy – rohlík vypadával z ruky, neměl takový 

stisk, aby jej udržel. Pan P. se dnes  během dne dvakrát samovolně vyprázdnil do 

plenkových kalhotek, bez pomoci laxativ. Pacient byl sestrou očištěn a  převlečen.  

Pan P.  spal. 

4. 9.2014 –  v  9.45 h.  jsem provedla  hodnocení plánu ošetřovatelské péče, 

přehodnocení rizik. Barthelův test beze změn – 0 bodů. Pacient je vysoce závislý 

na pomoci druhé osoby. Ošetřovatelský problém trvá. Riziko vzniku dekubitů 19 

bodů – střední riziko, problém trvá. Riziko pádu též přepočteno – 5 bodů, stále 

zvýšené. Ostatní ošetřovatelské problémy beze změn.  V dopoledních hodinách 

jsem se domluvila  s ergoterapeutkou, zda-li by během příštích dní nemohla přijít 

na oddělení a zkusit s pacientem nácvik stravy. Zajistila jsem panu P.  textilní 

dlaňovou  kompenzační pomůcku, do které lze nasadit lžíce. Ta umožní pacientovi 

lépe nabírat jídlo z talíře – polévka, omáčka s knedlíkem nebo brambory.                                    

 8. 9. 2014 – v  7.00 h. sestra uskutečnila odběr krve na  INR – hodnota 2,5, 
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kontrola  17. 9. 2014.  V 8.00 h - snídani pan P. začal, po namazání, zvládat 

samostatně, pouze poslední sousta rohlíku nebo chleba bylo nutné přidržet. 

Přípravu jídla( namazání rohlíku, chleba) zatím nezvládl. 

 10.9.2014  - v  7.30 h. sestra vykonala pravidelný převaz EPI, ošetření 

Betadinou roztokem, okolí  klidné, bez známek infekce, sterilně kryla. Snídani 

pan P.  po přípravě (namazán rohlík, chléb, atd.) začal zvládat sám. V 9.30 h.- 

proběhla velká vizita, změna z límce Philadelphia na měkký krční límec, změna v 

rehabilitačním programu – přidána tkalcovská dílna.  Bylo zjištěno, že pacient 

mechanický vozík nezvládá, proto začal vybírat elektrický.  Po velké vizitě byla 

také provedena změna diety z racionální na redukční, na žádost pacienta. V době 

velké vizity byl pan P. omluven ze cvičení. Dle ordinace objednáno oční a 

opakované psychologické vyšetření ohledně elektrického vozíku. Pokračovalo 

sociální šetření s dočasným závěrem - výběr elektrického vozíku na ovládání 

rukou, sed  mírně zlepšen, mechanický vozík si bude kupovat (zdravotnická 

dokumentace). V době pobytu na oddělení probíhala pravidelné doplňování 

tekutin.  Znovu sestrou oslovena ergoterapeutka ohledně nácviku samostatného 

stravování. 

11.9. 2014 – dnes kontrola na SJ FN Motol (spinální jednotce), odjezd v 8.45 h., 

příjezd v 16,30 h. v kompenzovaném stavu.  Po dobu vyšetření jsem pana P. 

omluvila z rehabilitace.  Po dohodě na rehabilitačním oddělení byla tkalcovská 

dílna začleněna do programu v 11.00 hodin. Ve 20.00 h. sestra provedla u pacienta 

večerní hygienu, přetočila na pravý bok a pacient usíná. 

16.9. 2014 – dnes kontrola na spondylochirurgii ve FN Motol, odjezd v 7.30 h., 

návrat v 13,30 h. v kompenzovaném stavu. Dle doporučení bylo možné odložit 

krční límec, začít s šetrnou rehabilitací krční páteře. Dopolední rehabilitační 

program byl sestrou  v počítači omluven. 

17.9.2014 – v 7.45 h. po koupeli zjištěno  začervenání v oblasti sacra, sestrami 

byla prováděna kontrola a  péče o kůži, pravidelné promazávání Sudo-crémem, 

polohování pouze na boky, péče o rány založena nebyla.  Ve  12.00 h.  přišla 

ergoterapeutka na oddělení za panem P., ohledně nácviku  hlavního jídla s textilní  

dlaňovou pomůckou. 

 Dnes večer se pan P. vyprázdnil na lůžku s užitím Bisacodylových čípků, 
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vypodložen buničitou vatou. Navrhl, že si vyprazdňování bude hlídat sám.  Pokud 

by pauza mezi vyprázdněním byla delší než tři dny,  řekne si o čípky. Pacient byl 

seznámen o nutnosti polohování pouze na boky. Proto i o půlnoci byla provedena 

poloha na pravý bok. Spal. 

 20.9.2014 –  v 7.30 h. sestrou vykonána pravidelná kontrola sacra, začervenání 

vymizelo, péče stále trvá promazáváním Sudo cremem, nově zjištěno zarudnutí v 

oblasti třísel, lékař informován. Péče – sundány  plenkové kalhotky, větráno, 

sestrou ošetřena  pokožka pomocí  Sudocrému. Péče o rány nebyla založena. 

Nácvik samostatně snědeného teplého jídla trval, ergoterapeutka docházela  každý 

den. Dnes  po večeři byly sestrou zavedeny dva Bisacodylové čípky, na žádost 

pacienta, s účinkem. Vypráznění na lůžku. 

 22.9. 2014 – kontrola třísel, zarudnutí podstatně menší, stále péče o pokožku 

Sudocrémem a ve chvílích mezi cvičením třísla větrána. Nácvik samostatně 

snědeného teplého jídla trvá, pokud bylo potřeba sestra se stravou dopomohla. 

Dále již bez ergoterapeutky. Do odpoledního programu  ve 14.15 h. přidáno Erigo 

( v pondělí, středa a pátek) - vertikalizační stůl kombinující roboticky řízenou 

simulaci chůze a cyklické zatěžování chodidel a v 15.30 h. Gloreha (denně) - 

robotický systém  pro rehabilitaci rukou pacientů s neurologickými nebo 

posttraumatickými poškozeními. Zařízení umožňuje efektivní, intenzivní, časnou 

a stimulující neuro-motorickou terapii. Sestra zajistila zápis do rehabilitační karty 

pacienta lékařem a zaznaménání v časovém plánu v počítači a na rehabilitačním 

oddělení.  Dnes v poledne se pacient vyprázdnil spontánně do plenkových 

kalhotek bez užití laxativ, sestrou očištěn a  převléknut. 

29.9. 2014 – dnes dopoledne před cvičením proběhlo  kontrolní psychologické 

vyšetření, ohledně elektrického vozíku, pacient je schopen řídit el. vozík bez 

omezení z psychologického hlediska. 

 3.10.2014 –  v 7.30 h.  po ranní hygieně sestrou objeven  defekt v oblasti scrota, 

mírně povleklé, péče o rány nezaložena. Oplach Dermacynem, Betadine sol. + 

sterilní krytí. Pravidelné převazy 2x denně.Péče o EPI trvá, okolí klidné, sterilní 

krytí. Dopomoc s oblékáním celého těla trvá. 

7.10.2014 –  v 7.30 h. sestra provedla převaz scrota - defekt bez povlaku, okolí 

klidné, hojí se. EPI  okolí klidné, Betadina roztok a sterilní krytí.  V 9.30 h.sestrou 
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provedeno hodnocení ošetřovatelského plánu, znovu přepočtena rizika. Barthel 

test – 5 bodů, pacient zlepšen v nejedení a napití. Tekutiny z lahve s hadičkou 

úplně samostatně, stravu , mimo polévky, při přípravě, zvládne také samostatně. 

Polévku zkouší sám. Ostatní beze změn. Riziko vzniku dekubitů – 19. bodů, 

riziko pádu – 5 bodů. Ošetřovatelské problémy trvají.  Pan P. po obědě navštívil 

zdravotně – sociální pracovnici, kde byla  s pacientem vyplněna žádost o 

elektrický vozík, v domě plánuje instalaci zdvižné plošiny – výtahu. Podány 

informace o průkazce, příspěvcích. Předán Nápadník – brožura pro pacienty na 

vozíku se všemi zákony a radami. Pacient dnes po večeři do lůžka nechce, má 

návštěvu(bratra s rodinou). Bratr si chce pana P. na chvíli odvézt do parku. Pacient 

byl znovu  informován ohledně hojícího se defektu na scrotu a že se musí 

nejpozději do 21.00 hodiny vrátit z důvodu uložení a zavedení Bisacodylových 

čípků. Pacient  se vrátil v pořádku ve 20.45 h. 

 9.10.2014 – v 7.00 h. sestrou proveden odběr krve na INR – hodnoty opět klesly 

na 1,8, lékař informován, provedena úprava dávkování Warfarinu 5mg p.os na 1,5 

tbl ve dnech pondělí, středa, pátek a neděle, 1 tbl. per os v úterý, čtvrtek a sobota. 

Další INR 13.10. 2014. V 7.30 h. sestra vykonala převaz scrota podle ordinace 

lékaře, hojí se.  V 9.00 h. se uskutečnila velká vizita : změna v rehabilitačním 

programu – přidaní procedury. Pacient má mírné zlepšení hybnosti horních 

končetin. Vybrán elektrický vozík. Dnes dopoledne  plánovaná výměna 

epicystostomie č. 12 na urologické ambulanci. Vše proběhlo bez komplikací, 

odtéká čirá moč, okolí klidné, sterilní krytí. 

10.10. 2014 – v 7.15 h. kontrola scrota a třísel sestrou, téměř zhojeno. Převazový 

materiál beze změn. Začal nácvik samostatného  oblékání trika. Pro zvýšenou 

celkovou spasticitu dnes nácvik  nebyl možný. Informován lékař,  úprava 

medikace : Sirdalud 2mg. p. os 1 – 0 – 1- 0, . Odpoledne je připsána nová 

procedura žíněnky tetra ( protahování zatrofovaných svalů) je  připsána na 13.30 h.   

 13.10. 2014 – v 7.30 h. kontrola okolí  EPI sestrou, klidné,  ošetřeno Betadinou 

roztokem a sterilní krytí, scrotum ošetřeno oplach  Dermacynem, Betadine sol. + 

sterilní krytí.  Spasticita  stále přetrvávala. Na druhý den byl v plánu kontrolní 

odběr moče  na kultivaci a citlivost. Dnes měl  pan P. návštěvu bratra. Uložení do 

lůžka proběhlo v pozdějších hodinách. Návrat z venku se uskutečnil v 21.15 h. 



- 29 - 

 

 14.10.2014 – 6.00 h. odebrána sestrou moč na kultivaci a citlivost. Druhá sestra 

připravovala snídani, mazala tmavé pečivo a podávala léky dle ordinace.    

Dnes oční vyšetření ohledně elektrického vozíku, odjezd v  11.15 h., návrat ve 

13.00 h. v kompenzovaném stavu. Pacient je schopen řídit elektrický vozík bez 

omezení. 

15.10. 2014 – v  7.30 h. sestrou kontrola  scrota -  zhojeno, kontrola a péče 

přetrvává(promazávání Sudocrémem). Péče o EPI, okolí klidné, aseptický převaz.  

Na žádost pacienta lékař snížil antidepresivní medikace (Zoloft 50mg tbl p. os  0,5 

– 0 – 0 – 0). V dopoledních hodinách přišel výsledek odběru moče na K+C s 

nálezem  Klebsiella pneumoniae 10
7 

zárodků v mililitru vzorku. Stravu, při 

přípravě, již zvládá sám, polévku také 

 20.10. 2014 - v 7.30 h. dnes  si pacient dovedl s dopomocí obléknou triko, ostatní 

nezvládl, dooblékl personál.  V 17.50 h. neprůchodná epicystostmická cévka, 

pacient se začal potit, bolela  ho hlava.  Epi nešla odstranit a vyměnit, proto byl 

zaveden permanentní močový katétr Ch 12 (PMK), odváděl čirou moč – 

neuzavírat (z důvodu nebezpečí ucpání cévky).  Ve 21.45 h. hodin měl pan P. 

subfebrílie – 37,2°C . Kontrolovala jsem  TT, celkový stav.  Pacient spal. 

 21.10. 2014 – 0.10 hodin se panu P. zvýšila teplota na 37,7°C, informován lékař, 

dle telefonické ordinace službu konajícího lékaře byl  podán Paralen 500mg 1tbl 

p.os. V 4,30 hodin kontrola TT – 38,1°C, opětovně podána 1 tbl p.os Paralenu 

500mg.,V  6.30 h.  byla sestrami  provedena hygiena na lůžku, pacient dnes 

neoblékán. V  8,00 hod. TT 38,4°C, kontrola CRP (zánětlivých parametrů) – 

19,09mg/l., Ve 12.00 hod.  TT – 37,4 °C, v dopoledních hodinách byla  lékařkou 

odstraněna epicystostomie, nelze však zavést nová. Rána po epicystostomii 

ošetřena Betadinou a překryto sterilním krytím.  Ponechán PMK, který odvádí 

čirou moč. Pacient se cítí unavený. Další vyšetření – moč orientačně, moč na K+C, 

kontrola TT 3xdenně, klid na lůžku, omluven z rehabilitačního programu, vařit 

urologický čaj, Paralen 500mg tbl p.os 2 tbl nyní a dále 2 tablety při TT nad 

37,5°C(max. 8 tbl denně), Vitamin C 500mg  1 tbl eff. Nyní, rozpustit do sklenice 

vody, dále Vitamin C cps. p.os 2 – 0 – 2- -0. V 18.00 hod. TT – 36,4°C, Ve 22.00 

hod. opět zvýšení teploty na 37,4. Nutno zvýšit příjem tekutin na 2 litry denně.  

Pacient byl  během dne pravidelně polohován a vypodkládán antidekubitními 
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pomůckami po dvou hodinách. Ve 20.00 h. sestra provedla s pacientem večerní 

hygienu společně s čištěním zubů. S dopomocí sanitáře přetočila pana P. na pravý 

bok, vypodložila klínem za záda, polštář mezi kolena, a nasadila antidekubitární 

patní botičky.  Sestra zkontrolovala TT – 37,1°C.  Pan P. spal. 

 22.10. 2014 – v 5,30 hod. TT - 36,6, pacient se cítil dobře, moč makroskopicky 

čistá, PMK odváděl.  Dopolední cvičení proběhlo dle programu na rehabilitačním 

oddělení (RO). V 9,00 hod. návrat ze cvičení, TT – 37,3°C, změna cvičení jen na 

lůžkovém oddělení.   Dohled nad  hydratací, alespoň 1,5 litru.  Ve  13,45  TT – 

36,8°C, v 16,00 h. - 36,7°C, ve 22,00 h. – 36,3°C. Pacient během dne pospává. 

Dnes se pan P. vyprázdnil na lůžka bez užití laxativ. 

 23.10. 2014 – TT v 7,45 h. – 36,6°C, pacient se cítil lépe, moč byla čistá. Na  RO 

cvičil pouze v dopoledních hodinách, a to  cvičební blok a nácvik soběstačnosti 

(LVS). Ostatní bylo v počítači omluveno. V odpoledních hodinách byl pacientovi 

dán sanitářem do lůžka motomed (přístroj k procvičování a posilování dolních 

končetin). Kontrola  TT již jednou denně. Pan P. se cítil ještě unaven.   

24. 10. 2014 – v 7.30 h. sestrou  kontrola PMK  -  odváděla čirou moč. V  11,30 h. 

kontrola TT – 36,5°C , Rehabilitační program ještě ponechán podle včerejšího dne. 

25.10. 2014  - v 11,00 h. byla provedena výměna PMK  - neprůchodný, proto 

zaveden Ch. 14, odvádí čirou moč. Přesuny na vozík a do lůžka stále nezvládal i 

přes veškerý nácvik. Dnes se pan P. cítil lépe.  Večer, po večeři si pacient  řekl o 

Bisacodylové čípky ohledně vyprázdnění – s účinkem, na lůžku, byl vypodložen 

buničitou vatou.    

 27.10.2014  - v dopoledních hodinách byl přijat výsledek moče K+ C z 22.10. s 

nálezem Klebsiella pneumoniae 10
 7

, a Proteus mirabilis 10
7
. Dnes již dopolední i 

odpolední cvičení podle dlouhodobého plánu. 

29.10.2014 – pan P. si dokázal  obléknout triko přes hlavu a ruce, stáhnout přes 

trup ale  nezvládal. Dopomoc personálu  při oblékání nutná.  V pátek plánováno 

znovuzavedení epicystostomie na urologické ambulanci. Pacient převeden na 

nízkomolekulární Heparin. Warfarin ex, nasazen Clexane 0,4ml s.c. Inj. (dnes ve 

12,00hod.).Před zákrokem na  urologii provést  kontrolní INR. Dnes vykonáno 

vyšetření v sexuologické ambulanci, doporučení – kontrola v andrologické 

poradně dle stavu erekce, resp. ejakulace po obnově koitální aktivity, informován 
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o možné poruše ejakulace, respektivě anorgasmii a o možnosti elaktoejakulace v 

případě plánovaného rodičovství (zdravotnická dokumentace). Vzhledem k 

dopolednímu vyšetření omluven z rehabilitace. Večer návštěva bratra, uložení do 

lůžka se odložilo na pozdější hodinu. S bratrem navštívil místní restauraci. V 

21.00 se vrátil  v pořádku. Večerní hygiena proběhla u umyvadla s bratrem. 

31.10.2014 – Ve 4.00 hodiny ráno byl zjištěn opětovně ucpaný PMK, výměna 

cévky za CH 16, odvádí čirou moč. Pacient se dnes necítil dobře, bolela  ho hlava, 

pospával.  Urologie dnes odpadla  pro nemoc lékaře.  Změna v medikaci -  

Sirdalud, vitamín C  a Paralen byly vysazeny. Omluveno dopolední i  odpolední 

cvičení.  Přes den jsem kontrolovala příjem tekutin, zda odvádí PMK a stav 

pacienta. 

 2.11.2014 – pacient se cítí již dobře,  dnes relaxuje. Dopoledne bylo sestrou 

provedeno hodnocení ošetřovatelského plánu, přehodnocena a přepočítána rizika. 

Vše beze změn. Barthelův test – 5 bodů, riziko pádu – 5 bodů, riziko vzniku 

dekubitů – 19 bodů. Ošetřovatelské problémy stále trvají. V poledne se pan P. 

vyprázdnil do lůžka bez užití laxativ. 

 3.11.2014 –  v 7.30 h. byl sestrou zjištěn defekt na scrotu, ošetření – oplach 

Dermacynem, Inadine + sterilní krytí, scrotum bylo vyvázáno. Péče o rány 

nezaložena. Strav se musela vždy  připravit, ale najíst se zvládl již bez pomoci. V 

době mezi cvičením pacient předal zdravotně – sociální pracovnici telefonní číslo 

na pracovnici OSSZ Karlovy Vary ohledně domluvy o možnosti sepsání žádosti o 

Invalidní důchod online. Bratr pacienta již byl  informován o podání žádosti o ID, 

pověření plné moci apod. Ve 20.00 h. sestra provedla večerní hygienu, připevnila 

textilní dlaňovou pomůcku na ruku, zasunula do ní kartáček na zuby s pastou, na 

stolek připravila hrneček s vodu a slámkou, emitní misku. Pacient si vyčistil zuby 

sám, sestra dočistila místa, která nezvládl. 

4.11. 2014 – v 7.30 h. sestrou kontrola scrota, převaz dle ordinace lékaře. Dnes 

dopoledne vykonáno plánované znovuzavedení epicystostomie(EPI) Ch 12. PMK 

měl být ponechán do druhého dne, vařen urologický čaj, kontrola dle potřeby, 

dnes klid na lůžku, sestrou omluven ze rehabilitačního programu přes počítač,   

Doporučení – první výměna EPI za 1 měsíc. Odpoledne se pacient vyprázdnil na 

lůžku bez laxativ 
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 6.11.2014 – v 7.30 h. kontrola a převaz scrota – Oplach Dermacynem, Inadine + 

sterilní krytí, scrotum vyvazováno. PMK odstraněn dnes.  V 9.00 h. se uskutečnila  

velká vizita, pacient cítil se dobře, bez obtíží, v noci se akorát trochu potil. 

Nasazen dle výsledků Urikultu Zinnat 500mg tbl p.os po 12 hodinách. Znovu 

naordinován Warfarin 5mg tbl p.os v dávce 1tbl v úterý, čtvrtek, sobota a 1,5 tbl v 

pondělí, středa, pátek a neděle. 10.11. kontrolní INR. Dohled nad zvýšenou 

hydratací vzhledem k nálezu v moči. Pacient byl omluven ze cvičení. 

7.11.2014 - již se cítil  dobře, bez potíží.  Zinnat ponechán do čtvrtka 13.11.2014. 

Scrotum bylo pravidelně ošetřováno, větráno, vyvazováno, téměř zhojeno.  

Pacient  dnes ještě necvičil, ponechán klid na lůžku 

9.11.2014 –  v 8.00 h. sestrou kontrola scrota -  zhojeno, nutná péče 

promazáváním, denně kontrola a větrání. Pacient měl klid na lůžku, cítil se lépe, 

relaxoval. 

10.11.2014 – nutá dopomoc personálu s oblékáním stále trvala. Dnes změna v 

rehabilitačním plánu. Gloreha byla vysazena. Sestra zajistila rehabilitační kartu 

pacienta, kde lékař provedl záznam o změne ve cvičení a změnu nahlásila na 

rehabilitační oddělení.   

14.11. 2014 – dnes před cvičením měl pan P. mírný únik moči, známky dráždění, 

při proplachu EPI se pacientovi ulevilo, lékař informován. Nasazen Spasmed 

15mg tbl p.os 1 – 1 – 1. 

 19.11.2014 – 7.30 kontrola okolí EPI,  klidné, ošetřeno Betadinou, sterilní krytí. 

Zjištěn odtok moči s usazeninami, kalná, tmavší, uvařen urologický čaj, z důvodu 

podezření na uroinfekci naordinován odběr moči na K+C.     

21.11.2015  - v dopoledních hodinách proběhla úprava medikace lékařem, zrušen 

Zoloft 50mg tbl p.os, snížena dávka Baclofenu 25mg tbl p.os na 1 – 1 – 1. 

Odebrán  kontrolní odběr moče na K+C ,  plánovaná výměna EPI na urologické 

ambulanci Ch 14, odtéká čirá moč. Pravidelná péče o EPI trvá. Dopolední 

cvičební program  byl omluven. 

28.11.2014 - kontrola a péče o třísla a scrotum sestrou trvá.  Dnes dopoledne 

potíže s vyprázdněním, tuhá stolice, lékař informován, podány čípky po dvou 

dnech. Klid na lůžku, omluven ze cvičení. Nasazena Lactulóza sirup per os 1 lžíce 

3x denně. Odpoledne přišel výsledek moči na K+C s výsledkem Proteus mirabilis 
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10
7
, Serratia sp. 10

7
. 

 2.12.2014 – dnes v 9.30 h. jsem zhodnotila  plán ošetřovatelské péče, přepočítala  

rizika - beze změn. Ošetřovatelské problémy trvají. Změny ve cvičení pacient 

nemá. Odpoledne proběhla návštěva bratra, zkoušel přesuny pana P. do lůžka za 

pomoci a dohledu sanitáře.    

4.12.2014 – při hygieně zjištěn defekt na sacru – spíše stržený puchýř. Ošetření – 

oplach Dermacynem, Inadine + Tegaderm. Okolí EPI klidné, ošetřeno.  

Informován lékař, naordinováno cvičení na lůžkovém oddělení (LO). Pan P. 

omluven z rehabilitačního programu.  Při vizitě byl předepsán: toaletní vozík s 

velkými koly, elektrický  manipulační zvedák se závěsem, polohovací elektrické 

lůžko, antidekubitní matrace. 19.11. 2014 bratr zažádal o ID.  Bylo zjištěno, že 

mechanický vozík není ještě zakoupen, ten co měl vybraný, tak firma prodala. 

Bude vybírat nový 

 5.12.2015 – v  7.30 h. byly provedeny pravidelné převazy sacra s Inadinou + 

Tegadermem. Založena péče o rány. Cvičení na LO, domluveno s 

fyzioterapeutkou a ergoterapeutkou.  Stále polohován pouze na boky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7.12.2014 – v 7.30 h. byl vykonán převaz sacra – zlepšeno, hojí se.  V 9.00  h. 

ráno udává bolesti zubů, lékař informován, nasazena jednorázová analgoterapie. 

Aulin tbl p.os, 1 tbl nyní. Podle potřeby lze podat 1 tbl i večer. - podána. Pacient 

dnes relaxuje. V 17.00 h. výměna Epi Ch 14, neprůchodná,  odtéká čirá moč.  

Zvýšený dohled nad polohováním na boky. Pacient reedukován.                                                                                                                       

8.12.2014 – Sacrum převázáno dle ordinace. V 8.50 h. odjezd na ošetření do 

stomatologické ambulance, příjezd v 10.50 h. v kompenzovaném stavu. Pan P. je 

dnes omluven z celodenního rehabilitačního programu. 

10.12.2014 -  v 7.30 h.  provedena změna ordinace v ošetření sacra. Přestal se 

dávat Dermacyn roztok a nasadil se Prontosan roztok, Inadine + Tegaderm. Defekt 

se hojí . Kontrola scrota – klidné. Okolí EPI klidné, ošetřeno, převázáno. Cvičební 

blok a LVS má pacient zajištěn na oddělení. Polohován na boky, pouze v případě 

jídla může pacient na záda. 

16.12.2014 – sacrum téměř zhojeno, převázáno dle ordinace. Stále velmi silné 

spasmy, lékař informován, navýšení Baclofenu 25mg tbl p.os na 1 – 1 – 1 – 1  

Před odpolední návštěvou bratra, se pan P. vyprázdnil spontánně do plenkových 
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kalhotek, očišten sestrou a převléknut. 

18.12.2014  - sacrum zhojeno. Scrotum klidné. Kontrola a péče nutná.  Dopomoc 

s oblékáním stále trvá. Úprava medikace, zrušen Protifar, Stilnox, Lactuloza. Dnes  

v dopoledních hodinách zubní ošetření, bolest zubu. Odjezd v 7.15 hod. Příjezd v 

10.45 v kompenzovaném stavu. 

23.12.2014 –  sestra zkontrolovala okolí EPI,  provedla aseptický převaz,  klidné, 

bez zarudnutí.  Z léčebných důvodů  pacient  v odpoledních hodinách odjel  na 

propustku od 23.12. do 28.12. 2014, léky a potřebným zdravotnickým materiálem 

vybaven.  Pacientovi  a bratrovi zdůrazněna nutnost polohování na boky, větrání 

genitálií, dodržování pitného režimu. Ukázána péče o epicystostomii. 

28.12.2014 – ve 21.00 h. návrat z propustky. Pacient se vrátil v dobré náladě.  

Sestra kontrolovala  třísla, sacrum a scrotum – v pořádku, bez zarudnutí a defektů. 

Dnes po příjezdu byly podány Bisacodylové čípky z důvodu úplného vyprázdnění 

– s účinkem. Pacient se vyprázdnil na lůžku, vypodložen buničitou vatou. 

31.12.2014 -  dnes proběhl pouze dopolední  rehabilitační program. V 

odpoledních hodinách pacient odjel na propustku, do péče si ho přebral bratr.  Oba 

pánové byli reedukováni ohledně polohování, péče o pokožku, dohledu tekutin, 

vyprazdňování. 

1.1.2015 -  Ve 21.30 h. návrat pacienta z propustky. S rodinou vše zvládl bez 

komplikací. 

4.1. 2015 – v 9.00  h. provedeno  hodnocení plánu ošetřovatelské péče, 

přepočítána rizika.  Barthelův test – 5 bodů, riziko pádu – 5 bodů, riziko vzniku 

dekubitů – 19 bodů. Beze změn. Ošetřovatelské problémy trvají.  Dnes relaxuje.                 

5.1.  2015 - ode dneška  pacient již jezdí na svém elektrickém vozíku. Podle 

sdělení zdravotně – sociální pracovnice pan P.  se telefonicky  kontaktoval s 

Fatimou, přijedou se za ním podívat do RÚ, chtěl by tam jít po propuštění. Doma 

to není zatím ještě přizpůsobené, mechanický vozík nemá vybraný. Dnes  v 

podvečer návštěva kamarádů, po večeři pan P. odjel do místní restaurace. Večerní 

uložení do lůžka se odkládá na pozdější hodinu.   

6.1. 2015 – v 7.30 h. jsem zkontrolovala  sacrum a scrotum – klidné. Pacienta 

jsem dnes také  omluvila z dopoledního cvičení z důvodu plánované výměny Epi 

na urologické ambulanci, zaveden silnější katétr Ch 16, odvádí čirou moč, klidné. 
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Úprava antispastické terapie - Sirdalud 2mg tbl p.os na 1 - 1 – 1 - 0 

 7.1.2015  - dopoledne přeobjednána kontrola na spondylochirurgii FN Motol na 

29.1.2015 mezi 8.00 - 11. 00hod.   

8.1.2015 – pacient stále zvažuje umístění po dimisi ve Fatimě - Centrum pro 

tělesně postižené Fatima. Základním programem tohoto zařízení je sociální 

rehabilitace dospělých lidí se zdravotním postižením, kteří se z důvodu úrazu 

nebo nemoci ocitli ve změněné životní situaci. 

 V 9.00 h proběhla velká vizita – propuštění plánováno  v týdnu od 19.1. bude 

nutné aby zdravotně – sociální pracovnice  kontaktovala Fátimu, oznámila jim to.  

Podle telefonické rozhovoru se za pacientem přijedou podívat 16.1.2015. Ode 

dneška již pan P. nechodil do tkalcovské dílny. Bylo nutné provést zápis do 

rehabilitační karty lékařem a sestrou nahlášeno na rehabilitační oddělení. Na 

cvičení se již nemusel vozit, jezdil sám na svém elektrickém vozíku.   

 9.1.2015 – zdravotně – sociální pracovnicí sděleno potvrzení o  návštěvě z Fatimy, 

které proběhne 16.1., avšak příjem může být až 26.1.2015. Dříve nemají místo. 

 16.1.2015 -  zdravotně- sociální pracovnicí a paní primářkou  domluveno přijetí  

do Fátimi na 26.1., objednána sanita, s sebou elektrický vozík. 

 22.1.2015 – v 7.30 h. kontrola třísel sestrou, klidná, kontrola + péče trvá 

promazáváním. Spasticita přetrvává, nereaguje na zvýšení Sirdaludu, proto 

lékařem vysazen. 

 26.1.2015 – v  7.30 h. byla sestrou provedena výměna Epi Ch 16 před dimisí, 

odvádí čirou moč. V 9.00 h. pacient propuštěn do Fatimy v kompenzovaném stavu. 

Léky a potřebným zdravotnickým materiálem vybaven. 

Převezen sanitním vozem.  Sepsána sesterská ošetřovatelská překladová zpráva + 

soupis osobních věcí, pacient si za ně ručí sám. Ošetřovatelské problémy 

ukončeny, péči přebírá jiné zařízení. 
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           2.3  Vybrané ošetřovatelské problémy 

               2.3.1  Porucha soběstačnosti 

   Pod pojmem soběstačnost rozumíme:  schopnost jedince uspokojit své potřeby 

vlastními silami. Samostatnost při vykonávání denních aktivit. Míra samostatnosti 

popř. participace člověka vykonávání denních aktivit – ADL (Barthelův test). 

  Nesoběstačnost – neschopnost nebo závislost člověka při výkonu běžných 

denních aktivit. 

  Sebepéče – samostatné vykonávání denních aktivit.  Vždy se snažíme o to, aby 

člověk mohl co nejdéle samostatně vykonávat své běžné denní aktivity. 

Hospitalizovaným pacientům pak upravujeme prostředí  a umožníme jim v co 

největší míře se o sebe starat. Sestra při příjmu u pacienta, na základě získaných 

informací a pomocí dané měřící techniky, stanoví stupeň závislosti a míru 

potřebné pomoci(http://zdr.-sestricky.blog.cz/1311/znevyhodneni-sebepece-

sobestacnost) 

 

 

 

Míra soběstačnosti je závislá na několika faktorech: 

– věk 

– úroveň intelektu 

– zdravotní stav 

– úprava prostředí 

– momentální stav + psychická stránka 

 Míra soběstačnosti se mění, může se týkat jen některých aktivit. 

 Denní aktivity se rozdělují do  dvou skupin : základní  - bazální (běžné denní 

aktivity jako je hygiena, oblékání, stravování a vyprazdňování) a instrumentální 

(vedení  a péče o domácnost, nakupování, telefonování, příprava stravy, cestování, 

nakládání s financemi). 

 Při porovnání soběstačnosti v denních aktivitách, můžeme pacienty rozdělit do 

několika skupin. Jako první jsou nemocní bez jakékoliv pomoci druhých a v 

dobrém psychickém stavu – zcela soběstační. Ve druhé skupině se nachází 

pacienti, kteří potřebují částečnou dopomoc převážně mimo lůžko, v lůžku jsou 
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soběstační. Třetí skupinu tvoří nemocní, kteří potřebují dopomoc i v lůžku, nejsou 

schopni některých sebeobslužných činností. Čtvrtá skupina jsou úplně 

nesoběstační pacienti. Ti jsou zcela závislí na pomoci druhé osoby, popřípadě 

ošetřovatelského personálu. 

 Sestra může zhodnotit míru soběstačnosti pozorováním, rozhovorem a pomocí 

použití měřících technik.  Použití měřících technik je upřesněno ve vyhlášce 

55/2011 Sb., která přesně určuje činnost zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků. § 4 této vyhlášky uvádí, že všeobecná sestra vyhodnocuje 

potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů a to i za použití měřících technik 

používaných v ošetřovatelské praxi (například testy soběstačnosti). § 6 této 

vyhlášky udává, že ergoterapeut  může provádět ergoterapeutické vyšetření 

zaměřené na analýzu denních aktivit, hodnocení mobility, lokomoce, orientační 

vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k běžným denním aktivitám (ADL). 

Nácvik běžných denních aktivit může probíhat jak v nemocničním prostředí, tak v 

domácím. § 25 poukazuje na povinnost fyzioterapeuta provádět kontrolu běžných 

denních aktivit v oblasti fyzioterapie. 

 

 Hodnocení soběstačnosti:  soběstačnost je běžně hodnocená v 8 – 9 bodech.      

K hodnocení se vždy pužívají měřící techniky – hodnotící testy a škály. 

 

   Hodnotící testy, škály k posouzení funkční míry soběstačnosti a zvládání 

denních aktivit. 

      Barthelův test neboli index (BI) je mezinárodně nejrozšířenější skórovací 

test. Byl vytvořen v roce 1955. Původně byl navržen pro pacienty s 

neuromuskulárním a muskuloskeletárním onemocněním.  Později se ukázalo, že 

je vhodný i pro pacienty dlouhodobě hospitalizované, kteří potřebují rehabilitační 

péči. Jeho výhoda spočívá v testování fyzického omezení v oblasti hrubé motoriky, 

sebepéče a mobility. Nevýhoda, že se orientuje jen na oblast fyzické mobility. BI 

je vhodnější používat u pacientů s nižší úrovní soběstačnosti. Tam kde je potřeba 

více objasnit pořeby pacienta.  Existují i modifikované verze, které mají upravený 

počet bodů, číselné  a výsledné hodnocení. Takovým testem je třeba Standfordský 

dotazník hodnocení zdraví, nebo Funkční míra nezávislosti (FIM test). 



- 38 - 

 

(Lippertová – Grünerová  M, 2005) 

 

      Test ADL – activties of daili living. V dnešní praxi se nejčastěji setkáváme  s 

hodnocením ADL. Jeho spolehlivost, citlivost a validita byla prokázána v několika 

výzkumných projektech 

V tomto testu se posuzuje 10 oblastí, jako je příjem stravy, osobní hygiena, 

koupání, přesun z lůžka na křeslo, použití WC, lokomoci, chůzi po schodech, 

oblékání, kontinence moče a stolice. Každá oblast je hodnocena počtem bodů. 

Pokud je pacient soběstačný, získává 10 bodů. Pokud je potřeba jakákoliv 

dopomoc , pak 5 bodů a při nesoběstačnosti 0 bodů. Maximum bodů je tedy 100 

bodů. (Shuler M, Oster P., 2010) 

 

Pokud pacient získá  95 – 100 bodů -  není zavislý na pomoci druhé osoby. 

                                  61 – 95   bodů -  je lehce závislý 

                                  41 -  60  bodů  -  je středně závislý 

                                    0 -  40  bodů  -  vysoká závislost 

 

            Rozšířený Barthelové Index 

 Tento index pomáhá vyhodnotit nutnost pomoci při zvládání běžných aktivit 

všedního dne, u kterých je předpoklad kognitivních schopností. (Stejně jako u 

FIM). Zahrnuje 6 oblastí – chápání, komunikace, sociální interakce, řešení 

každodenních problémů, paměť, učení a orientace, zrak a neglect syndrom. 

Maximum za položku v daných oblastech je 15 bodů. 

„ 90 – 70 bodů -  žádné nebo mírné kognitivní omezení 

 65 -  20 bodů – střední kognitivní omezení 

 20 -  0   bodů – závažná kognitivní porucha“ (Shuler, Oster, 2010, s. 41) 

 

      Test  - The Lawton Instrumental Activity of Daily Living – IADL: 

 Tento test byl vytvořen roku 1969, na jeho vzniku se podíleli Brody Elaine M a 

Lawton Powel M. Pojednává o instrumentálních aktivitách každodenního života. 

Jedná se o nejstarší test, ale díky svému rozšíření a časté publikaci se stále 

využívá dodnes. I pře to, že máme nástroje, které dosahují vyšší kvality pro 
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hodnocení instrumentálních denních aktivit. Tento test se nejvíce uplatní v 

komunitách u geriatrických pacientů, nebo u seniorů při hodnocení činností v 

domácím prostředí. (Martínek P., Bartoš A., 2011). 

 Toto hodnocení nám pomáhá ukázat chování jedince ve svém vlastním prostředí. 

IADL posuzuje nejen hrubou a jemnou motoriku, ale o kognitivní myšelní člověka.  

Prokáže změny, které vznikají během dlouhodobého onemocnění. 

 První originální verze obsahovala 8 oblastí – telefonování, nakupování, vaření, 

domácí práce, praní, používání dopravních prostředků, manipulace s financemi a 

užívání léků. Byla orientována na pohlaví. Maximální  počet bodů 8, u mužů bylo 

skóre menší, jelikož se vynechalo praní, domácí práce a příprava jídla 

( Křivošíková M., 2011). 

„V roce 1978 vznikla jedna verze pro obě pohlaví, je součástí OARS (Older Adult 

Resources and Servies). Využívá 3 bodovou stupnici. Obsahuje navíc práce kolem 

domu. Nejnovější verze obsahuje 7 položek, používá taktéž 3 bodovou stupnici a 

je součástí MAI (Multilevel Assesment Instrument) a SELF škály (Self Evalution 

of Life Funktion)“ (Křivošíková M, 2011, s. 240) . 

 

       Test - The Index of Independence in Activities of Daily Living (zkráceně 

The Katz Index of ADL) 

 „V roce 1959 Katz  Sidney vytvořil test každodenních činností. V roce 1970 byl 

modifikovaný a v roce 1973 byly spojeny bazální a instrumentální aktivity 

denního života“ (Lippertová – Grünerová, 2005, s. 280). Původně byl zamýšlen 

pro seniory, pro pacienty s chronickým onemocněním, kteří potřebují 

dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Obsahuje 6 položek – koupání, oblékání, 

použití WC, přesuny, kontinenci a příjem stravy. Tento index je sice časově 

nenáročný, ale nedá se použít v akutní péči. 

  

       Funkční míra nezávislosti – FIM test( Functional Independace Measure) 

 Vznik 1984 modifikací z testu Barthelové, je doplněn  hodnocením kognitivních 

funkcí. Využívá se především ke stanovení soběstačnosti po úrazech a nemocech. 

Největší využití má v rehabilitačním lékařství.  Hodnotí 18 činností v 6 oblastech 

– osobní péče, kontinence, přesuny, lokomoce, komunikace, sociální aspekty. 
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Je známa verze pro děti od 6 měsíců do 7 let a verze pro dospělé (Enviro – FIM), 

ta se dá použít i v domácím a komunitním prostředí. 

 Údaje získané pomocí FIM mají jasnou a pevnou terminologii.  I přes to, že je 

tento test podrobnější, ohledně změn než Barthelové,  je náročnější na používání. 

Proto je nutné proškolení uživatelů, ketré se musí opakovat. (Křivošíková, 2011). 

 

 

     Testování vývoje soběstačnosti – TSV 

  Toto testování obsahuje 8 oblastí – spánek, odpočinek, vyprazdňování, osobní 

hygienu, výživu, orientaci, verbální komunikaci a pohyblivost. Hodnocení na 

stupnici 0-5 bodů Opakované hodnocení se počet bodů znázorní na stejném 

formuláři, ale jinou barvou. Následně se všechny hodnocené oblasti spojí. 

Spojnice znázorňují vývoj soběstačnosti v určitém období. 

      

      Test ošetřovatelské zátěže (podle Svanborga, modifikovaný Staňkovou) 

 Tento test hodnotí pohybovou aktivitu, osobní hygienu, stravu, inkontinenci moče 

a stolice, WC, dekubity, spolupráce s nemocným. 

 Dotazník funkčního stavu FAQ – CZ. 

Vznik překladem ze zahraniční  - verze Functional Activities Qestionnaire (FAQ). 

První verze – 1982. Poměrně rychle se rozšířil, jelikož hodnotí funkční stav 

pacienta a jeho denní aktivity. Tento test je přehledný, jednoduchý a časově 

nenáročný. Dotazník obsahuje 10 složitějších denních aktivit. Jsou zde obsaženy 

položky jako: placení účtů, vyplňování formulářů, nakupování, příprava kávy, 

jídla, sledování novinek + událostí, diskuze na určité téma v novinách, televizi, 

vybavení si některých událostí v rodině, zaměstnání, koníčky, cestování. Pacient 

může získat od 0 po 30 bodů. 0 bodů –  nezávislý, 30 bodů - zcela závislý na 

pomoci druhé osoby.  „V tomto testu se využívá i procentuální škály, která se 

přepočítává ze získaných bodů. Jsou i takové úvahy, že procentuální škála byla 

zavedena až v české verzi. Jediná nevýhoda tohoto testu je, že zdravotnický 

personál sdružuje více činností do jedné části testu“ (Martínek P., Bartoš A., 2011, 

s 637). 
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  Dotazník soběstačnosti DAD – CZ 

 Překlad z anglické verze The Disability Assessment for Dementia – DAD. Tento 

dotazník je určen pro pacienty s demencí, Alzheimerovou nemocí a poruchou 

kognitivních funkcí, ale není vhodný pro pacienty s velmi těžkým stádiem 

demence. Obsahuje 40 otázek. 17 jich je zaměřeno na kognitivní schopnosti 

(hygiena, oblékání, strava, vyprazdňování), 18 na instrumentální denní aktivity 

(příprava stravy, telefonování, zacházení s financemi, příprava léků, procházky a 

nakupování, korespondence), zbývajících 5 otázek bylo spojeno do jedné oblasti 

(využívání volného času a domácnost). V české verzi  po modifikaci, hodnotitel 

podává otázky pečujícímu (zdravotní sestra, ošetřovatelka). Pečující podává 

informace, zda pacient provedl určitý úkon alespoň jednou do 14 dní bez 

připomenutí nebo pomoci. Pokud jej klient zvládne sám – 1 bod, při opaku 0 bodů. 

Vyšší skóre – vyšší soběstačnost a obráceně. „V tomto dotazníku pacient může 

uvést – nelze určit, to se pak ale nezapočítává do procentuálního hodnocení“ 

(Martínek, Bartoš, 2011, s. 637 – 638).   

 

     U tohoto pacienta byl na zdejší spinální rehabilitační jednotce, vzhledem k 

jeho postižení, ke zjištění míry soběstačnosti využit Barthelův test. Zaměřuje se 

na to v jaké míře je pacient schopen se najíst, napít, samostatně se obléknout, jak 

zvládá přesuny do lůžka, osobní a celkovou hygienu, zda zvládne WC, jak je na 

tom s močením a vyprazdňováním a zda-li je schopen chůze po rovině a do 

schodů. Každá skupina činností se měří a hodnotí body. Podle celkového součtu 

se provede hodnocení.  Hodnocení bodů viz výše v textu. 

 Při hodnocení soběstačnosti pan P. nebyl schopen samostatného najedení – musel 

se krmit, napití – byla nutná aktivní hydratace, podávání tekutin  (0 bodů). 

Oblékání – nebyl schopen provést, pacient  musel být oblékán personálem (0. 

bodů). Přesunů na lůžko, vozík – pacient není schopen, nemá sílu v horních 

končetinách,  nutný přesun sanitářem (0. bodů). Osobní hygienu – nezvládá, v 

horních končetinách  nic neudrží, nefunguje jemná motorika, nemá stisk (0. bodů). 

Koupání – neprovede, minimální pohyblivost horních končetin, WC nepoužívá – 

není schopen přesunů, inkontinence moče -  řešena Epicystostomií, stolice  - 

pomocí Bisacodylových čípků do lůžka vypodloženého buničitou vatou(0. bodů).  
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Chůzi po rovině a do schodů nešlo provést z důvodu jeho základního onemocnění 

tetraplegie (0. bodů).  Celkové hodnocení – 0 bodů, pacient je vysoce závislý na 

pomoci druhé osoby. 

  Míra soběstačnosti se musí v pravidelných intervalech opakovat a kontrolovat, 

vzhledem ke změnám celkového stavu pacienta. Pan P. v době pobytu na spinální 

rehabilitační jednotce, díky práci rehabilitačních pracovníků, pravidelnému a 

poctivému cvičení a své snaze, se během měsíce dokázal sám napít z půllitrové 

lahve, dále během dvou měsíců zvládl, po namazání, udržet rohlík v ruce, pokud 

byla nakrájena příloha a maso, dokázal se najíst s pomocí kompenzační dlaňové 

pomůcky samostatně, polévku ještě nezvládl.  Po dvou měsících nácviku oblékání 

pan P. si dovedl obléknout triko přes ruce, hlavu a ramena, vzadu i vepředu 

stáhnout se mu nedařilo. Stále byla nutná dopomoc personálu.  Během dalšího 

měsíce pacient zvládl samostatně i polévku. Nácvik oblékání se nezlepšil, pacient 

si nedosáhne vzadu na triko a nezvládne jej stáhnout. Osobní hygiena mírně 

zlepšena, s pomocí dlaňové pomůcky si zvládne samostatně vyčistit zuby, obličej 

si neumyje, neudrží žínku. Oblékání do konce pobytu již beze změn. 

Vyprazdňování, přesuny, celková koupel a chůze po celý pobyt  bez zlepšení. Při 

pravidelném přehodnocování rizik se pan P. nedostal na více jak 5. bodů. Stále 

trvá vysoká závislost na pomoci druhé osoby. 

    Na rehabilitačním oddělení při pravidelném testování pacienta(1x za čtyři 

týdny)  byly použity tyto testy : 

–   svalový test, test rozsahu pohybu, WISCI II (Walking Index for Spinal 

Cord Injury) – modifikovaný, 

–   úchopový test, SCIM – Spinal Cord Independence Measure(3. verze) 

 

  2.3.2  Riziko pádu 

     Definice pádu –   Pád je nežádoucí událost, pří níž pacient neplánovaně 

klesne k zemi.  Tato definice byla prvně předložena lékaři E. v. Morrisem a B. 

Isaacsem v roce 1980. (Morris, E. V. - Isaacs, B.:  1980, s. 9, ) 

 Tyto definice pádu  uvádí Joint Commissoon Resources. 

     - Pacienti neplánovaně klesnou k podlaze. 

     - Nezamýšlená událost, kdy se člověk ocitne na zemi nebo na nižším povrchu 
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(se svědkem), nebo takovouto událost oznámí (beze svědků). Pád není způsoben 

žádným záměrným pohybem nebo jinou příčinou, jako je cévní mozková příhoda, 

mdloba, epileptický záchvat. 

– Událost, která vyústí v nezamýšlené spočinutí pacienta, nebo části jeho 

těla na zemi nebo jiné podložce, která je níže než pacient (Joint Commissoon 

Resources, 2007.) 

   Pády se v dnešní době řadí mezi nežádoucí události. 

       Definice nežádoucí události -  Nežádoucí událostí se rozumí událost, 

která způsobila pacientovi újmu. Újmou se rozumí poškození struktury nebo 

funkce lidského těla, nebo jakýkoliv nepříznivý účinek v důsledku tohoto 

poškození.  Tento název je znám od roku 2009.  Nežádoucí události jsou 

celostátně sledovány a vyhodnocovány. Jsou součástí rezortních bezpečnostních 

cílů. (www.mzčr.cz/portál kvality a bezpečí). 

       Rozdělení pádů: 

Rozlišujeme pády zhroucením (při chůzi klesá svalový tonus, původ cerebrální ,  

při epilepsii či extracerebrální při kardiální synkopě), skácením (přechodné 

poruchy rovnováhy), zakopnutím (pád dopředu na ruce v důsledku zakopnutí 

špičkou nohy nejčastěji u Parkinsonovy choroby), zamrznutím (podkladem je 

zamrznutí dolní končetiny v průběhu chůze, tělo však pokračuje v pohybu 

dopředu) a ostatní ( Růžička, E., 2004). 

 

            Mechanické pády 

Mechanické pády vznikají působením vnějších příčin. Tvoří asi 25 - 30 % všech 

pádů. Tyto pády se většinou stávají při běžných aktivitách doma i mimo něj. Mezi 

mechanické příčiny pádů řadíme nebezpečný povrch (kluzké podlahové rytiny, 

náledí nebo shrnovací koberečky), překážky v cestě (prahy, přípojné kabely, 

schody, venku obrubníky) a nedostatečné osvětlení (tma a odlesky). Na vzniku 

pádů se může také podílet cizí zavinění, jako jsou například dopravní nehody a 

pády v dopravních prostředcích 

K 85 - 90 % dochází při běžných aktivitách, 5 - 10 % pádů vzniká při rizikových 

aktivitách, například sportech. Pád může vzniknout uklouznutím, zakopnutím, 

chůzí po schodech a opřením se o nepevný kus nábytku. ( Klán, J., Topinková, E., 
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2003) 

          Symptomatické pády   

Symptomatické pády vznikají  působením vnitřních příčin, nejčastěji   vlivem 

somatické choroby. Většina somatických chorob závisí na tělesných a 

psychických změnách, závislých na věku pacientů.  Jedná se tedy o         

polymorbiditu a polykauzalitu (sdružování příčin). Symptomatické pády tvoří 70 - 

75 % všech pádů. ( Klán, J., Topinková, E., 2003) 

 

        Příčiny pádů: 

 Pády způsobují ve větší míře nemoci snižující mobilitu. Mezi ně patří 

neurologická a cerebrovaskulární onemocnění, jako je - cévní 

mozková příhoda, epilepsie, periferní neuropatie a parézy, ateroskleróza 

mozkových cév, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, lumbální spinální 

stenóza a neuropatická bolest. 

 Dále se jedná o onemocnění kardiovaskulárního systému  - např. ortostatická     

 hypotenze, hypertenze, synkopa, srdeční selhávání, arytmie. 

 Můžeme sem zařadit i gastrointestinální choroby  - zácpa, průjem, krvácení do 

zažívacího traktu. 

 Velkou příčinou pádů jsou onemocnění pohybového aparátu  - svalová atrofie, 

stavy po amputacích, stavy po zlomeninách, plegie, parézy, osteoporóza, artróza, 

degenerativní změny kloubů a páteře. 

Smyslové poruchy  - zejména poruchy zraku. 

„ Psychiatrická onemocnění - deprese, noční dezorientace, demence, delirium a 

abúzus alkoholu a návykových látek“ (Topinková, E., P , 2006, s. 44) 

 Jako příčinu pádu bychom mohli zvažovat i poruchu spánku. Například při 

nespavosti nebo při poruše kontinuity spánku, pacient může celou noc prosedět na 

posteli nebo prochodit po pokoji. V důsledku tmy a nevyspání je organizmus 

unavený a tak může dojít k pádu.  Také náměsíčnost, noční můry a děsy jsou 

poruchy spánku ovlivňující noční bezpečnost nejen seniorů. 

Velký podíl na vzniku pádu mají i některé léky. Jsou to především antidepresiva, 

neuroleptika, psychotropní látky, sedativa a hypnotika. Tato farmaka snižují 

reaktivitu na zevní podněty, je snížena schopnost vykonávat práce vyžadující 
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přesnou senzomotorickou koordinaci. Při dlouhodobém užívání může dojít k 

zhoršení paměti, nespavosti, dezorientaci v denní době a ke změnám osobnosti. 

„Dále do této skupiny léků, které predisponují k pádům, patří antiarytmika, 

antihypertenziva, diuretika (mohou snížit plazmatický objem, což může vést k 

poklesu krevního tlaku až ke kolapsu), laxativa, analgetika, opioidy a 

vazodilatancia“. (Kol. autorů Joint Commission Resources,  2007, s. 21 ).Také 

pády v anamnéze jsou jsou důležitým faktorem s ohledem na pravděpodobnost 

pádu. Ženy, jelikož častěji trpí osteoporózou, padají podle statistik častěji než 

muži a následky těchto pádů  bývají vážnější. 

    

  Prevence  pádů:    

 je jednou z cest ke kvalitnějšímu a bezpečnějšímu zdravotnictví. 

 Zvyšování bezpečí pacienta se řeší na celém světě. Na summitu členských států   

Evropské Unie v dubnu 2005 byla schválena  tzv. Lucemburská deklarace k 

bezpečí pacientů. Ta obsahuje určitá doporučení pro členské státy EU. 

• Umožnit pacientům úplný a volný přístup k shromážděným informacím, v 

souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Zajistit správnost a srozumitelnost 

těchto informací pro pacienty. Poukazovat na to, že informovaný pacient lépe 

pečuje o své zdraví. 

• Zvážit výhody národního dobrovolného systému hlášení nežádoucích 

událostí a nedokonaných pochybení. 

• Postupně zavádět procesy v oblasti řízení rizik ve zdravotnictví – například 

vytvářením indikátorů kvality v rámci systému externího hodnocení kvality ve 

zdravotnictví. 

• Zajistit využívání nových technologií – použití elektronické zdravotnické 

dokumentace. Tato dokumentace by měla obsahovat důležité informace o 

zdravotním stavu pacienta a měla by mít takové programy, které usnadňují 

rozhodovací proces s cílem minimalizovat chyby. 

• Zřizovat národní fóra zabývající se problematikou bezpečí pacientů. 

• Sledovat bezpečnost pracovních podmínek ve zdravotnictví a zajistit, aby 

součástí postupů při náboru nových zaměstnanců byly v souladu i principy 

bezpečí pacientů. 
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• Prosazovat intenzivní školení uživatelů různých technologií ve 

zdravotnictví s cílem zajistit jejich bezpečné používání. 

• Zahrnout informace o bezpečí pacientů do běžného vzdělávání zdravotníků. 

• Zajistit aby národní legislativa chránila soukromá data pacientů, zároveň 

důvěrnost zdravotnické dokumentace, ale aby zajistila dostupnost úplných 

informací o pacientech pro zdravotnické pracovníky. 

• Vytvářet prostředí, kde jsou chyby využity k poučení, nikoliv k trestání. 

• Spolupracovat s pacienty a jejich rodinami, informovat je o existenci 

nežádoucích událostí při poskytování zdravotní péče, včetně tzv. nedokonaných 

pochybení. (www.mzčr.cz/portál kvality a bezpečí, online) 

   Pády a úrazy ve zdravotnických zařízení jsou celkově závažnou problematikou. 

   Při pádu může dojít ke zlomeninám, opařeninám, tržným ranám, nebo i 

neviditelným zraněním. 

       Běžným standardem je dodržování cílů a možností v prevenci pádu. 

 

       Cíle prevence pádu: 

  Identifikovat rizikové pacienty podle hodnocení rizika pádu, přizpůsobit 

prostředí pacienta tak, aby se omezilo riziko pádu, zajistit podpůrné (lokomoční) 

pomůcky, signalizaci, seznámit pacienta s okolím, uložení osobních věcí tak, aby 

byly dosažitelné, minimalizovat komplikace vzniklé při pádu, edukace pacienta a 

jeho rodiny o důvodu a způsobu prevence, o možných rizicích.  Je důležitý 

jednoznačný a shodný způsob značení pacientů s rizikem pádu (označení 

dokumentace, identifikačního náramku a lůžka). Jako poslední nesmíme 

opomenout, pokud k pádu došlo, vyplnit a odeslat záznam o pádu. 

 V prevenci pádů se uplatňují i pomůcky jako jsou protiskluzové podložky, madla, 

berle, hole, zabržděná lůžka, stabilní židle, dostatečné osvětlení, správná obuv, 

fungující signalizace. 

 K upřesnění a pochopení mechanismu a příčiny pádu pomáhá dělení podle 

fenomenologického obrazu ( Kalvach, Z., 2004, s. 208,).   

 

    Hodnocení rizika pádu:   

Toto hodnocení je součástí příjmové ošetřovatelské anamnézy. Je zaměřeno na 
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zjištění pohybu, vyprazdňování, medikaci, smyslové poruchy, mentální status, věk, 

a pád v anamnéze u konkrétního pacienta.  Pokud je skóre po sečtení bodů 3 a 

více – je pacient ohrožen rizikem pádu. 

 

     

 

 

Postup při pádu pacienta ve zdravotnickém zařízení: 

 Pokud je zdravotnický pracovník přítomen pádu, pokusí se zmírnit pád, nebo  

zajistí měkký dopad. 

 Nepokouší se pacienta zvedat. 

 Nechá pacienta sklouznout k zemi, přidrží hlavu a trup. 

 Přivolá pomoc. 

 Posoudí stav vědomí, reakci pacienta na oslovení a zkontroluje základní životní 

funkce. 

 Zjistí možné poranění po pádu a přivolá lékaře. 

 Spolu s lékařem provede první ošetření pacienta. 

 Dále provede ordinace, zajistí potřebná vyšetření a další ošetření. 

 Provede záznam do dokumentace včetně všech okolností, následků, a navržených 

preventivních opatření. 

 Zjistí příčinu pádu, provede opatření zabraňující opakování pádu. 

 Pokud pacient není zařazen do rizikových pacientů, je nutné tak provést, jako při 

příjmu nového pacienta. 

 Zajistí, aby lékař informoval osoby uvedené v informačním záznamu o pádu. 

 Předá informace o preventivních opatřeních a možných rizicích osobám určeným 

pacientem. 

Riziko pádu, je jedním z nejdůležitějších prvků, který je součástí ošetřovatelské 

péče.  Ve zdravotnických zařízeních je dán velký důraz na bezpečnost pacienta. 

Jako nejdůležitější opatření, která bojují proti pádu pacienta, je podrobné předání 

informací mezi všemi členy ošetřovatelského týmu, pravidelná kontrola pacientů, 

poučení pacientů o použití signalizace nebo označení rizikových pacientů. 

(Vybíhalová, 2007) 
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       Při odebrání ošetřovatelské anamnézy a vyhodnocení rizik podle Conleyové 

upraveno Juráskovou 2006, bylo zjištěno, že pacient užívá léky z řady 

antidepresiv, je vysoce závislý na pomoci druhé osoby – nesoběstačný a vzhledem 

k postižení částečně spolupracuje. Při sečtení scóre, což bylo 5 bodů. Bylo 

zaznamenáno střední riziko pádu. Bylo nutné označit pacientův identifikační 

náramek, jmenovku, dokumentaci, rehabilitační kartu červeným kolečkem, jako 

znak zvýšeného rizika pádu. Pacient po celou dobu pobytu pobýval na lůžku 

opatřeném postranicemi, měl u ruky signalizaci, kterou uměl použít. Při 

manipulaci s pacientem ať oblékání, polohování, přesuny byla vždy nutná 

spolupráce alespoň sestry a sanitárky, nebo sestry a sanitáře. Při přesunech na 

pojízdnou vanu ke koupeli bylo personálem používáno rolo. K přesunům na vozík 

sanitář používal přesouvací pás. Pan P. byl také edukován ohledně rizika pádu.  

Riziko pádu se pravidelně jednou za čtyři týdny přehodnocovalo. Pacientovi po 

celou dobu pobytu riziko pádu nekleslo pod 5 bodů. 

 

 2.4 Dlouhodobá péče a edukace: 

Před propuštěním byl pan P. edukován hned v několika věcech. Nejen, že mu byla 

zopakována nutnost polohování, že nesmí sedět celý den ve vozíku, z důvodu 

nebezpečí vzniku dekubitů a opruzenin, ale také dodržování pitného režimu z 

důvodu správného vyprazdňování a prevence močové infekce.  Pan P. byl také 

poučen o vyvážené stravě a důležitosti pohybu vzhledem k omezenému pohybu a 

nebezpečí vzniku obezity. Dále byla provedena  edukace na téma zimního a 

letního oblékání - přes zimu se pořádně obléknout z důvodu necitlivosti, 

nebezpečí omrzlin, přes léto – oblékat mírně, nebezpečí přehřátí. Tito pacienti 

mají porušenou porušená termoregulaci. Nesmělo se zapomenout na zopakování 

péče o Epi, vysvětlen postup při neprůchodnosti katétru, koho má kontaktovat, 

kam má jít, na kterou ambulanci, nebo oddělení. Pan P. má nárok podle 

pojišťovny jednou za dva roky na kondiční pobyt. Pacientovi byl vysvětlen postup 

podání žádosti o opakovaný pobyt přes praktického lékaře. 

Po vyčerpávajících informacích byl pan P. propuštěn ze spinální rehabilitační 

jednotky do centra pro tělesně postižené Fatima. Důvod propuštění do centra -  

prodloužení nácviku sebeobslužných činností a nepřipraveného bytu. Toto 
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zařízení je určeno pro klienty starší 18 let, kteří potřebují ještě zajistit nácvik 

některých sebeobslužných činností a dovedností. Zde si klienti hradí stravu a 

ubytování. Tento pobyt je limitován 1 rokem. Po ukončení pobytu půjde pan P. 

domů. Vše by už mělo být zrekonstruováno a připraveno k návratu domů. O péči 

se bude dělit přítelkyně, bratr a pečovatelka, která bude docházet dvakrát denně. 

Bratr zajistil i rehabilitačního pracovníka, který bude docházet dvakrát v týdnu k 

nim domů. 

3. Diskuse: 

Správné zhodnocení schopností a možností pacienta vede ke správně nastavené 

ošetřovatelské péči, která má dva cíle. Prvním úkolem je podpořit pacienta a 

zrehabilitovat nejen fyzickou, ale i psychickou schránku a druhým cílem je 

zastoupit chybějící stránky sebepéče, což vede k bio- psycho- sociální pohodě 

pacientů. K posouzení soběstačnosti pacientů existuje velké množství hodnotících 

škál. Zajímavý výzkum provedla v roce 2010 Fuchsová, která se zabývala 

problematikou soběstačnosti a jejím dopadem na každodenní život seniorů. Tato 

autorka položila zajímavou otázku, ve které se snažila zjistit příčinu snížené 

soběstačnosti. Z celkového počtu respondentů ovlivnil soběstačnost z 69% 

zdravotní stav, z 15% věk, z 8% psychický stav a z 8% sociální prostředí 

(http://theses.cz/id/cazosj/80346-858136656.pdf). 

  Martinková a Čagánková provedly v roce 2010 výzkum, ze kterého vzešlo, že 

soběstačnost ovlivňuje místo pobytu pacienta, zda se nachází v nemocnici nebo v 

domácím prostředí. Dalším faktorem byly členové domácnosti, věk nebo 

zdravotní stav (http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/sobestacnost-senioru-nad-80-let-

v-domacim-prostredi-a-socialnich-zarizenich-456640). 

Zajímavý je i názor Jelínkové, která tvrdí, že se nezávislost může posuzovat i dle 

toho, jaký rozsah, nebo způsob pomoci klient vyžaduje při pohybu od jiného 

člověka. Celkově se způsob pomoci dělí od nejmenšího do největšího rozsahu 

pomoci. To znamená – použití kompenzačních pomůcek, dále nefyzická pomoc a 

nakonec fyzická pomoc druhé osoby. Tvrdí, že při jakékoliv manipulaci 

s pacientem je důležitá bezpečnost (bezpečné prostředí), přiměřenost (jak 

přiměřeně je pacient schopen provést určitou činnost) a zkušenost (osvojení 

konkrétní prováděné činnosti). 

http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/sobestacnost-senioru-nad-80-let-v-domacim-prostredi-a-socialnich-zarizenich-456640
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/sobestacnost-senioru-nad-80-let-v-domacim-prostredi-a-socialnich-zarizenich-456640
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 Co se týče soběstačnosti u pacientů s poraněním míchy, je velmi těžké stanovit 

jednotný postup. Člověk je individuální osobnost a jako takový přijímá různě své 

omezení a poskytnutou pomoc od ošetřovatelského týmu. Co se týká poškození 

míchy, platí toto pravidlo dvojnásob, jelikož se jedná o velmi zdlouhavé omezení 

a v některých případech i o trvalý stav.   

 

 

Po hodnocení míry soběstačnosti se odborná veřejnost zabývá i rizikem pádu u 

pacientů. 

Jedním ze zájmů zdravotníků je bezpečnost pacienta. Podle Jelínkové je dobré 

zvažovat míru rizika pacienta takovou, která je pro pacienta komfortní. Určitě je 

důležité vědět, zda se pacient rizikově choval ještě před úrazem nebo 

onemocněním.   

  Jeden z výzkumů z roku 2011, který se zabýval rizikem pádu, byl od autorky 

Hebelkové, která se ve své diplomové práci zabývala průzkumem informovanosti 

zdravotnického personálu o prevenci pádu. Z jejího průzkumu vzešlo, že 9 

respondentů mělo výborné znalosti o prevenci pádu, 73 mělo znalosti dobré a 13 

respondentů bylo nedostatečně informováno (http://is.muni.cz/th/176624/lf_m/). 

Další výzkum byl proveden  v roce 2013 paní Bartoňovou, která se zabývala pády 

seniorů ve zdravotnickém zařízení. Výsledek tohoto výzkumu byl, že 73% pádů se 

odehrálo na pokoji pacientů, 16% v koupelně a 9% na chodbě. Pokud se jedná o 

příčinu pádu, 39% respondentů vstávalo z lůžka, 34% bylo v pohybu, 9% zakoplo 

a 4% se opřelo o nestabilní oporu. Zajímavé  bylo porovnání počtu pádů mezi 

interním a chirurgickým oddělením. Šetření proběhlo v Nemocnici Třebíč a 

Pelhřimov. Celkový počet respondentů na interním oddělení byl  141 a na 

chirurgii 126. Z tohoto srovnání vyplynulo, že četnost pádů je vyšší na interním 

oddělení (https://is.vspj.cz/bp/get-bp/student/17984/thema/2861). 

Při rozboru výše zmíněných článků a výzkumů se zjistilo, že všeobecné sestry si 

jsou vědomi rizika pádu a snaží se, za pomoci šetření a hledáním vhodných metod 

ošetřovatelské péče, zajistit potřebné bezpečí pacientů aniž bych se  zasahovalo do 

jejich duševního  pohodlí. 

  Po rozboru těchto dvou nejžhavějších témat a po prostudování již provedených 

https://is.vspj.cz/bp/get-bp/student/17984/thema/2861
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výzkumů a šetření se nám potvrdilo přesvědčení, které je i hlavní gró 

ošetřovatelské péče a to individualita člověka. Ať už se tedy jedná o riziko pádu 

nebo míru soběstačnosti. Každý člověk má jiné postoje, přání nebo hodnoty a ty je 

nutné respektovat a podle toho volit vhodnou ošetřovatelskou péči. Vždyť 

hlavním cílem veškerého zdravotnického personálu by měl být spokojený pacient. 

 

 

4.) Závěr: 

           Při zpracování své práce jsem chtěla popsat proces péče o pacienta s 

poraněním míchy od příjmu po propuštění.  Příčina vzniku úrazu, nebo 

onemocnění míchy je různá, ale přesto tyto pacienty spojují stejné potíže, jako 

důsledek jejich onemocnění.   Pacienti se v době po úrazu páteře a míchy, nebo 

onemocnění, neumějí o sebe   postarat, jsou odkázáni na pomoc druhých, zajímají 

se o to, zda se budou moci vrátit do běžného života. Zde je nutná  spolupráce  a 

podpora  rodiny a blízkých.  I pro ně takováto situace není jednoduchá, v této 

chvíli potřebují i oni psychickou pomoc.   

        V klinické části jsem přiblížila poranění míchy, její symptomy, komplikace, 

následnou první pomoc a péči. Dále pak průběh léčby a prognózu. 

        V kazuistické části jsem popsala průběh pobytu pacienta P. K. od příjmu  po 

propuštění. Edukaci pacienta i rodiny ohledně Epi, oblékání, dodržování 

dostatečného pitného režimu, nutnosti pravidelného polohování, dodržování 

vyvážené stravy.  Tito pacienti mají velký okruh potřeb. Mají svá specifika.  Z 

tohoto důvodu jsem se zaměřila na jejich největší problémy a tím je porucha 

soběstačnosti a riziko pádu. Vzhledem k těžké závislosti na druhé osobě a 

nepřizpůsobení domácího prostředí, navazovalo zajištění následné péče v centru 

pro tělesně postižené Fátima. Po ukončení tohoto pobytu pan P. půjde do domácí 

péče. K dnešnímu dni je pacient  stále ve Fátimě. 

 

 

 

. 
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Seznam zkratek: 

 ADL – Activities of daili living 

 ARO – Anesteziologicko resuscitační oddělení 

 ASIA – American Spinal Injury Association 

 ATB – antibiotika 

 atd – a tak dále 

 bilat. - bilaterálně 

 BI – Barthelův Index 

 BMI – Body Mass Index 

 C 1 – první krční obratel 

 C 2 – druhý krční obratel 

 C 4 – čtvrtý krční obratel 

 C 5 – pátý krční obratel 

 ca – carcinom 

 cm - centimetr 

 cps – kapsle 

 CT – počítačový tomograf 

 CZ – česká republika 

 ČIAK – čistá intermitentní autokatetrizace 

 DAD – The Disability Assessment for Dementia 

 DKK – obě dolní končetiny 

 DVD – počítačové disky 

 EPI – epicystostomie 

 Eff  - effervescens 

 FAQ – Functional Activities Qestiommaire 

 F1/1 – fyziologický roztok 

 FIM – Functional Independance Measure 

 FN – Fakultní nemocnice 

 FnsP – Fakultní nemocnice s poliklinikou 

 fr. - fraktura 

 g – gram 

GCS – Glasgow Coma scalle 
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 h. - hodin 

 HK – horní končetiny 

 hod. - hodina 

 CH – charier 

 IADL – The Lawton Instrumental Activity of Daily Living 

 ID – invalidní důchod 

 ICHS – ischemická choroba srdeční 

 INR – hodnota krevní srážlivosti 

 i. m. -  intra muskulárně 

 i.v. -  intra venózně 

 JEP – Jan Evangelista Purkyně 

 K + C – kultivace a citlivost 

 KN – Krajská nemocnice 

 LO – Lůžkové oddělení 

 LVS – nácvik nezávislosti 

 MAI – Multilevel Assesment Instrument 

 mm Hg – milimetry rtuťového sloupce 

 mg - miligram 

 MRIAg – angio – magnetická rezonance 

 OARS – Older Adult Resources and Servies 

 O2 – kyslík 

 ORL – ušní, nosní, krční 

 OSSZ – okresní správa sociálního zabezpečení 

 PEG -perkutání endoskopická gastroskopie 

 PMK – permanentní močový katétr 

 PN – pracovní neschopnost 

 RHB – rehabilitace 

 RO – rehabilitační oddělení 

 RÚ – rehabilitační ústav 

 s. - sestra 

 S 2,3 a 4 – druhý, třetí a čtvrtý sacrální obratel 

 SCIM – Spinal cord Independence Measure 
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 SELF – Self Evalution of Life Funktion 

 SJ – Spinální jednotka 

 SZEPA – Česká společnost pro míšní lézi 

 supp. - čípky 

 Th 2 – druhý hrudní obratel 

 Th 7 – sedmý hrudní obratel 

 Th 10 – desátý hrudní obratel 

 Th 12 – dvanáctý hrudní obratel 

 TK – krevní tlak 

 TSV – testování vývoje soběstačnosti 

 TT – tělesná teplota 

 ÚN – Ústřední nemocnice 

 VAS – analogová škála bolesti 

 VHS – videokazety 

 WISCI – Walking Index for Spinal cord Injury 
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Přílohy: 

Příloha č. 1: Ošetřovatelská anamnéza 

                   (zdroj Ústav ošetřovatelství, 3. LF UK – pro studijní účely) 


