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ABSTRAKT
Název práce: Význam rehabilitace v chronické intenzivní péči
Meaning rehabilitation at the chronic intensive care
Cíle práce:
Vypracování kazuistiky nemocného s hlavními diagnózami hydrocefalus
a coma vigile. Aplikace

postupů

ucelené

rehabilitační

a

ošetřovatelské péče

do praxe. Monitorování zdravotního stavu klienta během hospitalizace, vypracování
posloupnosti časových údajů, kdy došlo k významnému posunu ve zdravotním stavu
nemocného.
Metodika:
Metody, které práce využívá jsou následující,
o nemocném ze zdravotnické dokumentace
a vlastní práce u
ošetřovatelskou

lůžka

během

sběr

dostupných informací

hospitalizace, pozorování

nemocného. Anamnestické údaje,

léčebné

postupy,

a ucelenou rehabilitační péči popisuje kazuistika klienta.

Výsledky:
Aplikace

rehabilitačních

a

ošetřovatelských postupů

u nemocného

výraznému zlepšení zdravotního stavu klienta, který byl na naše

přispívá

k

oddělení přijat

s nepříznivou prognózou.
Klíčová

slova:

Hydrocefalus, coma vigile, ucelená rehabilitace,
kazuistika

ošetřovatelská

péče,
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ÚVOD
V dnešní
novým

době

stoupá počet nemocných,

léčebným postupům,

péče přežívají

akutní stavy, které byly v minulé

potřebují

chronické intenzivní
léčení

díky novým

zdokonalení a urychlení

nemocných, jejichž stav i po
že i nadále

kteří

intenzivní

péče,

nebo

překlenutí

péči.

přednemocniční

neodkladné

době neřešitelnými. Přibývá

akutního stádia je natolik závažný,

Tito nemocní jsou

překládáni

účinnějším lékům,

přijímáni

na

oddělení

ze specializovaných klinik k dalšímu

do spádových nemocnic na jednotky intenzivní

péče či

anesteziologicko -

resuscitační oddělení.

Kala (2005) definuje hydrocefalus jako

nadměrné hromadění

mozkomíšního

důsledku

moku v nitrolebí, zpravidla v mozkových komorách. Vzniká v

narušené

rovnováhy mezi tvorbou a resorpcí mozkomíšm'ho moku anebo v důsledku
překážky

narušující fyziologickou cirkulaci. Projevuje se
či

systému mozku a trvalými
Zvětšující

zvětšením

přechodnými příznaky

se objem mozkomíšm'ho moku má za následek

komorového

nitrolební hypertenze.
utlačování

a následné

poškození okolních mozkových struktur. V důsledku tohoto poškození mozkové
tkáně může

stav).

Při

vzniknout stav, který nazýváme coma vigile (vigilní kóma, vegetativní

vigilním kómatu jsou zachované základní životní funkce a jsou přítomny

vegetativní projevy, ale chybí zde činnost mozkové kůry. (7, s. 7)
Klinický popis podal Kretschmer (1940) následujícím způsobem: "Pacient leží
bdělý

s otevřenýma

očima.

Pohled je strnulý, nefixuje,

na stranu. Pokus upoutat pacientovu pozornost se
Oslovení, uchopení, ukázání

předmětů

ojediněle

nedaří

bloudí ze strany

anebo jen

náznakově.

nevyvolává žádný ohlas, reflektorické

únikové nebo obranné pohyby mohou chybět. Často chybí reflektologický návrat do
eventuálně

základní polohy,
nepřiměřenou,

na zevní

do optimální klidové polohy, pacient zaujímá

nepohodlnou polohu.

podráždění,

Může

takže senzitivní

být zvýšena elementární iradiace

podráždění

O psychickém stavu uvádí Kretschmer následující:
neschopen mluvit, rozpoznávat a
zachovány

určité

patrny známé

může

vyvolat záškuby."

"Přes bdělost

je pacient

provádět účelné naučené

pohyby. Jsou však

např.

polykání. Dále jsou

elementární vegetativní funkce, jako

časné

často

hluboké reflexy, jako sací nebo úchopový reflex."

(12, s. 14 -15)
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Práce se

zaměřuje

na

ošetřovatelskou

a ucelenou

rehabilitační péči

u klienta

s diagnózou hydrocefalus a coma vigile. Tento nemocný M. P. (16 let) byl na naše
oddělení přijat

z jednotky intenzivní péče FN Motol s velice nepříznivou prognózou

k následnému

léčení.

Práce popisuje kazuistiku tohoto klienta

na anesteziologicko - resuscitačním oddělení a v léčebně

8

během

dlouhodobě

hospitalizace

nemocných.

,

v

,

A TEORETICKA CAST
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1 HYDROCEFALUS
Kala (2005) uvádí následující definici. Slovo hydrocefalus pochází od
řeckého

hydro- voda a kefale- hlava a znamená tedy, voda v nitrolebeční

V moderní

medicíně

pojem zpravidla

označuje

dutině.

zvýšení objemu mozkomíšního

moku v dilatovaném komorovém systému. Toto závažné

onemocnění

trápí lidstvo

od pradávna. (7, s. 1)

1.1 DEFINICE HYDROCEFALU
označení

Hydrocefalus je
v

nitrolebeční dutině,

nadměrné hromadění

pro

mozkomíšního moku
důsledku

zpravidla v mozkových komorách. Vzniká v

narušené rovnováhy mezi tvorbou a resorpcí mozkomíšního moku anebo
v důsledku

překážky

narušující fyziologickou cirkulaci. Projevuje se

zvětšením

či přechodnými příznaky nitrolebeční

komorového systému mozku a trvalými
hypertenze. (7, s. 7)

1.2 KLASIFIKACE HYDROCEFALU
Hydrocefalus je možno rozdělit na několik základních typů.
Obstrukční

hydrocefalus

Obstrukční

na

některém

změny

hydrocefalus je způsoben blokádou cirkulace mozkomíšního moku

či

cirkulace bývají patologické

vrozené i získané. Infekce probíhající in utero mohou

postižení vedoucí ke stenóze, a to
např.

Překážkou

úseku komorového systému.

nejčastěji

akveduktu.

způsobit zánětlivé

Příčinou

infekce bývá

toxoplasmóza, ale i viry (cytomegalovirus, virus rubeoly, neštovic,
Poměrně

parainfluenzy).

významnou

příčinou

jsou nádorové

intraventrikulární, ale i extraventrikulární, pokud jejich expanzivní
či přímé prorůstání způsobí

obstrukce nádorem
jámy

či

cystou se

lebeční. Příčinou

uzávěr

stenózu

uplatňuje

u

změny

působení

likvorové cirkulace. Mechanická

nádorů

lokalizovaných v oblasti zadní

hydrocefalu mohou být nitrokomorové cysty. Stenóza nebo

Sylviova mokovodu bývají

změnami

či uzávěr

příušnic

způsobeny

vrozenou vadou,

anebo změnami, jejichž příčiny jsou nejasné.
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pozánětlivými

Krvácení do mozkových komor vede k následnému vývoji hydrocefalu
zejména u nemocných s výskytem krve ve všech mozkových komorách anebo ve
třetí či čtvrté

mozkové

komoře.

i periventrikulární mozková
v

důsledku

může způsobit

Obstrukci komorového systému

tkáň,

která do komorového systému prolabuje

krvácení do parenchymu. Vzácnou

příčinou

může

hydrocefalu

být

i mozkový absces, vedoucí ke kompresi likvorových cest. Častěji však vede
k uzávěru likvorových cest meningitida.
Komunikující hydrocefalus

Komunikující hydrocefalus vzniká
jen

vzácně

při

jeho

při

hypersekreci.

poruše resorpce mozkomíšního moku,
Mozkomíšní

mok

je

resorbován

v arachnoideálních granulacích (Pacchioniho granulace), které mohou být
poškozeny v
granulací

důsledku

může

subarachnoideálního krvácení nebo meningitidy. Funkce

být narušena

při

trombóze žilních

splavů či

žilní hypertenzi

při

malformacích žil. Ke vzniku komunikujícího hydrocefalu může přispět u některých
nemocných s nádorovými chorobami mozku a míchy zvýšená hladina bílkovin
v mozkomíšním moku. Následná fibróza

způsobuje

hyposekreci moku. Tento jev

je poměrně vzácný.
Hypersekreční

hydrocefalus vzniká v důsledku nadprodukce mozkomíšm'ho

moku nádorem papilomem choroideálního plexu. Papilom choroideálního plexu
bývá nejčastěji lokalizován v postranní

komoře,

dále v komoře

čtvrté

a

třetí.

Podle

lokalizace dochází k dilataci komorového systému proximálně od tumoru.
Zevni hydrocefalus

Zevní hydrocefalus se vyskytuje
se

rozšířenými

hlavičky. Může

nejčastěji

u

kojenců

subarachnoideálními prostory spolu s abnormálním
se

nejen u dětí, ale i u

spontánně

a proJeVUJe
růstem

obvodu

vyhojit. Poúrazový zevní hydrocefalus je pozorován

dospělých, často

v kombinaci s hydrocefalem vnitřním s projevy

výrazného zvětšení komor.
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Normotenzní hydrocefalus
Jedná se zpravidla o komunikující hydrocefalus.
hydrocefalu
úraz či

může

být idiopatická nebo mu

předchází

Příčina

této formy

subarachnoideální krvácení,

meningitida. V zobrazovacích metodách dominuje dilatace celého

komorového systému. (7, s. ll - 12)

1.3 KLINICKÉ PŘÍZNAKY HYDROCEFALU
Klinické

příznaky

hydrocefalu se liší zejména podle rychlosti jeho vzniku.

Vzhledem k tomu, že hydrocefalus

může

věku

jej

až do pozdního

stáří

a

může

obrazy u jednotlivců velice různorodé.

postihnout

způsobit

Přesto

edému papil,

méně často

(nalačno)

od novorozeneckého

celá škála diagnóz, jsou klinické

však mají některé

Náhle vzniklý hydrocefalus se projeví
zejména bolestí hlavy, zvracením

člověka

společné

příznaky nitrolebeční

a apatií.

parézy n. oculomotorius

Oční vyšetření

čin.

abducens.

rysy.

hypertenze,

vede k nálezu

Vyšetření

EEG

vykazuje difúzní nespecifické abnormality, ale v akutní fázi se zpravidla neprovádí.
Za alarmující až kritické
zmatenost, bradykardii,
s

příznaky decerebrační

příznaky nitrolebeční

oběhovou

hypertenze je nutno pokládat

hypertenzi, mydriázu, poruchy dýchání a kóma

rigidity. Zejména u

obstrukčního

hydrocefalu

může

být

rychlost vývoje dramatická a nutnost léčebného zásahu urgentní. Řešením
je komorová punkce s následnou drenáží,

případně

neodkladná revize

nefunkčního

shuntu.

Hydrocefalus v raném

dětství

hlavy, na níž je pozorovatelná

se klinicky projeví

zvýrazněná

žilní kresba.

nadměrným růstem

Dítě špatně

obvodu

prospívá,

je zvracení, fontanela bývá vypjatá. V pokročilých stavech je možno na
pozorovat tzv.

"přímak

zapadajícího slunce".

poškozením mentálního vývoje, a to zvláště při

Dítě

časté
očích

je ohroženo zejména

opožděné léčbě.

Pro diagnózu tzv. normotenzního hydrocefalu je uváděna typická klinická triáda:
~

ataktická chůze

-, demence
~

inkontinence
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chůze

Porucha
obtížně

měla předcházet příznakům

by

odlišitelný od mozkové atrofie z jiných

může

demence. Stav
příčin.

být

Výrazná dilatace

postranních komor se projevuje frontální symptomatologií - apatií, zpomalením
aktivit, inkontinencí, poruchami chůze v důsledku frontální ataxie. V pokročilejších
fázích choroby lze zjistit příznaky paraparézy dolních končetin.
Náhlé selhání implantovaného shuntu se projeví somnolencí a výraznou

kvadruspasticitou. Stav se upraví po zprůchodnění obturovaného drénu.
třetí

Dilatace
vědomí

komory bývá

klinicky doprovázena zhoršením stavu

a dilatace čtvrté komory nystagmem.

ldiopatická stenóza akveduktu se projeví u mladých nemocných

bolestmi hlavy a
symptomů

mírnější

nejčastěji

ventrikulomegalií, u osob starších pak

typických pro normotenzní hydrocefalus s

nejčastěji

výraznější

triádou
dilatací

komorového systému. (7, s. 15 - 16)

1.4DIAGNOSTIKAHYDROCEFALU
Izotopová cisternografie
Patří

pohybu

vyšetřovací

mezi starší

intrathékálně

metody. Princip

vyšetření spočívá

ve sledování

(cestou lumbální punkce) aplikovaného radiofarmaka

likvorovými cestami. U komunikujícího hydrocefalu je komorový systém
na scintigramu
dynamiku

vidět

proudění

spolehlivější

za šest hodin. Izotopová cisternografie

mozkomíšního moku. V dnešní

době

může

posoudit

se však využívají

diagnostické metody.

Zobrazovací ultrazvuk

U

novorozenců

a

kojenců

metodou celou oblast dutiny
zmenšovat po

půl

lze do

lebeční.

uzávěru

rovněž

vyšetřit

Velká fontanela se u

roce života a do 15 - 18

Pro diagnostiku hydrocefalu a

fontanel

měsíců

je u

touto neinvazivní

většiny dětí začíná

většiny dětí uzavřena.

pro sledování vývoje

onemocnění

je tato

metoda nenahraditelná.
Kromě

dilatace

komorového

intraventrikulámí hemorrhagie. K

systému

vyšetření

vybavený odpovídající sondou.
13

lze

zobrazit

1

přítomnost

lze využít standardní UZ

přístroj

Výpočetní

tomografie

Výpočetrú

umožňuje

tomografie (CT)

komorového systému. CT zobrazí
likvorového tlaku i

diferenciálně

rozšíření

posoudit proporcionalitu

řadu důležitých

diagnostických

znaků,

svědčících

pro zvýšení

kterými je možno odlišit
původu.

CT dokáže

rozeznat blokádu likvorových cest patologickým substrátem, pokud je

dostatečných

hydrocefalus od ventrikulomegalií

především

známek

atrofického

rozměrů.

Nepřímou

a nespolehlivou známkou je dilatace systému nad

a normální nebo menší

rozměr

oddílu pod její úrovní. CT je

překážkou

plně dostačující

k posouzení velikosti komorového systému.

Ventrik.ulámí indexy
Nejznámější

kontur

z nich je Evansův index, sledován je poměr vzdálenosti zevních

čelních rohů

postranních komor k maximální

šíři

mozku v témže

řezu

CT

zobrazení. Za normu je považována hodnota 0,3 maximálně do 0,33. Šířka mozku
by měla být totožná s vnitřním průměrem kalvy.
VI=AH/BW
AH (vzdálenost zevních kontur předních rohů postranních komor)
BW (šířka mozku)

Zobrazení magnetickou rezonancí
Magnetická rezonance (MRl) nabízí lepší zobrazení
hydrocefalus, než

umožňuje

změn

provázejících

CT. MRl snadno prokáže dilataci třetí komory,

kromě

ventrikulomegalie ukazuje v sagitálních vrstvách i kompresi a dislokaci struktur
v okolí komor. MRl dovoluje stanovit přesný objem komorového systému.

Invazivní vyšetřovacf metody
Mezi tyto metody

patří

sledování

nitrolebečm'ho

tlaku. Jistou

představu

o hodnotách tlaku mozkomíšního moku lze získat lumbální punkcí.
Přímé

měření

hodnot

nitrolebečního

tlaku (ICP) je

zavedeným zpravidla do mozkového parenchymu, v

prováděno

některých případech

komorového systému. Normální hodnota ICP je do 15mm Hg. (7, s. 17 - 24)
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čidlem

do

1.5 LÉČBA HYDROCEFALU
Spektrum operací užívaných v

léčbě

na tom, zda se jedná o hydrocefalus
obstrukčních

nabízí se

je

řada

namístě

drenážních

k zvládnutí akutních
nemocných

snaha o

hydrocefalu je

obstrukční či

odstranění příčiny

systémů dočasných či

stavů,

v ostatních

široké a závisí

komunikující. U

hydrocefalů

obstrukce, není-li to možné

trvalých.

které mohou být tímto

definitivně vyřešeny,

poměrně

případech

Dočasné

drenáže slouží

způsobem

u

některých

následuje indikace drenáže

trvalé.

1.5.1 OPERAČNÍVÝKONY
Dočasné

drenáže

Zevní komorová drenáž
Slouží k rychlému
příčin.

řešení

akutních forem hydrocefalu vzniklého z

různých

Komorový mozkomíšní mok je z postranní komory nedominantní hemisféry

odváděn

do rezervoáru.

Zevní lumbální drenáž
Předpokladem

jejího využití je diagnóza anebo

předpoklad

hydrocefalu

komunikujícího. U lehkých forem hydrocefalu lze provést pokus o úpravu stavu
provedením opakovaných lumbálních punkcí.
Ventrikulosubgaleární drenáž
Mozkomíšní mok je
do kapsy
nebo

vytvořené

může

odváděn

z postranní komory nedominantní hemisféry

v subgaleámím prostoru kalvy, kde dochází k jeho resorpci,

být evakuován punkcí. Metoda bývá

uplatňována

u

novorozenců

a kojenců.

Trvalé drenáže
Ventrikulocisternální drenáž (Torkildsenova)
Její provedení

spočívá

v implantaci katétru spojujícího postranní komoru

s cisternou cerebelomedulámí. Vzniká tak alternativní cesta pro mozkomíšní mok,
jehož fyziologickému proudění brání patologické procesy v oblasti akveduktu
či

zadní jámy

lebeční.

Podle svého zakladatele bývá nazývána drenáží

Torkildsenovou.
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Ventrikuloperitoneální drenáž
odváděn

Mozkomíšní mok je
Součástí
růmé

z postranní komory do dutiny peritoneální.

implantátového systému je jednocestný ventil. Používané ventily mají
na nízkotlaké,

střednětlaké

z postranní komory do pravé

srdeční síně.

hodnoty otevíracího tlaku. Lze je

a vysokotlaké.

(příloha č.

dělit

1)

Ventrikuloatriální dranáž

Mozkomíšní mok je
Součástí

systému je

opět

drenáž užíván název shunt.

odváděn

jednocestný ventil.
(příloha č.

Běžně

bývá pro tuto a

předchozí

1)

Lumboperitoneální drenáž

Mozkomíšní mok je

odváděn

ze spinálního subarachnoideálního prostoru

do dutiny peritoneální. Drenáž je využitelná jen u hydrocefalů komunikujících.
Endoskopické operace
Endoskopická ventrikulostomie

třetí komory

Endoskopická ventrikulostomie

třetí

komory (ETV)

spočívá

v provedení

fenestrace do spodiny třetí komory. Je vhodným řešením zejména u stenóz a okluzí
akveduktu.

Méně úspěšná bývá při

poruchách resorpce.

Endoskopická plastika akveduktu

Cílem operace je kauzální obnovení průchodnosti Sylviova mokovodu pomocí
endoskopické operační techniky. (7, s. 25- 27)
1.5.2 ZÁSADY PÉČE O NEMOCNÉ PO OPERACI HYDROCEFALU
Péče

o nemocné, kterým byl implantován shunt nebo provedena

ventrikulostomie, musí být systematická a
s implantovaným drenážním systémem by

většinou

měl

trvalá. Každý nemocný

být trvale vybaven dokladem

obsahujícím údaje o diagnóze, typu použitého ventilu,
programovatelného ventilu, adresu a telefonní
pečuje.

číslo pracoviště,

hodnotě

nastavení

které o nemocného

Nemocný dochází k pravidelným kontrolám. Kontrolní CT by

provedeno I - 2 krát

ročně.

(7, s. 123) Co se

týče

s hydrocefalem lze normální psychomotorický vývoj
s hydrocefalem.
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mělo

být

kvality života nemocných

očekávat

u necelé

třetiny dětí

Život dětí, které byly operovány pro hydrocefalus je zatížen obrovským
množstvím zdravotních a psychosociálních problémů. Asi polovina z těchto dětí trpí
epilepsií, jen asi desetina z nich je schopna v dospělosti vykonávat
Prognóza u
i

stupeň

aktivity

dospělých pacientů

poškození mozkové
hydrocefaliků

se odvíjí od

tkáně např.

příčiny

hydrocefalu. Významný je

krvácením, úrazem

jsou myslitelné pouze

při celkově

či zánětem.

dobrém

Omezení je dáno pouze kondicí nemocných. Pouze osoby s
komor

při

hrozících

nízkém
např.

u

nitrolebečním
míčových

neléčené

může

měly

při nečekaně

vyvarovat
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funkčním

úderů
měly

stavu.

dilatací

do hlavy
být trvale

rychlém zhoršení stavu v důsledku

dojít k ohrožení života nebo vzniku trvalých

nitrolební hypertenze. (7, s. 125)

Sportovní

přetrvávající

her. Shuntdependentní osoby by

v kontaktu s okolím, protože
malfunkce

tlaku by se

zaměstnání.

následků

z

včas

v

,

v

,

2VEDOMIAPORUCHYVEDOMI
2.1 DEFINICE VĚDOMÍ
Klabusay (1987) definuje stav

z okolního

prostředí,

vědomí

uvědomovat

jako schopnost

vlastní vzpomínky, myšlenky i pocity,

pozornost a moci jednat podle své

zaměřit

vůle. Předpokladem vědomí

na

je stav

si

věci

ně

svou

bdělosti

-

vigility. (8, s. 30)

2.2 FYZIOLOGIE STAVU VĚDOMÍ
funkčně

na stavu

Mozková kůra interpretuje obsah vnímaného.

Zajišťuje

Struktury podílející se anatomicky i

vědomí vytvářejí

dva

odlišné systémy.
Mozková kůra a spánkové laloky

a prostorovou

představivost.

propriocepčních

a

vědomí

správně sdělitelný

oběma

musí být

K funkci spánkových

exterocepčních

optickou identifikaci

laloků

patří

integrace

informací, prožívání emocí a nálad. Obsah
druhé

osobě.

Tomu slouží propojení drah mezi

hemisférami. Dominantní hemisféra zpracovává podnět, jeho výstižný popis

však realizuje hemisféra opačná.
Poruchy mohou vzniknout i v této výstupní fázi postižením propojujících drah
jako výraz ,,rozštěpení mozku" - "split brain".
Ascendentní retikulámí aktivační systém (ARAS)
Je

představován

anatomicky retikulární formací mozkového kmene, zejména

pontinní a mezencefalické oblasti. Projekce
cestou
je

nespecifických

zprostředkována

a z oblastí hlavových
mozkové

talamických

kolaterálami
nervů

kůry bdělost,

směrem

jader

a

hypotalamu.

polysynaptických

1., II., V., IX. a X.

pokud jsou

do mozkové

podněty

kůry

se

Aferentace

spinotalamických

Descendentně

děje

drah

udržuje vliv

hodny pozornosti. Fádní

podněty

navozují spavost inhibicí ARAS.
Neurotransmitery podílející se na stavu
soustavě četné.
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vědomí

jsou v centrální nervové

Dosud byly prokázány: acetylcholin, noradrenalin, histamin, dopamin,
serotonin, glycin, gamaaminomáselná kyselina, ankefaliny a endorfiny. Jsou
charakteristické pro synapse a
selektivní permeabilitu,

např.

zakončení

jednotlivých drah i jádra.

Ovlivňují

pro ionty natria opiátové receptory, pro chloridové

ionty glycinové receptory.
Nutné

předpoklady

udržení normálm'ho stavu

vědomí

jsou

kyslíku a dostatek energetického zdroje ve

formě

činnosti

předpokladů

je

normálního

pH

na kyslíkový dluh. Dalším z

adenozintrifosforečné

kyseliny,

udržení

dostatečný přívod

glukózy, mozek není schopen
dostatečná

zásoba

mozkové

tkáně

a mozkomíšního moku, odpovídající pásmo tělesné teploty, normální nitrolební tlak
a odpovídající mozková perfúze.
sekund. Mozkové

buňky

Při zástavě

jsou schopny

perfúze vznikne

přežití tři

minuty

při

bezvědomí

37 stupních

do 1O
tělesné

teploty, šest minut při 30 stupních tělesné teploty. (8, s. 30)

2.3 ETIOLOGIE A KLASIFIKACE PORUCH VĚDOMÍ
ETIOLOGIE
Ševčík (2000) charakterizuje etiologii bezvědomí jako multifaktoriální. Velmi
rámcově

lze

aktivačního

příčiny bezvědomí rozdělit

na strukturální

či funkční

systému mozkového kmene a difúzní poruchy metabolismu

postižení
neuronů.

Navzájem se strukturální a metabolické poruchy mohou doplňovat a proHnat.
Strukturální poruchy

Cévní - mezi cévní

příčiny

patří

krvácení,

epidurální, subdurální,

subarachnoideální, intracerebrální, intraventrikulární a dále ložisková ischémie
mozku, trombóza, embólie, vazospasmus, cévní abnormality.
lnfokční

- mezi tyto poruchy

patří zánětlivé

procesy jako meningitida,

encefalitida nebo mozkový absces.
Mozkové herniace - do této skupiny

mohou

způsobit

příčin řadíme

mozkový edém, který

neurotraumata, hypoxie, neuroinfekce a

Reyerův

syndrom.

Mozkové herniace mohou zapříčinit též cévní příčiny (viz výše) a tumory.
Intoxikace -

patří

sem intoxikace sedativy a hypnotiky, anestetiky,

psychotropními látkami, alkoholem, oxidem uhelnatým a řadou dalších léků a jedů.
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Metabolické příčiny
neuronů

Postižení metabolismu
způsobit

difúzní ischémie jakékoli

- postižení metabolismu

příčiny

neuronů může

(hypoxie, hypotenze), hypoglykémie,

hypertermie a hypotermie, endokrinopatie (hypofunkce štítné žlázy, insuficience
nadledvin), deficit koenzymů (nedostatek thiaminu, kyseliny nikotinové).

Postižení membránové aktivity

neuronů

- tato postižení

způsobují

hypoosmolární a hyperosmolární stavy, poruchy acidobazické rovnováhy (ABR),
křečové

stavy různé etiologie, neurotraumata (otřes mozku).

Multifaktoriální příčiny
Mezi tyto

příčiny patří

orgánová selhání jako septická encefalopatie, jaterní

a uremická encefalopatie, multiorgánové selhání. Dále do této skupiny
zařadit psychiatrické příčiny např.

můžeme

katatonii nebo spánkovou deprivaci.

KLASIFIKACE PORUCH VĚDOMÍ
Kvantitativní poruchy vědomí
Jedná se o poruchy bdělosti - vigility. Schematicky je lze rozdělit na tři typy.

~

Somnolence - pacient zdánlivě spí,

spontánně

nemluví, lze s ním navázat krátký

slovní kontakt. Reaguje na zvukové, dotykové a jednoduché zrakové podněty.
~

Sopor - pacient reaguje jen na bolestivé

podněty

neartikulovaným zvukem,

nesrozumitelným zamumláním, adekvátní obrannou reakcí.
~

Kóma - pacient
bolestivých

podnětech

odpověď, případně

kómatu není

postupně

se

ztrácí reaktivitu na zevní

zpočátku

vegetativní

přítomna

objevuje

odpověď

podněty. Při

dekortikační

nebo

silných

decerebrační

(tachypnoe, tachykardie), v nejhlubším

žádná reakce na podněty. Pro hodnocení kvantitativních

poruch vědomí byla vypracována řada skórovacích systémů.

(příloha č.

2)

Kvalitativní poruchy vědomí
Jsou to poruchy obsahu
a další psychické poruchy.

Patří

vědomí.

sem

V popředí je porucha

například

psychomotorický neklid, zmatenost,

delirium. Tyto stavy se mohou vyskytovat u kriticky nemocných,
časnějších

fází hypoxické, septické, jaterní encefalopatie a

(13, s. 264)
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sebeuvědomování

např.

jako projevy

řady

intoxikací.

2.4 APALICKÝ SYNDROM - COMA VIGILE
nejčastější označení,

Strnad (1987) uvádí, coma vigile je

které se pro tento

stav používá. Názvu apalický syndrom poprvé použil Kretschmer v roce 1940. Řada
autorů označovala

nebo patologického nálezu. Tím
představují

buď

tento syndrom

postupně

tentýž klinický obraz nebo

příznaků, např.

podle

převládajícího

parasomnie (Jefferson,

různých označení,

vzniklo 13

vyjadřují

jen

klinického obrazu,

některý

která

z charakteristických

1944), akinetický mutismus (Cairns,

1941), coma prolongé (Vigourouks, 1964) nebo posttraumatická encefalopatie
(Jellinger, 1965) a další.
Apatický syndrom neboli permanentní (perzistentm) vegetativní stav
je

způsoben

ztrátou všech funkcí velkého mozku, které

a v podmíněných reflexech.

Nepodmíněné

spočívají

reflexy probíhající

přes

ve zkušenosti

mozkový kmen

(polykací, kašlací), jsou zachovány. Jedná se o blokádu interkomunikace centrální
nervové soustavy. Podle podílu organických a
prognóza. Apalický syndrom, je

funkčních změn

způsoben dvěma

procesy, které

je

určována

určují

jeho

průběh:

~

Chronické progresivní procesy, vedou k destrukci mozku (metabolicko cévní procesy postihující mozkové hemisféry) a nelze tedy

očekávat

zlepšení.
~

Akutní procesy, vedou k výpadkům funkce mozkových hemisfér nebo jejich
spojení s mozkovým kmenem. (12, s. 1O)

2.4.1 ETIOLOGIE
Nejčastější příčiny

1. Traumatické
dochází k

apatického syndromu jsou:

příhody např.

přímému poranění

2. Netraumatické

příhody,

dopravní nehody,

střelná poranění, při

nichž

mozku.

infekce CNS, nádorová

onemocnění,

hypoxicko -

ischemická encefalopatie.
3. Kompletní postižení mozku v

nejtěžší formě,

které je

ještě slučitelné

se životem a přežitím, bývá způsobeno anatomickým postižením mozku.
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při němž

4. Inkompletní postižení mozku,

nejsou přítomny některé symptomy,

pacient není kvadruplegický, akinetický, prognóza je dobrá, ale s trvalými
následky. (12, s. 22)
2.4.2 KLINICKÉ PŘÍZNAKY

Coma vigile je charakterizováno disociací mezi
a

vědomím,

svědčí

což

bdělostí

pro to, že tyto funkce jsou vázány na

CNS. V klinickém obrazu vigilního kómatu má nemocný
svět.

do prázdna, nefixující okolní

(vigilitou)

rozličné

struktury

oči otevřené, upřené

Vegetativní funkce jsou v ergotropním stavu

a je silně zvýšen svalový tonus. Nemocný se nachází ve zdánlivě paradoxním stavu:
v kómatu
se

při současném bdění.

zavřenýma očima

nezávisle na denní
Trvá

několik

příjmu

a vegetativním stavem.

době.

Fáze

později

minut,

Dochází však také k období spánku spojeného

bdění

je

se fáze

Změna

spánku a

zpočátku podstatně

bdění

bdění

se

děje

kratší než fáze spánku.

prodlužuje. Po

zátěži (toaletě,

stlaní,

potravy apod.) upadají nemocní ve zvláštní hluboký spánek, ze kterého

je můžeme "probudit" zvláště intenzivními stimuly, ale jen na krátkou dobu.
Na

podněty

motorickou

prostředí

ze zevm'ho

odpovědí

končetin

všech

reaguje nemocný generalizovanou

a trupu. Podobá se tzv. holokinetickému

pohybu kojence reagujícího na bolest. Pohyby jsou neuspořádané, nejprve na slabší
podnět

reagují horní

končetiny,

na

silnější podnět

dochází k flekčním

pohybům

všech končetin. Na podněty v oblasti trupu nebo hlavy dochází v těchto oblastech k
pomalým otáčivým pohybům. Všechny pohyby jsou nápadně zpomalené, spontánní
motorické pohyby

většinou chybějí.

Pohyby jsou doprovázeny vegetativními

reakcemi odpovídajícími tzv. "emergency reaction".
Chybějí diferenční emoční

V žádném

případě

se však

s normální diferencovanou
trupu, hlavy a
jednostrannou
výrazně

končetin.

převahou,

flektována

novorozence. Pokus
držení,

způsobuje

či

reakce. Ty se vracejí teprve ve fázi remise.

příznaky

emoční

"emergency reaction" nesmí

zaměnit

reakcí. Nemocní mají charakteristické drženi

Horní a dolní

končetiny

jsou ve flexi, s možnou

svaly trupu a hlavy mají zvýšený tonus, hlava je
otočena

změnit

ke

držení

sekundární

straně.

končetin

změny

Držení
se

nedaří.

těla

někdy

odpovídá držení

těla

Tzv. "šablona" základm'ho

na kloubech a svalech (kontraktury, ankylózy

a osifikující myozitidy).
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Z primitivních motorických šablon nejčastěji pozorujeme orální automatismy,
patřící

k nejstarším ontogeneticky

nepodmíněným reflexům. Např.

podnět

v oblasti úst dochází k otevření úst, mlaskání a polykání,

předmětu.

Snad

nejtypičtější

do úst a

přidrží

jej zuby.

je tzv. buldog reflex, kdy nemocný

Bezprostředně

automatické sací pohyby.
při

z tracheostomické kanyly apod.
v noci.

Kromě těchto reflexů

normálně

např.

po buldog reflexu nastávají

Můžeme

dráždění

nosní

také pozorovat

dochází

dráždícího

předmět

Tyto automatismy mohou nastat i

podnětech

nespecifických

někdy

směru

k tzv. magnetové reakci, kdy nemocný pozvedne hlavu ve

na taktilní

zachytí

pravidelně
spontánně

sondou,

odsávání

skřípání zubů, zvláště

se mohou objevit takové reflexy, které se vyskytují

u kojenců např. úchopový reflex.

Poruchy vegetativních funkcí se projevují labilitou a kolísáním tonusu
sympatiku a parasympatiku v průběhu
lability se projevují

bdění

a spánku. Klinické projevy tonusové

šířkou pupil, změnami oběhu, srdeční činnosti

a tělesné teploty.

Výrazná vegetativní labilita způsobuje poruchy metabolismu, výrazné snížení
rezistence organismu

vůči

infekci i kachexii

při

výrazném

přísunu

živin.

Příznaky

z postižení pyramidové dráhy se nejčastěji projevují kvadrusymptomatologií. Tomu
odpovídá zvýšení svalového tonusu a výrazná spasticita. Inkontinence moči i stolice
je vždy centrálního původu. (12, s. 40)
2.4.3 LÉČBA AP ALICKÉHO SYNDROMU
Léčba

apalického syndromu je dlouhodobá záležitost a vyžaduje úzkou

týmovou spolupráci pracovníků z různých klinických oborů.

lflavní

zásady

na monitorovaném

časné

lůžku

terapie,

jsou

následující:

(ARO, JIP), udržení nutného

zajištění

přívodu

pacienta

kyslíku (intubace,

tracheostomie, ventilační podpom dýchání ... ), léčba šokových stavů, úprava ABR.

Hlavní zásady
intenzivní

léčby

vlastního apalického symptomového komplexu, zahrnují

ošetřovatelskou

péči

spočívající

v

zabránění

a sekundární infekce, výskytu kontraktur, zahrnuje i

vzniku

důslednou

dekubitů

a maximální

hygienickou péči.
Výživa je

zajištěna parenterálně

enterálně prostřednictvím

(centrální žilou v. subclavia, jugularis) nebo

nazogastrické sondy nebo perkutánní gastrostomie.
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Nezbytná je i odpovídající farmakoterapie,

zvláště

nootropních látek (Piracetam). Dále je velice
rehabilitační léčba (léčebná

významné je podávání

důležitá

intenzivní a

časná

rehabilitace, prvky bazální stimulace, muzikoterapie,

canisterapie nebo hippoterapie a další metody). (12, s. 75)
2.4.4 KOMPLIKACE APALICKÉHO SYNDROMU

Komplikace, které mohou doprovázet apatický syndrom se

rozdělují

do několika skupin, podle toho, jaký systém postihují.
Komplikace ze strany GIT:
)o>

Atonie gastrointestinálního traktu, vede k atonické dilataci žaludku nebo

subileóznímu či ileóznímu stavu. Vyskytuje se velice často.
)o> Průjmové

důsledku

stavy se vyskytují v

výživy nesprávného složení,

vymýceni střevní mikroflóry antibiotiky nebo v důsledku superinfekce.
)o>

Krvácivé stavy,

s

těžkým

ulcus a

patří

k nejzávažnějším komplikacím

kraniocerebrálním

představují

zvláště

poraněním. Označujeme

slizničních

celou škálu

u

poraněných

je jako stresový

abnormalit, od submukózní

hemorrhagie, eroze až po mnohočetné ulcerace jícnu, žaludku a duodena.
Komplikace ze strany dýchacího systému:
)o>

Pneumonie,

patří

mezi

nejčastější

komplikace v

syndromu. V důsledku aspirace vzniká
hypostázy v plicním
současně

řečišti

aspirační

průběhu

apatického

pneumonie, v důsledku

vzniká sekundární bronchopneumonie,

i v důsledku superinfekce při dlouhodobé tracheostomii.

)o>

Edém plic, vzniká v důsledku oběhové subdekompenzace.

)o>

Atelektáza plicní, v důsledku centrálních poruch ventilace.

)o>

Stenóza trachey, vzniká jako pozdní komplikace dlouhodobé kanylace.

Uvedené komplikace jsou velmi závažné a velmi

často

jsou

příčinou

nemocných s apalickým syndromem.
Komplikace ze strany orogenitálního traktu
)o>

Krvácení z močového měchýře v

důsledku permanentní

)o>

Urosepse, vzniká ascendentní uroinfekcí.
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katetrizace.

smrti

-, Lithiasis znamená
moči

přítomnost močových kamenů,

kterou

způsobuje

stáza

v močových cestách.

Vegetativní poruchy
~

Poruchy tepové frekvence,

srdečního

'.i> Poruchy termoregulace se projevují

rytmu až oběhové selhání
častěji

nebo hypotermií s teplotami pod 36
výrazné zatížení

oběhu

hypertermií okolo 40

stupňů.

Hypertermie

stupňů,

představuje

a zvýšené nároky na energetickou bilanci

organtsmu.
Příčinou těchto

poruch je postižení mesencefalicko - diencefalických center

v mozku. Pro nemocného

představují

velké

nebezpečí,

vzhledem k možnosti

náhlého selhání a smrti.
Snížení rezistence organismu vůči infekcím

Do této skupiny

řadíme

komplikace jako vznik

dekubitů,

rohovkového

vředu

a septických stavů.
Poruchy metabolismu
~

Kachexie, vzniká v důsledku zvýšeného bazálního metabolismu.

~

Diabetes insipidus

;, Diabetes mellitus -

méně častý

';.. Periartikulární osifikace, myozitidy
};>

Sekundární hyperaldosteronismus

Komplikace cévní

Mezi tyto komplikace patří vznik flebotrombóz a tromboflebitid, způsobených
nejčastěji

stázou krve v cévách, které mohou způsobit tromboembolickou příhodu.

Komplikace ze strany pohybového systému

Jde o komplikace vznikající

především

syndromu.
-, Svalové kontraktury
~

Kloubní ankylózy

~

Periartikulární osifikace (12, s. 62)
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v

pokročilých

stádiích apalického

3 UCELENÁ REHABILITACE
3.1 VYMEZENÍ POJMU
Světové

Definice

je souhrn všech
do

zdravotnické orgaruzace (WHO) uvádí: "Rehabilitace

opatření potřebných

společenského prostředí

k zařazení nebo návratu postiženého

člověka

a do života. Z definice vyplývá, že cíle rehabilitace jsou

široké. Na řešení otázek rehabilitace se musí podílet celá společnost".
Novosad (2000) uvádí, že rehabilitace buduje na možnostech postiženého.

Vychází z pozitivních vlastností i hodnot. Nevychází z negativních stránek
a

důsledků

postižení.

Zdravotně

institucionálního, legislativního,

postižení jsou závislí

materiálně

- technického i

finančního

Rehabilitace je výrazem humanity, solidárnosti a demokracie ve
je spojena se zákony o zdraví, zákony o sociálním

na okolnostech

zabezpečení,

charakteru.

společnosti.

U nás

školskými zákony

i zákoníkem práce. Na rehabilitaci nahlížíme jako na proces, který probíhá a
se v čase. Takto pojatá rehabilitace má

několik

složek.

Souhrnně

se tedy

mění

označuje

jako rehabilitace komplexní (ucelená, komprehenzivm'). Oblasti ucelené rehabilitace
zahrnují rehabilitaci léčebnou, sociální, pedagogickou, výchovnou a pracovní.
Cílem ucelené rehabilitace je poskytnout osobám se zdravotním postižením,
ať

už je jejich postižení jakékoli povahy a

na

společenském

i

hospodářském životě

rehabilitací rozumíme soubor
péče,

a co

původu,

největší

rehabilitačních opatření

co nejširší

účast

nezávislost. Ucelenou

a metod

zdravotně

sociální

jež povedou k normalizaci a integraci lidí se zdravotním postižením

do běžného života.
Je zaměřena na osoby se smyslovým, tělesným, psychickým, interním a jiným
postižením, které tyto osoby nemohou samy

překonat

nebo jimž takové, vlastními

silami nepřekonatelné postižení hrozí.
V dané souvislosti se opíráme o definici postižení dle WHO: "Jde o
nebo úplné omezení schopnosti vykonávat
je

způsobeno

postižení

některou činnost či

poruchou nebo dysfunkcí orgánu". Z toho

ještě

jasně

více

částečné

činností,

které

vyplývá, že pojem

neznamená snížení kvality života jedince nebo jeho neschopnost

pracovat. (1 O, s. 13)
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3.2 SLOŽKY UCELENÉ REHABILITACE
Ucelená rehabilitace má následující vzájemně prolínající se složky.
Rehabilitace zdravotní - léčebná
Mezi tuto formu rehabilitace patří reparace, což znamená radikální,
operační

nápravu. Dále je to medikace,

vyjadřující léčbu

nejčastěji

preparáty, farmaky,

zahrnuje i chemoterapii nebo radioterapii.
Další ze složek je fYzioterapie, mezi jejíž
elektroléčba,

výchova,

prostředky patří léčebná tělesná

magnetoterapie, balneoterapie, masážní a

manipulační

techniky atd. Ergoterapie se zabývá nácvikem sebeobsluhy, léčbou prací apod.
Psychologická rehabilitace, psychická rehabilitace
Tato forma rehabilitace
a na
např.

přijetí

vyjadřuje

pozitivní psychogenní

dané životní situace.

Patří

působení

na úzdravu

sem i aplikovaná psychoterapie

muzikoterapie, arteterapie, hippoterapie, canisterapie a další.

Rehabilitace sociální
Vyjadřuje existenční,

začlenění

do

resp. materiální

společnosti, uplatnění

zabezpečení

a legislativní ochranu,

osobnostního potenciálu apod.

Rehabilitace pedagogická
Do této formy rehabilitace

řadíme

výchovu,

vzdělávání,

rozvoj

soběstačnosti

i schopností a nadání jedince.
Pracovní rehabilitace
Zahrnuje profesní
průzkum

přípravu,

pracovní

uplatnění,

kariérové poradenství,

trhu a vytváření pracovních příležitostí.

Rehabilitace

"volnočasová"

Sem zahrnujeme například sport, kulturu,
(5, 14, JO, s. 14)
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sebevzdělávání

apod.

4 BAZÁLNÍ STIMULACE®

4.1 VYMEZENÍ POJMU
Friedlová (2007) defmuje bazální stimulaci jako koncept, který podporuje

v

nejzákladnější

smyslů

(bazální)

rovině

orgánů,

a smyslových

člověk

svůj

vnímat sebe sama a okolní

nenahraditelný význam. Díky
svět.

umožňuje

smyslům

Díky schopnosti vnímat jsme se

pohybovat a komunikovat. Pohyb, vnímání a komunikace se
Vnímání

vnímá pomocí

které vznikají a vyvíjejí se již v embryonální fázi

a mají od narození až do smrti
můžeme

lidské vnímání. Každý

pohyb a naopak komunikace je

tedy

naučili

vzájemně ovlivňují.

umožněna

díky pohybu

a vnímání. Základní prvky konceptu bazální stimulace jsou pohyb, komunikace
a vnímání a jejich úzké propojení.
Koncept bazální stimulace

umožňuje

lidem se

změnami

v

těchto třech

oblastech podporu, a to cílenou stimulací smyslových orgánů, a využívá schopnosti
lidského mozku uchovávat své životní návyky v paměťových drahách v různých
regionech. Cílenou stimulací uložených vzpomínek lze znovu aktivovat mozkovou
činnost,

a tím podporovat vnímání, komunikaci a hybnost

stimulace smyslových
nových spojení

orgánů

dendritů

dle konceptu bazální stimulace

potřeb

a

stimulační

přizpůsobuje

Kontinuální

umožňuje

také vznik

v mozku a novou neuronální organizaci

mozkových lokalit. Bazální stimulace je tedy
podporující

klientů.

komunikační, interakční

určitých

a vývoj

koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských
se

na rovnocenného partnera,

věku

a stavu klienta, na kterého se pohlíží jako

člověka

s vlastní historií a

určitými

schopnostmi

a s individualitou, kterou se tělesně i psychicky manifestuje.
Každý má vzhledem ke svému momentálnímu stavu
na komunikaci se svým okolím, což koncept

vědomí

zohledňuje,

jiný požadavek

a tím poskytuje

profesionální, individuální, efektivní, terapeutickou a humánní ošetřovatelskou péči.
(3, s. 19)
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4.2 PRVKY BAZÁLNÍ STIMULACE
Somatická stimulace

Somatické vnímání nám poskytuje vjemy z povrchu
kožního

percepčního

těla prostřednictvím

orgánu. Senzibilita svalů a kloubů je nazývána propriorecepcí

a úzce souvisí se somatickým a s kinestetickým vnímáním. Somatická stimulace
umožňuje zprostředkovat
tělesného

schématu a

těla

a stimulovat vnímání

světa. Stěžejním

a výchozím bodem je

klientovi vjemy ze svého

následně

okolního

zkušenost se svým vlastním tělem.
Klienti imobilní a s

nedostatečnou

aktivitou mohou reagovat:

~

zmateným jednáním, chováním

)o>

neschopností kvalitně komunikovat se svým okolím a vyjádřit své potřeby

~

projevy strachu, úzkosti

)o>

motorickým neklidem

(svlékáním se, taháním permanentního katétru,

boucháním do lůžka apod.)
~

velmi těsným přitlačením těla k postranici lůžka

~

chybnou interpretací reality
K vnímání těla a tělesného schématu je důležitým předpokladem také vizuální

kontrola

těla.

Proto se v konceptu bazální stimulace klade

důraz

na zrakovou

kontrolu stimulovaných částí těla, vhodné je také použití zrcadlové terapie.

Iniciální dotek je

způsob,

jak dát klientovi vždy

a kdy končí naše přítomnost a činnost u něho.
se sníženým

stupněm

Nečekané

jasně

najevo, kdy

začíná

a necílené doteky u klientů

vnímání vyvolávají pocity nejistoty a strachu. Vhodná místa

pro iniciální dotek jsou rameno, paže a ruka. Dotek musí být vždy doprovázen
verbálním projevem a proveden přiměřenou silou.
Dalšími prvky somatické stimulace jsou: somatická stimulace

zklidňující,

somatická stimulace povzbuzující, neurofyziologická stimulace, symetrická
stimulace, rozvíjející somatická stimulace, diametrální stimulace, polohování
,,hnízdo" a "mumie", kontaktní dýchání a masáž stimulující dýchání. (3, s. 64)
(příloha č.

3)
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Vestibulární stimulace
člověk

Zdravý
na

se neustále pohybuje,

růmých činnostech

permanentně

informací

vykonávaných

během

mění

své polohy v závislostech

dne. Jeho rovnovážné ústrojí se tak

stimuluje. Lidé s omezenými pohybovými aktivitami mají

minimálně. Prostřednictvím

konceptu bazální stimulace lze

těchto

těmto

lidem

poskytnout podporu jejich rovnovážnému ústrojí, zlepšit prostorovou orientaci
vnímání pohybu.

Koncept bazální stimulace

umožňuje

vestibulární stimulací

převádět

informace

na vestibulární jádra do mozku a následně:
~

zprostředkovat

)>

redukovat závrať z

~

snížit napětí flexorů a extenzorů

~

připravit

)>

udržet pohyb endolym:fy ve vestibulárním prostoru

informace o postavení v prostoru
otáčivého

pohybu

organismus na mobilizaci

Vestibulární stimulaci aplikujeme v péči:
~

u klientů upoutaných na lůžko déle než 3 dny

~

u lidí s omezenou možností pohybu

~

u klientů ve vigilním kómatu

~

u klientů s hlubokou mentální retardací

~

u klientů s rozvíjející se spasticitou extenzorů a flexorů (3, s. 105)

Vibrační

stimulace

Cílem

vibrační

stimulace je stimulovat kožní receptory pro vnímání vibrací

a receptory hluboké citlivosti. Vnímání vibrací se děje ve
těla. Vibrační

stimulace

zprostředkovává

Vnímání vibrací je zcela individuální.
u

klientů

u

těch,

ve vigilním kómatu, u

od periferie dovnitř

klientovi intenzivní vjemy z jeho

Vibrační

klientů

směru

stimulaci

zařazujeme především

s hlubokou mentální retardací, ale také

kterým slouží vibrační stimulace jako příprava k vnímání pohybu a

k vertikalizaci a mobilizaci.
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těla.

následně

K vibrační stimulaci lze využít

pomůcky

jako holící strojek, vibrující

hračky,

elektrický kartáček na zuby nebo pouze vlastní ruce.
Kontraindikací vibrační stimulace jsou krvácivé stavy, varixy, poranění nebo
porušení integrity kůže. (3, s. 107)
Optická stimulace
Zrakový vjem Je spolu se sluchovým smyslovým aparátem nejčastěji
využívaným smyslem k poznávání okolního
Zrakový vjem

navázání komunikace.

umožňuje člověku:

~

poznávat okolní svět

~

orientovat se

);> uspořádat

světa a k

své okolní prostředí

J;> poznávat lidi a předměty
);>

prožívat pozitivní vjemy

);>

posílit pocit jistoty

);>

schopnost učit se
Okolí

klientů

v

nemocničních zařízeních

bývá

většinou

prosté vizuálních

podnětů. Často lze o něm říci, že je nestimulující. Toto okolí může být navíc pro
člověka,

který se po delší

prostředky

době

optické stimulace

řadíme:

výmalbu zdí, sledování televize,
(3, s. 109)

(příloha č.

probere z

bezvědomí,

velmi stresující. Mezi

sledování hodin, obrázky v okolí, barevnou

předměty

v okolí

(např. hračky

u

dětí)

apod.

4)

Auditivní stimulace
Sluchový orgán
a udržování vztahů ve

člověka

má velký význam pro komunikaci,

společnosti

při

a pro rozvoj myšlení. Na základě sluchu se vyvíjí

řeč.

Auditivní stimulaci aplikujeme z
);>

navázat kontakt s klientem

-,.

zprostředkovat

navazování

různých důvodů

a sledujeme různé cíle:

klientovi informace o jeho osobě, jeho těle
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;... mobilizovat vzpomínky klienta
~

budovat pocit jistoty

)..>-

umožnit orientaci

)o>

zvýšit rozlišovací schopnosti sluchového aparátu

Y

naučit

klienta novým slovům, řeči

K auditivní stimulaci
předčítání,

reprodukci

řeči

můžeme

využít následujících

prostředků: vyprávění,

ze záznamu (lze nahrát hlasy phbuzných,

spolužáků ... ),

reprodukci hudby z přehrávače, rádia, televize, hru na hudební nástroj,

zpěv

apod.

(3, s. 114)

Orálni stimulace
Ústa představují nejcitlivější a na vnímání nejaktivnější tělesnou zónu. Člověk
vnímá svá ústa jako intimní osobní zónu. Ústa plní řadu funkcí. Slouží k příjmu
potravy, ke komunikaci, k vnímání chutí a
někdy

emocí, k dýchání,

vůní,

vnímání konzistence, k vyjádření

i jako pracovní nástroj a k prožitkům. Orální stimulaci

provádíme nejčastěji při toaletě dutiny ústní, prostřednictvím molitanových štětiček
do nichž se nasaje

chuťové

má klient nejraději.

Během

médium. Z anamnézy se

zjišťuje,

která jídla a tekutiny

orální stimulace se nekombinují více než tři různé chutě

a také platí zásada nevnikat násilím do úst. (3, s. 117)

(příloha č.

5)

Olfaktorická stimulace
Před

tím, než začneme klienta konfrontovat s olfaktorickou stimulací, je nutné

zjistit, které vůně klient upřednostňuje, abychom nevyvolali negativní stimulaci.
Pro olfaktorickou stimulaci jsou vhodné
parfémů, deodorantů, vůně jídla a
Taktilně

vůně

naopak nevhodné jsou vonné

potřeb

svíčky.

klienta,

(3, s. 125)

- haptická stimulace

Somestetický systém

umožňuje

vnímání doteku, tlaku,

chladu, tepla a vibrací. V různých vrstvách
Hmatová

osobních toaletních

tělíska

bříškách prstů

mají

různou

hustotu po

kůže

těle,

napětí,

natažení,

se nacházejí mechanoreceptory.

nejmenší na zádech a

největší

na

a na rtech.

Neklidní hyperaktivní klienti,
který nahmatali a

taktilně

většinou potřebují

- haptickou stimulaci.
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identifikovat

předmět,

Jejich aktivita se projevuje
močové

těmito činnostmi:

cévky, drény a jiné invazivní vstupy, stahují neustále deku, rolují

povlečení,

svlékají se, hrají si s plenkovými kalhotkami

malinké kousky, žmoulají kapesník,

buničinu

haptické stimulaci mohou být

předměty

zájmů

k osobní

jako

předměty

tahají a ohmatávají zavedené

hračky, předměty

denního života -

klíče,

apod.

či

podložkou a trhají je na

Předměty

užívané k taktilně

z osobního života, z oblasti hobby nebo

toaletě,

kelímky,

hrníčky,

mobilní telefon apod. (3, s. 127)
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žínky,

ručníky,

5 CIIRONICKÁ INTENZIVNÍ PÉČE
5.1 POJEM CHRONICKÁ INTENZIVNÍ PÉČE
péče ještě před několika

Pojem chronická intenzivní

používán. Dnes chronická intenzivní
na svém významu,
neustále přibývá.
i chronické
či úplně

péči

neboť

Oddělení

nemocných,

o pacienty,
důraz

jako medicínský obor

kteří

postupně

chronickou intenzivní

péči

nabývá

vyžadují,

chronické intenzivní péče se věnují dlouhodobé a někdy
kteří

závislí na dýchacím

zájmu vystupuje

péče

málo roky nebyl

jsou závislí na kyslíkové terapii nebo

přístroji.

S rychlým rozvojem medicíny do

částečně

popředí

nejen na záchranu života postiženého, ale i jeho nárok na

kvalitní přežiti a zajištění důstojného života, byť s dlouhodobou podporou. V České
republice je vysoce specializovaných

pracovišť

poskytujících dlouhodobou

intenzivní a resuscitační péči málo. Klienti vyžadující dlouhodobou intenzivní péči
často

jsou proto

hospitalizováni na

odděleních (léčebna dlouhodobě

nemocných na
do

popředí

odděleních

odděleních

ARO nebo JIP

nemocných nebo

chronické intenzivní

péče

lůžka

či

následné

standardních
péče).

Stav

bývá zpravidla stabilizovaný,

vystupují problémy spojené s jejich chronickým

onemocněním.

(1, s. JO)

5.2 NEJČASTĚJŠÍ DIAGNÓZY V CHRONICKÉ INTENZIVNÍ PÉČI
Základní diagnózou
Je na

oddělení

při

přijetí

hospitalizován z

bývá ventilodependentní pacient, který

důvodu

odvykání od ventilátoru, vyžaduje

kyslíkovou podporu nebo není schopen samostatného dýchání a

umělá

plicní

ventilace se pro něj stane dlouhodobou záležitostí. Nejčastější diagnózy v chronické
intenzivní

péči

poresuscitační

jsou:

obstrukční

choroba bronchopulmonární, stavy po úrazech,

stavy, stavy po infarktu myokardu nebo cévní mozkové

příhodě,

myastenia gravis, stavy po encefalitidách a meningitidách, perzistentní vegetativní
syndrom (apalický syndrom), komplikované
(1, str. ll)
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pooperační

stavy a mnohé další.

5.3 OŠETŘOVATELSKÝ PROCES UNEMOCNÉHO S
TRACHEOSTOMIÍ
5.3.1 TRACHEOSTOMIE
vyústění průdušnice

Tracheostomie je
ve výši druhého a

třetího

tracheostoma. Indikace k
dlouhodobé
napřl1dad

zajištění

navenek s

přístupem zpředu, většinou

prstence. Otvor, který takto vzniká se nazývá
provedení tracheostomie mohou být následující,

dýchacích cest, nebo obstrukce dýchacích cest

způsobená

nádorem či poraněním.

Dle naléhavosti provedení výkonu,

dělíme

provedení tracheostomie na

naléhavou, což znamená, že je nutno tracheostomii provést
pomůckami,

urgentního

v rámci první pomoci
řešení

při

provádějí

akutního stavu se

zařízení.

s dostupnými

akutní obstrukci dýchacích cest. V rámci

a koniotomie, poté následuje definitivní
v nemocničním

okamžitě

řešení

dva výkony, koniopunkce

a to je provedení tracheostomie

Pokud lze pacienta na provedení tracheostomie

jedná se o plánovanou tracheostomii (klidovou,

preventivní).

připravit,

Provedení

tracheostomie může být chirurgické nebo perkutánní (dilatační technika,

prováděná

na ARO).
Druhy tracheostomických kanyl

Tracheostomické kanyly
manžety nebo s

těsnící

zavádějící

se do tracheostomatu mohou být

manžetou. Kanyly bez manžety

utěsnění

dýchacích cest a mohou se použít u

například

u nádorových onemocnění.
těsnící

Kanyly s
v intenzivní a

manžetou

resuscitační péči

u

zajišťují
klientů,

klientů

nezajišťují

buď

bez

stoprocentní

s trvalou tracheostomií,

dokonale dýchací cesty. Užívají se
jejichž stav vyžaduje

umělou

plicní

ventilaci. (6, s. 52)
5.3.2 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Ošetřování

nemocného s tracheostomickou kanylou je

a vyžaduje specializované
zásadami, které bychom
ošetřování

pomůcky. Ošetřovatelské

měli

dodržovat. Prvním a

postupy se

nejdůležitějším

klienta s tracheostomickou kanylou je aseptický

nejen nemocného před infekcí, ale zároveň i sebe.
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poměrně náročné

přístup.

řídí několika

pravidlem

při

Chráníme tak

Samozřejmostí

je použití jednorázových ochranných rukavic

a ošetřování tracheostomické kanyly (dále jen TSK).
rukavice sterilní.
jednorázovými

Sterilně

je

odsávacími

prostřednictvím uzavřeného
čtverci

prováděna

katétry

Při výměně

při

manipulaci

TSK se používají

toaleta dýchacích cest, odsávání

nebo

použití

modernějšího

způsobu

odsávacího systému. TSK se podkládá sterilními

a je fixována ke krku nemocného tkanicí.
pečovat

Dále je nutno
zvlhčeného

vzduchu či kyslíku, použití nebulizátorů,

uvolňování

Pro lepší

o dýchací cesty, což znamená

ohřívačů, umělých nosů

se

vyměňují

sterilními tampóny,
procesů

apod.

sekretu z dýchacích cest se využívají medikamenty jako

mukolytika a expektorancia. Okolí TSK udržujeme v
čtverce

přívod ohřátého

dle

potřeby.

smočenými

lze na sterilní

čistotě,

tkanice a sterilní

Pokožku v okolí tracheostomatu je možno
ve fyziologickém roztoku. V případě

čtverec

aplikovat ordinované

očistit

zánětlivých

desinfekční

roztoky.

U nemocného s TSK dále kontrolujeme průchodnost a utěsnění dýchacích cest,
dýchání, případné krvácení. (6, s. 57)

(příloha č.

36
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,

v

,

B PRAKTICKA CAST
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1 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE
Cílem

bakalářské

ošetřovatelské

práce je poukázat na význam

péče

a rehabilitace v chronické intenzivru péči. Úkolem práce je vypracovat kazuistiku
a demonstrovat na ní možnosti
rehabilitačními

Dalším z

cílů

a

příznivého ovlivnění

ošetřovatelskými

postupy

zdravotm'ho stavu nemocného

prováděnými

na našem pracovišti.

práce je ukázat, kolik možností v rehabilitaci a celkovém

přístupu

k takto postiženému máme, a jak se tyto metody dají v praxi využít. Kazuistika
bude zachycovat nejen pozitivru vývoj, ale i všechna úskalí jimiž si nemocný
prošel. Popisuje

zároveň

možnosti

řešení

vývoj zdravotního stavu nemocného od
zařízení.

Dalším z

cílů

práce je

postižených lidí, protože v dnešní

jednotlivých

přijetí

až do

komplexně
době

problémů.

propuštění

Práce zkoumá

ze zdravotnického

popsat problematiku takto

těžce

tato problematika nabývá na významu,

nemocných s diagnózou coma vigile neustále přibývá.

2 PRACOVNÍ HYPOTÉZY

Hypotéza ě. 1:
Předpokládám,

postupy, užití
mohou

prostředků

pozitivně

vhodně

že ucelená rehabilitace,

bazální stimulace a celodenní

ovlivnit

nepříznivý

zvolené

ošetřovatelské

nepřetržitá péče

zdravotní stav klienta a jeho

o klienta

nepříznivou

prognózu.

Hypotéza ě. 2:
Předpokládám,
předpokládané

že

důsledná ošetřovatelská

a

rehabilitační péče může

odvrátit

možné komplikace zdravotm'ho stavu nemocného. Pokud již tyto

komplikace nastanou,

předpokládám,

že lze tyto komplikace

vyřešit

nebo

alespoň

zmírnit.

Hypotéza č. 3:
Předpokládám,

že k pozitivnímu vývoji zdravotního stavu klienta, zejména po

psychické stránce, přispívá produktivru přístup zdravotnického personálu a možnost
kontinuálních návštěv rodinných příslušm'ků a přátel.

38

3 METODIKA PRÁCE
Metoda sběru dat:
těchto zdrojů:

Informace o nemocném jsem získávala z
překladové

nemocného, chorobopisu,
o nemocném,

záznamů

léčebny

března

zpracovávala od ledna do
vypůjčenu

zprávy FN Motol, denních

záznamů

rehabilitačních

pracovnic,

vizit, dále údaje z dokumentace

informace z dokumentace

z dokumentace

dlouhodobě

nemocných. Tato data jsem

2007. Kompletní dokumentaci klienta jsem

měla

z archivu oddělení s vědomím vrchní sestry.

Metoda pozorování:

Od 13.

července

2005 do 5. prosince 2006 je s klientem intenzivně pracováno,

je sledován a je mu poskytována
možnost jako

členka

péče

24 hodin

denně.

S nemocným jsem

měla

zdravotnického týmu být neustále v kontaktu. Konkrétní data

měření

fyziologických funkcí poskytoval monitor, ostatní informace jsem získávala

během

práce u

lůžka

prostřednictvím

klienta a

Další informace poskytoval zejména

hodnotách

a zkušeností.

při předávání směny střední

zdravotnický

především

personál. Informace pojednávaly
naměřených

postřehů

vitálních

vlastních

o aktuálním zdravotním stavu,

funkcí,

případných

medikaci,

obtížích

a problémech klienta.
Metoda vypracování kazuistiky:
části

V rámci praktické

rozdělila

kazuistiku jsem
anamnestickým

údajům,

je zpracována detailní kazuistika klienta. Tuto
na jednotlivé

diagnózám,

kapitoly,

léčbě,

které jsou

ošetřovatelské

péči,

věnovány

aplikaci

jednotlivých metod ucelené rehabilitace do praxe, vývoji zdravotního stavu klienta
a

současnému

ošetřovatelské

stavu klienta.

ať

ošetřovatelská

postupy. Dále zde uvádím problémy, které se

vyskytovaly, jejich
klienta

V kapitolách

řešení

a

časové

péče

během

popisuj i

hospitalizace

údaje, kdy došlo k posunu zdravotru'ho stavu

ve smyslu pozitivním nebo negativním. V kapitole aplikace metod

ucelené rehabilitace do praxe popisuji všechny
které se u klienta

během

Při

ošetřovatelské

poskytování

hospitalizace

rehabilitační

prováděly

a ucelené

a jaký

měly

rehabilitační péče

konkrétní potřeby, aktuální zdravotní stav a problémy klienta.
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techniky a

způsoby,

pro klienta význam.
jsme

zohledňovali

4 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ ARO RAKOVNÍK
resuscitační oddělení

Anesteziologicko
lůžková

část.

a ambulantní

plánovaných i akutních a
stavů

zajišťuje

ARO

rovněž

Lůžková část

výkony.
nachází

pracoviště

lůžek,

má kapacitu osmi

sester, jsou tři

lůžka.

lůžek.

urgentních
odděleních

Na velkém pokoji, kde se také

ARO jsou monitorovaná. U nemocných
vitálních funkcí: krevní tlak invazivně
centrální žilní tlak,

kyslíkem

neinvazivně

centrální

tělesnou

přístrojového

Součástí

ARO je pokoj s kapacitou

například

Dávkovače

EKG, dechovou frekvenci, saturaci

výdej

invazivně,

kapnometrii (EtC02),
řadou

ventilátory, které slouží k umělé plicní ventilaci nebo

přístroj

kteří

z nějakého

injekční dávkovače

enterální výživy

prostřednictvím

K dalšímu vybavení
roztoků,

katétru zavedeném v artérii)

teplotu, nitrolební tlak (ICP). ARO disponuje celou

dýchání u nemocných,

nemocnému

křivku

lůžka

Všechna

monitorovat tyto parametry

(prostřednictvím

invazivně, srdeční

dýchat. lnfuzní pumpy a
léků.

můžeme

péči.

tří

vybavení.

Uvádím
podpoře

i

lůžku,

Dva samostatné pokoje po jednom

která jsou určena pro nemocné v chronické intenzivní

neinvazivně,

jej

zajišťuje provádění předoperačních vyšetření před

lze v případě nutnosti použít jako izolaci.

a

případě řešení

nepfetržitou službu v

Tvoří

operačních výkonů

anestézii u

(resuscitace, kardiostimulace, kardioverze aj.) na všech

nemocnice. Ambulantní složka

i

bylo založeno v roce 1978.

patří

důvodu

slouží k aplikaci infuzních

zajišťují

roztoků

kontinuální energetický

přísun

nazogastrické sondy nebo perkutánní gastrostomie.

monitory, anesteziologické

k aktivnímu hrudnímu sání,

odděleních neprovádějí, např.

přístroje, ohřívač

odsávačky,

dýchacích cest a mnohé další. Provádí se zde celá
se na ostatních

samostatně

nejsou schopni

řada

infuzních

sloužící k

odborných

toaletě

výkonů,

které

perkutánní tracheostomie, hrudní

drenáž, kanylace artérie a centrální žíly, krátkodobá

vysokofrekvenční

plicní

ventilace, kardiostimulace apod. ARO využívá celou řadu diagnostických metod.
K přístrojovým vyšetřením patří výpočetní tomografie (CT), echokardiografie,
ultrazvuk a rentgenologická
laboratorní

vyšetření.

hematologická,

Dále se u nemocných provádí

biochemická,

histologická,

a mikrobiologická. Na speciálně požadovaná vyšetření má
vzorky do Prahy.
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oddělení

vyšetření

cytologická
možnost zaslat

Personál
zdravotničtí

tvoří lékaři

pracovníci (zdravotní sestry specialistky -

zdravotnický personál
primář,

(atestace anesteziologie a intenzivní medicína),

zástupce

(sanitáři).

primáře,

dvanáctihodinové od 600 do 1800 hodin denní
Ve

směně

slouží vždy

ARIP) a pomocný

Vedoucími pracovníky jsou

vrchní sestra a vedoucí

minimálně tři

směna

střední

přednosta oddělení

směny.

Směny

a 1800 do 6 hodin noční
00

-

jsou

směna.

zdravotní sestry. O nemocné v chronické

intenzivní péči na třílůžkovém pokoji pečuje jedna sestra.
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5 KAZUISTIKA NEMOCNÉHO
(s hlavními diagnózami hydrocefalus a coma vigile)

5.1 ANAMNESTICKÉ ÚDAJE
Jméno a přijmení: M. P.
Rok narozen{: 1988
Hospitalizace: od května 2005 do července 2005 FN Motol
od 13. července 2005 do 5. prosince 2006 nemocnice Rakovru'k

Rodinná anamnéza: nevýznamná
Osobnf anamnéza:

dítě

ze

třetí

gravidity, porod spontánní :záhlavím, bez

komplikaci, poporodní adaptace bez komplikací, nízká nemocnost,

neprodělal

žádné operace, úrazy ani nebyl hospitalizován.
Průběh onemocnění:
nitrolebeční

červnu

v

vyšetřován

2004 byl nemocný

hypertenze a hydrocefalus. V

červnu

pro syndrom

2004 byl klientovi zaveden

ventrikuloperitoneální shunt. V únoru 2005 pro přetrvávající cefalgie a zhoršující se
poruchu vědomí je nemocný převezen RLP do FN MotoI.
Na CT mozku byla nalezena subdurální kolekce tekutiny a proto byl proveden
návrt kalvy vpravo a provedena zevní subdurální drenáž. Vzhledem k pozvolné
progresi poruchy

vědomí

(do soporu) i po zavedení drenáže bylo provedeno

kontrolní CT, kde se potvrdila regrese kolekce tekutiny, ale progreduje
hydrocefalus.

Následně

byla provedena

operační

komorového katétru. Opakovaná CT kontrola pro
potvrzuje dekompenzovaný hydrocefalus.
a znovuzavedení komorového katétru. Na
se stav a trvající hydrocefalus

vnitřní

Opakovaně

stavům

plicní ventilace,

Nemocnému

je

umělé

provedena

přetrvávající

poruchu

je provedeno

počátku března

vědomí

zprůchodnění

2005 je pro nelepšící

komorová drenáž extrahována a zavedena

zevní komorová drenáž.
s nutností

Opět

zprůchodněním

revize se

dochází k bronchopneumoniím a septickým
často

tracheostomie

se
a

vyměňuje

centrální žilní katétr.

zavedena

enterální

sonda.

Po endoskopické ventrikulostomii III. komory je odstraněna zevní moková drenáž.
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Od počátku je nemocnému pro sekundární epiparoxy nasazena antiepileptická
medikace. Kontrolní grafické
Přetrvává

s

vyšetření

neprokazuje známky nitrolební hypertenze.

však permanentní vegetativní stav. V

velice

nepříznivou

prognózou

červenci

2005 je nemocný přeložen

z FN Motol do spádové nemocnice

na anesteziologicko - resuscitační oddělení.

Stav nemocného při přijed:
};;>

nemocný v

bezvědomí,

;.. tracheostomován,

GCS 1-1-3 (viz příloha č.l)

spontánně

dýchající

';;> pokožka bez cyanózy a ikteru, růžový kolorit, hydratace kůže přiměřená,

periferie dobře prokrvená, náplň krčních žil nezvýšená, jazyk vlhký bez povlaku
};;>

zornice izokorické, myotické, fotoreakce

bilaterálně

+, bulby ve

středním

postavení, skléry bílé, spojivky růžové
)o>

akce

srdeční

plněný,

pravidelná, sinus 80/minutu, bez extrasystol, puls na periferii

ozvy

ohraničené,

krevní tlak 140/80

dýchání slyšitelné do periferie, s četnými

torrů,

retenčními

dobře

saturace kyslíkem 100%,
fenomény

bilaterálně,

base

suché, odsává se hojně vazkého sputa
';;> břicho pod úrovní, měkké, bez rezistence, játra k oblouku
};;>

dolní končetiny bez otoků, varixů a známek zánětu,

~

permanentní katétr odvádí čirou moč ve zvýšeném množství

';;> afebrilní,

extenční

postavení nártů

TI 36,8° C

5.2 DIAGNÓZY
Nemocný byl na naše oddělení přijat s těmito diagnózami.
)o>

Hydrocefalus

~

Stav po zavedení ventrikuloperitoneálního zkratu

'j;>

Stav po opakovaných revizích, stav po komorové a subdurální drenáži

~

Stav po ventrikulostomii III. komory

~

Permanentní vegetativní stav
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~

Stav po opakovaných bronchopneumoniích

5.3 LÉČBA
Při příjmu

byl klient uložen na monitorované

lůžko.

životní funkce (TK, P, DF, CVP, TI, Sp02). Nemocný
katétr (v. subclavia), permanentní

močový

Byly

měl

změřeny

základní

zaveden centrální žilní

katétr a nazojejunálni sondu. Nemocný

byl tracheostomován a dýchal sám, proto jsme zajistili pouze

přísun zvlhčeného

kyslíku přes Ayre T ("umělý nos"). Lůžko, na kterém byl nemocný uložen mělo
antidekubitní matraci. Klient byl monitorován po
měřena pouze

třech

hodinách, po

hodině

byla

diuréza. (4)

Medikace první den byla následuj{c{:
~

Fraxiparine (antikoagulancium) 0,3 ml za 24 hodin

subkutánně,

jako prevence

tromboembolických komplikací
~

Baclofen (centrální myorelaxancium) 1Omg, I tableta třikrát denně
(900, 15°0, 21 00 hodin)

~

Fludrocorticon (kortikoid) 1 tableta denně

~

Diazepam (anxiolytikum, benzodiazepin) 5 mg po šesti hodinách, pro zmírněni
třesu

~

Ambrobene (mukolytikum) I ampule po šesti hodinách intravenózně, pro sniženi
viskozity spůta, usnadněni jeho odsávání z tracheostomické kanyly

~

Phenaemal (antiepileptikum) O, lg ltbl. po 8 hodinách
Do centrálni žíly byla zavedena parenterální výživa

prostřednictvím

vaku All

in one, což znamená, že se všechny složky výživy, sacharidy, tuky, aminokyseliny,
minerály, vitamíny a stopové prvky aplikují v jedné infuzi, zpravidla na 24 hodin.
Dále byl naordinován fyziologický roztok 500 ml, který se do centrální žíly
aplikoval

před odběry

krve, aby byla

Do nazojejunálni sondy byl
přípravek

zajištěna

validita laboratornich

přes dávkovač

enterální výživy aplikován

Isosource Energy rychlostí 20 ml/hod. a po

o deset mililitrů zvyšovala do konečné dávky 50 ml/hod.
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výsledků.

třech

hodinách se rychlost

Sonda se proplachovala Jannetovou

stříkačkou

50 ml balené vody po

třech

hodinách. Klientovi byla indikována rovněž vysokofrekvenční krátkodobá ventilace
přístrojem

Paravent na dvacet minut, aby došlo k lepšímu

uvolňování spůta

z dýchacích cest a jeho lepšímu odsávání.
Následujfcí den po

přijetí

byl proveden základní laboratorní screening (astrup,
moče,

sedimentace, krevní obraz, minerály, urea, kreatinin, osmolarita séra a
bilirubin, ALT, AST, GMT, CRP,
mikrobiologická kultivace

moče

moč

a

na cukr a aceton, rozbor moče a sedimentu,

spůta).

Nemocnému bylo provedeno

vyšetření

EKG a byl zvážen.

3. den hospitalizace:
Nasazen Cardilan (substituce
jedno dražé

čtyřikrát denně,

iontů)

po šesti hodinách 1 ampule i.v., KCl

pro výkyvy v laboratorních hodnotách

minerálů.

Parenterální výživa prostřednictvím vaku AU in one je vysazena a nemocný dostává
výživu pouze
krystaloidů

enterálně.

(s přidáním

Do centrální žíly jsou aplikovány pouze roztoky

určitého

indikovaného množství

roztoků

NaCI 10% aKCI

7,45%).

7. den hospitalizace:
Pro vzestup teplot jsou dle citlivosti nasazena antibiotika, Gentamycin 80 mg
2 ampule ve 250 ml fyziologického roztoku

intravenózně.

Tělesná

teplota

je snižována podáním Paralenu 500 mg (antipyretikum).

9. den hospitalizace:
Podán Duphalac sirup 10 ml třikrát denně, pro

snadnější vyprazdňování.

1 O. den hospitalizace:
Nemocnému je zavedena perkutánnf endoskopická gastrostomie (PEG).
Do PEG je

zpočátku

aplikován pouze fyziologický roztok rychlostí 20 ml/hod.

Nazojejunální sonda ponechána na odvod drenážním

sáčkem

a je do ní

přerušena

aplikace enterální výživy. Poté je nazojejunální sonda odstraněna a enterální výživa
pokračuje

do perkutánní gastrostomie.

Pro opakovanou obstipaci jsou proplachy enterální sondy

prováděny čajem

ze Saenny. Později jsou podávány glycerinové čípky, Laxygal gtt. nebo Fortrans.
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ll. den hospitalizace:
Je

ukončeno

intravenózní podávání Gentamycinu.

Během

celé hospitalizace

dostával klient i další antibiotika jako Zinnat nebo Biseptol, ale už pouze
v tabletách.

31. den hospitalizace:
Vznikají náhle potíže s trávením. Nemocný
enterální výživu. Jsou nasazena

léčiva

opakovaně

Primamet (blokátor H2

zvrací a netráví

receptorů)

1 ampule

po šesti hodinách i. v., Degan (antiemetikum) lamp. po šesti hodinách i.v. a Maalox
(snižuje kyselost žaludečního obsahu) jeden sáček po šesti hodinách.

35. den hospitalizace:
Nasazen Quamatel (antiulcerózní látka) jedna ampule po dvanácti hodinách
v malé infuzi 100 ml fyziologického roztoku.

79. den hospitalizace:
Přiordinován

Simepar (hepatoprotektivum) lcps. třikrát denně.

80. den hospitalizace:
Vysazen Fludrocortison a dále se stávající léčba výrazně nemění.

203. den hospitalizace:
Klient dostává ke stávající medikaci další léky. Jsou to, Pirabene 800 mg
(nootropní látka) dvakrát denně
denně

dvě

dražé, Rivotril (antiepileptikum) 0,5 mg jednou

a Milurit (antiuratikum) 10 mg dvakrát

sedimentů v moči

denně

jednu tabletu. Pro výskyt

a častých obturací močové cévky je podáván urologický čaj.

204. den hospitalizace:
Dávka Rivotrilu navýšena na dvě tablety denně.

219. den hospitalizace:
Rivotril se podává
tablety.
se

Během

některé

třikrát denně,

celé hospitalizace se

obtíže jako obstipace,

ráno a v poledne jedna tableta a
léčba

zánětlivé

nemocného

komplikace, jako

a problémy s udržením průchodnosti permanentního katétru.
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příliš nemění,

večer tři

opakují

záněty močových

cest

Často se vyskytují opruzeniny na hýždích a zánětlivé procesy v okolí

perkutánní gastrostomie nebo potíže s trávením a regurgitací
O

těchto

péče

tématech bude

podrobněji

žaludečního

pojednáno v dalších kapitolách

a vývoj zdravotního stavu klienta.

Kontrolně

je

obsahu.

ošetřovatelská

prováděno

CT hlavy

a neurologické konzilium. (lékové skupiny vyhledávány v literatuře č. 9)

5.4 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Ošetřovatelská péče

léčebného

procesu. Bez kvalitní

závažnými komplikacemi.
potřeby

sociální

zaměřena

u takto postiženého klienta je nezastupitelnou
ošetřovatelské péče

součástí

by byl nemocný brzy ohrožen

Ošetřovatelská péče obecně

se

zaměřuje

klienta V případě našeho klienta byla

na bio, psycho,

ošetřovatelská péče

na tyto jednotlivé oblasti:

~

Monitorování životních funkcí

~

Dýchání a péče o dýchací cesty

-,., Výživa
~

Vyprazdňování

~

Hygienická péče, prevence vzniku dekubitů, péče o invazivní vstupy

-,., Spánek a odpočinek

5.4.1 MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ
U nemocného jsme
tlak,

srdeční

monitorovali stav

teplotu, centrální žilní tlak,

vědomí. Přitom

byla výchozí hodnota této stupnice dva body.

jsme používali

bodů, nejméně
Při

jeden.

hodnocení stavu

navazujeme kontakt s klientem, oslovíme jej, požádáme o vykonání

jednoduchých
zkoušíme
Někdy

pravidelně

tělesnou

skórovací škálu dle Beneše, která má nejvíce osm

Při příjmu
vědomí

sledovali následující životní funkce - krevní

frekvenci, dechovou frekvenci,

saturaci kyslíkem a
nejčastěji

pravidelně

pokynů,

sledujeme jeho reakci na oslovení, pokud nereaguje

silnější podněty,

zvýšíme sílu hlasu nebo použijeme taktilní

nemocný nereaguje ani na silný bolestivý podnět.
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podnět.

Při

hodnocení stavu

vědomí

bereme v úvahu nejen aktuální hodnocení, ale

sledujeme také reakce nemocného
zřeteli

i

skutečnost,

že

většině

během

celého dne a musíme mít

do dokumentace po

prováděli

třech

měření

Později

(příloha č.

(příloha č.

2)

životních funkcí a jejich zápis

bezprostředně

hodinách,

monitorovala pouze diuréza.
pouze třikrát denně.

na

nemocných na ARO jsou podávány léky, jež vědomí

tlumí (např. Sufentanil, Midazolam, Apaurin, Propofol).

U nemocného jsme

rovněž

po

se klient sledoval

příjmu

se po

pětkrát denně

hodině

a posléze

8)

5.4.2 DÝCHÁNÍ A PÉČE O DÝCHACÍ CESTY
Nemocný sám spontánně dýchal a proto nebyla nutná žádná dechová podpora.
měl

Nemocný

tracheostomickou kanylu (velikost 8), s možností odsávání

z hypofaryngu. Do dýchacích cest byl přiváděn
za minutu)

prostřednictvím

bylo nezbytností,

později měl

spůta.

nemocný

kyslfk (4 - 5

litrů

kyslíku

Ayre T. Pravidelné odsávání sekretu z dýchacích cest

především

množství vazkého

zvlhčený

na

počátku

hospitalizace na ARO se odsávalo veliké

Nejprve jsme používali jednorázové odsávací katétry,

uzavřený

odsávací systém. Po odsávání se

provádělo

prodechování plic klienta samorozpínacím vakem (ambuvak), tzv. ambuing.
(příloha č.

se

řídila

lékaři

9)

Provádělo

se

pět

prohloubených

dechovou frekvencí nemocného. Pro lepší

indikovali

dočasnou vysokofrekvenční

ventilace se zpravidla prováděla dvakrát
při

vdechů,

rychlost

odstraňování

ventilaci-

denně

provádění vdechů

přístrojem

vypuštěná těsnící

drenážována do
monitorována
klient snášel

sběrného

srdeční

Při

Paraventu

manžeta tracheostomické kanyly a enterální sonda

sáčku.

Nemocnému byla po celých dvacet minut

frekvence a saturace kyslíkem.

poměrně dobře,

Paravent. Tato

dvacet minut. Do dýchacích cest se

tom aplikoval lék Mistabron (expektorancium, mukolytikum).

musela být

sekretu z plic

Vysokofrekvenční

ventilaci

byla však nutná psychická podpora ze strany sestry

a její neustálý dohled u lůžka nemocného.
Výměna

tracheostomické kanyly se

prováděla

jednou do týdne.

Při výměně

se všechny potřebné pomůcky připravily na sterilní stolek, výkon musel proběhnout
rychle a asepticky. Kanylu vyměňoval vždy lékař.
Součástí péče

o dýchací cesty bylo

rovněž

podávání inhalací (Mucosolvan,

Mistabron, Mesocain) vždy v poměru 2 ml léčiva a 2 ml sterilní aqui.
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Okolí

tracheostomické

kanyly

se

udržovalo

v

čistotě,

pravidelně

se vyměňovaly sterilní čtverce a dle potřeby i tkanice okolo krku nemocného.
-,. Od

příjmu

13.7. 2005 byla trvale

napuštěna těsnící

manžeta tracheostomické

kanyly.
~

Od 6.7. 2006 byla trvale vypuštěna těsnící manžeta tracheostomické kanyly.

~

Od 7. 7. 2006 byla nemocnému zavedena tzv. ,,mluvící kanyla" bez

těsnící

manžety a s výměnnou vložkou.
}i>

31.7. 2006 byl nemocný dekanylován. Jedinou obtíží po dekanylaci bylo pomalé
hojení otvoru po tracheostomické kanyle. Proto se otvor musel

sterilně

krýt

a často převazovat.
Shrnud ošetřovatelské péče:
Při ošetřování

dýchacích cest, se mohly vyskytnout následující komplikace

a problémy.
';> Riziko omezení průchodnosti dýchacích cest
}i>

Riziko vzniku infekce

~

Riziko poranění dýchacích cest při odsávání

-,. Riziko dislokace tracheostomické kanyly
řešit

V praxi jsme u klienta museli

Občas

následující komplikace.

se vyskytovalo zarudnutí v okolí tracheostomické kanyly, které jsme
přikládáním

ustoupilo.

sterilních čtverců navlhčených přípravkem Dermacyn a zarudnutí poté

Při

odsávání se

někdy

objevila ve

spůtu čerstvá

krev v malém množství,

což signalizovalo mikrotrauma v dýchacích cestách, které
Tento problém jsme
když to bylo
schopnost

řešili

řešili

nezbytně

stavět

zvýšenou opatrností

při

odsávání.

odsávání a odsávali jsme, až

nutné. Také se podávala inhalace s bikarbonátem, který měl

krvácení.

Při

velkém

podráždění

dýchacích cest se podávala

inhalace s Mesocainem (lokální anestetikum), která zmírnila
Pouze jednou, na

způsobilo

počátku

podráždění

a kašel.

hospitalizace vznikla bronchopneumonie s nutností

nasadit léčbu antibiotiky. U nemocného ale nebyla nutná umělá plicní ventilace.
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5.4.3 VÝŽIVA
péči

V chronické intenzivní
Klientům

je velký

důraz

kladen na výživu nemocného.
často

hrozí riziko vzniku kachexie a jejich metabolismus se

pohybuje

na úrovni katabolismu.

V

době přijetí

prostřednictvím

měl

na ARO

nemocný zavedenu jak parenterální výživu,

kanylace centrální žíly v. subclavia, tak výživu enterálni

nazojejunálni sondou. Druhý den po

přijetí

pacient

vytvořena

výživu. Desátý den hospitalizace je nemocnému
dvacetčtyři
může

přechází

gastrostomie, kam je

hodin po výkonu aplikován pouze fyziologický roztok. Poté se teprve

aplikovat enterální výživa. Nemocnému jsme podávali

standard, energy a faser, které byly aplikovány
přestávkou

od

tří

do šesti hodin.

podáváni enterálni výživy se
ml/hod.

pouze na enterálni

Pravidelně

se

urologickým čajem.

řídila

prováděly

(příloha č.

Intermitentně

dle ordinace

přípravky

kontinuálně

Isosource

pouze s

noční

byl podáván Nutrison. Rychlost
lékaře. Nejčastěji

to bylo 50 - 70

čajem

ze Saenny nebo

proplachy balenou vodou,

1O)

Shrnutí ošetiovatelské péče:
~

Pro zarudnutí, hnisavé povlaky a následný rozpad okolí PEG s prosakováním
žaludečního

obsahu

musely

být provedeny

opakované

regastrostomie

(7.9. 2005, 15.2. 2006).
~

Od 14.1. 2006

začíná

klient pomalu přijímat per os (tekutiny, kašovitou stravu,

Nutridrink).
~

Od 8.2. 2006 dochází ke komplikacím, nemocný je neschopen
pro regurgitaci

žaludečm'ho

obsahu, výživa je

zajištěna opět

přijímat

pouze

per os

enterálně,

nemocný také opakovaně zvracel.
~

Od 19.6. 2006

začíná nemocný opět přijímat

jogurt, i mletou stravu a

postupně

per os,

kromě

kašovité stravy jako

klasickou dietu 3 bez rýže.

Těsnící

manžeta

tracheostomické kanyly je nejprve nafouknutá, ale později již trvale vyfouknutá.
Provádí se tzv. methylenová zkouška, kdy nemocný polkne obarvenou tekutinu
methylenovou
modré

spůtum

modři

a pokud se potom neodsává z tracheostomické kanyly

je negativní, poté se provede s vypuštěnou

TSK.
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těsnicí

manžetou

~

Nemocný musí být zprvu krmen personálem, ale
s dopomocí a posléze i

~

postupně

zvládá sycení

samostatně.

Od 25.7. 2006 je trvale

odstraněn

PEG, nemocný je schopen

plně

zajistit

energetický příjem per os.
'Y Po celou dobu, kdy byla nemocnému zavedena pouze enterální výživa, byl
mačně

klient

astenický a

a úplná atrofie

svalů.

měl

hypotrofické svalstvo. Nevzniká však kachexie

Postupným přechodem nemocného na příjem potravy per

os dochází i ke zvyšování

tělesné

hmotnosti a podílu svalové hmoty.

Během

hospitalizace se u klienta navyšuje tělesná výška o několik centimetrů.
5.4.4 VYPRAZDŇOVÁNÍ
měl

Nemocný

moče. Zpočátku

o

močový

provádění

Drenážní

katétr

zaveden permanentní katétr (Tiemann, velikost 16) na odvod

hospitalizace katétr
spočívala

v jeho udržování v

celkové koupele na
sáček

by se

neměl

hodinách a
vyprazdňování

měřila

lůžku.

Katétr

velké množství
čistotě,

nesměl

močových

jeho omytí a desinfekci

bylo

cest. Na sterilním

měření

sběrném sáčku je baňka

hýždě

moče měřilo

specifické hmotnosti

stolice se dbalo zvýšené hygieny okolí

inkontinentní, a proto se musely

při

úroveň močového měchýře,

hodinová diuréza. Poté se množství

samozřejmostí

čiré moči. Péče

být nikde zalomený ani v tahu.

dostat při manipulaci nad

aby se moč nevracela zpět do
se stupnicí, kde se

odváděl

konečníku,

po šesti

moče.

Při

nemocný byl

podkládat nepropustnou podložkou.

Pokožka se chránila proti poškození krémem Menalind.

Shrnut{ o§etřovatelské péče:
';>- Během hospitalizace se objevily potíže s častými obturacemi močové cévky

sedimenty,

opakovaně

nemocný musí být
riziko vzniku

je podáván urologický

často přecévkován

močové

čaj, léčivo

a katétr

často

Milurit (antiuratikum),

proplachován, což zvyšuje

infekce. Nemocnému jsme proto zavedli speciální

silikonový močový katétr s nesmáčivým povrchem.
~

Močové

infekce řešeny většinou bez podání antibiotik.

).>

Po zavedení speciálního katétru a zahájení
ustupují. (8.1. - 9.3. 2006)
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léčby močové

infekce obtíže

močení,

-, Od 31.7. 2006 je zahájen nácvik samostatného

permanentní katétr

je uzavírán na dvě hodiny, od 6.8. na tři hodiny během dne a poté je na krátkou
dobu otevřen do
)o> Při překladu

sběrného sáčku

na léčebnu

a poté opět uzavřen.

dlouhodobě

nemocných je klient již bez permanentního

katétru.
~

Při vyprazdňování
řešeno

což je

stolice dochází k intermitentním potížím s obstipací,

podáváním laxancií

(čaje

ze Saenny, glycerinových suppozitorií,

Laxygalu gtt.) nebo profylaktivním podáváním Duphalacu či Lactulózy.
};;>

Důležitá

je hygienická

péče,

často

jsme používali krém Menalind,

při

opruzeninách mast Rybilku (která se používá i na citlivou pokožku malých děti')
nebo boraxglycerin.
-, Ke konci hospitalizace na ARO je nemocný schopen požádat o

vyprazdňování

na míse a odchod stolice plně kontroluje.
5.4.5 HYGIENICKÁ PÉČE, PREVENCE DEKUBITŮ, PÉČE O INVAZIVNÍ
VSTUPY
Celková koupel na lůžku byla u nemocného
toalet se

vyměňovaly

pomůcek,

měl

které

matraci. Tímto
(příloha č.

všechny

klient v

opatřením

lůžkoviny

lůžku

podložky na

polštářích,

predilekční

prováděla

dvakrát denně.

Během

se desinfekce polohovacích

vloženy. Nemocný byl uložen na antidekubitni

jsme se snažili snížit riziko vzniku

7) Matrace má funkci

v jednotlivých

a

prováděna

přepouštět

v

určitém časovém

dekubitů.

intervalu vzduch

ze kterých se skládá. Tak dochází ke snížení tlaku
místa, kde dochází k

nejčastějšímu

vzniku proleženin.

Jedná se především o paty, lokty, lopatky a sacrum nemocného. Další metodou, jak
zabránit vzniku

dekubitů

je pravidelné polohování nemocného. V případě našeho

klienta jsme polohovali po
využívali

různé

polohovací

plyšová zvířátka apod.
Pokožka

třech

pomůcky,

(příloha č.

nemocného

hodinách po celý den i v noci. K polohování jsme
molitany,

polštářky,

molitanové hranoly,

4, 13)

byla

pravidelně

ošetřována

tělovým

mlékem,

aby nedocházelo k vysušování. Záda jsme promasírovali mentholovou mastí.
Nemocnému se podle
štětičkami,

potřeby

myla vlasová

zkracovaly nehty na rukou i nohou.
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část

hlavy,

čistily

uši vatovými

Denně

vstupu,

se

prováděla

vyměňovalo

kontrola okolí centrálm'ho nebo periferm'ho žilního

se sterilní transparentní krytí.

Sterilně

se

rovněž převazovala

perkutánní gastrostomie, pečovalo se o tracheostomickou kanylu (sterilní čtverce).
Shrnutí ošetiovatelsképéče:

»

V okolí PEG se objevilo zarudnutí a posléze hnisavé povlaky, proto se sterilní
čtverce vlhčily

Dermacynem, a trvale byl udržován vlhký obvaz. Docházelo

k opakovanému odhojování a
k pokožce.

Později

opětovnému přišívání stehů

byla PEG ponechána bez

stehů

fixujících PEG

(od 21.9. 2005). Od 2.1.

2006 používáme pastu Stomahezive, po jejíž aplikaci dochází ke zlepšení stavu
okolíPEG.

»

Od 18.2. 2006 dochází k prosakování
žaludeční šťávy

28.6. 2006 je

žaludečního

obsahu okolo PEG, kyselé

macerují pokožku. Dává se proto krytí Coloplast destičkou a od

přikládán

Lomatuell mastný tyl a gel Flaminal, poté dochází

k téměř úplnému zhojení pokožky.

"» 25.7. 2006 je pro

dostatečný

perorální příjem PEG

odstraněna.

Nedochází však

k úplnému zatažení a dokonalému zhojení defektu po PEG.
~

17.1. 2007

přichází

nemocný již z domova na chirurgickou plastiku kanálu

po tracheostomii a gastrokutánní píštěle, což je definitivní řešení.
~

Dutina ústní byla vytírána tampóny s boraxglycerinem a Stopanginem nebo
štětičkami

~

s citrónovou příchutí (Pagavit), které přináší rodina.

Chrup jsme
odsávačky

';;> Oči

čistili

jednorázovým

měkkým kartáčkem,

s možností

připojení

na kartáček a odsávání slin z dutiny ústní.

jsou vykapávány Ophtalmoseptonexem, do dutiny nosní aplikujeme

Mukoseptonex.
~

Během

hospitalizace nedochází díky preventivním

komplikacím v

podobě

vzniku

dekubitů.

opatřením

k

výraznějším

Na hýždích se vyskytují pouze

opruzeniny, které jsou řešeny aplikací ochranného krému na postižená místa. Na
patě

levého chodidla měl klient stržený puchýř. Toto porušení integrity pokožky

jsme řešili vypodložením dolní končetiny, aby pata byla ve vzduchu a postižené
místo se mohlo zhojit. Na ránu nebylo nutné přikládat žádné speciální krytí.

53

5.4.6 ODPOČINEKA SPÁNEK
Na ARO je

většina

nemocných udržována u

umělém

celkovou zátěž pro jejich organismus, tlumí bolesti a pro

léčebný

reakce nemocného. Každému nemocnému je snaha po
onemocnění postupně

sedativní medikaci vysazovat.

a zmatení.
návyk

Lékaři

většinou

abstinenční příznaky.

např.

zajistit klidný spánek pro nemocné,
částečně

akutní fáze

vysazování sedace

opioidů

Gako je

např.

Nemocní bývají agresivní, neklidní
mírnější

sedativa, na které

Tiapridal. Na ARO bývá

rovněž obtížnější

jim jsou poté nuceni indikovat jiná

nevzniká, jako

proces nežádoucí

překlenutí

Občas při

bývají problémy, protože po dlouhodobém podávání
Sufentanil), vznikají

spánku, který snižuje

kteří

jsou při

rozsvíceno, aby na svou práci

vědomí.

dobře viděly,

Sestry musí mít

alespoň

rušivým elementem jsou

i různé přístroje, jejichž provoz je spojen s různými alarmy či jinými zvuky.
Klid nemocných v noci narušuje
na anesteziologicko -

rovněž

resuscitačním oddělení, časté
řešení.

samotný charakter práce

bývají akutní

příjmy

nebo jiné

případy

vyžadující urgentní

většinou

prospí a v noci bdí. Bývají přitom zmatení a mají nepřiměřené reakce.

Starší lidé mívají problémy se spánkem. Den

Shrnutí ošetřovatelské péče:
~

Od

počátku

hospitalizace je nemocný spavý, nelze ho

taktilní a bolestivé
bdění
~

podněty

reaguje

třesem.

téměř

S postupem

probudit, na silné

času

dochází k fázím

a spánku, které se pravidelně opakují.

Doba, po kterou má klient otevřené
minut,

později

oči

je zpočátku velice krátká, pouze několik

se interval prodlužuje. S postupným nabýváním

vědomí

se

snažíme udržet nemocného v bdělém stavu po celý den, aby si pak během noci
adekvátně odpočinul.
~

Zvýšený sklon ke spavosti je u nemocného pozorován po

zátěži, například

po hygienické péči, polohování, rehabilitaci a příjmu potravy.
~

Medikamenty, které pomáhají navodit spánek nemocný nepotřeboval.
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5.5 APLIKACE METOD UCELENÉ REHABILITACE DO PRAXE
V této kapitole praktické
postupně

byly u nemocného

části

popisuji jednotlivé
během

využívány

těžkou

a

společnosti.

poruchou

vědomí

Kapitola pojednává o

rehabilitace, které

celé hospitalizace, jaký vliv

na zdravotní stav klienta a jak je vnímal. V našem
nemocného s

způsoby

případě

se snažíme navrátit

ve vigilním kómatu do okolm'ho
těchto

měly

světa

následujících složkách ucelené

rehabilitace:
-,

Způsoby

~

Bazální stimulace~

alternativní komunikace

-,. Dechová rehabilitace
~

Léčebná rehabilitace

~

Pracovní rehabilitace, sebeobsluha

~

Psychologická rehabilitace

5.5.1 ZPŮSOBY ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE

V komunikaci s nemocným byly na počátku veliké bariéry. Komunikace byla
zpočátku
podněty

vedena

převážně jednostranně

vizuální pacient nereagoval

ze strany

vůbec

ošetřujícího

personálu. Na

a na silné až bolestivé taktilní

podněty

reagoval pouze třesem. Personál a hlavně rodina často využívala prvky haptiky, což
znamená vzít nemocného za ruku, pohladit jej, ale

patří

sem

napři1dad

i masáž

a jakákoli manipulace s klientem, pokud se ho dotýkáme.
Většinu

dne

měl

nemocný

zavřené oči. Při ošetřování

pacienta se personál

snažil na nemocného co nejvíce promlouvat a bavit se pacientem jako
s rovnocenným partnerem pro komunikaci,
nereagoval na naše slova.
na naši

přítomnost

nežádoucím

Před ošetřováním

upozornit a

reakcím

vysvětlit

nemocného,

přestože

nemocný nijak

výrazněji

a manipulací jsme museli nemocného

mu, co se bude dít.

především

silnému

Předešli

třesu

jsme tak

celého

těla

a vystrašenému pohledu nemocného. Manipulace s nemocným musela probíhat
pomalu, nemocný neměl rád rychlé pohyby se svým tělem, reagoval na to třesem.
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Na zavolání nereagoval
ošetřující

otevřením očí.

Nesledoval okolí, a pokud se díval na
směřoval

personál nebo rodinu jeho pohled

jakoby "skrz pozorovaný

předmět". Častou reakcí klienta na něco nelibého byla i změna koloritu pokožky, ve

smyslu

vytvoření ohraničených

kůži,

erytémových ložisek na

která po chvíli

vymizela.
Postupně

se prodlužoval interval, po který

měl

klient

otevřené oči

pomalu sledovat okolí. Do jeho zorného pole dáváme plyšová zvířátka,

a

začíná

zavěšujeme

pomalované nafouknuté gumové rukavice, ukazujeme obrázky apod. Komunikace
však stále probíhá

převážně jednostranně

a nemocný reaguje pouze svými

jednoduchými neverbálními způsoby, třesem a změnou koloritu.
S tím, jak začíná sledovat své okolí se
prostřednictvím očí

nemocného
odpovědět

a

začíná

- mrkáním

očí.

rozvíjet neverbální komunikace

Klient byl schopen pomocí

na cílené otázky personálu a rodiny, zda ho

podobně.

něco

očí

bolí, chce pustit hudbu

Pokud nemocný mrknul jednou znamenalo to "ne" a pokud dvakrát

"ano".
Zpočátku

tato komunikace probíhala pouze

nepodařila vůbec,

ale postupem

času

několikrát denně

a

jsme se tak s nemocným

často

se

převážně

dorozumívali a tento způsob komunikace se stal stabilním.
Poté nastupuje fáze, kdy se klient
pochválíme, když se mu
i význam

něco

složitějších sdělení,

líbí,

začíná

usmívat.

Usměje

se, když jej

přijde návštěva. Postupně začíná

na která reaguje

úsměvem. Například,

chápat

když mu

vyprávíme nějakou veselou přt'hodu, jednoduchý vtip.
Během

hospitalizace se pomalu

začíná

vracet i hybnost

končetin

a nemocný

komunikuje pomocí gestiky. Jedná se o nepatmá gesta, jimiž je nemocný schopen
zavolat sestru a postupně

začíná

ukazovat písmena na tabulce s písmeny. Nemocný

k dorozumívání používá i malé pohyby hlavy ve smyslu "ano" a "ne".
Ke konci hospitalizace na ARO,
pomalu

začali

ještě

s tracheostomickou kanylou, jsme

s nácvikem verbální komunikace. Nemocný zkoušel špulit rty, plazit

jazyk a pomalu vyslovovat jednotlivé hlásky.

Přestože měl

klient zavedenu

"mluvící" kanylu bez těsnící manžety, umožňující proudění vzduchu skrz hlasivky a
tudíž verbální komunikaci, se nácvik řeči nedařil.
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Úspěch nemocného a jeho první vyslovená jednoduchá slova jako pít, jídlo,
několik

máma apod., jsme mohli zamamenat teprve za

K úplnému rozvoji řeči dochází postupně až na oddělení LDN.

dní po dekanylaci.
(příloha č.

ll, 12)

5.5.2 BAZÁLNÍ STIMULACE®

Bazální stimulace jako prvku v ucelené rehabilitaci jsme využívali
ze

začátku

hospitalizace, kdy byl nemocný ve vigilním kómatu, nijak

hlavně

výrazně

nereagoval ani nekomunikoval. Bazální stimulací jsme se nemocnému snažili
přiblížit

okolní

svět,

ale i jeho vlastní

tělo

a

podpořit

vnímání všemi smysly, které

má člověk k dispozici. Pro nemocného jsme vytvořili dostatek podnětů pro vnímání
následujícími způsoby bazální stimulace.
Somatická a taktilně haptická stimulace:
přistoupili

Pokud jsme
přítomnost

k

lůžku

nemocného, upozornili jsme na svou

tzv. iniciálním dotekem a nemocného jsme se dotkli na pravém rameni

nebo pravé ruce. Pokud jsme od nemocného odcházeli, dotkli jsme se ramena nebo
ruky znovu.
přítomnost

Jasně

u jeho

lůžka.

oči

K dispozici jsme

začíná

končí

naše

a končí paže, dolní končetina, kde má

jsme nejlépe mohli modulovat při

měli

a

Iniciální dotek jsme vždy doprovodili verbálním projevem.

Jak vypadá tělo nemocného, kde
klient nos, ústa,

začíná

jsme tím dali klientovi najevo, kdy

provádění

koupele na

lůžku.

žínky, jejichž povrch nejenže napomohl prokrvení pokožky,

ale i modulaci končetiny. Důležité ovšem bylo provádět modulaci oběma rukama.
Nemocnému vyhovovala teplá voda a pomalé pohyby
nutné

včas

osušit a

přikrýt, neboť

toaleta nebyla nemocnému
provádět

také

při

se brzy

příjemná.

při toaletě.

začal třást. Příliš

Modulaci

těla

zdlouhavá nebo rychlá

nemocného jsme mohli

polohování. Nemocný mohl vnímat

změnu

polštářků

a plyšových

zvířátek,

po

třech

hodinách

(příloha č.

13,3)

Vestibulární stimulace znamená vnímání

změn

na zádech ležel nemocný spíše v noci.

dobře

polohy svého

Klienta jsme polohovali s využitím dostupných polohovacích
vlastních

Klienta bylo

pomůcek,

převážně

těla.

jeho

na boky,

Vestibulární stimulace:
poloh vlastního

stimulace jsme využili opět při polohování a koupeli na lůžku.
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těla.

Této

Vestibulární
fyzioterapeuty,

stimulace

kteří

byla

prováděna

pasivnťho cvičenť

v rámci

1

při

léčebné

rehabilitaci

pohybovali končetinami nemocného

v prostoru a umožnili mu tak vnťmat pohyb. Vestibulární stimulace jsme mohli také
využít

při váženť

klienta na visuté váze, númými houpavými pohyby, zdvihnutim

a položením rámu, na kterém nemocný ležel.

Optická stimulace:
Optickou stimulací se

rozumť,

podněty,

poskytnout klientovi takové

které by

byl schopen vnťmat prostřednictvím očí.
V případě našeho klienta jsme využili následující možnosti. Do zorného pole
nemocného jsme dali jeho barevné plyšové
měl

pověšeny

klient

podnětem

meruňkovou

ošetřujťcťho

přinesla

personálu a rodinných

pokoje, na kterém nemocný ležel jsou vymalovány oranžovou

barvou, na stěně visí hodiny.

V období Vánoc byly na skle pracovny sester,
nalepeny

barevné polštár"ky a nad sebou

nafouknuté pomalované gumové rukavice. Zrakovým

pro klienta bylo i sledování

příslušníků. Stěny

hračky,

vánočnť

fotografie.

přímo

ozdoby. Nemocnému jsme ukazovali
(příloha č.

proti

lůžku

různé

nemocného,

obrázky, rodina

4)

Auditivni stimulace:
V rámci
hudebnť
často

auditivnť

stimulace jsme klientovi

pouštěli

rádio, jeho oblíbené

skupiny (Lucie, Kabát) a oblíbené skladby na walkmanu. Nemocný

zapnutou i televizi. Na poslech reagoval klient

Kromě těchto prostředků měl

pozitivně

měl

úsměvem.

nemocný možnost poslouchat zvuky

běžného

provozu, hlasy personálu, rodiny. Nemocný tak nebyl nikde izolován a byl neustále
zapojován do děnť okolo sebe.

Orálni stimulace:
Orálnť

stimulaci jsme

prováděli především při hygieně

dutiny

ústnť.

Na

štětičky

s boraxglycerinem reagoval nemocný grimasou a tak klientova rodina

přinesla

Pagavit. Pagavit jsou

svěže

voru a mají

přijemnou

štětičky

na

citrónovou

prováděnť

příchuť.

hygieny dutiny

Vytírání úst

ústnť,

které

těmito štětičkami

akceptoval klient daleko lépe než boraxglycerin a někdy je nechtěl z úst ani pustit.
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Postupně

začínalo

se

nabízet

různé

jogurty,

čokoládu

s perorálním pnJmem, tak jsme zkoušeli klientovi

kašovité pokrmy,

různých

Nejraději měl

chutí.

a přesnídávky. Všeho byl

zpočátku

nemocný ovocné

schopen sníst jen velmi malé

množství. Z nápojů měl klient nejraději ovocné džusy.

Vliv bazálnf stimulace na zdravotní stav nemocného:
-, Pozitivní vliv bazální stimulace byl pozorován u nemocného jako posun
ve vnímání okolního

prostředí

Nemocný fixuje pohledem a
směrem

ve smyslu aktivm'ho sledování předmětů a osob.
aktivně

si

určitou věc

prohlíží a

stáčí

bulby

ke sledovanému předmětu.

';> Orální bazální stimulace má příznivý vliv na pozdější rozvoj perorálního příjmu

nemocného.

>-

Somatická stimulace má

příznivý

vliv na klienta ve smyslu

zmírnění třesových

a úlekových reakcí při manipulaci s nemocným.
~

Auditivní a optická stimulace pomáhají klientovi vybavit si známé

předměty

a osoby.
~

Při propuštění

ze zdravotnického

zařízení

je pacient

plně

schopen vnímat

a myslet, tak jako před onemocněním. Domnívám ~e, že bazální stimulace může
dát i takto postiženým nemocným,

zvláště

pokud jsou mladí, velké šance na

zlepšení jejich nepříznivého stavu.
nepříznivé,

Dle mého názoru je pro tyto klienty velice

pokud by leželi

v prostředí, nestimulujícím jejich smysly.
5.5.3 DECHOVÁ REHABILITACE
Dechová

rehabilitace je nezastupitelnou

na anesteziologicko přijímána,

resuscitačním oddělení.

mimo jiné obtíže,

nedostatečnosti.

především

Tato nedostatečnost

může

součástí

léčebného

Většina pacientů

kvůli

určitému

procesu

je na ARO

stupni dechové

mít rozmanitou etiologii. Nejčastěji jsou

to intoxikace, plicní choroby, stavy po resuscitaci, CMP, infarktu myokardu,
úrazech a mnohé další.
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Dechová rehabilitace je velice

důležitá,

pokud se nemocný odvyká

od ventilátoru a pokud je nemocný již schopen dýchat sám, má dechová rehabilitace
za úkol posílit dechové svalstvo a zvýšit vitální kapacitu plic. Dechovou rehabilitaci
prováděli

v rámci

léčebné

míčkování

kontaktní dýchání a
prováděla

vykonat

především

o

hrudníku nemocného. Nejprve se s nemocným

pouze pasivní dechová rehabilitace. Nemocný v tu dobu nebyl schopen

nějaký

především

a

rehabilitace fyzioterapeuti. Jednalo se

v

pokyn,

aktivně

důsledné péči

o dýchací cesty, ambuingu po odsávání z dýchacích cest

prováděni vysokofrekvenční

klient schopen vykašlat

spočívala

odkašlat a tak dechová rehabilitace

krátkodobé

spůtum

až

před

umělé

Postupně

plicní ventilace.

byl

tracheostomickou kanylu. Do dechové

rehabilitace jsme zařadily dýchání proti odporu prostřednictvím pomůcky Acapella,
kterou jsme napojili na tracheostomickou kanylu a nemocný dýchal proti odporu
pomůcky.

Jednalo se však pouze o pasivní

cvičení, neboť

klient

přitom neprováděl

žádnou aktivitu na požádání.
Když byl klient schopen s postupem
začít

času

vykonat

určitý

pokyn, mohli jsme

s aktivní dechovou rehabilitací. Klienta jsme požádali, aby provedl do

pomůcky

Acapella dvacet hlubokých výdechů dle svých možností.

nemocný dost velkou svalovou sílu a zvládl jen

několik

Zpočátku neměl
výdechů.

hlubokých

Za krátkou dobu byl však schopen dvacetkrát s efektem do pomůcky vydechnout.

Tato rehabilitace se zařazovala pětkrát denně.
Od 7.7. 2006
manžety a proto

měl

začínáme

fujaru a Tritlo. Fujara je
sebe nasedají. Každá
centimetry.

klient zavedenu tracheostomickou kanylu bez

Počet

v dechové rehabilitaci používat i jiné

pomůcka,

část

vyrobená z

umělohmotných

pomůcky

jako

trubek, které na

fujary má objem 200 ml vzduchu a

průměr čtyři

trubek, které se spojí dohromady a pacient má do nich

vydechnout, se řídí dle dechového objemu a určuje si jej
fujary dvacet

těsnící

výdechů. Prováděl

Nemocný provedl do

tak aktivní výdech proti odporu

rehabilitace se spolu s Acapellou
kanyly jsme museli

lékař.

prováděla pětkrát denně.

sterilně utěsnit.

Tritlo je

pomůcka

stěn

fujary. Tato

Otvor tracheostomické
složená ze

tří válců

a v každém z nich je jinak barevná kulička. Nemocný vydechuje do úzké

trubičky

a podle toho, jaký dechový objem a jakou silou vydechne, se pohybuje první, druhá
nebo třetí kulička.

(příloha č.

14)
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Od 31.7. 2006 po dekanylaci nemocný provádí
pomůcek,

způsoby

další

kromě

výše

zmíněných

dechové rehabilitace jako probublávání tekutiny pomocí

slámky, nafukování balónků a gumových rukavic, foukání do "bublifuku" apod.
Nacvičovalo

při

se také aktivní odkašlávání. Nemocný si

odkašlávání musel

stisknout otvor po tracheostomické kanyle, aby vzduch otvorem neucházel. Totéž
musel provést chtěl - li něco říci.
Vliv dechové rehabilitace na zdravotní stav nemocného:

-,

Péče

o dýchací cesty zabraňuje vzniku infekčních procesů v dýchacích cestách.

>

Míčkování,

jemná poklepová masáž a polohování

usnadňují

drenáž a odsávání

sekretu z dýchacích cest.
-,. Dechovou rehabilitací se
nemocný je schopen

>

Prostřednictvím

zvětšuje

aktivně

svalů

síla

podílejících se na dýchání,

odkašlat a může být dekanylován.

dechové rehabilitace se

postupně

zvyšuje i dechový objem,

který je nemocný schopen vydechnout.
5.5.4 LÉČEBNÁ REHABILITACE
Léčebnou

dvakrát

denně.

o pasivní

rehabilitaci

prováděli

fyzioterapeuti,

kteří

Rehabilitace trvala přibližně půl hodiny.

cvičení.

Všechny pohyby a aktivity

prováděl

za klientem docházeli

Zpočátku

se jednalo pouze

u nemocného

rehabilitační

pracovník. Z rehabilitačních technik využívali fyzioterapeuti známou techniku dle
Vojty, reflexní metodu,

měkké

techniky,

míčkování,

polohování apod.

Zpočátku

byly problémy s cvičením, ale i manipulací s nemocným kvůli značné spasticitě.
Předloktí

přirozeného

dolních

a dolní

končetiny

v hlezenním kloubu se dlahovaly

postavení

končetin.

Na

končetinách měl

zafixován polohovacími
především

pacient

S postupem

se

přikládala

měkké botičky.

pomůckami.

na zachování pohyblivosti

svalů. (příloha č.

předloktí

Léčebná

kloubů,

kvůli

zachování

speciální ortéza a na

Ze stran byl hlezenní kloub

rehabilitace byla

zaměřena

prevenci kontraktur a udržení trofiky

15)
času

byl pacient schopen

pozvolna se navracela hybnost končetin.
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některé

cviky provést sám. Velmi

Nejprve se jednalo o pohyby malých
nemocný schopen hýbat horní

kloubů

končetinou

na rukou a chodidlech, poté byl

v lokti a

začíná výrazněji

pohybovat

i hlavou. Ostatní cviky vedl fyzioterapeut. Postupnou vertikalizací bylo
nacvičováno

udržení zvýšené polohy

vsedě

na

lůžku.

Nemocný se

zpočátku vůbec

nebyl schopen v této poloze sám udržet, ale s nácvikem se intervaly prodlužovaly.
propouštěli

Než jsme klienta

z ARO, vydržel

několik

minut

sedět

i v křesle pro

kardiaky.
Vliv léčebné rehabilitace na zdravotní stav nemocného:

>

Pasivní rehabilitace zabránila vzniku kontraktur a dalších komplikací jako
je svalová atrofie.

>

Léčebná

rehabilitace

měla příznivý

vliv na

pozdější

nastartování spontánních

pohybových projevů.
}.>

Zmírnila spasticitu těla nemocného, příznivý vliv měla i na dýchání

5.5.5 PRACOVNÍ REHABILITACE, NÁCVIK SEBEOBSLUHY, AKTIVITY
NEMOCNÉHO
Ucelenou rehabilitací se snažíme navrátit
do

společnosti.

Prioritou je

především

těžce

postiženého

nácvik sebeobsluhy, aby byl

člověka

člověk

co nejvíce samostatný a nemusel vyžadovat pomoc svého okolí. Nejinak tomu je
i u našich

pacientů, především těch, kteří

systému. Jsou to
onemocněních,

například

mají postižení centrálního nervového

lidé po cévních mozkových

kde z nějakého

důvodu

příhodách

došlo k ischémii mozkové

a

prodělaných

tkáně.

Takový

nemocný se musí naučit sám dýchat, pít, jíst, kontrolovat vyprazdňování, pohybovat
se a

naučit

se žít

samostatně.

Tento proces bývá obtížnou a velice zdlouhavou

záležitostí.
U nemocného jsme

začínali

s nácvikem sebeobsluhy

při

sycení a pití až ke

konci hospitalizace na ARO, kdy se klient začal sám aktivně pohybovat. Do té doby
musel všechny činnosti za pacienta provést ošetřující personál nebo rodina.
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S nemocným jsme nacvičovali tyto činnosti:
~

Samostatnost při jídle a pití
dvěma

Nemocný byl schopen vzít
Později

používal

při

prsty z talíře sousto a vložit si jej do úst.
Zpočátku

jídle velkou lžíci.

udržel lžíci pouze chvíli, ale

intervaly se postupně prodlužovaly. S dopomocí se napil z malé umělohmotné láhve
(obsah 200 ml) nebo z malého
zvládal sebeobsluhu

uzavřeného hrnečku

při příjmu

tekutin sám.

s

několika

otvory a

Bezprostředně před přeložením

>

na

připravit,

LDN se pacient najedl již zcela sám lžící, jídlo jsme museli pouze
popřípadě

později

nakrájet.

Samostatný pohyb
Zpočátku
různých

byl nemocný nehybný, zcela závislý na

péči

druhých. Formou

her jsme se u nemocného snažili rozvíjet obnovující se pohybové

schopnosti.

NapřHdad

uvádím opakování

pohybů

horních

provedl personál - tleskání, mávání, proplétáni
ukazování na jednotlivé části

těla

apod.

Později

končetin,

prstů,

uchopování

předtím

předmětů,

byl nemocný schopen hodit míček.

Nácvik jeho chycení trval nemocnému delší dobu, jeho reakce

nebyly tak
sedě,

Když nemocný nebyl schopen mluvit, ukazoval jednotlivá písmena ve

slově

na písmenkové tabulce. Uchopoval tužku, pokoušel se psát na papír a kreslil

různé

snažil

otáčet

ještě

sám na boky, udržet se v

rychlé. Nemocný se také

postupně

které

zvedat dolní končetiny.
;..

Jemnou motoriku, psaní

obrazce. Pro nácvik psaní jsme klientovi
poté pokusil napsat
nemohl

dobře

předepsali

stejně. Zpočátku dělala

uchopit tužku

při

písmena na papír a klient se je

jemná motorika nemocnému potíže,

psaní. Tento problém jsme

nemocnému podali silný fix, nebo jsme tužku

přifixovali

vyřešili

k malému

tak, že jsme
míčku,

který

pak klient mohl uchopit lépe.
-, Nácvik kontrolovaného vyprazdňování
Samostatné
Močová

močení

a udržení

moče

cévka se uzavírala zprvu na

jsme s klientem

dvě

hodiny

během

nacvičovali postupně.

dne, kdy se

sterilním kolíčkem a za dvě hodiny se otevřela na krátkou chvíli do
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uzavřela

sběrného sáčku.

Tyto intervaly se prodlužovaly, nemocný pak byl schopen
permanentního katétru sám. Z ARO byl klient
měl močovou

a k dispozici

láhev.

propouštěn

Při vyprazdňování

říci

již bez

otevření

si o

močové

cévky

stolice byl klient dlouho

inkontinentní, až ke konci hospitalizace byl schopen říci si o mísu.
~

Verbální komunikace
Po dekanylaci trvalo

vyslovoval

především

úroveň jako před

několik

dní, než se nemocnému podařilo

jednoduché výrazy a velice krátké

slovo. Poté

K rozvoji

řeči

na

hospitalizací dochází postupně až na oddělení LDN.

Mezi další aktivity nemocného
prohlížení

věty.

říci

časopisů

a také

vyjížďky

patřilo

z

sledování televize, poslech rádia,

oddělení

do

nemocničm'ho

parku, nejprve

na lůžku a později na upravené sedačce v doprovodu sestry, lékaře nebo matky.

Vliv pracovní rehabilitace na zdravotní stav nemocného:
~

Pracovní rehabilitace a nácvik sebeobsluhy pomáhají nemocnému oprostit
se od závislosti na péči druhých.

)>

Nemocný postupně

začíná jednotlivé

úkony zvládat sám (napije se, nají se, podá

si předmět, pokouší se otáčet na bok).
~

Nemocný je pozitivně motivován, vidí posun k lepšímu.

~

Příznivý

vliv má pracovní rehabilitace na psychiku nemocného, nemocný se těší

z toho, že něco dokáže sám bez pomoci.
5.5.6 PSYCHOLOGICKÁ REHABILITACE
Psychika nemocného hraje
oddělení

jsou

běžnou

záležitostí

při léčebném

procesu významnou roli. Na našem

návštěvy.

pondělí

Od

do pátku jsou

16°0 do 1700 hodin. O víkendech a svátcích od 13 00 do 1600 hodin.
domluvě umožněny

Nemocného
mladší sestra a
sestra a

měla

příbuzných

návštěvy

Návštěvy

od

jsou po

i v jinou denní dobu.

navštěvovala

babička.

každý den nebo jednou za dva dny jeho matka,

Klientova starší sestra pracuje na

oddělení

jako zdravotní

tak možnost být svému bratrovi neustále nablízku.

byly pro klienta velkou psychickou podporou i když to

nemocný nemohl dát najevo.
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Návštěvy

zpočátku

Později vyjadřoval

klient, že se na

návštěvu těší úsměvem.

Usmíval se

v době návštěv a postupně byl schopen i zamávat návštěvě na rozloučenou a "poslat
pusu". Matka se
nebo

vyprávěla,

plyšové

zabývala tím, že s nemocným

co je doma nového. Když klient
přesnídávky,

matka jogurty,
růmé

během návštěv

hračky

lůžko.

ústní hygienu s citrónovou

ale i malé sladkosti. Z domova

V

lékárně

příchutí.

per os,

oddělení

přinášela

návštěvy přinášely
přinesly

klientova matka objednala také

Na

mu

nádech

štětičky

LDN, kam byl klient

na

následně

na návštěvy i klientovi kamarádi a spolužáci ze základní školy.

Nemocnému jsme se snažili
úspěchu jsme

začínal přijímat

a podobné drobnosti, které by nemocnému

domova na nemocniční

přeložen, přicházeli

cvičila, četla

věnovat

maximální pozornost, i

při

nepatmém

se jej snažili pochválit a povzbudit.

5.6 VÝVOJ ZDRAVOTNÍHO STAVU KLIENTA
Hlavně

ze

začátku

hospitalizace byl

klientův

zdravotní stav poměrně setrvalý

a dlouho se nemocný nacházel ve stavu vigilního kómatu. První náznaky zlepšení
zdravotního stavu jsme mohli zaznamenat až po
nemocného na našem
věnována

oddělení.

posloupnosti

Následující

časových údajů,

část

několika měsících

této kapitoly bude pro

pobytu

přehlednost

kdy došlo u nemocného k výraznému

posunu ve zdravotním stavu.
~

13.7. 2005 vegetativní stav, bez výrazné reakce, na taktilní
pouze třesem,

občasné

podněty

reaguje

spontánní otevření očí

';» 17.8. 2005 intermitentní sledování pohledem

;o. 26.11. 2005 mírné zlepšení stavu

vědomí,

začíná

reagovat na oslovení

a sledovat pohledem, vyhoví jednoduchému pokynu

'? 14.1. 2006 začíná pomalu přijímat per os

;o. 17.1. 2006 usmívá se, náznak stisku rukou
;o. 19.6. 2006 vykoná jednoduché pokyny
~

29.6. 2006 další zlepšení kontaktu s nemocným, zlepšení spolupráce
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)f>

6.1. 2006 trvale

vypuštěna těsnící

manžeta tracheostomické kanyly, zlepšena

svalová sila i spontánní hybnost, vyhoví

většině

jednoduchých pokynů, sleduje

televizi
);>

31.7. 2006 nemocný dekanylován

~

2.8. 2006 nácvik řeči- krátká slova

:»

14.8. 2006 nemocný

překládán

rehabilitaci a následné
potřebu

vykoná

péči

léčebnu dlouhodobě

na

zcela

na míse, nemá již

při vědomí,
močový

nemocných k další

spolupracující, sám se nají,

katétr, pomáhá

otáčet

se na boky,

v křesle vydrží sedět krátkou dobu, sleduje televizi, aktivně rehabilituje
~

17.8. 2006 (již na LDN) cvičí na šlapadle, stoj v chodítku

)>

21.8. 2006 chůze na místě

)>

30.8. 2006 chůze v chodítku (tři kroky)

~

6.9. 2006 nácvik stoje u madla v tělocvičně

~

12.9. 2006 vydrží jít s chodítkem 20m, šlape na rotopedu

'J'> 6.1 O. 2006 chůze o berlích 1Om
)>

19.10. 2006 chodí kolem madla v tělocvičně i v chodítku sám

'J'> 1.11. 2006 zvládá schody o berlích bez dopomoci, po rovině chodí s trojkolkou
)>

9.11. 2006 nácvik vzpřímeného stoje a chůze bez opory

)>

15 .ll. 2006 chodí

samostatně

s francouzskými berlemi po

rovině

i na schodech

bez doprovodu
-,_ 5. 12. 2006 klient je propuštěn z nemocnice do domácího

ošetření

5.7 SOUČASNÝ STAV KLIENTA
Klient žije
samostatně,

klient

čeká

ukončené

společně

s matkou a mladší sestrou v rodinném domku. Chodí

pouze na delší vzdálenosti si bere francouzské hole. V
na pozvánku do

základní

vzdělání,

rehabilitačního

nyní má sice

budoucna plánuje, že by vystudoval
do

zaměstnání. (příloha č.

17, 18)
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současné době

centra v Kladrubech. Klient má
zajištěn

střední

invalidní

odborné

důchod,

učiliště

ale do

a nastoupil

DISKUZE
péče

Chronická intenzivní
oddělení. Většina

nemocných,
léčba

nemocní lidé, jejichž

se stává velice diskutovaným tématem na našem
kteří

jsou u nás hospitalizováni

je dlouhodobá a trvá týdny i

tvoří

měsíce.

chronicky

Všichni tito

nemocní by mohli být zařazeni mezi klienty, vyžadující chronickou intenzivní péči.
Stěžejním

těchto

problémem

nemocných bývá dekompenzace jejich chronického

onemocnění.

bakalářské

Proto jsem se rozhodla ve své
chronické intenzivní
intenzivní

péči

péče.

častých

Jednou z

práci

diagnóz u

věnovat

problematice

pacientů

v chronické

je vegetativní stav- coma vigile. Klient, jehož kazuistiku v práci

popisuji, byl ve vigilním kómatu na naše

oddělení přeložen

z pražské kliniky

k následnému léčení s velice nepříznivou prognózou.
Svou

bakalářskou

práci jsem

rozdělila

na

dvě části,

teoretickou a praktickou.

Úkolem bylo nastudovat z dostupné literatury informace o onemocnění
hydrocefalus, poruchách

vědomí

a vigilním kómatu, dále o ucelené rehabilitaci,

bazální stimulaci, chronické intenzivní
témata uvádím v teoretické
část

části. Při

jsem se setkala s tím, že

poměrně

nalezla pouze jednu. Více bylo
převážně

uceleně

péčí

péči

byla

tak, že se

a bibliografie jsem

případě onemocnění

článek

měla

vigilní kóma je

pojednávala o vigilním komatu jsem
a internetových

věnovaly

odkazů,

které však

konkrétní kazuistice nemocného,

onemocnění.

zaměřena převážně

se zabýval poměrně rozsáhlý

odkazů

v

různých článků

nikoliv komplexní problematice tohoto
o intenzivní

a problematice s ní spojené. Tato

vyhledávání vhodné literatury pro teoretickou

zdrojů zvláště

málo. Publikaci, která by

byly zpracovány

péči

Bibliografie, pojednávající

na akutní stavy. Chronickou intenzivní

v odborném

časopisu

k dispozici naopak v

Sestra. Velký

případě

výběr

témat ucelená

rehabilitace a bazální stimulace.
V praktické

části

je vypracována kazuistika klienta, s diagnózou hydrocefalus

a coma vigile. Cílem této kazuistiky je poukázat na význam

ošetřovatelské

a ucelené rehabilitační péče u tohoto klienta v chronické intenzivní péči. Kazuistika
obsahuje

anamnestické

údaje,

hlavní

diagnózy,

popisuje

ošetřovatelskou

a rehabilitační péči, která byla u klienta během hospitalizace prováděna.
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Každá z kapitol, pojednávajících o

řešení

jednotlivé problémy, úskalí a jejich
ošetřovatelských

a rehabilitačních

ošetřovatelské

postupů

a

rehabilitační péči,

uvádí

a konkrétní výmam jednotlivých

pro nemocného. Pro

přehlednost

vývoje

zdravotm'ho stavu jsou v kapitolách uváděna data, kdy došlo u nemocného k posunu
zdravotm'ho stavu ve smyslu pozitivním, ale i negativním. V závěrečné kapitole
kazuistiky je uvedena časová posloupnost vývoje zdravotního stavu od přijetí až do
propuštění

klienta z nemocnice, která kazuistiku shrnuje.

Pro objektivní posouzení

výsledků

práce jsem s1 stanovila následující

pracovní hypotézy:
Hypotéza ě. 1:
Předpokládám,

postupy, užití
mohou

prostředků

pozitivně

vhodně

že ucelená rehabilitace,

bazální stimulace a celodenní

ovlivnit

nepříznivý

zvolené

ošetřovatelské

nepřetržitá péče

zdravotní stav klienta a jeho

o klienta

nepříznivou

prognózu.
Hypotéza č. 2:
Předpokládám,
předpokládané

že

důsledná ošetřovatelská

a

rehabilitační péče může

odvrátit

možné komplikace zdravotního stavu nemocného. Pokud již tyto

komplikace nastanou, předpokládám, že je lze vyřešit nebo

alespoň

zmírnit.

Hypotéza č. 3:
Předpokládám,

že k pozitivnímu vývoji zdravotního stavu klienta, zejména po

psychické stránce, přispívá produktivní přístup zdravotnického personálu a možnost
kontinuálních návštěv rodinných příslušníků a přátel.
Během ošetřování

se potvrdila.

klienta v praxi jsem došla k těmto

Ošetřovatelské

a

zdravotní stav klienta. Na naše

rehabilitační
oddělení

druhých. Z oddělení ARO byl klient

byl

závěrům.

postupy mohou
přijat

překládán

Hypotéza č. 1

pozitivně

ovlivnit

klient, zcela odkázaný na

péči

v nesrovnatelně lepším zdravotním

stavu a z oddělení LDN byl klient propuštěn do domácího ošetření.
Další hypotéza
lze

předejít

Konkrétně

č.

2 se

rovněž

potvrdila,

ošetřovatelskou

a

rehabilitační péčí

komplikacím zdravotm'ho stavu klienta, které by jej mohly ohrozit.

se jedná například o

Druhou částí hypotézy byl
péčí již vzniklé

zabránění

předpoklad,

vzniku

dekubitů

že je možno

komplikace vyřešit nebo

alespoň
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a svalových kontraktur.

ošetřovatelskou

zmírnit.

a rehabilitační

předpoklad

I tento
ošetřování

se v praxi ukázal jako správný. Jako

příklad

uvádím

a problémy s perkutánní gastrostomií nebo permanentním katétrem,

které byly popsány v praktické části.
Hypotéza č. 3 se rovněž potvrdila, jediným úskalím bylo objektivní hodnocení
psychického stavu klienta na
možnost
stejně

vyjádřit

hospitalizace, kdy komunikace s ním a jeho

se, byla velice omezená. Rodina

měla

na pacienta pozitivní vliv,

tak jako produktivní přístup personálu a jeho aktivní zájem o nemocného.

Na

oddělení

několikátým

praxe

počátku

ARO byl klient, jehož kazuistiku v práci popisuji, již

nemocným s diagnózou vigilní kóma, kterého jsem

ošetřovala.

N e u každého z

natolik, aby mohl být

propuštěn domů.

vigilním komatu bývá setrvalý a
některých klientů.

dochází jen u

těchto pacientů

oddělení

jsme

který se do vigilního kómatu dostal následkem
oddělení

pobyt na klinice v Praze,

Dnes je klient v domácím

své

tříleté

se však zdravotní stav zlepšil

Zdravotní stav, zejména starších osob, ve

většinou neměnný,

Na

během

ke zlepšení zdravotního stavu
měli případ

těžké

mladého chlapce,

autohavárie. Jeho

léčba

a

ARO a chirurgické JIP trval bezmála dva roky.

ošetření.

Má však mnohem

větší

následky, než klient

z mé kazuistiky, je upoután na invalidní vozík a vyžaduje celodenní

péči

svých

rodičů.

Chronická intenzivní péče a problematika s ní spojená byla i hlavním tématem
odborné sesterské konference ,,Rakovnické sesterské dny"
ve dnech 24. až 25.
zakladatelka a

května

přednostka

pořádané

N sP Rakovník

2007. Dvoudenní odborné konference se

prvm'ho

oddělení

zúčastnila

chronické resuscitace a intenzivní

i

péče

v České republice, paní doc. MUDr. Jarmila Drábková CSc. Na oddělení OCHRIP
ve FN Motol jsem

měla

možnost praktikovat

oboru diplomovaná sestra pro intenzivní
nemocnými v intenzivní
intenzivní

péči

před několika

péči.

Tehdy

mě

lety jako studentka
práce s chronicky

zaujala natolik, že jsem se tématu chronická

péče později věnovala

i ve své absolventské práci, jejímž hlavním

tématem byla komunikace s pacienty na umělé plicní ventilaci. V práci s chronicky
nemocnými

pokračuj i

i nyní jako

zdravotní sestra na anesteziologicko-

resuscitačním oddělení.
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Pokud srovnám

některé

o apalickém syndromu s

kazuistiky, které byly uvedeny ve starší

těmi,

měla

se kterými jsem se

literatuře

možnost setkat v praxi,

docházím k závěru, že intenzivní prací s klienty ve vigilním kómatu, ve smyslu
ošetřovatelské

nemocných

a ucelené rehabilitační péče, lze v mnohých případech zdravotní stav

výrazně

zařízení domů

zlepšit. Mnozí z

a vrátili se ke svému

klientů

byli

předchozímu

propuštěni

z

nemocničního

životu. Ve srovnání s

dobou hraje pro tyto nemocné velkou roli i fakt, že s rychlým vývojem v
se nabízejí i nové možnosti, jak

pozitivně

s diagnózou coma vigile.
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dřívější

medicíně

ovlivnit zdravotní stav

klientů

,

v

ZAVER
Jako téma pro svou
intenzivní

péče.

bakalářskou

práci jsem si zvolila problematiku chronické

Jako úkol práce jsem si stanovila zpracovat kasuistiku nemocného

v chronické intenzivní

péči.

Cílem práce je poukázat na význam

ošetřovatelské

a rehabilitační péče u tohoto pacienta. Klient, jehož kazuistiku jsem zpracovala, byl
na naše

oddělení

ARO,

přeložen

s

nepříznivou

prognózou k dalšímu

léčení

v perzistentním vegetativním stavu. Problematika nemocných ve vigilním kómatu,
jak se také vegetativní stav nazývá, v poslední
vývoj v medicíně sice
neřešitelnými,

závažných

stavů,

které byly v minulosti
kteří

dt'ky rozsáhlému

před

sebou nejistou budoucnost.

době

i dost medializovaná, každý

mozkových struktur mají

Problematika vigilního kómatu bývá v poslední
jistě

nabývá na významu. Neustálý

ale na druhou stranu stoupá počet nemocných,

především

poškození,

umožňuje přežití

době

zná případ Filipa, který přežil tonutí s těžkými následky.
Teoretická

část

pojednává o

onemocnění

hydrocefalus a poruchách

Hydrocefalus je i primární diagnózou klienta, porucha
sekundárně

na základě postižení mozkové

uvádí základní charakteristiky těchto
příznaky,

tkáně

poté vzniká

hydrocefalem. Jednotlivé kapitoly

onemocnění,

diagnostické metody a možnosti

vědomí

vědomí.

jejich definice, etiologii, klinické

léčby.

V závěru teoretické

časti

se

zabývám problematikou tracheostomovaných nemocných a uvádím základní
informace o chronické intenzivní péči. V praktické

části

uvádím cíle a úkoly práce,

pracovní hypotézy a metodiku. Další kapitoly praktické části jsou věnovány

stručné

charakteristice pracoviště ARO a kazuistice nemocného. Jsou zde uvedeny základní
léčebné

diagnózy,

a rehabilitace. U jednotlivých
shrnutí a

závěr,

detailně

postupy a intervence,

jakým

ošetřovatelských

způsobem

a

popisována

ošetřovatelská péče

rehabilitačních postupů

uvádím

zdravotní stav nemocného ovlivnily. V kapitole

vývoj zdravotm'ho stavu nemocného uvádím posloupnost časových údajů,

mezníků,

kdy došlo k výraznějšímu zlepšení zdravotm'ho stavu nemocného a v jakém smyslu.
Tato práce má poukázat na to, že i u takto postiženého člověka, máme vždy nějakou
možnost a

naději změnit

jeho

nepříznivý

velice zdlouhavý, dlouhou dobu jsme

stav k lepšímu. Tento proces byl však

neměli

možnost

ale velice pozvolna se začal stav nemocného zlepšovat.
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vidět

posun k lepšímu,

Při ošetřování

nemocného se personál, ale i rodinní příslušníci museli

"vyzbrojit" velkou dávkou trpělivosti, neboť se stávalo, že nemocný dosáhl určitého
pozitivm'ho vývoje, který však poté stagnoval, nebo se stalo, že se nemocný vrátil
na předchozí úroveň.
Na naše oddělení ARO byl přijat 13. července 2005 nemocný, který byl zcela
odkázán na

péči

soběstačný

mladý muž, který má v plánu vystudovat odborné

druhých a

při propuštění

nastoupit do práce.
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z LDN 5. prosince 2006 odchází
učiliště

a

domů

později
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ZUS~ENFASSUNG

Die Bachelor- Arbeit befasst sich mit der Problematik von der chronischen
Intensivpflege. Ziel von dieser Arbeit ist es auf die Bedeutung von der
Rehabilitation und Pflegeprozeduren hinzuweisen. Die theoretische Passage
beschreibt die Erkrankung Hydrozephalus und Besinnungsstorungen. Einzelkapitel
fiihren Definitionen, Átiologie, klinische Zeichen, Diagnostik und Heilverfahren bei
solchen Erkrankungen aus. Weitere Kapitel widmen sich der Theorie der
Komprehensivrehabilitation und des Konzepts von der Basalstimulation. Die
theoretische passage beschreibt auch den Bereich der chronischen Intensivpflege,
der Problematik der Pflege der Kranken mit der Tracheostomie. In der praktischen
Passage gibt es eine Charakteristik die ARO - Station. Der Angelpunkt der
praktischen Passage ist die Fallstudie eines Klienten mit Hauptdiagnosen
Hydrocephalus und quantitative Besinnungsstorungen. In der Fallstudie beschreiben
sich Pflegeprozeduren,

Rehabilitation,

Altemativkommunikationsmittel und,

Basalstimulationformen, die in der Praxis bei diesem Patient angewandte wurden.
Der Sinn von diesen Mitteln ist eine Bemiihung den Gesundheitszustand des
Klienten positiv zu beeinflussen und moglicher Komplikationen vorzubeugen, die
den Kranken gefáhrden konnten. Die Fallstudie beschreibt die Entwicklung des
Gesundheitszustands des Kranken ab dem Empfang in die ARO - Station bis der
Entlassung aus dem Krankhaus. Den integrierten Bestandteil der Arbeit bilden auch
Anlagen, die die theoretische und praktische Passage erganzen.

SCHLŮSSEL WORTS:

Hydrocephalus,

quantitative

Besinnungsstorungen,

Komprehensivrehabilitation, Altemativkommunikation, Basalstimulation.
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SUMMARY
This bachelor work is focused on the problematic of the chronic intensive
care. The target of this work is to refer to the importance of the rehabilitation and
nursing procedures in the chronic intensive care. In the theoretical part there is the
description of the disease hydrocephalus and awareness disorders. In the single
chapters there are de:finitions, etiology, clinical symptoms, diagnostic and medical
treatments in case of these diseases. The other chapters are devoted to the theory of
the comprehensive rehabilitation the concept of the basal stimulation. In the
theoretical part there is the characteristic of the chronic intensive care, problematic
of the patients' with the tracheostomy treatment. The fundamental point of the
practical part is the case study of the patient with the main diagnosis of
hydrocephalus and the quantitative awareness disorders. In the case study there is
the description of the nursing procedures, rehabilitation, altemative communication
and basal stimulation's methods, which were practically applied to this patient.
Purpose ofthese instruments is the effort to affect positively the

clienťs

health and

to prevent possible complications, which could endanger the patient. The case study
describes the development of the patienť s health from the reception to ARO station
till the release from the hospital. Appendices complementing the theoretical and
practical part make up an invisible part of this bachelor work.

KEY WORDS: hydrocephalus, quantitative awareness disorders, comprehensive
rehabilitation, alternative communication, basal stimulation
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SEZNAM ZKRATEK
ABR

acidobazická rovnováha

AH

přední

ALT

alaninaminotransferáza

amp.

ampule

ARAS

ascendentní retikulární aktivační systém

ARIP

anesteziologie, resuscitace, intenzivní péče

ARO

anesteziologicko - resuscitační

AST

aspartátaminotransferáza

BW

šířka

CMP

cévní mozková přl'hoda

CNS

centrální nervový systém

cps.

kapsle

CRP

C - reaktivní protein

CT

výpočetní

CVP

centrální žilní tlak (centra! venosus pressure)

DF

dechová frekvence

EEG

elektroencefalografie

EKG

elektrokardiografie

EtC02

kapnometrie

ETV

endoskopická ventrikulostomie

rohy postranních komor (anterior horns)

oddělení

mozku (brain width)

tomografie (computed tomography)

třetí

komory ( endoscopic third

ventriculostomy)
GCS

Glasgow coma scale

GIT

gastrointestinální trakt

GMT

'Y - glutamyltransferáza

ICP

nitro lebeční tlak (intracranial pressure)
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JIP

jednotka intenzivní péče

LDN

léčebna dlouhodobě

MRl

magnetická rezonance (magnetic resonance imaging)

n.

nerv (nervus)

p

pulz (tepová frekvence)

OCHRIP

oddělení

PEG

perkutánní gastrostomie

RLP

rychlá lékařská pomoc

Sp02

saturace kyslíkem

tbl.

tableta

TK

krevní tlak

TT

tělesná teplota

TSK

tracheostomická kanyla

v.

žíla (vaena)

VI

komorový index (ventricular index)

WHO

světová

nemocných

chronické resuscitace a intenzivni péče

zdravotnická organizace
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Příloha č.

1 Drenážní výkony při hydrocefalu

Ventrikuloperitoneální drenáž

Ventrikuloatriální drenáž

(použity ilustrace z publikace KALA, M. Hydrocefalus. s. 26)

Příloha č.

2 Skórovací škály vědomí

GLASGOW COMA SCALE (Teasdale aJannetová, 1974)
I.

otevření očí

II. slovní odpověď

III. motorická odpověď

4 spontánně
3 na slovní podnět
2 na bolestivý podnět
1 neotevře oči
5 normální
4 zmatená
3 nepřiměřená
2 nesrozwnitelná
1 žádná
6 provedeno na požádání
5 cílená obranná reakce
4 necílená obranná reakce
3 dekortikace
2 decerebrace
1 žádná

SCHÉMA PORUCH VĚDOMÍ (podle Beneše a Zvěřiny, 1976)

A reakce na bolestivý podnět

o

nereaguje žádným způsobem ani změnou vegetativních funkcí
1 reaguje zrychlením dechu nebo pulsu či změnou barvy obličeje
2 bolestivý podnět vyvolá decerebrační nebo dekortikační postavení končetin
3 bolestivý podnět vyvolá nekoordinované pohyby
4 bolestivý podnět vyvolá koordinované obranné pohyby
B reakce na slovo

5
6
7
8

vyhoví po latenci jednoduché slovní výzvě
vyhoví několika jednoduchým výzvám za sebou
odpovídá na otázky přiléhavě, ale brzy se vyčerpá
zcela orientován místem a časem

SCHÉMA PORUCH VĚDOMÍ V SYSTÉMU ABC (podle Froweina, 1974)

s poraněnými lze slovně komunikovat
norma
průchozí syndrom (lehká zmatenost, poruchy
orientace)
zkalené vědomí (neklid, spontánní řeč)
spavý (spontánně nemluví, vyhoví
jednoduché výzvě)
spavý (zareaguje na slovo -jinak usíná)

Skupina A
AO
AD

Al
A2
A3
SkupinaB
Bl
B2
B3
B4

poranění

reagují jen na bolestivý podnět
cílený obranný pohyb
necílený obranný pohyb
dekonikace,decerebrace
i na dotyk křeče

Skupina C

kóma, vyhasínající reflexní ěinnost útlum vegetativních funkcí

STUPNICE PORUCH VĚDOMÍ PODLE W. F. N. S.
(podle Froweina, Lindgrena, Brihaye a Loeva, 1977)
1
2
3
4

vědomí

kóma I
kóma II
kóma III
kóma IV
kóma V

bezvědomí,

neporušeno (odpovídá AO)
syndrom (AD)
zkalené vědomí (Al- A3)
průchozí

bezvědomí

ale bez neurologického nálezu
bezvědomí, anizokorie, paréza končetin
jako kóma II - hypotonie, decerebrace, dekonikace
bezvědomí, hypotonie svalová, mydriáza, poruchy dechu
mozková smrt- coma dépassé

(tabulky z publikace STRNAD, P. Traumatický apalický syndrom. s. 18 - 21)

Příloha č.

3 Polohování

Poloha "hnízdo" na zádech s dolními končetinami v extenzi
~-----

...

I
I

Poloha "hnízdo" na zádech s dolními

.--

-

-- ··-- .

končetinami

·; --;

--~--

ve flexi

....... .

(použity obrázky z publikace FRIEDLOV Á, K. Bazální stimulace v základní
ošetřovatelské péči. s. 98)

Příloha č.

4 Optická stimulace - plyšové hračky

Příloha č.

5

Pomůcky

k hygieně dutiny ústní

Příloha č.

6 Tracheostomické kanyly, pomůcky k výměně tracheostomické kanyly

Příloha č.

7 Obvazový materiál k ošetřování dekubitů

Příloha č.

8 Pulzní oxymetr, digitální tonometr

Přiloha č.

9

Pomůcky

k aplikaci kyslíku a toaletě dýchacích cest

Příloha č.

10

Pomůcky

k aplikaci enterální výživy, přípravky enterální výživy
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Příloha č.l2

Obrázkové piktogramy

Význam obrázků:

Chtěl(a)

- -- -

bych vyčistit zuby, ústa.

Chtěl(a)

bych se umýt.
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Význam obrázků:

Chtěl(a)

bych na toaletu, mísu, močovou láhev.
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bych pít.

Význam obrázků:
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bych televizi, rádio . ..
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Chtěl(a)

bych odsát z TSK.

Význam obrázků:

-- ......

~

/

Chtěl(a)

bych jíst.

Chtěl(a)

bych učesat.

Příloha č.

13 Polohovací pomůcky

PřHoha č.

14

Pomůcky

Triflo, fujara, acapella

k dechové rehabilitaci

Pffloha č. 15 Dlahy, míčky

Příloha č.

16 Práva pacientů

1. Pacient

má

právo

na

ohleduplnou

zdravotnickou

péči

prováděnou

s porozuměnim a kvalifikovanými pracovniky.
2. Pacient má právo znát jméno
ho

ošetřují.

lékaře

a dalších zdravotnických pracovníků,

Má právo žádat soukromí a služby

jakož i možnost

denně

se stýkat se

členy

Omezeni tohoto stavu (tzv. kontinuálních

přiměřené

možnostem ústavu,
přáteli.

své rodiny nebo se svými

návštěv) může

kteří

být provedeno pouze

ze závažných důvodů.
lékaře

3. Pacient má právo získat od svého

zahájením každého dalšího nového

údaje

potřebné

vyšetřovacího

rozhodnout, zda s nim souhlasí. Pokud existuje

před

k tomu, aby mohl
léčebného

a

těchto postupů

postupu

více nebo pokud

pacient vyžaduje informace o alternativách, má na seznámeni s nimi právo.
Má rovněž právo znát jména osob, která se na těchto procedurách podílejí.
4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout

léčbu. Současně

má ale být informován o zdravotnich důsledcích svého rozhodnutí.
5. V

průběhu

ambulantního i

nemocničního vyšetření, ošetřeni

nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem
maximálni ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho
vyšetřeni

je

které nejsou

věcí důvěrnou
těchto

a musí být

procedur

léčení,

a

léčby

případu,

brány

konzultace

prováděny diskrétně. Přítomnost

přímo zúčastněny,

má

osob,

musí odsouhlasit nemocný a to

i ve fakultnich nemocnicích, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.
6. Pacient má právo

očekávat,

že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho

léčby

jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna
i v případech počítačového zpracování.
7. Pacient má právo

očekávat,

že nemocnice musí podle svých možností

přiměřeným způsobem vyhovět

v

míře

jinému

péče

odpovídající povaze onemocněni. Je-li to nutné, pacient může být předán
léčebnému

poskytnuto úplné

ústavu,

případně tam

zdůvodnění

a ostatnich alternativách, které
převzít

pacientovým žádostem o poskytování

být

převezen

poté, když mu bylo

a informace o nezbytnosti tohoto
při

předání

tom existují. Instituce, která má nemocného

do své péče, musí překlad nejprve schválit.

8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou.

vědět předem,

Má právo
místě

jací

lékaři

mu jsou k dispozici. Po
zařízení

že zdravotnické

určí

v jakých

propuštění

ordinačních

hodinách a na jakém

z nemocnice má právo

postup, jímž bude jeho

očekávat,

lékař pokračovat

v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.
9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné
že se

lékař

rozhodl k nestandardnímu postupu

či

vysvětlení

i v

případě,

experimentu. Písemný

informovaný souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického
může

i terapeutického výzkumu. Pacient
z experimentu odstoupit, když byl
důsledcích

kdykoliv, a to i bez uvedení

předem poučen

o

případných

důvodů,

zdravotních

takového rozhodnutí.

1O. Nemocný má v

závěru

života právo na citlivou

péči

všech

zdravotm'ků, kteří

musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.
ll. Pacient má právo a povinnost znát a
instituce, kde se
svůj účet

léčí

(tzv.

a vyžadovat

řídit

nemocniční řád).

odůvodnění

se platným

řádem

zdravotnické

Pacient bude mít právo kontrolovat

jeho položek bez ohledu na to, kým je

účet

placen.

Etický kodex Práva

pacientů

navrhla, formulovala a schválila Centrální etická

komise Ministerstva zdravotnictví České republiky.
(použita příloha z publikace JUŘENÍKOVÁ, P. Ošetřovatelství.)

Příloha č.

17 Informovaný souhlas klienta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA TĚLESNÉVÝCHOVYASPORTU
José Martího 31, 162 52, Praha 6 - Veleslavín

Informovaný souhlas s uveřejněnfm údajů ze zdravotnf dokumentace a
fotografU

UAPJIN
POil~D.i
lfJ'3
. t :J:l
................
. .... rok narozem, :L.
.J; ....... hosp1'tal'IZovany' od 13 . cervence
Kl1en
v

2005 do 5. prosince 2006 v NsP Rakovník na odděleních ARO a LDN.

Svým podpisem stvrzuji, že povoluji

uveřejnění údajů

dokumentace a fotografií v bakalářské práci Lucie

Růžkové,

oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených.

Můj

souhlas je dobrovolný.

'

Podpis svědka: ......... ~·........... .
Zaměstnanec ARO Rakovník
. kl'tenta :...................................
~
Pd
o p1s
.
V Rakovníku dne 20. srpna 2007

ze zdravotnické

studentky III.

ročníku

Příloha č.

18 Fotografie klienta po propuštění z nemocnice, květen 2007

