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ÚVOD 

Každé období našeho života má své překážky a z toho pramenící pocity strachu           a 

nejistoty. K největším osobním obavám ve stáří patří především smrt partnera, vážné 

onemocnění, nízká kvalita života, zhoršování fyzické zdatnosti, ztráta soběstačnosti, osamělost 

a izolace. Tématem bakalářské práce je problematika strachu vznikající v souvislosti se 

zlomeninou proximálního femuru u seniorů, která patří mezi charakteristické zlomeniny 

seniorského věku. 

Dochází k nim nejčastěji v důsledku úrazů způsobených pády. V mnoha případech je 

následkem úrazu imobilita pacienta a ztráta soběstačnosti, což představuje velký zásah do 

života pacienta i jeho rodiny. Zlomenina proximálního femuru je ve svých důsledcích život 

ohrožujícím poraněním. Nejpočetnější skupinu pacientů tvoří ženy kolem osmdesátého roku 

života. Léčba těchto zlomenin se odvíjí od typu zlomeniny, věku, celkového stavu, stavu 

kyčelního kloubu před zlomeninou, aktivitě a mobilitě pacienta před úrazem. Vyžaduje 

komplexní péči a řešení celkového zdravotního stavu. Pacient je v péči traumatologa, internisty, 

anesteziologa, rehabilitačních a sociálních pracovníků. Cílem léčby je v co nejkratším intervalu 

zmírnění bolesti pacienta, neprotrahovaný operační výkon, pokud je indikován, a zvládnutí 

komorbidit. Významným prvkem léčby je časná pooperační mobilizace a návrat soběstačnosti 

pacienta.  

Důvodem, proč jsem si zvolila toto téma, je moje profesní zkušenost. Pracuji 16 let na 

operačních sálech, kde se často setkávám s operačním řešením zlomenin proximálního femuru. 

Náplň práce instrumentářky úzce souvisí s provozem operačního sálu, ale můj osobní kontakt 

s pacienty je minimální. Zajímalo mě, čeho se pacienti nejvíce obávají v souvislosti s operací, 

anestézií a jaký je jejich další osud. V odborné literatuře se na téma zlomenin proximálního 

femuru věnuje více pozornosti medicínským aspektům, ale o otázce prožívání daného problému 

se mnoho nehovoří. Práce se zaměřuje na popis nejčetnějších obav z pohledu pacientů. 
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1. Cíle práce 

Cíle teoretické části práce jsou: 

 stručně popsat problémy související u seniorů se zlomeninou proximálního femuru, tj. 

jednotlivé etapy úrazu a léčbu 

 obecně charakterizovat problematiku strachu, psychologické aspekty strachu a možné 

intervence k jeho zvládnutí. 

Cílem empirické části práce je u vybrané skupiny seniorek: 

 zjistit výskyt různých podob strachu souvisejícího s prodělanou zlomeninou 

proximálního femuru 

 charakterizovat podoby strachu a vytvořit jejich typologii  

 určit přítomnost typů strachů v jednotlivých etapách vývoje onemocnění  

 zachytit proměny strachu v čase od úrazu, přes operaci, pooperační léčbu až po časnou 

rehabilitaci. 
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2. Teoretická část 

2. 1 Problematika zlomenin proximálního femuru  

Výskyt zlomenin proximálního femuru (dále jen PF) v České republice se pohybuje 

kolem 12 000 případů za rok. Z dat, kterými disponuje národní referenční centrum, bylo 

vykázáno v roce 2008 celkem 12 848 případů zlomenin horní části femuru. Průměrný věk byl 

76,3 let. Hrubá incidence čítala 165-205 případů na 100 000 mužů a 500-593 na 100 000 žen. 

Celkové roční náklady, na akutní péči u zlomenin tohoto typu, byly vyčísleny na 700 milionů 

Kč. Podle posledních dostupných údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (dále jen 

ÚZIS), bylo evidováno v roce 2012 s operační diagnózou zlomeniny kosti stehenní 12 959 

pacientů. 

Tab. 1 Počty operací pro zlomeninu proximálního femuru v ON Jičín a. s. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

osteosyntéza 68 64 69 61 63 72 

Aloplastika 51 56 53 55 51 50 

 Zdroj dat: Oblastní nemocnice Jičín a. s. 

Tab. 2 Ukazatele za sledovaná období v ON Jičín a. s. 

průměrný věk 80, 3 let 

muži 23 % 

ženy 77 % 

Zdroj dat: Oblastní nemocnice Jičín a. s. 

Pravděpodobnost výskytu zlomeniny PF zvyšuje osteoporóza. Z toho důvodu tvoří 

nejpočetnější skupinu pacientů ženy kolem věku osmdesáti let.  K inzultu dochází nejčastěji 

doma nebo venku při běžných činnostech. Jde mnohdy o zlomeniny s nízkoenergetickým 

mechanismem úrazu, způsobené pády, vzniklé v souvislosti dalších komorbidit. Riziko vzniku 

úrazové zlomeniny PF je dáno stabilitou pacienta, kvalitou a kvantitou jeho vědomí a náročnosti 

prostředí na pohybové schopnosti seniora. Také typ pádu je zásadně důležitý. 
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Zlomeninu femuru vyvolávají především pády do strany s úderem do velkého 

trochanteru. Rizikové jsou pády na tvrdý podklad bez možnosti absorpce energie. Významným 

faktorem je pevnost, odolnost a denzita kosti, zodpovědným za častější zlomeniny žen 

v postklimakteriu. Za vysoce rizikový faktor je považována kachexie a malnutrice způsobující 

svalovou slabost s následnou nestabilitou a pádem. Vymizení tuku a svaloviny nad velkým 

trochanterem neumožňuje tlumit energii úderu měkkými tkáněmi (Kalvach et al. 2004). 

2. 2. Dělení zlomenin proximálního femuru 

Pro léčbu a indikaci typu osteosyntézy či aloplastiky je nutné správné dělení dle 

anatomické lokalizace, směru a počtu linií lomu a dislokace. V průběhu vývoje docházelo 

k vytvoření celé řady klasifikací zlomenin proximálního konce femuru, které jsou založeny na 

hodnocení různých atributů.  

Zlomeniny PF se dělí z anatomického hlediska na: 

 zlomeniny hlavice 

 zlomeniny krčku femuru  

 zlomeniny v oblasti trochanterického masivu 

Rozdělení podle vztahu ke kyčelnímu kloubu, respektive úponu kloubního pouzdra a jeho vazů 

na zlomeniny: 

 intrakapsulární   

 extrakapsulární 

Základní rozdělení extrakapsulárních zlomenin PF: 

 bazicervikální 

 trochanterické  

 subtrochanterické. 

(Pokorný, 2002) 
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Obr. č. 1 Úrazový snímek nestabilní kominutivní zlomeniny proximálního femuru s vylomením 

masivu malého trochanteru 
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2. 3 Schéma obvyklého postupu            

1. Úraz 

2. Transport do zdravotnického zařízení 

3. Diagnostika  

4. Přijetí pacienta k hospitalizaci 

5. Předoperační vyšetření 

6. Vlastní operace 

7. Pooperační péče 

8. Časná rehabilitační péče 

9.  Zařízení následné péče 

10. Navazující etapa péče 
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2. 3. 1 Úraz 

U seniorů jsou základní příčinou vzniku úrazů pády. Různé zdroje uvádí, že více než 

jedna třetina úrazů je způsobena pády. Zdroj ÚZIS předkládá, že z hlediska objemu poskytnuté 

péče, jsou úrazy třetím nejzávažnějším důvodem k hospitalizaci.  

V roce 2012 bylo 84,5 tisíc případů hospitalizací pro různé zlomeniny (43,5%).  

 Z hlediska vnějších příčin se staly nejčastějším důvodem těchto úrazů různé pády (64,9 %). 

Hlavní příčina pádů ve stáří souvisí se sníženou schopností adaptace na měnící se a 

ztížené podmínky chůze, při vstávání ze sedu, při chůzi ze schodů a na nerovném povrchu. 

Jejich incidence narůstá s věkem a polymorbiditou. Důsledky pádů u seniorů jsou závažné. 

Ve 20 – 30 % vyvolají středně těžké nebo závažné poranění, které trvale nebo dočasně snižují 

jejich mobilitu, soběstačnost a zvyšují riziko předčasného úmrtí. Hrozí především zlomeniny 

stehenní kosti, zlomeniny předloktí a kompresivní zlomeniny obratlů. K pádům může docházet 

v důsledku somatických chorob, tyto pády se označují jako symptomatické. Často jde o 

kombinaci několika chorob a sdružování jejich příčin. Mezi hlavní příčiny, predisponující 

nemocného k pádu, patří onemocnění neurologická, cerebrovaskulární a onemocnění 

pohybového aparátu. Další skupinu tvoří onemocnění smyslová, psychiatrická, metabolické 

poruchy a kardiovaskulární choroby.  

Velmi rizikové jsou pády vznikající v důsledku nepříznivého působení některých léků 

v rámci polypragmazie a užívání skupiny léků působící na centrální nervový systém. Z léků 

zvyšují riziko pádů především léky navozující útlum, psychofarmaka, antihypertenziva. 

Diuretika, která kromě snížení krevního tlaku také zhoršují inkontinenci, navozují imperativní 

mikci, což nutí nemocné k rychlému postavení a pohybu a tím vzniká riziko pádu.  

Mechanické pády, které vznikají při běžných činnostech v domácnosti, způsobí 

předměty stojící v cestě, nevhodná obuv, kluzký povrch v koupelně, koberce či rohožky, ale 

někdy také neochota seniora používat kompenzační pomůcky. Významné jsou psychologické 

důsledky pádů, pro strach z opakovaného pádu nemocný omezuje svoji aktivitu, která někdy 

vede až k imobilitě (Kalvach, et al. 2004). 
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Příčiny pádů u seniorů podle Joint Commission Resources (2007)  

Vnější rizikové faktory: 

 tvar nábytku, výška židlí, postele 

 podlahová krytina 

 osvětlení 

 obuv, typ a její stav 

 schody 

 vany, toalety, madla 

 počasí 

 

Vnitřní rizikové faktory: 

 předchozí pády 

 porucha kognitivních funkcí 

 porucha rovnováhy, chůze a síly 

 neurologická onemocnění 

 onemocnění pohybové soustavy 

 chronická onemocnění 

 poruchy zraku 

 problémy s výživou 

 farmakoterapie 
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2. 3. 2 Doprava do zdravotnického zařízení 

Typický pacient je obvykle přivezen posádkou Rychlé zdravotnické pomoci k ošetření 

po pádu na chirurgickou ambulanci. Diagnóza bývá často zřejmá od pohledu. Pacient leží, není 

schopen chůze, pokus o pohyb je bolestivý. Postižená končetina je zevně rotovaná a často bývá 

zkrácená až o několik centimetrů. Pacient si stěžuje na bolest v oblasti velkého trochanteru a na 

přední ploše kyčle. Transport do zdravotnického zařízení musí být proveden v co nejkratší době 

a co možná nejšetrněji. Součástí přednemocniční péče je zjištění mechanismu úrazu, odebrání 

anamnézy a tlumení bolesti. 

2. 3. 3 Diagnostika 

Po příjezdu do nemocnice má být pacient v co nejkratší době vyšetřen. Základem 

diagnostiky se stává klinické vyšetření a odebrání podrobné anamnézy. Je zhotoven přehledný 

rentgenový snímek pánve a centrovaný snímek poraněného kyčelního kloubu v předozadní     i 

boční projekci. Zlomeniny PF vyžadují přesnou diagnostiku a zhodnocení dalších okolností. 

Nezbytné je vyhodnocení typu zlomeniny dle anatomické lokalizace, směru linie lomu, 

dislokace či kominuce. V závislosti na typu zlomeniny je určen způsob léčby. V případě 

operačního řešení typ osteosyntézy, v některých indikovaných případech implantace totální 

endoprotézy nebo cervikokapitální protézy kyčelního kloubu.  

Je zahájena analgetická léčba, při extraartikulárních dislokovaných zlomeninách je 

součástí léčby dočasná trakce končetiny v dlouhé ose. Zlomeniny PF představují závažná 

poranění a jejich léčení se považují za urgentní. Po stanovení diagnózy je pacient hospitalizován 

na chirurgickém oddělení. Přijímající lékař poučí pacienta o jeho diagnóze, povaze zranění, 

dále o navrhované léčbě a u operačního výkonu, rizicích zákroku včetně jeho alternativ. 

Nezbytnou součástí přijetí pacienta k hospitalizace je získání informovaného souhlasu 

s hospitalizací a s operačním zákrokem. Každý nemocný člověk musí projevit souhlas 

s navrhovaným lékařským zákrokem a léčbou. 

Písemný informovaný souhlas s operačním výkonem a jinými invazivními výkony je 

nezbytnou součástí zdravotnické dokumentace. Poučení o povaze operačního zákroku musí 

proběhnout tak, aby pacient pochopil výsledek, který se zamýšleným zákrokem sleduje.        K 

poučení o podstatě zákroku patří poučení o průběhu operace v hrubých rysech, její obtížnosti, 

naléhavosti, rozsahu provedení a zásadách pooperačního režimu.  



17 

 

Obecně platí, že poučení musí proběhnou tak, aby mu konkrétní pacient rozuměl. Lékař by měl 

poskytnout pacientovi dostatek času a pomoc, kterou může potřebovat při rozhodování (Škrla, 

2005). 

Většina nemocných akceptuje poměrně rychle navrhované operační řešení a nepřejí si 

diskutovat o detailech. Lékaři se často dostává odpovědi, že se svěřuje do jeho rukou a 

rozhodnutí nechává na něm. Formu poučení musí lékař přizpůsobit pacientovu zdravotnímu    i 

psychickému stavu, intelektovým schopnostem a momentální situaci, ve kterém rozhovor 

probíhá. Sdělení by měl přizpůsobit vnímání pacienta a průběžně se ujistit, zda pacient 

dostatečně rozuměl a zda pochopil, jaký je jeho zdravotní problém a jak se bude řešit.  

Jednou ze stereotypních představ o stáří je předpoklad smyslových poruch, zejména 

nedoslýchavosti. Skutečnost přítomnosti smyslové poruchy je třeba ověřit. Nejjednodušším 

způsobem je zeptat se pacienta, zdali dobře vidí a slyší. Při poruše sluchu pátráme, zda pacient 

používá sluchadla a jestli jsou funkční. Pokud nelze poruchu sluchu kompenzovat, musíme na 

pacienta mluvit dostatečně hlasitě, pomalu a zřetelně. Je nutné vyvarovat se zvyšování hlasu a 

nadměrnému zesilování, které může působit nepříjemně. Proto zajistíme v průběhu rozhovoru 

klidné prostředí bez rušivých zvuků. Je-li přítomna porucha zraku, zjistíme, zda má pacient 

s sebou kompenzační pomůcky. Při předkládání tištěných informací, přizpůsobíme velikost 

písma, aby byla pro seniora čitelná. V případě, že ani takto nemůže pacient číst, je zapotřebí 

mu potřebné dokumenty přečíst.  

Také bývá přínosná přítomnost rodinného příslušníka. Členové rodiny často doplňují 

důležité údaje z anamnézy a mohou nemocného významně podpořit i motivovat. 

Nepostradatelná je pomoc zdravotní sestry, která s ním tráví nejvíce času. Najít správnou 

odbornou, empatickou, medicínskou a právní vyváženost informování pacienta pokročilého 

věku je lékařova povinnost, ale také současně projev jeho lékařského umění. V optimálním 

případě by měl být pacient nejen informován, ale také uklidněn a vyslechnut (Kalvach et al. 

2004). 

2. 3. 4 Příjem na chirurgické oddělení  

Pacient je po sepsání příjmových dokumentů umístěn na standardní lůžkové oddělení 

chirurgie. Nejcitlivěji v tomto období nemocní vnímají nově vzniklou poruchu pohyblivosti. 

Psychosociální reakce na imobilitu přichází postupně, jak si nemocný uvědomuje svoji 

omezenou možnost pohybu a tím ztrátu soběstačnosti.  
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S poruchou pohyblivosti vzniká deficit sebepéče v oblasti hygieny, oblékání, výživy a 

vyprazdňování. Vnímáme-li lidský organizmus jako celek, je pro jeho uzdravení nezbytné, aby 

vedle léčebných zákroků netrpěl bolestí, měl dostatek spánku, přiměřenou výživu, dobré 

podmínky pro vyprazdňování a hygienu. Vedle biologických potřeb je neméně důležitá 

psychická podpora, pocit bezpečí, možnost sociálního kontaktu, respekt a úcta.  

Samotný úraz a nutnost hospitalizace významně zasahuje do oblasti jistoty a bezpečí. 

Manifestuje strachem, kdy jeho nejčastějším důvodem bývá operační zákrok, bolest, 

neinformovanost o léčbě, ztráta soběstačnosti, neznámé prostředí, sociální izolace. Velkou roli 

v mírnění strachu hraje celý ošetřovatelský tým i blízká rodina pacienta. Sestra, která tráví 

s pacientem nejvíce času, může pacientovi pomoci vyrovnat se s nově vzniklou situací. Opora 

může být emocionální, vyjádřením empatie, projevením upřímného zájmu a úcty, poskytnutí 

rady a cenných informací (Trachtová, 2004). 

2. 3. 5 Předoperační vyšetření 

Před operačním výkonem pacient podstoupí celkové předoperační vyšetření internistou 

a předanestetické vyšetření, které provádí anesteziolog. Předoperační vyšetření vychází 

z pečlivého hodnocení anamnézy a klinického stavu pacienta, farmakologické anamnézy, 

fyzikálního vyšetření spolu s vyhodnocením základních laboratorních vyšetření. Rentgenové 

vyšetření srdce a plic je pravidlem. U pacientů s výskytem komorbidit se doplňují další 

vyšetření příslušným konziliárním lékařem. V návaznosti na klinické a laboratorní vyšetření je 

posouzena volba konkrétního chirurgického výkonu a způsobu anestezie s ohledem na další 

onemocnění a funkční rezervy organismu. Od předoperačního vyšetření se očekává posouzení 

celkového rizika operace, hrozících komplikací a navržení konkrétních opatření ke snížení rizik 

daného pacienta v perioperačním období. Další součástí předoperační léčby se stává úprava 

chronických onemocnění (Acta chirurgiae orthopaedicae                         et traumatologiae 

čechoslovaca, 76, 2009). 

Bezprostřední předoperační příprava zahrnuje také anesteziologické vyšetření 

s klasifikací stavu nemocného podle American Society of Anesthesiologists (dále jen ASA), 

jehož výsledné skóre je významným faktorem ovlivňující výsledek léčby. Kategorizace ASA 

hodnotí rizikovost pacienta z hlediska tolerance výkonu a přežití sedmého pooperačního dne. 

Pacienti pokročilého věku patří do skupiny II. – III., tj. kategorie zvýšeného rizika a při 

dekompenzaci chronických chorob a v kritickém stavu do IV. – V. skupiny vysokého rizika.  
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Součástí procesu je verifikace dokumentace pacienta včetně ověření stranových 

protokolů a písemných informovaných souhlasů s operací i anestezií. Pacientovi je 

naordinována premedikace, obvykle analgetika, antihistaminika a anxiolytika. Anestezie má 

být prováděna anesteziologem s dostatečnou zkušeností s vedením anestezie u pacientů ve 

vyšším věku. Jako metoda volby je doporučována regionální anestezie, která má nižší výskyt 

stavů zmatenosti v pooperačním období ve srovnání s celkovou anestézií. Při volbě anestezie 

se doporučuje vycházet z úsudku zkušeného anesteziologa, individuálně s přihlédnutím k 

přidruženým onemocněním pacienta s ohledem na možnost včasného provedení operace (Acta 

chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 76, 2012).  

Důležitý je osobní kontakt s anesteziologem, protože mnoho pacientů vyjadřuje obavy, 

že se po operaci neprobudí. Úkolem anesteziologa je tyto obavy rozptýlit. Doba mezi úrazem a 

operací musí být maximálně využita ke zlepšení klinického stavu pacienta a kompenzaci 

chronických interních onemocnění. Krátký odklad operace může být z důvodů nutnosti 

kompenzace interního stavu, korekce vnitřního prostředí a úpravy hydratace. Ke zmírnění 

bolestivosti před operačním výkonem se používá dočasná trakce poraněné končetiny nebo 

polohování končetiny na polštáři. 

Imobilní pacienti se zlomeninou horního konce stehenní kosti jsou ohroženi rizikem 

vzniku trombembolické nemoci, tvorbou proleženin a infekcí dolních dýchacích cest, zejména 

bronchopneumonií. Před osteosyntézou zlomeniny PF a implantací endoprotéz se standardně 

provádí profylaxe širokospektrými antibiotiky dle doporučení nemocničního antibiotického 

centra. Antibiotikum má být podáno intravenózně, 30 minut před zahájením operace. Prevence 

tromboembolie je zajištěna podáváním nízkomolekulárního heparinu a antiokoagulancií dle 

doporučení Společnosti pro hlubokou žilní trombózu (Čes. Revmatol., 17, 2009).  

2. 3. 6 Vlastní operace  

Před odjezdem na operační sál provede sestra monitoring vitálních funkcí, zkontroluje 

veškerou pacientovu dokumentaci, splnění všech předoperačních ordinací a podání 

premedikace. Dále ověří, zda je pacient lačný minimálně 6 - 8 hodin, provede kontrolu hygieny 

operačního pole a bandáže zdravé končetiny. V rámci bezprostřední přípravy odstraníme 

vyjímatelný umělý chrup a odložíme šperky (Janíková a Zeleníková, 2013).  
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Intraoperační období začíná předáním pacienta anesteziologické sestře. Při předávání 

pacienta anesteziologická sestra ověří jeho identitu, současně kontroluje úplnost dokumentace, 

podání premedikace a lačnění pacienta. Vše potvrdí podpisem a záznamem času v dokumentaci 

předání pacienta na operační sál. Pacienta přeložíme na transportní vozík a převezeme na 

aseptický operační sál.  

V tomto období klademe značný důraz na bezpečnost pacienta. U všech operačních 

výkonů provádíme perioperační bezpečnostní proces. Jeho cílem je zajištění provedení 

správného operačního výkonu a bezpečnosti pacienta. Perioperační bezpečnostní proces 

začínáme identifikací pacienta a verifikací jeho zdravotnické dokumentace. Proces obvykle 

zahájí anesteziolog, představí se a zeptá se pacienta na jeho jméno a ročník narození. Proběhne 

ověření typu operačního výkonu, potvrzení správnosti stranových protokolů, informovaných 

souhlasů, alergické anamnézy, zhodnocení možného rizika obtížné intubace, kontrola zajištění 

žilních vstupů a aktuálního zdravotního stavu pacienta. Po uvedení do anestezie upravíme 

polohu pacienta dle typu výkonu.   

Během celé operace jsou pacientovi monitorovány fyziologické funkce a podle potřeby 

aplikována medikace, což je v kompetenci anesteziologa a anesteziologické sestry. Z pohledu 

anesteziologické péče je nejrizikovější období ve fázi úvodu a ukončení anestezie. Za hlavní 

rizika v průběhu výkonu se považuje dechová nedostatečnost, hypotermie tělesného jádra a 

nedostatečná úhrada ztrát tekutin.  Na konci výkonu je hlavním úkolem anesteziologa převedení 

pacienta plynule do intenzivní pooperační péče s vyhovující analgezií a komfortem (Kalvach 

et al. 2004). 

Operační léčba je obecně indikována u všech dislokovaných zlomenin krčku a 

trochanterického masivu. Volba způsobu operační léčby závisí na typu zlomeniny, její 

dislokaci, stabilitě a na celkovém fyzickém i psychickému stavu pacienta. Základním 

požadavkem je neprotrahovaný, časný a dobře provedený výkon. V případě zlomenin PF se 

rozhoduje mezi osteosyntézou a aloplastikou. Osteosyntéza je indikována u všech 

trochanterických zlomenin, pokud není přítomna artróza kyčelního kloubu. Pro stabilní 

trochanterické zlomeniny je preferována osteosyntéza dlahou a skluzným šroubem.  

Další metodou volby je implantace proximálního femorálního hřebu i pro nestabilní a 

etážová poranění. Pacienta ve svodné nebo celkové anestezii uložíme na extenční stůl, 

poraněnou končetinu umístíme do botičkové trakce. Vlastní repozice se provádí kombinací 

tahu, rotace a addukce končetiny pod kontrolou rentgenového zesilovače.  
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Cílem repozice je anatomická konfigurace poraněného kyčelního kloubu. Nejvíce 

univerzální metodou je implantace proximálního femorálního hřebu. Po repozici operatér určí 

typ implantátu, sklon centrálních šroubů a průměr hřebu. V oblasti velkého trochanteru provede 

incizi kůže, podkoží a fascie v jedné vrstvě. Po zavedení cíliče otevře dřeňovou dutinu a 

proběhne příprava dřeňového kanálu vyfrézováním. Následně zavede hřeb s cíličem s asistencí 

fluoroskopu. Po usazení hřebu aplikuje centrální a periferní kotevní prvky. Výplachem rány, 

drenáží hematomu a suturou incizí je výkon ukončen.  

 

Obr. č. 2. Nestabilní pertrochanterická zlomenina proximálního femuru stabilizovaná 

trochanterickým zajištěným hřebem a přídatnou cerkláží. Montáž zvyšuje stabilitu osteosyntézy 

a umožňuje časnou zátěž končetiny 

+  
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Aloplastika je metodou volby především u starších pacientů s dislokovanou 

intrakapsulární zlomeninou krčku a u všech zlomenin PF v terénu osteoporózy, kde není 

předpoklad konsolidace skeletu. Volit lze mezi cervikokapitální a totální náhradou kyčelního 

kloubu. Výběr je stanoven s ohledem na biologický věk pacienta.  

 

 

Obr. č. 3. Aloplastika subkapitální zlomeniny cementovanou modulární cervikokapitální 

monopolární endoprotézou 

 

 



23 

 

Cervikokapitální protéza představuje pro pacienta méně zatěžující výkon. Její 

nevýhodou je brzké poškození acetabula s protruzí hlavice endoprotézy do malé pánve. Je 

indikována u pacientů ve věku nad 80 let, u pacientů špatně mobilních či imobilních,             ve 

špatném interním stavu a nespolupracujících.  

Totální endoprotéza je více zatěžující výkon, ale má předpoklad dlouhodobější funkce 

než náhrada cervikokapitální. Je metodou volby u pacientů v dobrém biologickém stavu,        u 

pacientů spolupracujících, s dobrou fyzickou předoperační mobilitou. V souvislosti s indikací 

totální endoprotézy uvádí literatura rozmezí věkové hranice 65 – 70 let (Acta chirurgiae et 

traumatologiae čechoslovaca, 2012).  

Operace se provádí v poloze na zádech. Z laterálního přístupu je protnut střední sval 

hýžďový, následuje otevření kloubního pouzdra a extrakce kloubní hlavice pomocí vývrtky. 

Následuje revize acetabula, resekce krčku pahýlu, otevření dřeňového kanálu, který je následně 

opracován rašplí. Rašplování má za cíl odstranění zbytků spongiózy. Dřeňový kanál je 

vypláchnut a zavede se dřík endoprotézy a proběhne zkušební zakloubení. Následuje fixace 

dříku endoprotézy kostním cementem – polymetylmetakrylátem, odstranění přebytečného 

cementu a kontrola acetabula. Po úplné polymerizaci cementu a zakloubení je přezkoušen 

pohyb a stabilita kyčelního kloubu. Následuje výplach operačního pole, vložení Redonovy 

drenáže, pečlivá sutura kloubního pouzdra a uzavření rány po anatomických vrstvách. 

Konzervativní léčba může být indikována u nedislokovaných stabilních typů zlomenin 

proximálního femuru, např. zaklíněných zlomenin krčku či trochanterických fisur. Paliativní 

konzervativní léčba přichází do úvahy v případě špatného celkového stavu pacienta, který 

nedovoluje operační zákrok. Součástí konzervativní léčby u nedislokovaných zlomenin krčku 

nebo nedislokovaných trochanterických zlomenin je postupná mobilizace pacienta, dechová 

cvičení, péče o kůži, procvičování kolenního a hlezenního kloubu (Med. Pro Praxi, 2008). 

2. 3. 7 Pooperační péče 

Časné pooperační období je považováno za velmi rizikové. Pacientům vyššího věku 

vždy poskytujeme intenzivní péči. Monitorace vitálních funkcí je zajištěna na příslušném 

oddělení v rámci dospávacího pokoje na jednotkách intenzivní péče nebo na anesteziologicko-

resuscitačním oddělení. Indikace, kam bude pacient umístěn, záleží na typu, délce operačního 

výkonu, typu anestezie, průběhu operace a celkovém stavu pacienta.  
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Pacienti, kteří nemají primární indikaci k umístění na ARO nebo JIP, jsou přeloženi ze 

sálu na zotavovací pokoj. Zde jsou 2 – 4 hodiny pod stálým dohledem sestry a podle aktuálního 

stavu bývají přeloženi na lůžko standardního oddělení. V případě komplikovaného výkonu, kdy 

hrozí selhání životních funkcí, je pacient přijímán na ARO nebo JIP. V časném pooperačním 

období sestra kontroluje fyziologické funkce a sleduje výskyt nežádoucích účinků anestezie 

(Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca, 79, 2012).  

Nemocný je napojen na monitor EKG a současně probíhá monitorace saturace krve 

kyslíkem. Rovněž sledujeme pooperační bolest, její charakter, intenzitu, lokalizaci a reakce na 

podané analgetika. Sestra dále kontroluje operační ránu, množství sekrece a funkčnost 

Redonova drénu, příjem a výdej tekutin. Dále aplikuje léky a infuzní terapii dle indikací lékaře, 

provádí odběry biologického materiálu, sleduje jejich výsledky a odchylky od fyziologických 

hodnot neprodleně hlásí lékaři. Sestra pečuje o vyprazdňování a hygienu pacienta, dbá na 

správné polohování a prevenci dekubitů. Po odeznění účinku anestezie začíná postupná 

realimentace pacienta. Veškeré intervence jsou zaznamenávány do dokumentace. 

Ošetřovatelská péče je soustředěna k podpoření návratu soběstačnosti pacienta s individuálním 

posouzením všech jeho potřeb (Janíková, Zeleníková, 2013).  

Nezbytné je sledování celkového stavu pacienta. Specifickou pozornost věnujeme        i 

psychickým projevům. Pooperační období u seniora vyžaduje nejméně do sedmého 

pooperačního dne intenzivní dohled, nutriční podporu, cílenou rehabilitaci a fyzioterapii 

zaměřenou na časnou mobilizaci a vertikalizaci. Rizikem časného pooperačního období je 

zejména tromboembolická choroba, zejména u ležících a obézních seniorů. Dále také 

pooperační infekce z chirurgického zdroje, kdy je důvodem pravděpodobně celkově snížená 

imunita a malnutrice. Přechodná kognitivní dysfunkce se vyskytuje u seniorů vždy, nejméně po 

krátkých výkonech v regionální anestezii (Kalvach et al. 2004).  

2. 3. 8 Časná rehabilitace 

Časná rehabilitace se stává důležitou součástí léčby. Důraz je kladen na prevenci 

trombembolické nemoci, bronchopneumonie a dekubitů. Optimálně má být zahájena do 24 

hodin od operace.  V prvních dnech po operaci se provádí dechová gymnastika, aktivní cvičení 

horními končetinami, dorzoplantární flexe, nácvik sedu na lůžku a postupná vertikalizace. 

Nezbytným prvkem pooperačního režimu je polohování dolních končetin pomocí polohovacích 

klínů, hranolů, případně v derotační botičce.   
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U pacientů u kterých nelze ihned zahájit aktivní cvičení, volíme pasivní pohyby vedené 

fyzioterapeutem. Po implantacích totální endoprotézy pacienta poučíme o nevhodných 

pohybech, které by mohly způsobit pooperační luxaci endoprotézy (Kalvach et al. 2004).  

Duševní schopnosti pacienta a jeho mobilita před úrazem jsou nejdůležitějšími faktory, 

které určují úspěch rehabilitace. Cílem rehabilitace je vertikalizace pacienta, nácvik chůze v 

chodítku s odlehčováním operované končetiny, zvládnutí běžných denních činností jako 

oblékání, osobní hygiena a přemisťování. Rehabilitace pod vedením fyzioterapeuta směřuje 

k obnovení nezávislého pohybu a návratu sebeobsluhy.  

2. 3. 9 Překlad do zařízení následné péče 

Pacienti, kteří již nepotřebují akutní péči jsou překládáni na rehabilitační oddělení či do 

zařízení následné dlouhodobé péče. Zde dále pokračují v nácviku denních dovedností a 

sebeobsluhy, která je podmínkou návratu soběstačnosti. Hospitalizace na odděleních následné 

péče je ukončena v případě, že je pacient již soběstačný a zvládá chůzi o berlích. Dalším 

kritériem je prokázání známek hojení zlomeniny při rentgenové kontrole, která probíhá obvykle 

za 6 týdnů po operaci. Celková doba rekonvalescence v zařízeních následné péče trvá několik 

měsíců a značně se odvíjí od duševních schopností a mobility pacienta před úrazem. Snahou je, 

aby pacienti, kteří byli přijati z vlastního domova, byli propuštěni zpět do domácí péče 

(Haškovcová, 2012). 

2. 3. 10 Přechod do další etapy péče 

V ideálním případě je pacient po zvládnutí rehabilitace propuštěn do domácího 

ošetřování, ale zpravidla se neobejde bez pomoci druhých. U většiny pacientů po operaci PF 

bývá dočasně či trvale snížena soběstačnost a vyžadují pomoc rodiny. Více než polovina 

pacientů musí používat berle, francouzské hole nebo chodítko (Med. Pro Praxi, 2008). Pro 

osaměle žijící seniory, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, a jejich stav 

nevyžaduje komplexní ústavní péči, jsou vhodné domy s pečovatelskou službou. Pomoc 

pečovatelské služby spočívá především v zajištění dodání jídla, dodání nákupů, pomoci při 

osobní hygieně, úklidu domácnosti, praní prádla, apod. Pokud pacient není soběstačný, je 

v tomto případě vhodné umístění seniora do pobytové služby ústavní péče, zařízení typu domov 

pro seniory, domovy s nepřetržitou pečovatelskou a ošetřovatelskou službou. 
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2. 4 Psychika hospitalizovaného pacienta  

Nutnost akutní operace a s ní spojená hospitalizace je velkým zásahem do života 

pacienta i celé jeho rodiny. Pobyt v nemocnici bývá pro každého jedince významnou událostí, 

představuje výraznou změnu životních podmínek a zvýšenou psychickou zátěž. Člověk je 

vytržen z domácího prostředí a z obvyklého způsobu života, v novém prostředí se hůře 

orientuje. U seniora se zhoršuje adaptibilita na změny v psychosociální oblasti, je zvyklý žít 

v rutině, což mu dovoluje předvídat. Příliš mnoho změn v krátkém čase snižují jeho odolnost 

ke stresu.  

Dalším problémem je ztráta soběstačnosti a pocity, že je na obtíž. Nezbytnost 

chirurgického zákroku vyvolávají nepříjemné emoce a obavy z budoucnosti. Jeho psychický 

stav negativně ovlivňuje bolest, strach, nejistota, odkázanost na pomoc druhých a sociální 

izolace. Samotná hospitalizace také signalizuje závažnost zdravotního stavu. Někteří senioři si 

nemocnici stále spojují s místem, kde se umírá. Člověk, který je nemocen se zároveň cítí být 

ohrožen. Přirozenou reakcí na pocity ohrožení jsou prožitky strachu (Vymětal, 2003). 

U nemocných, kdy jejich nemoc přináší výrazné omezení v životním stylu, jsou 

příznačné některé změny psychiky. Pacient má zúžený horizont vědomí, v myšlenkách se 

převážně zabývá jen nemocí a jejími důsledky. Dalšími průvodními jevy je egocentrizmus, 

snížené sebevědomí a ztráta sebeúcty. Vážnější porucha zdraví je zátěží jak pro toho kdo jí 

bezprostředně trpí, ale i pro nejbližší příbuzné. Pacient je plný obav, co ho při hospitalizaci 

čeká. Nepříjemně bývá vnímáno neznámé prostředí nemocnice, nutnost interakce s cizími 

lidmi, závislost na druhých lidech, jiný životní rytmus. Pacient musí dělat činnosti, které neumí 

a to snižuje jeho sebedůvěru a sebehodnocení.  

Negativní stránkou hospitalizace bývá relativní sociální izolace, kdy je kontakt 

s rodinou do jisté míry omezen. Také okruh dosavadních zájmů se značně zužuje. Pacient 

svému fyzickému i psychickému stavu příliš nerozumí, neví, co se s ním děje. Emocionální stav 

charakterizuje soubor negativních citů jako je strach, obavy z budoucnosti, bolest, nejistota 

(Křivohlavý, 2002). 
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„Člověk není pouhý rozumný stroj, který je možné opravovat podobně jako auto nebo pračku. 

Člověk má své nezastupitelné potřeby nejen biologické (přístřeší, potrava atd.), ale také 

psychologické a sociální (potřeba uznání, potřeba sociálního kontaktu atd.). Nemocný člověk 

má navíc specifické potřeby související s jeho osobním utrpením, nutností vyrovnat se změnami, 

které nemoc přinesla, nutností zvládnout mnoho zcela nových úkolů a situací. Správný 

psychologický přístup ze strany okolí, a především ze strany zdravotnického personálu je pro 

nemocného velmi významný a pomáhá mu zvládat těžké životní situace.“  

(Honzák et al., 2006) 

2. 4. 1 Vymezení pojmu strach 

Strach je definován jako nepříjemná emoce živého organismu vyvolaná očekáváním 

zlého či konfrontací s nebezpečným faktorem (Maříková et al 1996). Dále také jako běžný 

emoční stav, který má různé podoby počínaje mírnými obavami až po panickou hrůzu. Je 

vyvolán nejen přímým, aktuálním ohrožením či nebezpečím, ale také tím, co jedinec považuje 

za signál určitého nebezpečí (Corsini, 1999). Odborná terminologie odlišuje důsledně strach, 

který je předmětem něčeho konkrétního, od úzkosti, jež takový předmět nemá. Některé 

emocionální stavy se této přesné klasifikaci vymykají a v běžném jazyce je hranice významů 

obou slov ještě méně zřetelná. Za podotknutí stojí i problém s plurálem slova strach, kdy je 

přirozenější mluvit o úzkostech případně o obavách než o straších. Pojmenování obou 

psychických stavů a dějů je věcí konvence a jazykového citu. V českém jazyce známe řadu 

výrazů zachycujících jejich kvalitu i kvantitu, např.: obezřetnost, nejistota, obava, tíseň, úlek, 

panika, aj. (Riemann, 2010).   

Pocit strachu vzniká v situacích pro jedince podstatných. Na tyto stavy člověk reaguje 

změnami v chování a jednání, vznikají reakce a odpovědi, často velké intenzity, které nazýváme 

strach. Strach je součástí vztahu mezi objektem a subjektem. Tato koncepce chápe strach jako 

typ psychogenních reakcí, vznikajících během naší existence, kdy se jejich zdrojem stává sám 

život, plný napětí, nebezpečí a rizik. Reakce na tyto problémy můžou jedince posílit 

k pohotovosti řešení zátěžových situací, mobilizaci psychických a fyzických sil k řešení 

nesnází. Avšak odezva na složité a ohrožující situace můžou být mnohdy neúčelné, nepřiměřené 

a ve svých důsledcích zdraví ohrožující (Prokopius a Šulista, 2007).  

Strach řadíme mezi emoce, tedy psychické stavy a děje, jež doprovázejí náš duševní 

život. Emoce, taktéž i strach má vrozený základ a způsobuje řadu reakcí, které jsou specifické 

a nezaměnitelné. Nejběžnější je obrana nebo útok proti tomu, co strach vyvolalo.  
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Emoce jsou dobrým příkladem psychosomatické jednoty člověka a je jim přisuzován klíčový 

význam při usměrňování vztahů jedince k jeho životním podmínkám. Z toho plyne, že pro tyto 

význačné životní vztahy, signalizované citovými prožitky, jako je například strach, je člověk 

vybaven účelnými fyziologickými, vegetativními a pohybovými reakcemi (Nakonečný, 2012). 

Kanadský psycholog Lucien Augner vysvětluje původ většiny emocí v myšlenkách, 

kterými podněcujeme svou mysl, v interpretacích rozličných událostí vyskytujících se v našich 

životech.  

 

            událost                       

                         vyvolává                    

                                           představy                  

                                                                 způsobující                       

                                                                                         emoce 

 

Podle jednoduchého schématu představy a myšlenky podněcují emoce, ale je nutné říci, 

že stejné události nevyvolávají u všech lidí shodné představy. Každý z nás má vlastní způsob 

vnímání totožné události. Tuto obecnou teorii zdroje emocí lze vysvětlit, že jejich příčinou jsou 

interpretace a výklady, které si při různých událostech v našem životě v duchu pro sebe říkáme 

(Augner, 1998). 

Primárním podnětem vyvolávající strach je stávající nebo hrozící nebezpečí, hrozba 

bolesti a ztráty života. Pocit strachu je nejsložitější emocí, která je spojena s výraznou 

mobilizací energie. Strach má úlohu varovného signálu, usměrňuje myšlení jedince k obraně 

před nebezpečím. V našem životě se vyskytují i další podněty vyvolávající strach. Psycholog 

Carroll Ellis Izard je nazval přirozenými spouštěči strachu.  

Zařadil mezi ně např.: osamění, lhostejnost, náhlou změna podnětu, výšku, tmu, zvířata 

a cizí osoby. S tématem strachu souvisí různé typy strachu. Francouzský psycholog Théodule 

Armand Ribot identifikoval jednak strach instinktivní a strach naučený, jehož zdrojem je 

zkušenost. Je dobře znám u dětí i dospělých, typický je strach z osob v bílém plášti, mající 
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původ v bolestivém vyšetření, charakteristický očekáváním bolesti na základě minulé 

zkušenosti.  

Vývojem společenských podmínek vznikly různé druhy naučeného strachu, např.: 

z nezaměstnanosti, ze ztráty společenské prestiže, z konkrétních chorob, z neúspěchu, 

z určitých lidí a mnoho dalších. Strach je považován za nejsložitější emoci, intenzivní strach 

může být spojen nikoliv s pokusem o únik z nebezpečné situace, ale naopak s útlumem chování, 

paralýzou. Krajní formou strachu jsou pocity zděšení a hrůzy.  Extrémní formu strachu mají 

fobie, strach s iracionálními rysy, který je pro druhé nepochopitelné a nepřiměřený. Fobie jsou 

absurdní neurotické obavy např.: z pobytu ve výškách a v uzavřených prostorech, z určitých 

druhů zvířat, ze špíny a jiné. Vysvětlení pro tento chorobný strach jsou různá, patrně je 

způsoben traumatickými zkušenostmi z raného dětství (Nakonečný, 2012).  

Základním předpokladem pro prožívání strachu je existence života. Každý z nás někdy 

pociťuje strach o svou existenci spojený s touhou po vlastním bytí. Tento základní strach je 

prospěšný, upozorní nás na nebezpečí a nutí nás vyhýbat se mu. Lidský strach nelze redukovat 

jen na biologický strach o zachování života. Člověk se nebojí jen tehdy, když je přímo ohrožen 

na životě. Častěji se obává kvůli zítřku a tomu co může přijít nebo tomu, co nezná. Z osobního 

života víme, že je strach nakažlivý, rychle se šíří na základě poplašných zpráv. Rozpoznávání 

příčin různých strachů, jeho různých nuancí a projevů prozrazuje           o člověku mnohé 

(Hanovská a Hroníková, 2013). 

U člověka mívá strach rozmanité podoby a různou intenzitu. Například strach z něčeho 

neurčitého nazveme spíše úzkostí, strach z druhého člověka ostražitostí, z nepřijetí obavou, 

z hororové představy děsem apod. Strach patří neodmyslitelně k našemu životu, provází nás od 

narození až do smrti. I když patří k našemu životu, neznamená to, že si ho trvale uvědomujeme. 

Je však stále přítomen a v kterémkoliv okamžiku může vstoupit do našeho vědomí, zvláště je-

li vyvolán nějakým prožitkem. Máme pak sklon se mu vyhýbat, bránit se, tlumit ho nebo 

maskovat. 

 Ale tak jako nepřestává existovat smrt, když na ni zrovna nemyslíme, nepřestává 

existovat ani strach. Strach existuje nezávisle na dané kultuře či povaze jednotlivce. Mění se 

hlavně předmět strachu, který strach aktuálně vyvolává. V současné době se již nevyskytuje 

strach ze zatmění slunce, protože víme, že není definitivní a neznamená konec světa, naopak se 

stává zajímavým přírodním úkazem. Dnes máme obavy, které dřívější kultury dříve nepoznaly.  
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Nyní vnímáme strach z baktérií a virů, z nových hrozivých nemocí, z dopravních nehod, 

z osamělosti. Prožitek strachu patří tedy k naší existenci a každý z nás prožívá své osobní 

variace strachu, individuální formu strachu, která patří k povaze jedince. Existuje pouze strach 

prožívaný a zrcadlený určitým člověkem, který má vždy osobní ráz a úzce souvisí 

s individuálními životními podmínkami jedince. Strach je u každého z nás spoluurčován 

vrozenými dispozicemi a okolními vlivy.  

Díváme-li se na strach obecně, zjistíme, že má dvě hlavní stránky působení. Na jedné 

straně v nás může vyvolávat aktivitu a na straně druhé ochromovat. Strach je signálem a 

varováním před nebezpečím, má charakter impulzu, který nás nutí k jeho překonání. Přijetí 

strachu znamená krok vývoje, který nás posouvá dál. Naopak vyhýbaní se střetu s ním vede ke 

stagnaci. Rovněž všechno nové, neznámé, co zažíváme poprvé často provází strach. Zdá se, že 

neexistuje prakticky nic, z čeho bychom nemohli mít strach (Riemann, 2010). 

2. 4. 2 Historický pohled na strach 

Fenomén strachu je významným atributem našeho života. Nejedná se jen o úkaz lidské 

psychiky, ale i o společensko- historický jev. Do dvacátého století nebylo téma strachu častým 

tématem a předmětem bližšího zkoumání. Díky psychologii, psychoterapii a vlivem vývoje 

lidské civilizace nastal obrat. Ve starověké literatuře se vyskytoval výraz strach vzácně. Snad 

proto, že odvaha patřila k velké cnosti.  

Hrdina antických bájí Fobos, syn boha války Area a bohyně lásky Afrodity, byl 

zosobněním hrůzy a děsu. V řeckém Panteonu měl bůh Fobos úkol vnuknout nepřátelům strach, 

aby uprchli před bitvou. Další mytologickou postavou, spojovanou se strachem, byl bůh Pán. 

Měl z části zvířecí podobu, narodil se s kozlíma nohama, s rohy a dlouhými vousy, takže i jeho 

matka z něj měla strach, který doposud nazýváme „panický“. K lidem byl Pán přívětivý, ale 

nesměli ho vyrušit ze spánku. Když byl probuzen, dokázal jej vystrašit svým křikem a 

vzhledem. Uměl vyděsit i celá vojska (Zamarovský, 1996).  

Je nezbytné zmínit i Bibli, ve které je skrytá hluboká psychologická zkušenost. Lidský 

strach je zde brán zcela vážně. O strachu se zde mluví v souvislosti z obav z prázdnoty, 

z utrpení, o strachu jako následku viny, o bázni vznikající ze setkání s Bohem a jeho 

svrchovaností.  

V historii zkoumání emocí nelze pominout přírodovědce Ch. Darwina (1809-1882), 

který v knize Výraz emocí u člověka a zvířat, popisuje obličejové výrazy emocí, jenž jsou 
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oknem do duše. Zakladatel psychoanalýzy S. Freud (1856-1939), který pro strach vymezil 

centrální roli ve formování osobnosti i pro zdraví člověka. Od té doby se úzkost a strach stává 

základním pojmem v klinické psychologii, psychoterapii a psychiatrii. V současné medicíně je 

plně chápán vliv emocí na etiopatogenezi poruch zdraví (Vymětal et al., 2007). 

2. 4. 3 Vývoj a dynamika vzniku strachu  

Jak již bylo vysloveno, strach provází člověka po celý život. Jeho forma a intenzita se 

mění pod vlivem řady okolností, včetně věku, vlivu výchovy a prostředí a v krajních případech 

i vlivem vrozených dispozic. O vyvinutém strachu lze mluvit až v druhé polovině prvního roku 

života dítěte. Do to té doby reaguje na nepříjemné podněty jako bolest, hluk, neznámé podněty, 

hlad apod., odtažením, křikem nebo reflexně. Známe strach osmiměsíčních dětí, jež často 

reagují pláčem na přítomnost a tvář neznámého člověka. Víme o strachu předškolních dětí 

související s bohatou fantazií, kdy se bojí pohádkových bytostí, čertů, zvířat, tmy a separace od 

matky, která je hlavním zdrojem jistoty dítěte. Setkáváme se strachem dětí při návštěvách 

zdravotnického zařízení, kde získávají první zkušenosti s nepříjemnými zákroky. Nelibě 

vnímají neznámé prostředí a osoby, případně pláč jiných dětí.  

U dětí školního věku se může vyskytovat školní fobie. Čas školní docházky je dobou 

soutěžení a konfrontování a tím vzniká možnost vzniku pocitů méněcennosti, doprovázené 

strachem a úzkostí. Doba dospívání s sebou nese obtíže ve vztahu k sebepojetí a při nalézání 

vlastní identity. Adolescenti jsou obzvláště citlivý na svůj tělesný vzhled, který bývá zdrojem 

strachu.  

Dospívající člověk se setkává s novými podněty, se kterými si neví rady. Hledá svou 

vlastní identitu a místo na slunci.  Při vyrovnávání se s těmito dosud neznámými zkušenosti 

v oblasti vztahů a sexuality mnohdy prožívá strach. Vnitřní rozpory a konflikty jsou dalším 

častým zdrojem strachu. Dospělý věk a stáří zná celou řadu obav a starostí, které jsou 

doprovázené strachem. K největším osobním obavám ve stáří patří především smrt partnera, 

vážné onemocnění, nízká kvalita života, zhoršování fyzické zdatnosti, ztráta soběstačnosti, 

osamělost a izolace. Tyto obavy jsou reálné, věcné, znamenají nelehký lidský osud. Přetrvávají-

li tyto obavy a strachy delší čas a jsou-li intenzivní, mohou vést k psychosomatickým 

onemocněním.  
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O dynamice vzniku strachu jedince lze zjednodušeně uvažovat v souvislosti mezi těmito 

konstantami: 

1. vnější nebo vnitřní stimuly, podněty sociální, fyzikální, vzpomínka, určitá myšlenka 

 osobnost člověka 

 jeho aktuální vyladěnost, psychický stav organismu 

 zdravotní stav, přítomnost bolesti 

 úroveň znalostí 

 zkušenosti s předchozích onemocnění, vyšetření 

 biologické dispoziční proměnné, genetická výbava, vrozená přecitlivělost 

 vliv výchovy, úzkostlivá hyperprotektivní výchova u dětí 

 vyprávění strašidelných historek, sledování nevhodných filmů 

 přehnané zdůrazňování zdravotních rizik, strašení pobytem v nemocnici, lékařskými 

výkony 

 nadsazené popisování lékařských úkonů, sdělování nepříjemných zážitků a zkušeností 

s léčbou a zdravotníky 

2. vývojové období, věk 

3. situace, ve které se jedinec nachází 

 nutnost změny dosavadního způsobu života 

 ohrožení ztrátou životních možností 

 nebezpečí změny tělesného vzhledu 

 odloučení od rodiny, pobyt v neznámém prostředí 

 strach o rodinu 

 strach z léčení, nepříjemných vyšetření 

 strach ze smrti a umírání 

(Vymětal, 2003, Zacharová, 2007) 
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Vztahy mezi jednotlivými oblastmi jsou ve vzájemné interakci, výsledný efekt je 

výsledkem interakce individuálních činitelů. Tento proces probíhá velmi často automaticky, 

bez našeho vědomí, řídí se zvláště předchozí zkušeností jedince s podobnou situací. Také záleží 

na celkové osobnostní výbavě a momentálním stavu těla a mysli. Situaci vnímáme a hodnotíme 

celou osobností. Mezi lidmi bývá práh a tolerance ke strachu velmi individuální. Tato rozdílnost 

je jednak vrozená, ale i získaná výchovou a dalšími vlivy, které přicházejí během života. Podle 

výkladu Rogersovské teorie vzniká vyšší vnímavost ke strachu tehdy, když je jedinci ohrožen 

žádoucí vývoj, tedy vedení tvořivého a lidsky důstojného života. Strach je poté ve své zvýšené 

podobě odpovědí na toto ohrožení a frustraci (Vymětal et al., 2007). 

2. 4. 4 Projevy strachu 

Emoce strachu je komplexní děj mající svou psychickou a fyzickou komponentu a je 

doprovázen různými projevy. Otázka strachu zkoumá více vědeckých oborů, je tématem nejen 

lékařské psychologie, ale i psychofyziologie a neurofyziologie. V dnešní době jsou odhaleny 

mozkové struktury tvořící neuronální okruhy strachu. Pojmenovány byly některé oblasti 

mozkové kůry, thalamus, amygdala, locus coeruleus a hippocampus. Neuronální okruh 

umožňuje neuroendokrinní a svalově motorické reakce. Vznikají doprovodné vegetativní 

změny, jež se projevují s prožitkem strachu. Tyto reakce jsou zprostředkovány sympatickým a 

parasympatickým nervovým systémem. Strach lze popsat jako poplachovou reakci, vedoucí ke 

zvýšené činnosti kardiovaskulární, elektrodermální, elektromyografické i elektrické aktivity 

CNS (Vymětal et al., 2007).  

Mezi nespecifické fyziologické reakce doprovázející strach patří: zvýšená srdeční 

frekvence, změna dechové frekvence, zvýšení svalového napětí, rozšíření zornic, třes, 

tachykardie, bolest na hrudi, bledost, nauzea, slabost, závrať, mdloba, pocení, chladnější 

pokožka. Na první pohled může mít úzkostný jedinec vyděšený výraz, jeho mimika bude méně 

diferencovaná, celkový dojem působí strnule, jeho pohyby budou hůře koordinované, nepřesné.  

Projevy strachu projevující se v rovině:  

 psychické - provázené pocity sevřenosti, tísně, ohrožení, závratí, neklid 

 mimické - rozšířením zornic, vyvalením očí,  hypomií 

 somatické - tachykardií, svalovým napětím, chvěním, nauzeou, pocitem sucha v ústech, 

zblednutím 
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 chování - strnutím, uhýbáním, obranným chováním, útěkem 

 výkonu - nižší hladina strachu výkon zvyšuje a naopak 

 řeč - změna rytmu řeči 

 myšlení - zhoršená slovní výbavnost, nepřesná formulace myšlenek, tendence 

k zapomínání, roztržitost 

Dle Vymětala (2003) se veškeré tyto projevy navzájem ovlivňují. 

2. 4. 5 Měřící nástroje na hodnocení strachu 

K hodnocení míry strachu je možné využít několika měřících standardizovaných 

nástrojů. V klinické praxi však toto hodnocení nebývá obvyklé. Většina měřících škál je 

v původním jazyce a při jeho překladu je nezbytná lingvistická validace a získání souhlasu 

autora s jeho překladem. Ve výzkumných studiích se objevují různé měřící nástroje na 

hodnocení předoperačního strachu a úzkosti: 

Spielbergers State-Trait Anxiety Inventory (dále jen STAI) je 40 položkový sebeposuzovací 

nástroj. Celkové dosažené skóre je od 20 do 80 bodů, čím vyšší je skóre, tím vyšší je stupeň 

strachu a úzkosti. Tento nástroj se zaměřuje na zjištění úzkostných rysů osobnosti. STAI byl 

původně koncipován jako prostředek pro studium úzkosti v dospělém věku. Jedná se o dotazník, 

který zahrnuje oddělené měření okolnostní a povahové úzkosti. Okolnostní úzkost a strach je 

autory charakterizována jako dočasný emocionální stav lidského organismu, který je 

charakterizován subjektivními vědomě vnímanými pocity napětí a obav a je zvýšena aktivita 

autonomního nervového systému. Tento stav se může měnit v čase a může mít různou intenzitu. 

Povahová úzkost je označována jako stabilní osobitá odlišnost, která vypovídá o tendenci 

odezvy jedince na podněty z okolí. 

Vizuální analogová škála je 100 milimetrová linka představující jednoduchou škálu v rozsahu 

od 0 do 100 bodů. Nula v levé části reprezentuje žádný strach a úzkost a 100 na pravé straně 

největší možný strach a úzkost. Jde o hodnotící nástroj pro subjektivní pocity pacientů. 

Grafic Anxiety Scale je jednoduchá jednopoložková škála, na které pacienti hodnotí výši 

strachu, kterou právě prožívají na lineární škále. Jednotlivé body na škále obsahují následující 

výroky: pacient je klidný, mírně úzkostný, průměrně úzkostný, velmi a extrémně úzkostný. 

Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (dále jen APAIS) slouží ke 

zjišťování předoperační úzkosti a potřeby informací, zahrnuje šest položek, které pacient 
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hodnotí na stupnici od 1 do 5, kde 1 - znamená vůbec ne a 5 - velmi. APAIS představuje škálu 

úzkosti, která obsahuje 4 otázky týkající se strachu z anestezie a strachu z operace a 2 otázky 

týkající se potřeby informací. Celkové skóre je v rozsahu od 4 bodů, kdy je pacient bez úzkosti 

až do 20 bodů, což znamená velký strach. Na škále potřeby informací je možné celkové skóre 

v rozsahu od 2 bodů do 10 bodů. Dosažením 10 bodů znamená vysokou potřebu informací. 

Pacientům dosahujících skóre pod 5 bodů je signálem nepodávat další rozšiřující informace. 

Vyplnění dotazníku je krátké, jeho vyplnění trvá méně než 2 minuty (Janíková a  Zeleníková, 

2013). 

2. 4. 6 Strach před operací 

Jako nejvíce stresující událostí před operací se popisuje čekání na operaci spojené se 

znepokojením, nejistotou a obavami z blížícího se výkonu. Nemocný má strach z neznámého 

prostředí, z výsledku operace, z bolesti, z neprobuzení se po operaci. Nepříjemně je vnímána 

také nemožnost se napít, nutnost odstranění zubní protézy, vstup do prostor operačního sálu a 

přemístění se na transportní lehátko. Rovněž nedostatek soukromí a respektu ještě více 

prohlubuje úzkost pacientů. Proto je nezbytné respektování intimity a zachování důstojnosti 

pacienta (Janíková a Zeleníková, 2013). 

 

Dimenze strachu před operací na základě výzkumu pacientů před operací (Kindler et al., 2000) 

 strach z neznáma                - čekání na operaci 

                                                       - být vydán na milost zdravotnickému personálu 

                                                        - výsledek operace 

                                                        - nevědět, co se stane 

 strach cítit se nemocný       - strach z pooperační nauzey a zvracení 

                                                        - strach z pooperační bolesti 

                                                         - strach z diskomfortu při probuzení se po operaci 

                                                         - povědomí o intraoperační fázi 

 strach o život                       - strach z neprobuzení se po operaci 

                                                        - strach z poškození během operace 
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2. 4. 7 Psychologická péče o hospitalizované pacienty 

Jak již bylo zmíněno, pobyt v nemocnici je z psychologického hlediska emočně 

náročný. Pacient je plný obav, co ho při hospitalizaci čeká. Nepříjemně bývá vnímáno neznámé 

prostředí nemocnice, nutnost interakce s cizími lidmi, závislost na druhých lidech, jiný životní 

rytmus. Pacient musí dělat činnosti, které neumí a to snižuje jeho sebedůvěru a sebehodnocení. 

Negativní stránkou hospitalizace bývá relativní sociální izolace, kdy je kontakt s rodinou do 

jisté míry omezen. Také okruh dosavadních zájmů se značně zužuje. Pacient svému fyzickému 

i psychickému stavu nerozumí, neví, co se s ním děje. Emocionální stav charakterizuje soubor 

negativních citů jako je strach, obavy, bolest, nejistota (Křivohlavý, 2002).  

V péči o pacienta se uplatní model na pacienta orientované medicíny, znamenající pro 

lékaře a ostatní zdravotníky nutnost vstupovat do osobního kontaktu s nemocným a průběžně a 

adekvátně pacienta informovat o všem podstatném, projevovat zájem o jeho prožívání a snažit 

se pochopit pacientovu osobní situaci. Je potřeba mít pro pacienta dostatek času, nespěchat. 

Lékař se musí zajímat i o psychický stav nemocného, včetně jeho prožívání, a v tom se liší 

model na pacienta orientované medicíny od modelu tradičního, paternalistického, 

orientovaného na lékaře a nemoc. Míra a kvalita uspokojování tělesných, psychických a 

sociálních potřeb pak vytvářejí kvalitu života pacienta, na kterou je nutno myslet po celou dobu 

hospitalizace. Nemocný by měl být v co největším možném tělesném komfortu a netrpět 

bolestmi. Usilujeme vždy o dosažení co nejvyšší možné kvality života.  

Psychologické pojetí kvality života vychází ze subjektivity člověka, z jeho prožívání, 

myšlení, zdali se mu dostává pozitivní citová odezva z jeho nejbližšího sociálního okolí. Velký 

význam hraje stupeň soběstačnosti či závislosti na pomoci druhých a schopnost komunikace.  

Kvalita života je velmi důležitou proměnnou mající vliv na průběh a výsledek léčby, 

přímo ovlivňuje spolupráci pacienta. Dobrá kvalita života zároveň snižuje riziko 

psychotraumatizace pacienta.  

Cílem psychologické péče je dát pacientovi informace, uklidnit ho a připravit na to, co 

přijde po operaci. Strach lze mírnit psychologickými prostředky, tím že lékař i ostatní 

zdravotníci zachovávají zásady psychologického přístupu k nemocnému, vyjadřují osobní 

zájem, akceptují jej, ukazují své porozumění, empatii a úctu. Tím se podílí na řešení problémů 

plynoucích z náročných životních situací. Velkou roli zde hraje psychologický přístup a jeho 

vedení ošetřujícím lékařem, který se empaticky zajímá se o pacientovo prožívání. Takový lékař 

se stává důvěryhodným, znamená pro nemocného jistotu. Je to tedy otázka postojů 
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k nemocnému a jejich vzájemného vztahu, a proto je tento model na pacienta orientované 

medicíny žádoucí (Vymětal, 2003). 

Co potřebuje nemocný znát od počátku léčby: 

 orientovat se v dané situaci, vysvětlit nejasnosti 

 pomoc při přijetí vzniklé situace 

 pomoc při uvolnění a zeslabení záporných emocí 

 vytvořit naději na zlepšení stavu 

 trpělivé vyslechnutí lékařem, projevy úcty, zájmu, pochopení a vcítění 

 snížit možný pocit vlastního zavinění 

 objasnit srozumitelně plán léčby, vysvětlit její postup a cíle 

Vzniklá nová životní situace klade vysoké nároky na adaptaci. Pacient má omezenou 

soběstačnost, zažívá bolest, je omezen v pohybu. Zejména ztrátou soběstačnosti se výrazně 

mění jeho role. Na tuto situaci lidé reagují různě. Fyzické i psychické projevy u pacientů 

se stejným onemocněním se mnohdy liší. Psychická reakce na nemoc může být pestrá, odvíjí 

se od: 

 subjektivního utrpení, které nemoc přináší 

 subjektivního pohledu na její závažnost, prognózu, důsledky 

 osobnosti pacienta, jeho schopnosti řešit problémy 

 míry sociální opory pacientova okolí 

 současné životní situace 

 způsobu léčby 

 předchozích zkušeností s onemocněním, léčbou 

 množství závažných událostí v poslední době 

Současná vyspělá medicína používá celou řadu moderních technologií. Ale ani 

sebedokonalejší technické zázemí nemůže nahradit osobní spolupráci mezi lékařem, 

ošetřujícím personálem a pacientem. Je nezbytné uplatnit citlivý lidský přístupu a pochopení 
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psychického prožívání nemoci. Nemocný člověk mnohdy nedokáže docenit moderní techniku, 

může ho trápit celá řada nejasností, které se týkají léčby a vývoje onemocnění. Z toho důvodu 

patří schopnost komunikace s nemocným mezi důležité dovednosti.  

Adaptace na nemoc je dynamický projev mající různé fáze, proto je nezbytné sledovat 

psychické změny pacienta a umět na ně správně reagovat. Pro tyto zátěžové situace lze využít 

různých technik:                                                                      

 relaxaci, uvolnění napětí určitých svalových skupin s uklidněním psychiky 

 provádění dechových cvičení 

 imaginaci, psychické soustředění se na určitou situaci, která má klidnou a příjemnou 

atmosféru 

 meditaci, hlubší zamyšlení na určitou myšlenkou, moudrem 

 poslech uklidňující hudby 

 čtení nebo předčítání beletrie 

 humor, který je pro pacienta blízký 

(Praško, 2010) 

2. 4. 8 Dosavadní výzkumy  

Stávající výklad této problematiky je dostupný pouze v obecné rovině. V naší práci jsme 

se soustředili na specifický problém, který se týká obav a strachu pacientů po operaci pro 

zlomeninu PF. V dostupné literatuře jsme těchto výzkumů našli pouze několik.  

Ve studii z Velké Británie Evaluating recovery following hip fracture, probíhající v roce 

2015, bylo cílem vyhodnocení nejčastější problematiky pacientů po zlomenině kyčelního 

kloubu. Tuto studii prováděl mezinárodní institut National HIP Fracture Audit Database. 

Zlomeniny PF představují celosvětově vysokou ekonomickou zátěž. Náklady na léčbu tohoto 

úraz jsou odhadovány na 1,75 miliónů liber, což tvoří významnou část výdajů britského 

zdravotnictví. V Anglii, Walesu a Severním Irsku tvořilo 70 % pacientů ve věku 80 a více let, 

v 73 % byly pacientkami ženy.  

Výzkumu se účastnilo 31 pacientů z traumacentra, z toho bylo 25 žen a 6 mužů, jejich 

průměrný věk byl 81, 5 let. Pacienti popisovali své zkušenosti z úrazem, léčbou a vlivem na 

jejich další život. Respondenti odpovídali na otázky týkající se průběhu léčby a 
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rekonvalescence. Rozhovory trvaly od 20 do 90 minut. Ve výsledcích bylo obtížné rozpoznat 

vliv zlomeniny na jejich život od dalších zdravotních problémů. Během výzkumu byly 

pojmenovány tyto nejčastější obtíže: 

 ztráta pohyblivosti 

 ztráta soběstačnosti, frustrace z omezení soběstačnosti 

 zhoršená nálada spojená s omezenou soběstačností 

 strach z dalších pádů 

Ukázky z rozhovorů: 

„Nemohu chodit tak jako dřív, ale to je po zlomenině normální, ale věřím, že se to bude 

zlepšovat„ (účastnice č. 10, žena, věk 83 let) 

„Chybí mi chození ven. Dříve jsem ráno vstala a šla ven a jen tak chodila okolo nebo koukala 

po krámech a večer se vrátila. Nikdy jsem nebyla tak dlouho v posteli jako teď. Teď jen luštím 

křížovky či čtu knížky“ (účastnice č. 20, žena, 82 let) 

 

„Nemohu chodit, raději bych zemřel“ (účastník č. 31, muž, 84 let) 

 „Jak budu nakupovat a zahradničit. Nejsem schopná se obléknout, třeba ponožku na zraněnou 

nohu. Musím někoho požádat, aby mi pomohl s oblékáním ponožek, bot nebo bačkor“ 

(účastnice č. 15, žena, 61 let) 

„Myslím si, že strach z pádů mě děsí ze všeho nejvíc. Že bych znovu upadl, zlomil si kyčel a 

celé by se to mohlo opakovat znovu“ (účastník č. 11, muž, 82 let) 

Jako nejdůležitější prvek uváděli respondenti návrat ke stejné mobilitě jako před úrazem, mít 

možnost dobrého osobního života, být schopný pracovat na zahradě a věnovat se dalším 

koníčků. Pacienti udávali, že během rekonvalescence považovali za důležité znát informace    o 

dalším průběhu léčby.  
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3. Empirická část 

3. 1 Cíle výzkumu      

Cílem výzkumné části je zjistit, čeho se pacienti obávají v souvislosti se zlomeninou  

PF. Určit typy strachu ve vztahu k jednotlivým etapám léčby. U vzorku hospitalizovaných 

pacientek je záměrem: 

1. vytvořit typologii různých druhů zjištěných strachů 

2. popsat typy strachů u vybraných pacientek 

3. situovat typy strachů do jednotlivých etap vývoje onemocnění 

4. zachytit proměny četností výskytu různých druhů strachu v jednotlivých etapách vývoje 

onemocnění 
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3. 2 Soubor pacientů   

Výzkum byl proveden u pacientů hospitalizovaných na chirurgickém oddělení 

v Oblastní nemocnici Jičín v období od ledna do dubna 2016. Zkoumaný soubor tvoří ženy1 ve 

věkovém rozmezí od 75 až do 85 let se zlomeninou PF léčenou osteosyntézou. Průměrný věk 

pacientek byl 77,4 let. Rozhovory probíhaly v odstupu tří až pěti dnů od operace. 

Kritéria výběru zkoumaných osob: 

1. ženy po osteosyntéze pro zlomeninu PF 

2. věkové rozmezí 75- 85 let 

3. v době před úrazem relativně soběstačné 

4. kognitivní funkce nenarušené 

5. ochotné spolupracovat 

6. hospitalizované v Oblastní nemocnici Jičín a. s. na chirurgickém oddělení 

7. v intervalu třetího až pátého dne po operaci 

3. 3 Metody výzkumu   

Při volbě metody výzkumu jsme vybrali kvalitativní přístup pomocí 

polostandardizovaného rozhovoru. Rozvor obsahoval tři skupiny otázek podle jednotlivých 

etap vývoje onemocnění: 

1. zprvu pacientky volně hovořily o svém úrazu, pocitech a obavách obecně 

2. dále byly otázky směřovány na charakteristiku strachu k období před operací 

3. následovaly dotazy zaměřené na obavy v pooperačním období  

Dotazované pacientky byly seznámeny s účelem a cílem rozhovoru. Všechny oslovené 

pacientky s rozhovorem souhlasily. Jejich vyprávění byla anonymizována, k identifikaci při 

zpracování jednotlivých rozvorů jsem použila pouze věk pacientky a jejich dřívější povolání. 

                                                           
 

 

1  Volba byla dána převažujícím zastoupením žen s tímto onemocněním, viz strana č. 10, tabulka č. 2 
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Délka rozhovorů se pohybovala od třiceti do šedesáti minut. Rozhovory byly nahrávány a po té 

stylisticky upraveny v jednotlivých přepisech. 
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3. 4 Výsledky výzkumu 

Pacientka č. 1 – 75 let, dříve úřednice                                                   

1. ÚRAZ 

Čekala jsem na odpoledne návštěvu, měl přijet syn s rodinou, zrovna jsem jim pekla 

sekanou a víte, já mám psa, a pak jsem uklízela po kuchyni, posbírala zbytky, že mu je ponesu 

ven. Jak jsem vyšla ze dveří ven, už jsem letěla, ani nevím, jak a už jsem nevstala. Volala jsem 

snaše, o všechno se postarali, člověk je rád, že je má. Byla jsem strachy celá bez sebe, že 

nezvládnu tu příšernou bolest. Taky jsem se bála, co se mnou bude, když by to bylo 

zlomené, že se o sebe nepostarám. 

2. PŘED OPERACÍ 

Nikdy jsem neměla strach z operací, měla jsem jich sedm. Já patřím mezi lidi, kteří si 

nepřipouští nějaké pochybení lékařů, nebo s tím, že by to špatně dopadlo. Co mi dělalo starost, 

byla narkóza, protože v mém věku je to riziko, po jedné operaci jsem měla výpadky paměti na 

čísla. Ale pan doktor, říkal, že budu mít lumbálku, nevím odborný výraz. Ta je prý šetrnější. 

3. PO OPERACI 

Mým největším přáním je, abych byla co nejdříve soběstačná. Snažím se poslouchat 

rady lékaře a rehabilitační sestry, ale jde to hodně pomalu. Člověk si musí naordinovat 

trpělivost, trpělivost, trpělivost. Moji prarodiče zemřeli v 90- ti letech a u obou to bylo několik 

měsíců nekonečné práce. Tak to bych svým blízkým nechtěla připravit, být jim na obtíž. I 

když vím, jak bylo dobré, že se moji synové museli o staroušky starat. Byla to dobrá škola, 

protože o ně pečovali s láskou. Vím, že pečování o starého člověka je náročné. Ale pokud by 

mě to už nemyslelo, nechci se vrátit domů. To vím zcela jistě. Ale i přes tohle trable se hodlám 

přenést a zůstat optimistkou. 
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Pacientka č. 2 – 76 let, dříve učitelka                                           

1. ÚRAZ 

Na úraz si pamatuju docela přesně, spěchala jsem pro nový občanský průkaz na úřad, 

abych to stihla, byla kluzká silnice, ujela mi hůl, rozplácla jsem se na silnici, nebyla jsem 

schopná se postavit. První co mě napadlo, bylo to, že mám na sobě šedý kabát, že mě přejede 

auto, protože mě řidiči neuvidí. Lítalo mi to hlavou, zmatkovala jsem, volala o pomoc. Kolem 

jdoucí muž mě uklidnil, zavolal do nemocnice, sanita přijela brzo. Na to si nejvíc vzpomínám, 

na strach a bezmoc, že ležím uprostřed silnice, nemůžu se pohnout a že mě něco přejede. 

V sanitě mi sestřička říkala, že dnes už asi domů nepůjdu. To mě šlo hlavou, co se mnou teď 

bude. 

2. PŘED OPERACÍ 

Byl to hrozný šok, v hlavě se mi honilo dokola, co se stalo. Říkala jsem si, už jsem 

v nemocnici, v posteli, tak se mi nemůže nic stát. Honem jsem přemýšlela, komu zavolat, 

synovi, sestře, aby mi přivezli léky, taky co se stalo, že půjdu na operaci. Jinak jsem na nic 

nemyslela, jenom na to co, mi mají do nemocnice dovézt. Víte, já ležela od porodu poprvé 

v nemocnici. Potom se mi to rozleželo v hlavě, napadlo mě, jak budu chodit? Jak se dostanu 

na nákup a pro oběd do jídelny? Na operaci nebo komplikace jsem nemyslela. Jen trochu mě 

strašila narkóza. Vadilo mě, že nemůžu před operací pít, to bylo strašně nepříjemné. 

3. PO OPERACI 

Teď, když už jsem po operaci a cvičí se mnou, je to mnohem lepší. Zkouším už sama 

cvičit na posteli základní cviky, protahovat se, ohýbat zdravou nohu. Chtěla bych vědět, jak to 

se mnou bude dál, jakou mám perspektivu. Bojím se zeptat pana doktora, čekám, co mi 

řekne sám od sebe. Věřím, že mě tady nebudou zbytečně držet. Já to nechávám na nich. A oni 

mluví odborně, tak se moc neptám, stejně mám jen primitivní otázky. 
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Pacientka č. 3 - 76 let, dříve dělnice 

1. ÚRAZ 

Vzpomínám si, jak to bylo, ale musím Vám to říct všechno. Já se teď potýkám s nízkým 

tlakem a to jsem měla vždycky vysoký. Manžel je vážně nemocný, už je z nemocnice doma, a 

jak beru ty léky na nervy, tak po nich se motám. Topila jsem v kamnech, nějak jsem se zamotala 

u kotle a pak už nevím nic. Když jsem se probrala, volala jsem na tátu, aby mi šel pomoc, on 

zrovna po obědě ležel. Měla jsem strach, říkala jsem si, hlavně aby to nebyl zlomený krček, 

co by se mnou pak bylo. Vím, že to není nic pěkného, něco o tom vím. V mládí jsem byla u 

Červeného kříže. Jak jsem viděla tu mojí nohu, byla tak divně otočená, říkala jsem si, že to 

bude asi zlomené. 

2. PŘED OPERACÍ 

Měla jsem strach z narkózy, když mi řekli, že půjdu na operaci. Myslela jsem si, člověk 

už má věk. A dříve ty krčky neoperovali. Víte, abych se probudila, to myslím. Taky co se 

mnou bude dál, že to bude asi můj konec. Chtěla jsem nějakou injekci na uklidnění, nebylo mi 

psychicky dobře. Pan doktor mi vysvětlil, že to bez operace nepůjde, abych mohla chodit. 

Trochu mě to uklidnilo. 

3. PO OPERACI 

Co bude dál, toho se nejvíc bojím. Jak se o sebe postarám. Nikdy jsem nemusela 

nikomu říkat o pomoc, řídila jsem auto, jezdila na kole, chodila k holiči a na pedikúru. A 

najednou je člověk úplně vyřízený, úplně nemožný. O všechno si musím říkat, sama nic 

nezvládnu. Víte, už se to pomalu lepší, za dva dny pojedu na rehabilitaci, říkal pan doktor. Ale 

chtěla bych domů odejít po svých. Musím se z toho co nejdříve dostat, abych byla s tátou, uvařit 

mu a starat se o něj. Mám o něj strach, je nemocný. 
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Pacientka č. 4 - 77 let, dříve vychovatelka 

1. ÚRAZ   

Víte, já často padám, ale vždycky to dobře skončilo, třeba mi jen opuchla noha a pak to 

bolelo a byla nějaká ta modřina. Jenomže teď to tak divně křuplo a hodně to bolelo, hned jsem 

věděla, že to nebude jen tak něco. Ale ničeho jsem se nebála, když mě vezli do nemocnice. Já 

doktorům věřím, že mi pomůžou.  

2. OBDOBÍ PŘED OPERACÍ 

Nemyslela jsem si, že mě budou operovat. A když mi to řekli, ani jsem nechtěla žádné 

podrobnosti slyšet, už se to stalo, tak se stejně nedalo nic dělat, a oni tomu rozumí. Ale operace, 

té jsem se nebála. 

3. OBDOBÍ PO OPERACI 

Bylo by dobré, kdybych měla víc informací po operaci. Na všechno jsem se musela ptát, 

jak to se mnou bude dál. Až dneska se pan doktor rozmluvil, že mě zítra přeloží na rehabilitaci, 

že tam se mnou budou víc cvičit a chodit a taky asi jak dlouho tam budu. Do té doby nic, nikdo 

se mnou nemluvil. Člověk musí vědět, co s ním bude dál. Já už špatně chodila před operací a 

nevím, jak mi to půjde pak, ale to mi nikdo neřekne. A toho se nejvíc bojím, abych chodila a 

mohla se obstarat. Ale budu se snažit, nechci být na obtíž. Žiju sama a nevím, kdo by se o mě 

staral. Obě dcery pracují, bydlí daleko. No, snad bych mohla být         u některé z nich. A taky 

mě mrzí, že některé sestřičky jsou jako puchýř a neumí se moc chovat. A to by se mělo v té 

škole učit, slušné chování a jak mluvit s lidmi. My jsme tady na ně odkázané. Ale ne abyste to 

na mě řekla. Někdy moc mluvím, pak řeknu i to co nechci. Dívám se na tu ordinaci v televizi, 

a tak by to mělo vypadat, jak jim tam pan doktor všechno říká. 
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Pacientka č. 5 - 75 let, dříve v administrativě 

1. ÚRAZ 

Spadla jsem večer v koupelně, smekla jsem se a spadla na bok a už se nezvedla. Jak 

jsem se nemohla postavit, to mě vylekalo. Myslela jsem na to, co se mnou bude, jak dlouho 

nebudu chodit, kdo se o mě postará a taky kam mě povezou. To mě trápilo moc. 

2. OBDOBÍ PŘED OPERACÍ 

Žádné operace se nebojím, já už byla operována tolikrát, ani to nespočítám, přesně si 

nevzpomenu. Vždycky jsem si říkala, že ta operace musí být, potom bude líp, proto jsem se 

nikdy nebála, doktorům věřím, co mi řeknou. Ani se moc nevyptávám, čekám, co mi řeknou. 

Myslím, že to nemají moc rádi, to vyptávání. A stejně se v tom nevyznám. Stačí, když vím, že 

je operace nutná a detaily nechci slyšet. Jenom té narkózy se vždycky bojím, abych pak po ní 

nezvracela. Už mě bylo po ní špatně, celý den po operaci jsem zvracela. Ale tentokrát to nebylo 

tak zlé. 

3. OBDOBÍ PO OPERACI 

Nejvíc se bojím, že nebudu chodit jako dřív. Nerada bych byla na obtíž, prostě abych 

se obsloužila a abych nepotřebovala velkou pomoc druhých. Chtěla bych se dostat co nejdříve 

domů k rodině. Já už nějaký čas za ty roky v nemocnici pobyla. Žiju se synem, snacha je 

zdravotní sestra, máme dobré vztahy. Oni bydlí nahoře, mají dva kluky a to je moje radost. 

Taky zahrada a kočičky. Věřím, že to zase bude dobré. 
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Pacientka č. 6 - 76 let, dříve ošetřovatelka 

1. ÚRAZ 

To bylo hned, v noci jsem šla na záchod a nějak se to se mnou zamotalo a už jsem byla 

na zemi. Volala jsem na dceru, aby mi pomohla na nohy. Víte, já mám nějaké to kilo navíc, 

nebylo to jen tak a ona je dcera jako proutek. No, naložili mě do sanity a už jsem jela. Co mě 

napadlo, to bylo tolik věcí najednou, co mě trápilo. Kde budu a jak dlouho, jak budu chodit 

na toaletu. Noha mě moc bolela, tak aby to nebolelo, až se mnou budou hýbat. 

2. PŘED OPERACÍ 

Cosi mi vysvětloval pan doktor, pamatuju si, že jsem něco podepisovala, bylo toho moc, 

ani si to dobře nepamatuju. Člověk ví, že to musí být, to mu vystačí. Potom večer, před operací, 

mi pan doktor říkal, že půjdu ráno na operaci. A to jsem měla strach, aby se při té operaci 

něco nestalo a taky abych se probudila z narkózy. Ale zase jsem byla ráda, že už to budu mít 

brzy spravené. 

3. PO OPERACI 

Ona za mnou chodí dcera a vnoučata. Tak se ptají pana doktora, jak to se mnou bude. 

Chtěla bych moc domů, ale nebude to tak hned, říkali. Hlavně mám strach, abych trochu 

chodila, ale zatím to moc nejde. To mi dělá největší starost, aby to šlo jako dřív, abych 

mohla domů za dětmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Pacientka č. 7 - 76 let, dříve učitelka 

1. ÚRAZ 

Tohle se mi nemělo stát, já byla čiperná, celý život jsem byla na nohách, a teď tohle. 

Stalo se to doma, ani nevím jak. Zamotala jsem se, to máte raz dva a už jsem byla na zemi. 

Nijak zvlášť jsem se nebála, nevěděla jsem, co mě čeká. Jenom mi vadilo, že nemám svoje věci, 

léky, nejsem vykoupaná. Starost mi v tu chvíli dělalo, jak budu chodit na záchod, jak se budu 

mýt a potom jestli budu vůbec kdy chodit. 

2. PŘED OPERACÍ 

Že se neprobudím z narkózy, taky abych nemluvila z cesty, abych se třeba 

nepokálela nebo nepozvracela. Na nic jsem se neptala, já panu doktorovi vůbec nerozuměla, 

byl tam hluk a měla jsem strach se zeptat, měl málo času, bylo to všechno ve spěchu. Oni mají 

moc práce, člověk je nechce otravovat. 

3. PO OPERACI 

Největší strach mám teď, jak to se mnou půjde dál. Jestli se vrátím domů a jestli bude 

všechno jako dřív. Nechtěla bych mít žádné omezení, být na vozíku a tak. Mám strach, jak se 

budu pohybovat, kdo mně nakoupí a obstará, než budu fit. Já žiju sama v bytě v patře, 

nemáme výtah. Dcera bydlí tady ve městě, říkala, že mě dají někam na rehabilitaci a pak mi 

zařídí pečovatelku, až budu doma. Nejvíc mám strach, abych zase chodila jako dříve. 
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Pacientka č. 8 - 81 let, dříve v administrativě 

1. ÚRAZ 

Šla jsem po tmě na toaletu u vnučky a upadla jsem, já to tam dost dobře neznám, taky 

byla tma, stalo se to v noci. Okamžitě mě napadlo, že je zle, nedokázala jsem se postavit. 

Vnučka volala sanitu, ale v noci mě neoperovali, až druhý den ráno. Byla mi strašná zima, jinak 

si nic nepamatuju. To víte, že jsem se bála, hlavně abych nemusela být dlouho ve špitále. 

2. PŘED OPERACÍ 

Nejvíc jsem se bála narkózy, měla jsem to píchnutí do páteře. Pan doktor říkal, že je to 

pro nás starší lepší. Měla strach, aby necítila bolest při operaci. Operace jsem se nebála, 

věděla jsem, že to pomůže. Taky se říká, že když je zlomený krček, je to pro člověka špatné. 

Ale stejně jsem se nebála. Oni už dnes umějí věcí. 

3. PO OPERACI 

Bojím se, jak to se mnou bude dál, snažím se ty ošklivé myšlenky zahnat a srovnat se 

s tím co je, zvyknout si na to. Dcera si taky zlomila nohu, je jí skoro 60 let, tak se o mě nemůže 

starat. To mě teď leží v hlavě, ta moje nemohoucnost a to jak dlouho budu ležet. Pan doktor 

říkal, že mě odvezou na rehabilitaci a budu ležet tam. No, musím se s tím poprat, věřím, že 

budeme obě zase zdravé. Hlavně abych byla trochu soběstačná, aby to bylo k životu.  
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Pacientka č. 9 - 85 let, dříve dělnice 

1. ÚRAZ 

Zakopla jsem se při cestě na záchod, my máme na chodbě takový nešikovný práh. Noha 

mě moc bolela, nepovedlo se mi postavit, taky se mi motala hlava. Operovali mě hned ten den. 

Já myslela, že to nic nebude, že je to naražené, dostanu nějaké mazání a bude. Ale pan doktor 

říkal, že by to bez operace nesrostlo. Víte, že mi to bylo jedno, že jdu na tu operaci. Strach, to 

jsem neměla. 

2. PŘED OPERACÍ 

Nejvíc jsem se bála uspání. Říkala jsem si, že se třeba neprobudím, ale stejně to nebudu 

vědět, tak je to jedno. Potom mě trápilo, že už budu muset asi pořád ležet, to bych nechtěla. 

3. PO OPERACI 

Chtěla bych se vrátit domů, ale nepůjde to. Dají mě do léčebny na rehabilitaci a pak asi 

budu v domově důchodců. Už mi to syn zařizoval od podzimu. Já špatně chodila a taky se 

neobsloužím. U syna už být nemůžu, mají tam schody a málo místa. Snad za mnou budou chodit 

na návštěvu. Na vnoučata a pravnoučata se těším. A čeho se bojím, víte, že vlastně ničeho. Já 

už mám svoje odžité. Třeba se ráno neprobudím a už nebudu nic vědět. 
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Pacientka č. 10 – 77 let, dříve prodavačka 

1. ÚRAZ 

To byl nešťastný pátek, stalo se mi to nad ránem. Víte, já chodím někdy i dvakrát za noc 

na záchod a nesvítím, cestu z ložnice znám na paměť. Bylo mi divné, že pes nespal a pobíhal 

po bytě. Já v koupelně uklouzla, asi tam byla loužička. Ani jsem se nestačila něčeho zachytit.  

Hned byla ostrá bolest v noze, nemohla jsem vstát. Hlasitě jsem křičela na manžela, muž je 

totiž nahluchlý. Asi jsem vzbudila celý barák. Muž mi nemohl pomoct, je nemocný, měl v lednu 

srdeční příhodu, je ještě slabý. Bála jsem se, co bude, jak se dostanu do nemocnice, co bude 

s nemocným manželem, co mě vlastně je, jak dlouho se budu léčit. Vím, že čím je člověk 

starší, tím všechno trvá déle. Taky jsem dost silná. Sanitu zavolali sousedi, dolů mě nesli na 

takové nafukovací posteli. 

2. PŘED OPERACÍ 

Moc si toho nepamatuji. Pan doktor říkal, že mám nohu zlomenou v krčku a bude se to 

muset co nejdřív operovat. Měla jsem velký strach z narkózy, už jsem jich měla v životě 

několik, ale jedna byla strašlivá, po probuzení mě bylo zle od žaludku. A vůbec, mám vysoký 

krevní tlak, cukrovku a silnou postavu. A co si počnou doma. 

3. PO OPERACI 

Teď mi je teprve mizerně. Už bych se chtěla postavit na nohy, nechci jen ležet. Mám 

strach, že to nepůjde jako dříve. Že budu muset pořád mít berle. Bolí mě i zdravá noha, 

řeknu Vám, je to trápení. Musím to kvůli nemocnému manželovi zvládnout. 
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Situování obav a strachu do jednotlivých etap vývoje onemocnění u pacientky č. 1                                           

Pacientka vyjadřovala v době vzniku úrazu strach z bolesti a obavy z následků 

zlomeniny. Ve fázi diagnostiky se objevil strach ze ztráty schopnosti se o sebe postarat. Dále 

pacientka hovořila o strachu z anestézie. Tento typ strachu byl ovlivněn zkušeností s výpadky 

paměti, po jedné z prodělaných operací. Jako nejvážnější a nejsilnější strach označila strach 

týkající se ztráty soběstačnosti ve fázi časné rehabilitace. Pacientka o sobě říká, že se snaží být 

trpělivá, ale není spokojená s vývojem onemocnění. Její obavy usměrňuje nejbližší rodina. 

 

 Obr. č. 4 
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Situování obav a strachu do jednotlivých etap vývoje onemocnění u pacientky č. 2   

Pacientka utrpěla úraz na rušné vozovce, měla intenzivní strach o svůj život. Byla velmi 

rozrušená. V průběhu prvního dne hospitalizace se vyskytly obavy z následků úrazu a strach z 

anestézie.  Po operaci se její strach zmírnil, u pacientky probíhala úspěšně rehabilitace. 

Pacientka uvedla, že má stále obavy z dalšího vývoje zotavování. Sdělila mi, že se bojí lékaře 

zeptat, že se neumí správně vyjádřit.         

 

Obr. č. 5 
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Situování obav a strachu do jednotlivých etap vývoje onemocnění u pacientky č. 3 

Tato pacientka byla velmi pesimistická. Ocitá se v nelehké situaci, nedávno jejímu 

manželovi diagnostikovali inoperabilní onkologické onemocnění. Když se jí stal úraz, měla 

strach z možné zlomeniny a následků. Před operací se bála především anestézie. Tuto část 

onemocnění považovala za velmi nepříjemnou, strach byl podle jejich slov velmi intenzivní. 

Pacientka by se chtěla co nejdříve vrátit do domácí ošetřování. Rodina již zajistila zapůjčení 

kompenzačních pomůcek do domácnosti. 

 

 

Obr. č. 6 
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Situování obav a strachu do jednotlivých etap vývoje onemocnění u pacientky č. 4 

Pacientka měla v anamnéze opakované pády, před úrazem se obtížněji pohybovala, ale 

byla soběstačná. Operace ani anestézie se neobávala. Největší strach se objevil až po operaci. 

Pacientka se obávala toho, zda bude schopna opět chodit a jestli se zvládne o sebe postarat. 

Rozhovor s touto pacientkou byl značně rozdílný. Na dotaz, zda za ní dochází rodina a kdo 

usměrňuje její obavy, odpověděla, že nepotřebuje nikoho vidět. 

 

Obr. č. 7 
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Situování obav a strachu do jednotlivých etap vývoje onemocnění u pacientky č. 5                                           

Pacientka si vzpomněla, že bezprostředně po pádu měla obavy, že nebude moci chodit. 

V době před operací se u ní objevil silný strach z anestézie. V minulosti měla výraznou 

pooperační nauzeu a zvracení. Operace se nebála. V období po operaci se opět vyskytly obavy, 

jak se bude pohybovat. U pacientky zdárně probíhá rehabilitace, obavy již nejsou tak intenzivní. 

Velkou oporou pacientky je rodina, zvláště snacha. 

 

Obr. č. 8 
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Situování obav a strachu do jednotlivých etap vývoje onemocnění u pacientky č. 6 

Tato pacientka byla velmi vstřícná, i přes sluchový handicap. V čase blízce po pádu 

měla starost, do jakého zdravotnického zařízení ji povezou a jak dlouho bude hospitalizována. 

Také měla strach z bolestivé manipulace. Před operací se pacientka obávala anestezie a 

možných perioperačních komplikací. Pacientka v období časné rehabilitace vyjadřovala značné 

obavy z budoucnosti. 

 

Obr. č. 9 
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Situování obav a strachu do jednotlivých etap vývoje onemocnění u pacientky č. 7 

Pacientka hovořila, že záhy po úraze, měla obavy o svoji soběstačnost. V období před 

operací vyvstaly obavy z anestezie. Též mi sdělila, že se před operací bála na cokoliv zeptat. 

Jako nejintenzivnější strach popisovala strach z budoucnosti a ze ztráty soběstačnosti. Velkou 

oporou je pro pacientu její dcera, každý den ji navštěvuje. 

 

Obr. č. 10 
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Situování obav a strachu do jednotlivých etap vývoje onemocnění u pacientky č. 8 

U pacientky se nejdříve vyskytly obavy z nutnosti dlouhé hospitalizace. Dále měla 

strach z anestezie a rovněž, aby necítila bolest při operaci. V období po operaci hovořila o 

obavách ze ztráty soběstačnosti. Tuto etapu popsala jako nejobtížnější. Dcera, u které pacientka 

bydlí, je v současné době po ortopedické operaci a nebude náročnou péči zvládat. Pacientka mi 

sdělila, že se od doby úrazu bojí tmy. 

 

 

Obr. č. 11 
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Situování obav a strachu do jednotlivých etap vývoje onemocnění u pacientky č. 9 

Tato pacientka měla strach z anestezie. Ve fázi po operaci se obávala toho, že zůstane 

zcela imobilní a připoutána na lůžku. Pacienta by se ráda vrátila zpět do domácího ošetřování, 

ale po absolvování léčby na oddělení rehabilitační, bude přeložena do blízkého domova 

důchodců. Se situací je srozuměna. Vyprávěla mi, že v domově důchodců již bydlí její bývalá 

spolupracovnice. Těší se, že za ní budou docházet vnoučata a pravnoučata, která žijí nedaleko. 

 

Obr. č. 12 
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Situování obav a strachu do jednotlivých etap vývoje onemocnění u pacientky č. 10 

Poslední pacientka ze souboru vyjadřovala zejména obavy o nemocného manžela. Brzy 

po pádu měla strach, jak se dostane do nemocnice a jaký bude následek úrazu. Rovněž měla 

strach z anestezie. Po operaci se objevil strach z budoucna, z toho, jak se bude pohybovat. 

Obtěžovala ji představa používání kompenzačních pomůcek.  

Obr. č. 13 
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Graf č. 1 Typy strachů ve fázi úrazu 
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Graf č. 2 Typy strachů ve fázi transportu do zdravotnického zařízení 
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Graf č. 3 Typy strachů ve fázi diagnostiky onemocnění 
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Graf č. 4 Typy strachů ve fázi příjmu do zdravotnického zařízení 
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Graf č. 5 Typy strachů ve fázi předoperačního vyšetření 
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Graf č. 6 Typy strachů ve fázi operace 
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Graf č. 7 Typy strachů ve fázi pooperační péče 
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Graf č. 8 Typy strachů ve fázi časné rehabilitace 
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3. 6 Diskuse 

Před zahájením našeho výzkumného šetření byl uskutečněn předvýzkum, který proběhl 

v lednu 2016. Pro předvýzkum jsem vybrala tři pacientky po operaci pro zlomeninu PF splňující 

daná kritéria. Předvýzkum však ukázal nutnost otázky modifikovat. V původním záměru byl 

součástí zkoumaného okruhu problémů také průběh edukace pacientek před operací. Pacientky 

shodně uvedly, že edukace před operací pro ně nebyla podstatná. Dostačující bylo podle jejich 

názoru prosté vysvětlení postupu léčby, kdy se operace stává podstatnou součástí terapie. Větší 

potřebu podrobných informací pacientky vyjádřily až v době po operaci. Upravili jsme proto 

výzkumné otázky a zaměřili jsme se na jednotlivé etapy vývoje onemocnění a na pojmenování 

typů strachů v dílčích částech vývoje onemocnění. Také nás zajímaly faktory ovlivňující strach 

u seniorek a možnosti jeho usměrnění.  

Výzkumné šetření trvalo delší časový úsek, než jsem předpokládala. Nebylo snadné 

najít vhodné respondentky, které by splňovaly daná kritéria. Vedení rozhovorů s pacientkami 

bylo mnohdy velmi složité, vzhledem k jejich zátěžové situaci, jakou bezesporu zlomenina PF 

je. Pacientky často odbočovaly od tématu, v odpovědích nebyl strach vždy přesně formulován, 

závěry bylo nutné vyvozovat z jejich dalšího vyjádření. Usilovali jsme o to, aby názory 

pacientek nebyly ovlivněné způsobem dotazování, aby vyjadřovaly své vlastní pocity a 

nesnažily se rozpoznat to, co chce tazatelka slyšet. Rozhovory s pacientkami byly prováděny 

retrospektivně s odstupem tří až pěti dnů od operace. 

Jedním z cílů našeho výzkumu bylo stanovit typy strachů provázející zlomeninu 

proximálního femuru u seniorek. Z jednotlivých rozhovorů jsme pojmenovali šest typů strachů, 

které se v průběhu onemocnění vyskytovaly nejčastěji. 

 strach ze ztráty soběstačnosti 

 strach z anestezie  

 strach z budoucnosti 

 strach z hospitalizace 

 strach z bolesti 

 strach o člena rodiny 
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Dále jsme se soustředili na přítomnost typů strachů u vybraných pacientek. Vytvořili 

jsme jednoduché schéma se situováním jednotlivých typů strachů, ke kterému jsme přiložili 

krátké komentáře. Toto předkládané zobrazení je obecný model, který se týká jen malé části 

pacientek. Je nutné dodat, že v prožívání tohoto onemocnění existují velké individuální rozdíly. 

Nelze jednoznačně odpovědět na otázku, proč tomu tak je. Podle Zacharové (2013) se jedná o 

vliv dědičných dispozic, osobnostních vlastností, vlivem životních a zejména společenských 

podmínek. Z rozhovorů je zřejmé, že strach ovlivňovaly také znalosti o léčbě zlomenin 

proximálního femuru. Pacientky, které měly určité povědomí o této problematice zlomenin  se 

intenzivněji bály.  

„ Co se mnou bude, když to bude zlomené. Hlavně, aby to nebyl zlomený krček, vím, že to není 

nic pěkného. A dříve ty krčky neoperovali.“ (pacientka č. 3) 

 Zaměřili jsme se též na situování typů strachů do jednotlivých etap onemocnění. 

Zajímali nás proměny strachu pacientek v čase a jejich četnost. 

 

Graf č. 9 Nejčastější typy strachů v etapě od doby úrazu po přijetí k hospitalizaci 

 

 

V době diagnostiky onemocnění a přijetí k hospitalizaci se odhalil strach ze ztráty 
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každodenních činností v oblasti sebepéče. U pacientek upoutaných na lůžko s nemožností 

pohybu se strach potencoval. 

„Potom se mi to rozleželo v hlavě. Jak budu chodit, jak se dostanu na nákup a pro oběd do 

jídelny?“ (pacientka č. 2) 

„Jak budu chodit na toaletu“ (pacientka č. 6)  

Graf č. 10 Nejčastější typy strachů v etapě od doby předoperační přípravy po časnou rehabilitaci 

 

 

V souvislosti s operací se pacientky nejvíce obávaly anestezie, což často slýcháme na 

operačním sále. Zde se ukazuje význam předoperační vizity a kontakt s anesteziologem, který 

jejich obavy rozptýlí. Tyto prožitky strachu negativně ovlivňovaly i minulé zkušenosti 

z anestezií.  

„Jenom té narkózy se vždycky bojím, už mě po ní bylo špatně.“ (pacientka č. 5) 

„Co mi dělalo starost, byla narkóza, v mém věku je to riziko.“ (pacientka č. 1) 

 

Maximum obav se objevilo ve fázi časné rehabilitace, kdy vyšlo najevo zklamání        z 

toho, že nedošlo k radikálnímu zlepšení mobility záhy po operaci.                                    V této 
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vzdálenější budoucnosti. Proto je nezbytné poskytnout pacientkám srozumitelné informace o 

další léčbě, dát prostor k dotazům, trpělivě naslouchat jejich obavám a případně podat 

vysvětlení.  

„Největší strach mám teď, jak to se mnou půjde dál.“ (pacientka č. 7) 

„Bojím se zeptat pana doktora, čekám, co mi řekne“ (pacientka č. 2) 

Zaznamenali jsme tyto proměny přítomnosti strachu v dílčích etapách onemocnění. 

 

Graf č. 11 Celkový výskyt strachů podle etap onemocnění 
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stavu jedince před onemocněním, jsou výsledkem jeho sebehodnocení. Podle Haškovcové 

(2012) každý jedinec potřebuje úctu a respekt, důstojný přístup v nemoci či bezmocnosti.  

 

Graf č. 12 Celková četnost jednotlivých typů strachů 

 

 

Psychická reaktivita pacientek byla rovněž ovlivněna sociální situací a zakotveností 

v blízké rodině, která jim vytvářela značnou oporu. Specifická situace se vyskytla u dvou 

pacientek, které měly vážně nemocného blízkého člena rodiny, což se negativně projevovalo 

na jejich psychickém stavu.  

Významným faktorem se jevila míra životního optimismu a schopnost adaptability, 

která zmírňovala jejich prožitky strachu. Pozitivním prvkem ovlivňující strach bylo i vědomí 

možného návratu ke koníčkům. 

„Žiju se synem, máme dobré vztahy, mají dva kluky a to je moje radost. Taky zahrada a 
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„I přes tohle trable se hodlám přenést a zůstat optimistkou.“(pacientka č. 1) 

  

 

Kvalitativní výzkum z Velké Británie Evaluating recovery following hip fracture 

popisoval zkušenosti pacientů se zotavováním po zlomenině kyčelního kloubu. Výsledky 

ukázaly, že nejdůležitějším podpůrným prvkem při rekonvalescenci bylo obnovení 

pohyblivosti, soběstačnosti ve vykonávání každodenní osobní péče a dobrá duševní pohoda. 

Podstatnou se stala perspektiva návratu do domácího prostředí, možnost věnovat se zálibám, 

práci na zahradě, nakupování apod. Případná ztráta nezávislého života a soběstačnosti by pro 

pacienty znamenala výrazné snížení kvality života. Pro pacientky z našeho výzkumného 

souboru byla ztráta soběstačnosti nejvýznamnější deficit. Vyjadřovaly strach ze ztráty 

soběstačnosti a to v různých etapách onemocnění opakovaně. 

Homzová2 (2013), ve své diplomové práci Předoperační hodnocení úzkosti a strachu, 

zjistila tyto nejčastější zdroje strachu: strach z bolesti po operaci, z anestezie a z pooperační 

nevolnosti a zvracení. Vzhledem k tomu, že náš výzkum byl prováděn retrospektivně, pacientky 

strach z bolesti v souvislosti s operací popisovaly ojediněle, vyskytoval se pouze     v jednom 

případě. Shoda byla nalezena v dalších příčinách strachu. Obavy z anestezie jsem shledala u 

devíti pacientek a strach z pooperační nevolnosti měly tři pacientky.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

2 Výzkum se týkal elektivních operačních výkonů. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat problematiku strachu v souvislosti s prodělanou 

zlomeninou PF u seniorek. V úvodu teoretické části je charakterizována problematika těchto 

zlomenin, jejich incidence, rizikové faktory vzniku a stručné dělení zlomenin PF. Pro 

přehlednost práce jsme vytvořili jednoduché schéma jednotlivých etap vývoje onemocnění, 

které v podkapitolách postupně popisujeme. Věnovali jsme se problematice vzniku pádů u 

seniorů, jejich příčinám a důsledkům. Pokračovali jsme otázkou získávání informovaného 

souhlasu a zvláštnostmi komunikace se seniory. Zmíněna jsou specifika předoperační přípravy, 

metody operační léčby, specifika pooperační péče a časné rehabilitace. 

V následující části práce jsme se zaobírali psychikou hospitalizovaného pacienta, jeho 

reakcí na nemoc a ztrátu soběstačnosti. Pomocí dosažitelné literatury jsme definovali pojem 

strach, fobie, emoce a jejich rozdílné podoby. Zmínili jsme historický pohled na strach, jeho 

dynamiku vzniku a projevy ve všech rovinách. Následovala část se stručným popisem měřících 

nástrojů k hodnocení strachu. Uvedli jsme nejčastěji frekventované dimenze strachu před 

operací. Charakterizovali jsme hlavní cíle psychologické péče o hospitalizované pacientky, 

různé techniky ke zvládání zátěžových situací. Představili jsme také výsledek zahraničního 

výzkumu týkající se problematiky zlomenin PF u seniorů.  

Výzkum proběhl kvalitativní formou polostandardizovaného rozhovoru u deseti 

pacientek hospitalizovaných na chirurgickém lůžkovém oddělení Oblastní nemocnice v Jičíně. 

Zkoumaný soubor tvořily ženy ve věkovém rozmezí od 75 – 85 let. Rozhovory probíhaly 

s odstupem tří až pěti dnů po operaci. Záměrem empirické části bylo zjistit, čeho se pacientky 

obávají v souvislosti s prodělanou zlomeninou PF.  

Stanovili jsme nejčastější typy strachů. V popisovaném průběhu léčby se vyskytoval 

strach ze ztráty soběstačnosti (31), z anestezie (9), z budoucnosti (9), z hospitalizace (5), 

z bolesti (4) a strach o člena rodiny (4). Vytvořili jsme vzorové schéma etap vývoje onemocnění 

se situováním obav u jednotlivých pacientek. Snažili jsme se zachytit proměny strachu během 

popisovaných fází léčby. V době úrazu měly pacientky strach z budoucnosti (4), ze ztráty 

soběstačnosti (4) a z bolesti (2). Při transportu do zdravotnického zařízení se objevil strach 

z nutnosti hospitalizace (3). V etapě diagnostiky jsme zjistili strach ze ztráty soběstačnosti (5), 

z hospitalizace (2) a z bolesti (1). Během přijetí k hospitalizaci měly pacientky strach ze ztráty 

soběstačnosti (4) a strach o člena rodiny (2). Ve spojitosti s operací se vyskytoval zejména 

strach z anestezie (9). V období po operaci vyjadřovaly pacientky strach ze ztráty soběstačnosti 
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(4). Z rozhovorů vyplývalo, že nejčetnější výskyt jednotlivých typů strachů se u pacientek 

objevil v etapě časné rehabilitace (15). Jako nejčastější se zde jevil strach ze ztráty soběstačnosti 

(10), dále také strach z budoucnosti (3) a strach o člena rodiny (2).  

Úspěšně provedený operační výkon je podstatnou součástí léčby, ale před pacienty 

zůstává náročná a dlouhá fáze rehabilitace, která klade vysoké nároky na jejich psychiku. 

V tomto období je důležité pacienty povzbudit v jejich snažení, pochválit i drobné pokroky. 

Zotavování je provázeno častými obavami, které nelze podceňovat. Zde vidím významnou 

úlohu kvalitní komunikace, dát nemocným prostor, aby o svém strachu otevřeně mluvili, 

poskytnout informace o další léčbě. Záměrem je vytvořit vztah umožňující dobrou spolupráci, 

stát se emoční podporou pacienta. 

Cílem našeho výzkumu bylo zjistit lidské reakce na toto onemocnění, porozumět tomu, 

co pacientky zažívají v této obtížné situaci, z čeho mají strach. Z výsledků lze identifikovat 

typy strachů a zformovat případné intervence ke zkvalitnění ošetřovatelské péče. Myslím si, že 

i když bude zdravotnická péče sebekvalitnější, strach zcela nezmizí. Ale bezpochyby vstřícný 

přístup, respektování důstojnosti a pozitivní přijímání seniorů jejich strach zmírní. 
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Bakalářská práce se zabývá výskytem strachu souvisejícím s prodělanou zlomeninou 

proximálního femuru u seniorek. V teoretické části jsou formulována fakta problematiky a 

incidence zlomenin proximálního femuru. Rovněž jsou objasněny možnosti léčby. 

Charakterizujeme pojem strach, jeho vývoj, dynamiku a projevy. Přibližujeme otázku vlivu 

hospitalizace a operace na psychiku pacientek. Uvedli jsme cíle psychologické péče                o 

hospitalizované pacienty.  

V empirické části je použit přístup kvalitativního výzkumu formou 

polostandardizovaného rozhovoru. Výzkum hledal odpověď na otázku výskytu typů strachů u 

pacientek se zlomeninu proximálního femuru. Zkoumaný soubor tvořilo 10 žen ve věkovém 

rozmezí od 75 do 85 let. Rozhovor se skládal ze tří souborů otázek, ve výsledcích výzkumu 

jsou uvedeny autentické odpovědi nemocných. 
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Title: Fear in connection with a proximal femur fracture, surgery, the follow-up care and other 

steps in life 

Supervisor: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.  
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Number of attachments: 2 
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This thesis deals with the occurrence of fears associated with suffered fracture of the proximal 

femur in older women. The theoretical part defines the issues and numerous facts of hip 

fractures. It also explains the various ways of reatment, the work tries to describe the concept 

of fear, it´s approaching progress, dynamics and manifestations. We are about to focus on 

influence of hospitalization and surgery on the psyche of the patients. We mentioned the goals 

of psychological care of hospitalized patients as well.  

In the empirical part we used the qualitative research the form of semi-standardized interviews. 

The researched answer of the question refers to various types of fear the inpatients had with hip 

fractures. The research sample consisted of 10 women with ages ranging from 75 to 85 years. 

The interview consisted of three sets of questions, the research results are presented in authentic 

answers of these patients. 
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Příloha č. 2. : Ukázka přepisu rozhovoru 

Pacientka č. 3, věk 76 let, dříve dělnice 

Datum rozhovoru: 13. února 2016 

Doba rozhovoru: 35 minut 

Vzpomínám si, jak to bylo, ale musím Vám to říct všechno. Moment, já se trochu 

rozvzpomenu. Víte, jsem měsíc po úrazu ruky a teď mám tohle. Kde začít. Já se teď potýkám 

s nízkým tlakem a to jsem měla vždycky vysoký. Manžel je vážně nemocný, už je teda 

z nemocnice doma, nemá to pěkné. A jak beru ty léky na nervy, tak po nich se motám. Jinak 

jsem byla fit, ruka už je dobrá, topila jsem v kamnech, nějak jsem se zamotala u kotle a pak už 

nevím nic. Kdy to bylo, asi v půl dvanácté. Připravovala jsem si maso z mrazáku, že večer 

přijedou děti. Když jsem se probrala, volala jsem na tátu, aby mi šel pomoc, on zrovna po obědě 

ležel, luštil křížovky. Měla jsem strach, říkala jsem si, hlavně aby to nebyl zlomený krček, co 

by se mnou pak bylo. Vím, že to není nic pěkného, něco o tom vím. V mládí jsem byla u 

Červeného kříže, chodila jsem pomáhat do nemocnice. To bylo špatné, když si lidi zlomili 

krček, byli na tom zle. Taky jsem se starala o nemocného souseda, on žil sám, chudák. Jak jsem 

viděla tu mojí nohu, byla tak divně otočená, říkala jsem si, že to bude asi zlomené. Táta zavolal 

dceři, ona zařídila záchranku. 

Měla jsem strach z narkózy, když mi řekli, že půjdu na operaci. Myslela jsem si, člověk 

už má věk. A dříve ty krčky neoperovali. Víte, abych se probudila, to myslím. Taky co se mnou 

bude dál, jak to bude potom, jak se o sebe postarám, že to bude asi můj konec. Chtěla jsem 

nějakou injekci na uklidnění, nebylo mi psychicky dobře. Pan doktor mi vysvětlil, že to bez 

operace nepůjde, abych mohla chodit. Trochu mě to uklidnilo. 

Co bude dál, toho se nejvíc bojím. Jak to zůstane se mnou, co bude s barákem, jestli tam 

budu moc být sama, jak se o sebe postarám. Nikdy jsem nemusela nikomu říkat o pomoc, řídila 

jsem auto, jezdila na kole, chodila k holiči a na pedikúru. A najednou je člověk úplně vyřízený, 

úplně nemožný. O všechno si musím říkat, sama nic nezvládnu. Víte, už se to pomalu lepší, za 

dva dny pojedu na rehabilitaci, říkal pan doktor. Ale chtěla bych domů odejít po svých. Musím 

se s toho co nejdříve dostat, abych byla s tátou, abychom se ještě užili, uvařit mu a starat se o 

něj. Mám o něj strach, je nemocný. To mi dělá špatnou náladu, taky se mi zhoršila cukrovka. 

Nepříjemné je to, že tady mám zácpu, jak musím ležet. Co se mnou teď bude. Já vím, nesmím 



90 

 

se tomu tolik poddávat, říkala dcera, ale každý to má jinak. Mám šikovné děti, to jsem moc 

ráda, o všechno se starají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


