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Úvod

Pro bakalářskou práci jsme zvolili téma Rehabilitační ošetřování

pacientů po cévní mozkové příhodě.

Pracuji v Nemocnici Říčany a.s., kde jsem před několika lety měla

možnost stát u zrodu nového lůžkového oddělení následné rehabilitační péče.
Na rehabilitační oddělení jsou přijímáni k léčbě pacienti nejen po úrazech

a ortopedických operacích, ale také s neurologickými onemocněními,
zejména s cévní mozkovou příhodou.

Sedm let jsem byla s pacienty po cévní mozkové příhodě

v každodenním úzkém kontaktu. Účastnila jsem se komplexní ošetřovatelské
péče, sledovala jsem jejich potřeby, vývoj soběstačnosti i znovunabytí
ztracených funkcí. Sledovala jsem možnost jejich návratu do běžného života,

spolupracovala jsem s rodinami a účastnila jsem se také zajištění
kompenzačních pomůcek a dlouhodobé následné péče.

Cévní mozková příhoda je onemocnění velice náročné pro pacienta,

jeho rodinu i pro společnost.

Protože téměř třetina pacientů zemře do

jednoho roku, třetinu pacientů cévní mozková příhoda trvale invalidizuje

a pouze třetina pacientů dosáhne nezávislosti na pomoci druhých. Po

prodělané cévní mozkové příhodě se zvyšuje i riziko dalšího iktu (Feigin,
2007).

Riziko vzniku cévní mozkové příhody se zvyšuje s věkem, naše

populace stárne, počet postižených může v budoucnosti stoupat. Proto je

třeba zvolit strategii, jak zabránit prvním i opakovaným iktům, zejména
potlačením rizikových faktorů, které je vyvolávají. Pacienta je třeba ošetřit co

nejrychleji na specializovaném pracovišti, iktové jednotce a po přeléčení
akutní fáze mu zajistit dlouhodobou následnou rehabilitaci (Feigin, 2007).

Bakalářská práce má část teoretickou a část praktickou. V první

kapitole teoretické části je popsána anatomie centrální nervové soustavy,

anatomie jednotlivých částí mozku a cévní zásobení mozku. V druhé kapitole
je popsána cévní mozková příhoda.
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Ve třetí kapitole, v praktické části, je uvedena kazuistika pacienta

s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Ve čtvrté kapitole je uvedena

kazuistika pacienta s hemoragickou cévní mozkovou příhodou. Obě
kazuistiky

obsahují

lékařskou

anamnézu

a

lékařské

diagnózy,

ošetřovatelskou anamnézu a ošetřovatelské problémy, je zde popsán
i průběh hospitalizace. Ošetřovatelská anamnéza je zpracována podle

ošetřovatelských modelů. Jedná se o model Virginie Henderson: Teorie
základní ošetřovatelské péče a o model Marjory Gordon: Model funkčních
vzorců zdraví.

V páté kapitole jsou popsány vybrané ošetřovatelské problémy. Šestá

kapitola je věnována dlouhodobé péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou.

Po závěrečné šesté kapitole následuje diskuze, závěr, seznam použité

literatury, seznam příloh a přílohy.
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Teoretická východiska
1. Anatomie nervové soustavy

Nervovou soustavu tvoří nervové buňky, neurony a podpůrné buňky

gliové, neuroglie. Z neuronů jsou v centrální nervové soustavě vytvořena

nervová jádra. Neurony mají jednak krátké výběžky, dendrity a také dlouhé
výběžky, neurity nebo-li axony, jejichž svazky tvoří nervová vlákna, nervy,
které vystupují z mozku a míchy. Nervová vlákna se podle směru vedení
vzruchu rozlišují na dostředivá, senzitivní a odstředivá, motorická. Převážně

z těl nervových buněk je tvořena šedá hmota mozková a míšní, bílou hmotu
tvoří převážně výběžky nervových buněk, axony a dendrity.

Nervovou soustavu dělíme na dvě části. První část tvoří centrální

nervová soustava, kam patří mozek a mícha hřbetní a druhou částí je

periferní nervová soustava, kterou tvoří tři skupiny nervů, nervy míšní,
hlavové a autonomní, sympatikus a parasympatikus (Fiala a kol., 2008).

1.1

Anatomie mozku

Mozek je na základě vývoje členěn na tři části. První částí je zadní

mozek, jehož oddíly tvoří prodloužená mícha, Varolův most a mozeček.

Zadní mozek obsahuje též IV. komoru mozkovou. Druhou částí je střední
mozek, který spojuje zadní a přední mozek. Prodloužená mícha, Varolův

most a střední mozek také společně vytvářejí mozkový kmen. K oddílům

třetí části, předního mozku, patří mezimozek a koncový mozek. Součástí
předního mozku jsou i postranní komory I. a II. a také III. komora mozková.
Komory obsahují mozkomíšní mok (Fiala a kol., 2008).

Prodloužená mícha začíná u výstupu 1. krčního nervu a končí pod

Varolovým mostem. Z prodloužené míchy vystupuje IX., X., XI. a XII. hlavový
nerv.
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Varolův most se nachází nad prodlouženou míchou a končí

zanořením do mozečku. Vystupuje z něj V., VI., VII. a VIII. hlavový nerv. Ve

střední rovině prodloužené míchy a Varolova mostu se rozkládá retikulární
formace, která se podílí na řízení bdění a spánku, na udržování svalového
napětí a polohy těla. V prodloužené míše a Varolově mostu jsou uložena

centra pro řízení životně důležitých funkcí, jimiž jsou dýchání, krevní oběh
a trávení.

Mozeček je složen ze dvou hemisfér a střední části, červu. Současně je

stropem IV. komory mozkové. Mozeček zpracovává informace audiovizuální

a z vestibulárního ústrojí. Řídí udržování vzpřímeného postoje těla,
koordinaci pohybů končetin, udržuje svalové napětí a rovnováhu.

Na středním mozku lze rozlišit tři oddíly: tektum, tegmentum

a tzv. stonky mozkové. Mezi tektem a tegmentem prochází mokovod, tzv.
Sylviův kanálek, který propojuje III. a IV. mozkovou komoru. Střední mozek

řídí hybnost na základě zrakových a sluchových podnětů a zároveň jím
probíhají senzitivní dráhy do mezimozku.

Na mezimozku lze rozlišit pět částí: thalamus, metathalamus,

epithalamus, hypotalamus a subthalamus. Mezi pravým a levým

thalamem se nachází štěrbinovitá III. mozková komora. Při poruše thalamu
dochází ke snížení citlivosti na opačné straně těla. K epithalamu náleží

šišinka, tedy žláza s vnitřní sekrecí. Hypothalamus tvoří spodinu III. komory
mozkové.

Spolu

s hypofýzou,

hypothalamohypofyzární

systém.

žlázou

s vnitřní

V jádrech

sekrecí,

hypotalamu

tvoří

dochází

k neurokrinii, tedy tvorbě kapének hormonů oxytocinu a antidiuretického
hormonu,

které

putují

po

axonech

do

zadního

laloku

hypofýzy,

neurohypofýzy. Hypothalamus je hlavní podkorové centrum autonomních

funkcí, řídí termoregulaci, hospodaření s vodou a metabolismus živin (Fiala
a kol., 2008).
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Mezimozek se také uplatňuje v emočním chování a v kognitivních

funkcích, kam patří například: myšlení, paměť, učení, pozornost, schopnost
vyjadřovat se a porozumět řeči a časoprostorová orientace (Rokyta, 2000).

Koncový mozek tvoří dvě polokoule, hemisféry, které jsou v hloubce

propojeny shlukem nervových vláken, tzv. kalózním tělesem. Hemisféry jsou
brázdami rozdělené na mozkové laloky, jejichž názvy odpovídají názvům
lebečních kostí. Mozkové laloky jsou rýhami rozbrázděny do řady závitů.

Čelní (frontální) lalok leží před centrální brázdou. Závit, který leží

před centrální brázdou, je centrem vůlí ovládaných pohybů celého těla, tzv.
motorickým centrem. Motorické centrum je tvořeno velkými pyramidovými

buňkami, od kterých začíná pyramidová dráha, hlavní motorická dráha, na
kterou navazují v buňkách předních rohů míšních motoneurony, které

inervují kosterní svaly. Pyramidová dráha se kříží, proto levé motorické
centrum mozku inervuje pravou polovinu těla a pravé motorické centrum
mozku inervuje levou polovinu těla. Dojde-li k poruše pyramidové dráhy,

dojde zároveň ke ztrátě volních pohybů poloviny těla. V čelním laloku před
motorickým centrem leží také motorická část centra řeči (Fiala a kol., 2008).

Temenní (parietální) lalok leží za centrální brázdou. Závit, ležící

těsně za centrální brázdou je centrem kožní citlivosti z celého těla, tzv.
senzitivním centrem. V temenním laloku se nachází i chuťové centrum.

Tylní (okcipitální) lalok leží za temenním lalokem, od něj je oddělen

hlubokou brázdou. Je v něm umístěno zrakové centrum.

Spánkový (temporální) lalok je od čelního a temenního laloku

oddělen postranní brázdou. Je v něm uloženo centrum sluchu a senzorická
část centra řeči.

V hloubce mezi čelním, temenním a spánkovým lalokem leží insula,

někdy též považovaná za samostatný lalok. Čichové centrum je umístěno na

vnitřní ploše hemisfér. V mozkové kůře se nacházejí ještě asociační oblasti,
ve kterých jsou sdružovány informace a fixovány do paměti, dále limbický
systém, který se uplatňuje v reprodukci člověka. Šedá hmota v koncovém
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mozku tvoří shluky, tedy bazální ganglia, která se podílí na řízení
automatických pohybů a na kognitivních funkcích (Fiala a kol., 2008).

1.2

Obaly centrální nervové soustavy

Centrální nervovou soustavu, mozek i míchu, chrání tři pleny.

K okostici (periostu), vazivové bláně pokrývající lebeční kosti, je téměř
přirostlá tvrdá plena, zevní silný vazivový obal, který vytváří řasy mezi
hemisférami a mezi koncovým mozkem a mozečkem. Měkké pleny jsou dvě,
zevní pavučnice a vnitřní cévnatá omozečnice.

Prostory mezi plenami jsou klinicky významné. Epidurální prostor je

prostor mezi okosticí a tvrdou plenou, subdurální prostor se nachází mezi

tvrdou plenou a pavučnicí. Subarachnoidální prostor mezi pavučnicí
a omozečnicí je vyplněn mozkomíšním mokem a mohou do něj krvácet
porušené mozkové tepny (Fiala a kol., 2008).

1.3

Dutiny centrální nervové soustavy

Dutiny centrální nervové soustavy tvoří čtyři vzájemně propojené

komory mozkové a míšní kanálek. Dvě postranní komory mají tvar podkovy
a leží v koncovém mozku a zasahují do čelního, temenního a spánkového

laloku. Mezikomorovými otvory jsou propojeny se třetí komorou, štěrbinou

v mezimozku, která je Sylviovým kanálkem ve středním mozku propojena se
čtvrtou komorou. Čtvrtá komora je uložena v zadním mozku, má tvar
čtyřbokého jehlanu a je shora kryta mozečkem.

V komorách se nacházejí cévnaté pleteně, které vytvářejí mozkomíšní

mok, který je svým složením podobný plazmě a vstřebává se do žilní krve.

Mok se z komor dostává otvory ve IV. komoře do subarachnoidálního

prostoru. Mozek je tedy mokem chráněn a nadnášen, takže svou váhou
neutlačuje mozkové nervy a struktury, které se nacházejí na jeho bázi. Pokud
11

mozkomíšní mok neodtéká dostatečně, rozšiřují se mozkové komory a vzniká
hydrocefalus (Fiala a kol., 2008).

1.4

Cévní zásobení mozku

Mozek je krví zásoben ze dvou tepenných okruhů. První okruh tvoří

dvě vnitřní krkavice, arteria carotis interna dextra a arteria carotis interna
sinistra a druhý okruh tvoří dvě páteřní tepny, arteria vertebralis dextra
a arteria vertebralis sinistra, které se pod Varolovým mostem spojují v jednu

tepnu bazilární, arteria basilaris. S bazilární tepnou se na spodině mozku
spojí i obě vnitřní krkavice a vytvoří tím tepenný Willisův okruh.

Willisův okruh vydává pro mozek tři mozkové tepny: tepna přední,

střední a zadní, arteria cerebri anterior, media a posterior, které dále

vydávají větve pro mozkovou kůru, hluboké struktury mozku a pleteně
v mozkových komorách.

Žilní krev je z mozku odváděna nitrolebními splavy, sinus durae

matris, do vnitřních krčních žil, vena jugularis interna dextra a vena jugularis

interna sinistra. Mozková tkáň je velmi citlivá na nedostatečný přívod krve
(Fiala a kol., 2008).
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2. Cévní mozková příhoda
2.1

Definice

Cévní mozková příhoda (dále jen CMP) je syndrom, který Světová

zdravotnická organizace definuje jako: „rychle se rozvíjející klinické příznaky

ložiskové mozkové dysfunkce, které trvají 24 hodin nebo déle, nebo vedou ke
smrti, pokud zároveň vyšetření klinické, laboratorní i zobrazovací neprokáže
jinou než cerebrovaskulární příčinu neurologické poruchy“. Do syndromu

zahrnujeme mozkový infarkt, intracerebrální a subarachnoidální krvácení.
Iktus je synonymum, které je pro syndrom CMP v praxi užíváno (Herzig,
2008), (Bruthans, 2010).

2.2

Fyziologie a patofyziologie mozku

Mozek dospělého člověka váží kolem 1,4 kg, což představuje asi 2%

tělesné váhy. Tepny do mozku přivádějí krev bohatou na kyslík a jediný
energetický substrát, glukózu, jiné látky přes hematoencefalickou bariéru

za normálního stavu procházet nemohou. Žíly odvádějí z mozku vyčerpanou
krev s odpadovými produkty metabolizmu, oxidační glykolýzy, kterými jsou

oxid uhličitý a kyselina mléčná, laktát a kyselina pyrohroznová (Feigin,
2007), (Herzig, 2008).

Mozek spotřebuje okolo 20% kyslíku a okolo 50% glukózy z veškeré

tepenné krve. Potřebuje nepřetržitou dodávku téměř jednoho litru krve za

minutu. Přerušení dodávky kyslíku i na 10s může způsobit nevratné
poškození, smrt neuronů části mozku. Pokles glykemie, hladiny cukru v krvi,

na 2,8-2,2 mmol/l způsobí závrať, slabost a pocení, pokles glykemie pod 1,7-

1,1 mmol/l způsobí poruchy zraku, parézy, křeče, a kvalitativní i kvantitativní
poruchy vědomí. Zda dojde k nevratnému postižení mozkové tkáně, závisí na
stupni a délce jejího nedostatečného prokrvení, hypoperfuzi. Willisův okruh,
13

který spojuje všechny přívodné mozkové tepny, může, jako kolaterální oběh,
ještě redistribuovat přitékající krev.

CMP je skupinou chorobných stavů, vznikajících v důsledku poruch

mozkové krevní cirkulace, hemodynamiky. Nervové buňky sice nemají

schopnost regenerace, ale přesto je mozek přizpůsobivý orgán, má

i v dospělosti schopnost přebírat ztracené funkce z poškozených částí. Tato

schopnost, tzv. plasticita mozku, může být proto důležitým mechanismem
zapojeným do uzdravení po iktu (Cesk Slov Neurol N 2014 77/110(3): 295301), (Feigin, 2007), (Herzig, 2008), (Rokyta, 2000).

2.3

Epidemiologie

Cévní mozková příhoda zaujímá jedno z předních míst mezi příčinami

smrti v České republice i ve vyspělých zemích světa. V České republice je

druhou nejčastější příčinou smrti z kardiovaskulárních příčin, zaujímá druhé
místo po ischemické chorobě srdeční (Bruthans, 2010).

Incidence ischemické CMP tvoří okolo 80% všech akutních cévních

mozkových příhod a podle klinického průběhu se dělí na mozkový infarkt
a tranzitorní ischemickou ataku (dále jen TIA), jejichž patogeneze je shodná.
Zbývajících

zhruba

20%

jsou

intracerebrální

hemoragie

(15%)

a subarachnoidální hemoragie (5%), kde část z nich je komplikací indikované
warfarinizace. V České republice je roční incidence, tedy počet nových
onemocnění k počtu obyvatel, prvních ischemických CMP 300/100 000

obyvatel a roční incidence TIA se odhaduje na 30-40/100 000 obyvatel (Cesk
Slov Neurol N 2008 71/104(3): 372-378).

Prevalence CMP (poměr počtu nemocných k počtu obyvatel) se

v posledních letech nesnižuje, i když se výrazně zlepšila primární prevence.

Příčinou neměnné prevalence je zřejmě přesnější diagnostika a stárnutí celé

populace. Četnější incidence CMP je u osob ve vyšším věku, ze ¾ se jedná

o osoby ve věku nad 65 let. Věková hranice osob postižených CMP se zároveň
snižuje, problematika CMP není již jen doménou geriatrie.
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Mortalita, tedy počet úmrtí na CMP v poměru k počtu obyvatel,

v České republice začala výrazněji klesat teprve od začátku 90. let minulého

století, což je v porovnání s vyspělými zeměmi světa zhruba o dvacet let
později.

Vzhledem k tomu, že recidivy CMP tvoří přibližně čtvrtinu

z celkového počtu CMP, je také velmi významná sekundární prevence.

V České republice v posledních letech došlo k výraznému pokroku

v diagnostice i v intenzivní léčbě CMP a zvýšil se i počet lůžek jednotek
intenzivní neurologické péče, lůžek iktových jednotek. Přesto je velká část
pacientů léčena konzervativně, řada pacientů je stále přijímána na standardní

interní oddělení, nikoli na jednotky intenzivní péče a zároveň počet lůžek
následné i dlouhodobé rehabilitace je nedostatečný (Bruthans, 2010).

2.4

Etiologie

Cévní mozkové příhody se rozdělují podle příčiny jejich vzniku:

2.4.1 Ischemické cévní mozkové příhody, mozkové infarkty
Tvoří největší skupinu CMP, okolo 80% ze všech iktů.

Vznikají

následkem kritického poklesu prokrvení, hypoperfuze, v mozkové tkáni.
Příčiny vzniku lze rozdělit na lokální, globální a jejich vzájemné kombinace.
Lokální příčiny ischemické CMP:

Angiopatie,onemocnění tepen, způsobené aterotrombosklerózou:

a) velkých přívodných mozkových tepen, vzniká tromboembolický
iktus,

b) malých tepen, odstupujícících z Willisova okruhu, kdy vznikají
lakunární ikty.

Embolizace, uzávěr mozkových tepen krevní sraženinou:

a) z oblouku aorty, karotických nebo vertebrálních tepen,

b) ze srdce, kdy vzniká kardioembolický iktus (Bauer, 2010).
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Onemocnění žil:

a) nehnisavé mozkové žilní trombózy,

b) zánětlivé tromboflebitidy, způsobené například: zánětem dutin

a středního ucha, nebo infekcí z pánevních žil, která se v šestinedělí
může dostat až do nitrolebního prostoru.

Vzácné příčiny - angiopatie, abnormality tepen a onemocnění krve:

a) cerebrální amyloidní angiopatie, ukládání amyloidu, produktu
metabolické degradace bílkovin, v mozkových tepnách,

b) parainfekční vaskulitidy, po prodělaných bakteriálních, virových či
plísňových infekcích,

c) systémový lupus erytematodes, autoimunitní onemocnění, postihující
kůži, cévy a mozek,

d) angiopatie geneticky podmíněné, například syndromy: CADASIL, kdy

vznikají podkorové infarkty a syndrom MELAS, mitochondriální
porucha, s epizodami neurologické dysfunkce,

e) Leidenská mutace, vrozená porucha krevní srážlivosti, kdy dochází ke
zvýšené tendenci ke vzniku krevních sraženin (Bauer, 2010).

Globální příčinou ischemické CMP je hypoxie, tedy pokles saturace

mozku kyslíkem, způsobená například: srdečním selháváním, obstrukcí

dýchacích cest, arteriální hypotenzí, těžkou anemií a dehydratací, kdy vzniká
hemodynamický iktus, který může v těžkých případech vést až k poruchám

vědomí a smrti mozku (Bauer, 2010), (Herzig, 2008), (Hutyra, 2011), (Seidl
a Obenberger, 2004).

Ischemické CMP lze také klasifikovat podle průběhu:

Tranzitorní ischemická ataka (TIA) je krátké průtokové selhání, bez

vývoje mozkového infarktu, které se spontánně upraví. Klinické příznaky

ložiskové mozkové dysfunkce odezní zpravidla do několika sekund nebo

minut, některé příznaky mohou však přetrvávat i několik hodin, odeznívají
ale nejpozději do 24 hodin. Každá TIA by měla být signálem k vyšetření,

protože je velkým rizikovým faktorem pro vznik iktu (Herzig, 2008), (Feigin,
2007), (Bauer, 2010), (Seidl a Obenberger, 2004).
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Reverzibilní ischemická mozková příhoda (RIND) je mozková

ischemie s klinickými příznaky, které odeznívají zpravidla do 14 dnů.

Dochází při ní již k drobnému mozkovému infarktu a je rovněž významným
varovným signálem hrozícího iktu (Bauer, 2010), (Seidl a Obenberger, 2004).

Dokončená mozková příhoda, při které dochází k mozkové ischemii,

rozvoji klinických příznaků mozkové dysfunkce a jejímž následkem je
rozsáhlejší mozkový infarkt a trvalé funkční postižení (Bauer, 2010).

2.4.2 Hemoragické cévní mozkové příhody

Druhou menší skupinu CMP, okolo 20%, tvoří CMP způsobené

krvácením do mozkové tkáně. Z přibližně 15% se jedná o intracerebrální
krvácení, které vzniká nejčastěji prasknutím aneurysmatu některé
z mozkových tepen (Bauer, 2010).

Okolo 5% z celkového počtu hemoragií tvoří subarachnoidální

krvácení (dále jen SAK) pod pavučnici do subarachnoidálního prostoru.
Příčinou SAK je nejčastěji prasknutí aneurysmatu tepen Willisova okruhu

a z něj vycházejících mozkových tepen. Vzácnější příčinou mohou být
krvácivé stavy a léčba antikoagulancii.

SAK se klasifikuje podle intenzity subjektivních příznaků, kam patří:

bolest hlavy, ztuhlost šíje, nauzea a zvracení.

Dále podle závažnosti objektivního neurologického nálezu, tedy

výskytu meningeálních a ložiskových příznaků, jako jsou: hemiparéza,
hemihypestezie, hemianopsie.

Dále podle stupně kvantitativní poruchy vědomí, tedy: somnolence,

sopor, kóma, způsobené rozvojem hydrocefalu, tedy zvýšeným množstvím
mozkomíšního moku v mozkových komorách a mozkového edému (Bauer,
2010), (Feigin, 2007), (Seidl a Obenberger, 2004).

Za CMP nelze považovat mozkový infarkt ani krvácení, jehož příčinou

byl úraz, infekce nebo malignita (Bruthans, 2010).
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2.5

Rizikové faktory

Rizikové faktory pro vznik CMP lze rozdělit na neovlivnitelné

a ovlivnitelné životosprávou nebo léčbou.

2.5.1 Neovlivnitelné rizikové faktory
Věk - riziko vzniku CMP vzrůstá od 45. roku, největší riziko je asi ve

věku 65-75 let, věková hranice pro onemocnění CMP se ale zároveň snižuje.

Genetika – rizikovým faktorem mohou být dědičné choroby,

zmiňované v kapitole 2.4.1., dále familiární výskyt některých onemocnění,
například hyperchosterolémie, cukrovky, ale i samotného CMP, nebo rodinné
působení na životní styl a sklon k abúzu alkoholu nebo ke kouření.

Geografické, klimatické a socioekonomické podmínky – rozdílný

výskyt CMP ve světě může souviset se stravovacími návyky, se složením
vody, půdy, s nízkou či vysokou teplotou vzduchu i atmosférickým tlakem,

svou roli hraje i ekonomická situace (Herzig, 2008), (Seidl a Obenberger,
2004), (Feigin, 2007), (Tomek a kol., 2012).

2.5.2 Ovlivnitelné rizikové faktory životosprávou nebo léčbou
Arteriální hypertenze – krevní tlak vyšší než 140/90 mmHg je

rizikovým faktorem ischemické i hemoragické CMP.
Onemocnění srdce -

k silným rizikovým faktorům CMP patří

arytmie, fibrilace síní, infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční,
chlopenní vady a kardiální dekompenzace (Herzig, 2008).

Ateroskleróza – silným rizikovým faktorem je ateroskleróza

přívodných mozkových cév, vnitřních karotid i intrakraniálních mozkových
tepen.

Diabetes mellitus – porucha metabolismu cukrů - glukózy

a inzulinová rezistence jsou rizikovým faktorem CMP, protože způsobují
změny v cévním systému.
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Dyslipidemie – při hodnocení rizika dyslipidemie, poruchy lipidového

metabolismu, jako rizikového faktoru pro vznik CMP je důležitá nejen hladina

celkového cholesterolu, ale i hladina jednotlivých frakcí lipoproteinů,
nízkodenzitního lipoproteinu (z angl.

LDL- low density lipoprotein) tzv.

špatného cholesterolu a vysokodenzitního lipoproteinu (z angl. HDL – high
density lipoprotein), tzv. dobrého cholesterolu. Rizikovým faktorem je
vzestup LDL cholesterolu i při normální hladině cholesterolu celkového.

Obezita – BMI (body mass index)= nad 25, zvyšuje riziko vzniku CMP

asi o 15%. Největším rizikem je trupová obezita, obvod v pase u mužů větší
než 102 cm a u žen větší než 88 cm (Herzig, 2008).

Dalšími faktory, které mohou být rizikem pro vznik iktu, jsou:

nezdravá strava, nedostatek tekutin, nedostatek pohybu, stres, alkohol,
kouření, drogy, spánková apnoe a chrápání, migrény, hormonální

antikoncepce, hormonální substituční terapie v menopauze, těhotenství,
šestinedělí, virová a bakteriální onemocnění, kardiochirurgické zákroky,

mozkové aneurysma, TIA, RIND a CMP v anamnéze (Herzig, 2008), (Seidl
a Obenberger, 2004), (Feigin, 2007), (Tomek a kol., 2012).

2.6

Symptomatologie
Cévní mozková příhoda vzniká náhle. Ischemická trombotická CMP

může vzniknout často i ve spánku, kdy fyziologicky klesá krevní tlak, nebo
také ve spánku po jídle. Ischemická embolická CMP může vzniknout jak

v klidu, tak i při aktivitě a spouštěcím mechanismem SAK může být tělesná

námaha, například při defekaci nebo koitu, také při rozčilení, nebo jen při
předklonu (Bauer, 2010).

Klinický obraz mozkového infarktu a intracerebrálního krvácení je

téměř identický. K příznakům ložiskové mozkové dysfunkce patří zejména:
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2.6.1 Poruchy hybnosti
Poruchou hybnosti je náhle vzniklé oslabení, paréza, nebo až úplná

ztráta svalové síly, tedy ochrnutí, plegie, na horní končetině, dolní končetině,
často i ve tváři. K částečnému ochrnutí poloviny těla, hemiparéze, nebo

k úplnému ochrnutí poloviny těla, hemiplegii, dochází na straně opačné, než
kde je lokalizováno postižení v mozkové tkáni.

Při iktu v povodí arteria cerebri media bývá postižení více vyjádřeno

na horní končetině zejména akrálně a bývá též postiženo i mimické svalstvo.

Objevuje se typický spastický vzorec CMP, tzv. Wernicke-Mannovo držení
těla, tedy abnormální postavení končetin, způsobené zvýšením svalového
napětí v antigravitačních svalech. Jde zejména o flekční kontrakturu v lokti
a ruce a o extenční kontrakturu na dolní končetině.

Při iktu v povodí arteria cerebri anterior bývá postižení více vyjádřeno

na dolní končetině. Při postižení obou hemisfér zároveň nebo při poškození

mozkového kmene může vzácněji vzniknout částečné nebo úplné ochrnutí tří
končetin, triparéza nebo triplegie, nebo také částečné nebo úplné ochrnutí
všech čtyř končetin, kvadruparéza nebo kvadruplegie (Herzig, 2008).

2.6.2 Poruchy citlivosti
Poruchou citlivosti je náhle vzniklé brnění, mravenčení, tzv.

parestezie, nebo snížená citlivost, hypestezie, nebo až úplné znecitlivění,

anestezie, horní končetiny, dolní končetiny často i tváře na polovině těla, opět
opačné, než kde je lokalizováno postižení v mozkové tkáni. Může také dojít
k poruše pouze povrchového čití, kdy hluboké čití může být zachováno
a naopak.

Stejně jako při poruše pohyblivosti je při iktu v povodí arteria cerebri

media porucha citlivosti více vyjádřena na horní končetině a mimickém

svalstvu a při iktu v povodí arteria cerebri anterior na dolní končetině. Při
iktu v povodí arterie vertebrobazilaris může dojít i k oslabení svalové síly na
jedné straně těla a ke snížené citlivosti na straně druhé (Herzig, 2008),
(Bauer, 2010).
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2.6.3 Poruchy vyšší nervové činnosti
Náhle vzniklá porucha řeči, afázie, vzniká nejčastěji při poškození

center řeči v mozkové kůře v dominantní mozkové hemisféře. Jde
o motorické centrum řeči (Brocovo), které se nachází v čelním laloku

a ovládá aktivní tvorbu řeči (expresi) a o senzorické centrum řeči
(Wernickovo), které se nachází ve spánkovém laloku a zajišťuje rozumění

řeči (recepci). Příčinou vzniku afázie může být také poškození například

thalamu a bazálních ganglií, kde prognóza návratu řečových funkcí bývá
příznivější. Jde o neschopnost tvořit řeč a/nebo jí rozumět, přičemž mluvidla,

ani jejich inervace, nejsou poškozena. Afatická řeč by neměla být zaměňována
s dysartrií, ale afatická řeč může být zároveň dysartrická.

Při motorické (expresivní) afázii bývá porušena mluva, rozumění je

zachováno. Při senzorické (receptivní) afázii bývá porušeno rozumění řeči,
produkce mluvy může být zachována, ale bývá nepřiléhavá, jde o tzv. slovní

salát. Amnestická afázie je porucha vybavování názvů a slov, často spolu

s poruchou čtení a psaní, kdy rozumění není porušeno. Při sémantické afázii
pacient komunikuje mluvou, řeči rozumí, ale má potíže s vyjádřením
i chápáním abstraktních pojmů. Smíšená afázie může být kombinací dvou

nebo více typů afázie, kde jeden typ obvykle převažuje. Totální (globální)
afázie bývá kombinací motorické a senzorické afázie. Pacient není schopen

mluvit, řeči nerozumí, mívá zároveň i poruchu čtení (alexii), poruchu psaní

(agrafii) a poruchu počítání (akalkulii). Někdy produkuje jen jednotlivá slova,
slabiky

nebo

a Mattle, 2001).

slovní

spojení

(Kejklíčková,

2011),

(Mumenthaler

Při iktu často dochází také k poruše prostorové orientace

a vnímání poloviny těla, k tzv. neglect syndromu, poruše schopnosti
vykonávat složitější pohyby, apraxii. Dochází k tomu při postižení
nedominantní hemisféry.

CMP může také způsobit změny chování, prefrontální syndrom

a demenci, organický psychosyndrom, psychickou labilitu, spastický pláč či
smích (Herzig, 2008), (Bauer, 2010).
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2.6.4 Poruchy zraku
Náhle vzniklá porucha zraku na jednom oku nebo na obou očích, nebo

výpadek zevní poloviny zorného pole, hemianopsie, na straně opačné, než
kde je lokalizováno postižení v mozkové tkáni.

Poruchy zraku vznikají

nejčastěji při iktu v týlním laloku, kde probíhá zrakový trakt (Herzig, 2008).
Poruchy zraku můžeme rozdělit podle lokality postižení:
a) Ischemie v karotickém povodí:

Ischemie a. cerebri anterior – a. ophtalmica může způsobit náhlé zamlžení

nebo ztrátu zraku na stejnostranném oku, které může mít i prchavý
chatarakter, pak se jedná o amaurosis fugax.

Ischemie a. cerebri media může způsobit výpadek poloviny zorného pole
na straně opačné, než kde je lokalizováno postižení v mozkové tkáni, pak jde
o kontralaterální homonymní hemianopsii.

b) Ischemie ve vertebrobazilárním povodí:

Ischemie a. cerebri posterior může způsobit výpadek poloviny zorného
pole,

tedy kontralaterální

homonymní

centrálním viděním (Bauer, 2010).

hemianopsii se

zachovaným

2.6.5 Mozečkové poruchy
Náhle vzniklá bolest hlavy (cefalea) v týlní oblasti, závratě, nevolnost

a zvracení, poruchy čití a koordinace pohybů končetin i trupu (Herzig, 2008).

2.6.6 Poruchy mozkového kmene
Hemiparézy a hemiplegie končetin na opačné straně, než je

lokalizováno postižení, poruchy hlavových nervů (V., VII., IX., X., XI. a XII.),
které z mozkového kmene vystupují, způsobují poruchy okohybné, poruchy
artikulace, dysartrii, poruchy polykání, dysfagii.

Dysartrie se projevuje ochrnutím svalstva hrtanu, hltanu, měkkého

patra, jazyka, tváře a žvýkacích svalů. Při dysartrii hlásky a slabiky zní

zkresleně, deformovaně, někdy arytmicky, mnohdy jsou nesrozumitelné, ale
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dysartrická řeč je formálně správná (Mumenthaler a Mattle, 2001),
(Kejklíčková, 2011).

Těžké postižení mozkového kmene způsobuje kvadruplegii, poruchu

dýchání, krevního oběhu, křeče a poruchy vědomí kvalitativní i kvantitativní

(Bauer, 2010), (Herzig, 2008), (Tomek a kol., 2012), (Feigin, 2007), (Seidl
a Obenberger, 2004).

2.7

Diagnostika

2.7.1 Diagnostika ischemické CMP
Klinické vyšetření je rychlé zhodnocení závažnosti neurologického

deficitu, jehož součástí je i orientační interní vyšetření, zhodnocení
vitálních a kardiovaskulárních funkcí pomocí EKG (elektrokardiografie),

pulzní oxymetrie a laboratorního vyšetření sedimentace, krevního obrazu,

glykemie, iontů, jaterních a ledvinových funkcí, zánětlivých parametrů,
krvácivosti, srážlivosti, Quick – INR a astrupu, při podezření na hypoxii.

Monitorování klinického stavu navazuje na klinické vyšetření, jedná

se o monitorování krevního tlaku, EKG, dechové frekvence, okysličení krve,

glykemie, centrálního žilního tlaku a neurologického nálezu pomocí škál
NIHSS a GCS (Herzig, 2008).

K diagnostickým metodám patří:

CT - počítačová tomografie mozku je základní snadno dostupná

diagnostická metoda pro diferenciální diagnostiku typu CMP.

CTA – CT angiografie po intravenózním podání kontrastní látky

poskytuje informace o rozsahu ischemie.
MRI

-

magnetická

rezonance

mozku

je

vyšetření

silným

magnetickým polem, které odhalí i malé ischemické ikty. Kontraindikací je
přítomnost kardiostimulátoru, srdečního defibrilátoru a implantátů.
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změny

MRA - magnetická rezonanční angiografie odliší akutní ischemické
od

chronických.

Kontraindikací

je

rovněž

přítomnost

kardiostimulátoru, srdečního defibrilátoru a implantátů (Herzig, 2008).

Sonografické vyšetření extrakraniálních a intrakraniálních tepen je

vyšetření zvukovými vlnami. Zobrazí stenózy, okluze vyšetřovaných cév.

Mozková angiografie je invazivní rentgenové vyšetření. Po podání

kontrastní látky přes katétr zavedený stehenní tepnou až do větví velkých
mozkových tepen se zobrazí zúžení tepen, aneurysmata a malformace
mozkových cév.

DSA – digitální subtrakční angiografie je invazivní metoda, kterou

lze nejpřesněji zobrazit cévní řečiště, v současnosti ji nahrazují méně
invazivní metody, jimiž jsou CTA a MRA (Bauer, 2010).

SPECT – jednofotonová emisní výpočetní tomografie a PET –

pozitronová emisní tomografie jsou radioizotopová vyšetření, která se
využívají k zobrazení mozkové perfuze. Do klinické praxe je jako první
v České republice zavedlo Oddělení nukleární medicíny Nemocnice na

Homolce (www.homolka.cz), (Herzig, 2008), (Tomek a kol., 2012), (Feigin,
2007), (Hutyra, 2011), (Bauer, 2010).

2.7.2 Diagnostika hemoragické CMP
K diagnostickým metodám, které zobrazí intracerebrální krvácení

a anomálie cévního řečiště patří: CT, CTA, MRI, DSA (Herzig, 2008), (Tomek
a kol., 2012), (Feigin, 2007), (Hutyra, 2011), (Bauer, 2010).

2.7.3 Diagnostika SAK
K diagnostickým

metodám,

které

zobrazí

čerstvou

krev

v subarachnoidálním prostoru, patří zejména CT vyšetření a angiografická
vyšetření DSA, MRA, CTA stanovují příčinu SAK.

Lumbální punkce se provádí, pokud je při podezření na SAK CT

vyšetření negativní. Jedná se o odběr vzorku mozkomíšního moku, který
musí být laboratorně zpracován do jedné hodiny po odběru. Typickým
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likvorovým nálezem při SAK je nález oxyhemoglobinu. Dále se v likvoru

nachází zvýšené množství bílkoviny a v cytologickém vyšetření tisíce až
statisíce erytrocytů (Herzig, 2008), (Tomek a kol., 2012), (Feigin, 2007),
(Hutyra, 2011), (Bauer, 2010).

2.7.4 Diferenciální diagnostika
Akutní iktus může imitovat epilepsie, hypoglykemie a expanzivní

procesy (Herzig, 2008), (Tomek a kol., 2012), (Feigin, 2007), (Hutyra, 2011),
(Bauer, 2010).

2.8

Terapie

Cílem léčby CMP je úprava klinického stavu pacienta a v rámci

sekundární prevence zabránit recidivě iktu.

2.8.1 Terapie ischemické CMP
Rekanalizační trombolytická terapie je rozpuštění krevní sraženiny

intravenózní trombolýzou (IVT) lidským rekombinantním tkáňovým

aktivátorem plazminogenu, ACTILYSE, v dávce 0,9mg na kg hmotnosti,

maximálně 90mg, kde 10% je zprvu podáno intravenózně jako bolus
a zbylých 90% je pak aplikováno infuzí trvající 60 minut. Indikací k podání
je mozkový infarkt do čtyř hodin od vzniku příznaků mozkové ischemie.

Trombolytická terapie má však zároveň větší množství kontraindikací.

Těmi jsou například: věk pod 18 a nad 80 let, příznaky ložiskové mozkové

dysfunkce trvající déle než čtyři hodiny, nebo pokud doba vzniku příznaků

není známa, menší neurologický deficit s NIHSS pod 4 a závažný deficit
s NIHSS nad 25, INR vyšší než 1,7, CMP v předchozích třech měsících, tumor,
aneurysma, arteriovenózní malformace a intracerebrální chirurgický výkon
v anamnéze,

nedávné

silné

krvácení

nebo

porod,

endokarditida,

pankreatitida, závažná jaterní onemocnění, vředová choroba a jícnové varixy.
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Krevní tlak je třeba před trombolýzou upravit na hodnoty nižší než
185/110mmHg. Trombolýza si vyžaduje hospitalizaci na iktové jednotce
nebo jednotce intenzivní péče, kde je pacient monitorován (Herzig, 2008).

Mechanická rekanalizace je radiointervenční výkon, který je možno

provést na sále intervenční radiologie a angiografie do šesti hodin od začátku

příznaků CMP a je účinnější, v 5-10% případů CMP, než trombolýza. Jedná se
o mechanické uvolnění tepny a zároveň odstranění krevní sraženiny pomocí
nitrocévně zavedeného mechanického extraktoru (např. Merci retrieval
system, Penumbra system,

Solitaire stent). V České republice je metoda

mechanické rekanalizace rutinně používána od roku 2006 v komplexních
cerebrovaskulárních centrech a některých iktových centrech (Cesk Slov
Neurol N 2015, 78/111(2): 205-208), (www.fnmotol.cz).
Antiagregační

terapie

je

perorální

podávání

kyseliny

acetylsalicylové, která zabraňuje shlukování trombocytů, v dávce 100-200mg

za den, případně v kombinaci s dipyridamolem nebo klopidogrelem, již od
druhého dne od rozvoje iktu, tedy v akutní fázi CMP. V antiagregační terapii
se pokračuje v rámci sekundární prevence, prevence recidivy iktu.

Perorální antikoagulační terapie je podávání antigoagulancií

v dávce podle cílových hodnot Quicku- INR, z důvodu prevence recidivy iktu
z kardioembolických příčin.

Chirurgická léčba je léčba stenózy karotid, například karotickou

endarterektomií, angioplastikou nebo stentováním karotid.

Komplexní léčba je zaměřena zejména na stabilizaci vitálních funkcí,

vnitřního prostředí a hemokoagulačních faktorů. Případně také na terapii
hypertenze, hyperlipidemie, arytmie a na léčbu komplikací CMP (Herzig,
2008).

Rehabilitační, logopedická léčba a psychoterapie musí být

zahájena co nejdříve po iktu, ještě na iktové jednotce (Herzig, 2008), (Tomek

a kol., 2012), (Feigin, 2007), (Hutyra, 2011), (Bauer, 2010), (Seidl
a Obenberger, 2004).
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2.8.2 Terapie hemoragické CMP
Komplexní intenzivní terapie intracerebrální hemoragie musí být

stejně jako terapie ischemické CMP zahájena co nejdříve, nejlépe na iktové
jednotce, anesteziologicko-resuscitačním oddělení, nebo neurochirurgii.

Léčba potlačení krvácení spočívá ve snížení krevního tlaku na

hodnoty středního arteriálního tlaku pod 130mmHg u hypertoniků

a 105mmHg u normotoniků. Tvorbu krevního koagula lze urychlit podáním
plazmatických koagulačních faktorů, mražené plazmy (Bauer, 2010).
Léčba

a

prevence

mozkového

edému

znamená

intrakraniálního tlaku zvýšenou polohou hlavy a osmoterapií.

snížení

Chirurgická léčba využívá zejména endovaskulární techniky, jimiž

jsou: angioplastiky, stentování a embolizace. Nejmodernější technikou je

Leksellův gama nůž (Herzig, 2008), (Tomek a kol., 2012), (Feigin, 2007),
(Hutyra, 2011), (Bauer, 2010), (Seidl a Obenberger, 2004).

2.8.3 Terapie SAK
Léčba SAK patří na specializovaná neurochirurgická pracoviště.

Představuje stejně jako u intracerebrálního krvácení komplexní intenzivní
léčbu, zejména však léčbu bolesti hlavy a léčbu nebo prevenci vasospazmů za
současného tlumení kašle a břišního lisu projímadly (Bauer, 2010).

Neurochirurgickým řešením aneurysmatu nebo cévní malformace je

clipping,

nasazení

nemagnetické

svorky

s

titanem,

nebo

coiling,

endovaskulární vyplnění aneurysmatu platinovými spirálkami. Akutní

operace SAK je možná pouze za stavu, kdy ještě nedošlo ke vzniku spasmů,

nebo až po jejich odeznění za absolutního klidu na lůžku. Dojde li při SAK
k rozvoji hydrocefalu je možným neurochirurgickým řešením zevní

komorová drenáž nebo zavedení ventrikuloperitoneálního zkratu (Herzig,
2008), (Bauer, 2010), (Seidl a Obenberger, 2004).
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2.9

Komplikace

Vývoj i prognóza cévní mozkové příhody závisí také na vzniklých

komplikacích, kterými jsou například:

Hemoragická transformace je prokrvácení, které může vzniknout

u mozkového infarktu po zprůchodnění uzavřené mozkové tepny
s poškozeným endotelem, nebo z přítoku krve kolaterálním řečištěm (Herzig,
2008).

Mozkový edém je zvýšený obsah vody v mozkové tkáni, který může

vzniknout nejen při hemoragickém iktu, ale i při iktu ischemickém, jako
důsledek narušení membránové iontové pumpy mozkových buněk. Edém se

projeví zvětšením objemu mozku, zúžením mozkových zářezů, oploštěním
mozkových závitů a deformací

mozkových komor. Dále zvýšením

nitrolebního tlaku, posunem střední čáry, nebo dokonce herniací, vtlačením

mozkové tkáně do únikových otvorů, kdy může dojít až k život ohrožujícímu
okcipitálnímu konusu, tlakovému kuželu, tedy vtlačení mozkové tkáně do
velkého otvoru tylní kosti (foramen occipitale magnum).

Epilepsie se může rozvinout již v akutní fázi ischemického iktu, jako

ložiskový záchvat, nebo sekundárně jako záchvat generalizovaný.

Komplikace kardiální – srdeční selhání, akutní infarkt myokardu,

srdeční arytmie, fibrilace síní.
Komplikace

respirační

jsou

nejčastěji

způsobeny

aspirací

a následnou bakteriální pneumonií, ke které dochází u pacientů s poruchou
vědomí a poruchou polykání, dysfagií.

Hyperglykemie může být při CMP vyvolána stresově i u nediabetiků.
Hyperpyrexie je častá komplikace v prvních dvou dnech po iktu.

Malnutrice hrozí zejména u pacientů v těžkém stavu s poruchou

vědomí a poruchou polykání, dysfagií. Nedostatek bílkovin negativně
ovlivňuje léčbu infekcí a komplikuje hojení ran a dekubitů.

Deprese se může u postižených CMP rozvinout v prvních šesti

měsících po iktu v souvislosti s adaptací na nemoc (Herzig, 2008).
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Spasticita je závažnou komplikací ischemické i hemoragické CMP,

méně často SAK. Je trvalým následkem po iktu a zdrojem dalších komplikací,

bolesti, dekubitů a kožních infekcí. Při spasticitě se končetiny automaticky

nastavují do spastických vzorců. Na horní končetině jde o spasticitu
flekčně-pronačního typu, s převahou ohýbačů a na dolní končetině jde

o spasticitu extenčního typu s převahou natahovačů, která brání při chůzi
ohnutí kolene. Křečovité stažení svalů lze zmírnit: antispastickým

polohováním, bázální stimulací, aktivním nebo pasivním protahovacím

cvičením, elektrostimulací (například přistrojem Rebox), medikamentózně
celkově baclofenem nebo lokálně botulotoxinem (Cesk, Slov Neurol N 2014
77/110(3): 295-301), (www.rebox.cz), (Feigin, 2007), (Friedlová, 2007),

(Krivošíková, 2011), (Klusoňová a Pitnerová, 2005), (Rehabilitace po CMP,
2004).

Může dojít ještě k dalším komplikacím, kterými jsou například:

dehydratace, uroinfekce, močová retence, hluboká žilní trombóza, plicní
embolie apod. (Herzig, 2008), (Slezáková, 2014).

2.10 Prevence

Cílem prevence CMP je v primární prevenci snížit riziko vzniku iktu

a v sekundární prevenci snížit riziko komplikací iktu a zároveň snížit riziko
jeho recidivy.

2.10.1

Primární prevence

Primární prevence je zaměřena na oblast ovlivnitelných rizikových

faktorů, zmiňovaných v kapitole 2.5.2. O jejich kompenzaci je nutné usilovat
kombinací úpravy životosprávy a vhodnou farmakoterapií.

V rámci úpravy životosprávy je doporučena strava s omezením soli

a živočišných tuků, kde větší podíl tvoří zelenina, ovoce a vláknina. Nesmí být
opomenut ani dostatek vhodných tekutin, alkohol lze konzumovat pouze
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v malém množství. Při obezitě je vhodná redukce hmotnosti a pravidelná
fyzická aktivita, nejlépe aerobní cvičení.

Jednoznačně je doporučen zákaz kouření, důrazně u žen, které

současně užívají hormonální antikoncepci a trpí migrénami. Je také vhodné
vyvarovat se většího stresu, relaxovat a myslet pozitivně.

Vzhledem k tomu, že jedním z možných rizikových faktorů pro vznik

CMP je i spánková apnoe a chrápání, je v tomto případě vhodné navštívit
spánkovou laboratoř, kde provedou testování a doporučí případnou léčbu
CPAP maskou (Feigin, 2007).

V rámci farmakoterapie je při výskytu vaskulárních rizikových

faktorů doporučena antiagregační terapie, tedy perorální podávání kyseliny
acetylsalicylové, nebo její kombinace s dipyridamolem, nebo podáváním
clopidogrelu (Herzig, 2008).
Antikoagulační

terapie

je

dlouhodobé

perorální

podávání

antikoagulancií za pravidelné kontroly Quick – INR, kde terapeutické rozmezí
je

v hodnotách 2,0-3,0.

Je

doporučena při

fibrilaci

síní

s rizikem

kardioembolizace v kombinaci s elektrickou kardioverzí, kterou je možné, ve
většině případů, fibrilaci upravit na normální pravidelný srdeční rytmus.

Pokud nemá elektrická kardioverze ani po několika pokusech žádaný efekt,
léčba fibrilace pak spočívá v podávání léků zpomalujících rychlou srdeční
akci.

Pokud se úpravou životosprávy nedaří dosáhnout krevního tlaku

nižšího než 140/90 mmHg, u diabetiků 135/80 mmHg, je doporučena

perorální antihypertenzní terapie. Většina pacientů s hypertenzí je léčena

kombinací dvou i více antihypertenziv. V léčbě je třeba pokračovat bez
přestávky za průběžných kontrol do konce života. Náhlé vysazení

antihypertenziv může způsobit prudké zvýšení krevního tlaku a tím
i způsobit CMP (Feigin, 2007), (Herzig, 2008).

Terapie diabetu mellitu je terapie perorálními antidiabetiky nebo

subkutánní aplikací inzulinu, pokud se úpravou životosprávy nedaří
dosáhnout kompenzace diabetu.
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Terapie dyslipidemie je perorální podávání hypolipidemik, statinů,

které zvyšují hladinu HDL cholesterolu.

Chirurgickou terapií v rámci primární prevence je například

karotická endarterektomie, indikovaná při stenóze 60-99%, nebo chirurgické
řešení neprasklého nitrolebního aneurysmatu (Herzig, 2008).

Primární prevencí se snažíme zabránit vzniku CMP nebo jeho vznik

alespoň oddálit. Snažíme se snížit vliv rizikových faktorů a zároveň zvýšit vliv
faktorů ochranných, tedy zvýšit odolnost organismu. Primární prevence je

založena výhradně na aktivitách samotného jedince, na jeho životním stylu,
na jeho chování, volbách a rozhodnutích. K tomu však potřebuje být dobře
informován, co zdraví škodí, co mu prospívá a rovněž co je podstatné a co je

podstatné méně. Zbytek už je otázka jeho vůle a vůle k preventivním
prohlídkám (Herzig, 2008), (Bauer, 2010), (Hutyra, 2011), (Feigin, 2007),
(Tomek a kol., 2012).

2.10.2

Sekundární prevence

Přibližně jednu čtvrtinu ze všech iktů ročně tvoří recidivy ischemické

CMP, které jsou často důsledkem selhání sekundární prevence, která
obdobně jako primární prevence spočívá ve snížení rizikových faktorů iktu
zejména správnou životosprávou v kombinaci s farmakoterapií a v některých

případech i s cévně-chirurgickou nebo neurochirurgickou léčbou. Sekundární
prevence je dlouhodobá, většinou celoživotní (Bruthans, 2010).

Z režimových opatření je po iktu jednoznačně doporučeno zanechat

kouření, a snížit spotřebu alkoholu. Váhu je třeba redukovat každodenním
pohybem a nízkokalorickou stravou s cílem BMI mezi 18,5-25 kg/m2.

Antiagregační terapie, zmiňovaná v kapitole 2.8.1. je zahájena již

v akutní fázi ischemického iktu, s výjimkou kardioembolizace, kde je tato
terapie obvykle nedostatečná (Herzig, 2008), (Bauer, 2010).

Antikoagulační terapie je léčbou s přísně stanovenými indikacemi,

kterými jsou například: fibrilace síní, stav po infarktu myokardu, chlopenní
vady a náhrady chlopní. Jedná se o podávání antikoagulancií, například
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Warfarinu, ale také nových bezpečnějších antikoagulancií, například

dabigatranu, inhibitoru trombinu, nebo xabanů, inhibitorů Xa plazmatického
faktoru (Bauer, 2010).

Antihypertenzní terapie, terapie diabetu mellitu a terapie

dyslipidemie jsou v sekundární prevenci opět kombinací režimových
opatření s farmakoterapií.

Chirurgická terapie se v sekundární prevenci využívá častěji než

v prevenci

primární.

Jde

o

karotickou

endarterektomii,

perkutánní

transluminární angioplastiku a vyztužení cévní stěny stentem (Bauer, 2010),
(Herzig, 2008), (Hutyra, 2011), (Feigin, 2007), (Tomek a kol., 2012).

2.11 Prognóza

Prognózu CMP lze určit podle úmrtnosti, doby přežití, počtu recidiv,

složitosti průběhu a velikosti postižení po prodělané CMP.

V dřívějších dobách byl mozkový iktus považován za onemocnění,

které může postihnout každého a neexistuje nic účinného, jak se snažit mu
předcházet (Feigin, 2007).

Dnes se zdá, že iktus lze v některých případech předvídat

a v některých případech mu lze dokonce i účinnou prevencí zabránit.

V posledních letech právě díky velkému pokroku v prevenci, ale také
v diagnostice, léčbě a rehabilitaci, úmrtnost na CMP klesá, doba přežití se
prodlužuje, průběh CMP je příznivější a postižení mírnější. Přibližně třetina

pacientů se téměř úplně uzdraví, a pokud by se všem postiženým dostalo
včasné účinné intenzivní akutní léčby a na ní následně navazující kvalitní

komplexní rehabilitace, mohl by podíl uzdravených být ještě větší (Bruthans,
2010), (Feigin, 2007).
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2.12 Organizace péče o pacienty s CMP

Úspěch péče o pacienty s CMP závisí především na rychlosti

rozpoznání neurologických příznaků CMP, na rychlosti přivolání Rychlé
záchranné

služby,

na

rychlém

transportu

do

specializovaného

zdravotnického zařízení a na správné diagnostice a terapii CMP. Všichni

pacienti s akutním iktem by měli být léčeni na iktové jednotce, nebo na
jednotce intenzivní péče interních oborů, kde péči poskytuje iktový tým
(Herzig, 2008).

Pokud nelze pacienta po iktu z neurologické kliniky propustit do

domácího ošetřování, je nutné mu zajistit následnou péči na některém

specializovaném rehabilitačním oddělení, nebo v rehabilitačním ústavu,
je-li třeba, pak v léčebně dlouhodobě nemocných (Papoušek, 2010).

Pacienti po CMP by měli být dispenzarizováni ve specializovaných

cerebrovaskulárních
specializovaných

poradnách

ambulancích

při

probíhají

iktových

kontroly

centrech.

klinického

V těchto

stavu,

laboratorní kontroly a kontrolní neurologická a sonografická vyšetření
a

v rámci

sekundární

prevence

kontroly

životosprávy

farmakoterapie a léčba komplikací CMP (Herzig, 2008).

a

úprava

Pacienti po iktu, kteří nejsou zcela soběstační a potřebují pomoc,

mohou v domácím prostředí využít služeb některé z agentur domácí péče,
jejímž prostřednictvím mohou pokračovat v rehabilitaci, nebo jim může

pomoc poskytnout pečovatelská služba. Významnou pomoc a podporu

může pacientovi po CMP poskytnout i některé občanské sdružení (Herzig,
2008), (Tomek a kol., 2012).
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Praktická část
3. Kazuistika pacienta s ischemickou CMP
3.1

Anamnéza při příjmu na rehabilitační oddělení

Osobní údaje:
Jméno: J. H.

Pohlaví: muž
Věk: 74 let

Stav: vdovec

Zaměstnání: důchodce

3.1.1 Lékařská anamnéza
OA: arteriální hypertenze a dyslipidemie na medikaci, organická emoční
labilita, rozvoj dementního syndromu, porucha paměti
RA: nezjištěna

AA: nemá alergii

FA: Godasal 100 (antiagregans), Lusopress (antihypertenzivum), Prenessa
4mg

(antihypertenzivum),

Tanakan

(Ginkgo

biloba),

(hypolipidemicum), Clexane 0,4ml (nízkomolekulární heparin)

Lescol

XL

PA: nezjištěna

SA: starobní důchodce, vdovec, žije s dcerou, má syna a přítelkyni
Abusus: nekuřák, abstinent
Dieta: racionální mletá

Vybavení pomůckami: nemá žádné kompenzační pomůcky
3.1.1.1

Nynější onemocnění

Pan J. H byl přijat na lůžkové oddělení následné rehabilitační péče

v Říčanech překladem z Neurologie Nemocnice Benešov po ischemické CMP
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v oblasti bazálních ganglií se středně těžkou pravostrannou hemiparézou
a expresivní fatickou poruchou.
3.1.1.2

Status praesens

Objektivní nález: hmotnost 90 kg, výška 174 cm, krevní tlak 140/80 mmHg,
tělesná teplota 36,6°C, 80 tepů za minutu

Vědomí, orientace: při vědomí, výzvě vyhoví, odpověď jednoslovná,
orientace pro afázii nelze posoudit, plačtivé grimasy v obličeji
Kůže: bez ikteru a cyanózy, hydratace hraniční

Hlava: obličej symetrický, poklep nebolestivý, zornice izokorické

Trup: souměrný, dýchání čisté, eupnoe, akce srdeční pravidelná, ozvy

ohraničené, břicho prohmatné, nebolestivé, peristaltika klidná, zevní genitál
klidný, permanentní močový katétr, zavedený 10. den, odvádí žlutou moč,
páteř poklepově nebolestivá

Končetiny: pravá horní končetina (dále jen PHK) lehce prosáklá, pravá dolní
končetina (dále jen PDK) bez otoku, zvládne ji zvednout nad podložku, rozsah
pohybu končetin pasivně bez omezení, levostranné končetiny aktivně hybné
Mobilita: ležící, sed s pomocí, nestabilní, spasticita nepřítomna
3.1.1.3

Informace z překladové zprávy

Pan J. H. byl na neurologii přivezen Rychlou záchrannou službou.

Podle výpovědi rodiny se už večer necítil dobře. Ráno vstal v sedm hodin

a ještě v devět hodin mluvil telefonem se synem. V devět hodin dvacet minut
ho dcera nalezla na toaletě, nemluvil, měl pokleslý pravý koutek a slabé
pravostranné končetiny. Na neurologii byl přivezen v deset hodin.

Pan J. H. byl v posledních měsících vyšetřován pro zhoršování paměti.

Na CT mozku byly v té době prokázány pouze poischemické změny staršího
data

v levém

tylním

a

pravém

čelním

mozkovém

laloku.

Závěr

neurologických a psychiatrických vyšetření byl: zpomalené psychomotorické
tempo, progredující porucha paměti, organická emoční labilita, rozvoj
dementního syndromu.
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Při příjmu na neurologii byl pan J. H. při vědomí, spolupracoval, výzvě

vyhověl, komunikoval jednoslovně. V obličeji měl na pravé tváři viditelnou
centrální obrnu lícního nervu. Levostranné končetiny byly aktivně hybné. Na

PHK byla středně těžká až těžká paréza a hypestézie, na PDK středně těžká
paréza, aktivně ji zvedal 15 cm nad podložku.

Pan J. H. byl na neurologii přivezen v terapeutickém okně, tedy do čtyř

hodin od vzniku symptomů CMP. Na statimovém CT mozku nebyly prokázány

čerstvé ložiskové změny ani krvácení, na CTA nebyla prokázána ani
hemodynamicky

významná

stenóza.

Splňoval

kritéria

pro

podání

intravenózní trombolýzy, podáno 81mg Actilyse. Aplikace IVT proběhla bez

komplikací, ale klinicky neměla větší efekt. Na CT mozku se s odstupem tří
dnů vykreslila ložiska čerstvé ischemie v oblasti bazálních ganglií v levé

mozkové hemisféře. Hospitalizace probíhala bez komplikací, rehabilitoval,
neurologický nález se zlepšoval. Do chronické terapie byla nasazena
antiagregace.

3.1.2 Příjmové lékařské diagnózy
Stav po ischemické CMP v oblasti bazálních ganglií řešené trombolýzou bez
efektu

Středně těžká pravostranná hemiparéza a expresivní fatická porucha
Hypertenzní nemoc na medikaci
Dyslipidémie na terapii

Organická emoční labilita – rozvoj dementního syndromu

3.1.3 Ošetřovatelská anamnéza
Ošetřovatelskou anamnézu jsem odebrala v den příjmu pana J. H.

Informace

pro

zpracování

ošetřovatelské

anamnézy

jsem

získala

z dokumentace a z rozhovoru s pacientem, i když byl ztížený pro fatickou

poruchu. Pan J. H. byl schopen jednoslovné odpovědi, nejčastěji ano/ne
a také pokyvoval hlavou. Informace jsem doplnila o informace z pozorování,
testování a z fyzikálního vyšetření. V průběhu hospitalizace jsem získávala
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další informace z rozhovoru s dcerou a přítelkyní pana J. H. a také od všech

členů ošetřovatelského týmu rehabilitačního oddělení. Ke zpracování
ošetřovatelské anamnézy jsem využila ošetřovatelské modely: Virginie

Henderson: Teorie základní ošetřovatelské péče a Marjory Gordon: Model
funkčních vzorců zdraví (Pavlíková, 2005).
Vědomí, komunikace, orientace

Pacient je při vědomí, kontakt s ním lze navázat, ale je ztížený pro

fatickou poruchu. Spolupracuje. Rozumí. Na výzvu, aby zvedl levou ruku,

ruku zvedl. Odpovídá jedním slovem, nejčastěji slovem ano. Orientaci
a kognitivní funkce z důvodu fatické poruchy a pravostranné hemiparézy
nelze spolehlivě ohodnotit ani otestovat. Pacient je orientován osobou,

vysloví své jméno. Pokyvuje hlavou, že ví, že je v nemocnici, kde bude cvičit,
ale nezná město, ve kterém se nachází. Neví jaký je den, měsíc ani rok.
Dýchání

Pacient neudává žádné potíže s dýcháním. Dýchá klidně, pravidelně,

není dušný ani nekašle.

Vnímání a udržování zdraví, rizika
Pacient

nemá

žádnou

alergii.

Dosud

se

léčil

s hypertenzí

a dyslipidemií. Před CMP byl vyšetřován na neurologii a psychiatrii pro
zhoršování paměti.

Výživa, metabolismus, stav kůže

Pacient váží 90 kg, měří 174 cm, BMI je tedy 29,7 kg/m2 – nadváha.

Nemá cukrovku, neudává žádná dietní omezení.

Dieta je ordinována

racionální mletá, má horní i dolní zubní protézu. Neudává žádné potíže
s polykáním. Na kůži není patrná cyanóza, ani ikterus. Nemá žádné porušení

celistvosti kůže, ani opruzeniny, kožní turgor je v normě. Postižená pravá
horní končetina je oteklá a nehybná. Podle stupnice dle Nortonové
Hodnocení rizika vzniku dekubitů vyšlo 25 bodů, tedy pacient má riziko
vzniku dekubitů.
Vylučování

Z důvodu inkontinence moči má pacient 10. den zavedený močový

katétr č. 16, který odvádí čistou, žlutou moč. Kontinence stolice je podle
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ošetřovatelské

překladové

zprávy

z neurologie

nespolehlivá,

stolice

pravidelná bez obtíží. Z důvodu občasné inkontinence stolice pacient používá
plenkové kalhotky.

Poloha, aktivita, cvičení, soběstačnost

Pacient je ležící, s pomocí se posadí, v sedu je nestabilní, padá

k postižené straně. S pomocí dvou osob je schopný se postavit a přesunout na
židli. S levostrannými končetinami sám aktivně hýbe. Udává, že levou rukou
se zvládne sám najíst lžící, umýt si obličej, vyčistit si zuby a učesat se.
Pravostranné končetiny jsou paretické, PDK zvedne mírně nad podložku.

Pacient je zcela nesoběstačný při pohybu, hygieně a vyprazdňování i při
oblékání. S pomocí je schopen se sám najíst a napít. V Testu základních
všedních činností

Barthelové vyšlo 15 bodů, je tedy vysoce závislý.

V Hodnocení rizika pádu dle Conleyové vyšlo 11 bodů, má střední riziko
pádu. Nemá s sebou žádné kompenzační pomůcky.
Spánek odpočinek

Pacient neudává žádné narušení spánku, léky na spaní nebere.

Smyslové vnímání, bolest

Pacient neudává žádnou bolest, nemá ordinována analgetika. Slyší

dobře. Nosí brýle na čtení, ale s sebou je nemá. Necítí pravou horní končetinu.
Psychický stav, zvládání stresu
Pacient je plačtivý.

Sociální situace, vztahy

Pacient je vdovec, má syna, žije s dcerou v rodinném domě,

s přítelkyní se navštěvují, chodí spolu na procházky a za kulturou.

3.1.4 Ošetřovatelské problémy
Aktuální ošetřovatelské problémy:

Zhoršená tělesná pohyblivost související s pravostrannou hemiparézou

Deficit sebepéče při příjmu potravy, při mytí a osobní hygieně, při oblékání

a úpravě zevnějšku a při vyprazdňování související se zhoršenou tělesnou
pohyblivostí a pravostrannou hemiparézou
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Zhoršená verbální komunikace v souvislosti s onemocněním CMP
projevující se afázií

Inkontinence moči a stolice
Potenciální ošetřovatelské problémy:

Riziko pádu související se zhoršenou tělesnou pohyblivostí a pravostrannou
hemiparézou

Riziko vzniku infekce v souvislosti se zavedeným permanentním močovým
katétrem

Riziko porušení kožní integrity a vzniku dekubitů v souvislosti se
zhoršenou

tělesnou

pohyblivostí,

s

pravostrannou hemiparézou

a s inkontinencí (Doenges a Moorhouse, 2001), (Slezáková, 2014).

3.2

Průběh hospitalizace

Pan J. H. byl na lůžkovém oddělení následné rehabilitační péče

v Říčanech hospitalizován deset týdnů. Po celou dobu jeho hospitalizace jsem
o něj pečovala a sledovala jsem vývoj jeho soběstačnosti.
Příjem:

Pro pana J. H. jsem na základě žádosti o přijetí a se souhlasem dcery

zvolila třílůžkový nadstandardní pokoj s televizí a s bezbariérovým sociálním

zařízením. Vybrala jsem pokoj, kde další dva pacienti spolu komunikovali.
Podle mých zkušeností je pro pacienta s afázií vhodná komunikace se

spolupacienty i občasné sledování televize. Rozšíří se tím množství podnětů
pro aktivizaci a tím dojde i ke zlepšení fatické poruchy.

Noční stolek jsem umístila k postižené straně pana J. H. a odebrala

jsem hrazdu z lůžka. Používání hrazdy může u hemiparetika vyvolat

spasticitu a způsobuje nevhodnou polohu v lůžku. Vysvětlila jsem panu J. H.,

jak může zdravou končetinou používat elektrické ovládání lůžka a jak si
v případě potřeby může přivolat pomoc ošetřovatelského personálu, tedy jak
se používá signalizační zařízení.
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Změřila jsem panu J. H. fyziologické funkce (krevní tlak, puls, tělesnou

teplotu), natočila jsem EKG a s pomocí fyzioterapeutky jsem pana J. H. zvážila
a změřila.

Podle vstupního kinesiologického vyšetření, které provedla

fyzioterapeutka, byl pan J. H. ležící, na lůžku částečně mobilní. S pomocí se
posadil, v sedu byl nestabilní. Postavil se s pomocí dvou osob do vysokého

chodítka, udělal krok na místě. Stoj byl také nestabilní, chůze schopen nebyl.

Přesun z lůžka na židli nebo do invalidního vozíku zvládl jen s větší pomocí
dvou osob. S fyzioterapeutkou jsme pana J. H. poučily o nebezpečí pádu.

V rámci hodnocení soběstačnosti jsem zjistila, že pan J. H. osobní

hygienu sám neprovede. Vysvětlila mu, že hned začne nacvičovat hygienu na

lůžku, aby si mohl zdravou rukou umýt obličej, vyčistit zuby a učesat se. Byl

inkontinentní močí i stolicí, používal plenkové kalhotky. Sám se neoblékl.
Pokyvoval hlavou, že se dokáže levou zdravou rukou najíst sám vsedě na
lůžku s jídelním stolkem, pokud bude mít jídlo nakrájené a namazané pečivo.
Dala jsem mu k levé ruce na postranici do držáku láhev s pitím.

V dokumentaci jsem nenašla informaci, že by pan J. H. měl zahájeno

detenční řízení.

Nebyl sice při příjmu pro pravostrannou hemiparézu

a fatickou poruchu schopen podepsat souhlas s hospitalizací, ale byl schopen
udělit verbální souhlas, který jsem za přítomnosti svědků a dcery sepsala.

Informovala jsem celý ošetřovatelský tým, tedy sestry, fyzioterapeuty,

ergoterapeutku a ošetřovatelky, že je nutno dbát na prevenci pádu u pana
J. H., na noc používat postranice. Dále, že je třeba dbát na prevenci vzniku

dekubitů, kontraktur, venostázy a lymfedému, to znamená provádět

antispastické polohování na lůžku po dvou hodinách přes den i v noci, ke
kterému používáme na oddělení speciální polohovací pomůcky, například:

polštáře, válce, úseče, nebo tzv. dlouhého modrého hada. Informovala jsem je
rovněž o vhodnosti posazovat pana J. H. k jídlu, buďto na lůžku s jídelním

stolkem, nebo s nohama na zemi s oporou chodidel, kde bude nutno zajistit
polohovacími pomůckami, např. opěrkou zad nebo velkým míčem, stabilní
sed. Nebo jej posazovat do invalidního vozíku s podloženou postiženou rukou
ke stolu na pokoji a přitom dbát na prevenci vzniku bolestivého ramene.
40

Shodli jsme se všichni v týmu, že nejen v nácviku mobility, ale i v péči

o hygienu a vyprazdňování se budeme snažit o postupné zvyšování

soběstačnosti pana J. H. a budeme také dohlížet na příjem potravy, tekutin
a léků, zároveň budeme sledovat bolest a kvalitu spánku a pokusíme se ve
spolupráci s rodinou pana J. H. aktivizovat, motivovat a psychicky
podporovat.

Provedla jsem odběry biologického materiálu, objednala jsem

logopedické vyšetření a do ošetřovatelské dokumentace jsem zaznamenala
ordinace lékaře: měření krevního tlaku 1x denně ráno, tělesné teploty 2x
denně, sledování příjmu a výdeje tekutin 24 hodin denně.
První týden hospitalizace:

Rehabilitační lékař pro fyzioterapeutku v rehabilitačním záznamu

naordinoval léčebnou tělesnou výchovu, to znamená: kondiční cvičení,
izometrické cvičení, cvičení na neurofyziologickém podkladě, mobilizace
a centrace kloubů, techniky měkkých tkání a facilitace oslabených svalů. Dále

nácvik stabilního sedu, stoje a nácvik chůze s oporou pomůcky - vysokého

chodítka. Současně nácvik sebeobsluhy a přesunu z lůžka na židli nebo
invalidní vozík. Vše fyzioterapeutka prováděla 2x denně. Sledovala jsem, zda

pan J. H. plní fyzioterapeutkou zadané úkoly a motivovala jsem ho

k soběstačnosti při všech denních činnostech. V době odpočinku jsme pana
J. H. antispasticky polohovali.

Pečovala jsem o zavedený močový katétr. Pan J. H. používal plenkové

kalhotky. Ranní hygienu prováděl na lůžku, zdravou rukou si myl obličej,
čistil zuby a česal se. Celkovou koupel ani oblékání sám nezvládal. Najedl se
zdravou rukou vsedě na lůžku. Sledovala jsem příjem tekutin, který byl
1500ml/24 hodin. Nabízela jsem mu proto tekutiny.
bolesti neměl, nebyl plačtivý, jen smutnější.

V noci klidně spal,

Druhý týden:

Pan J. H. se posadil téměř samostatně, v sedu byl stabilní, chodil ve

vysokém chodítku s pomocí dvou osob. K jídlu byl fyzioterapeuty vysazován

do invalidního vozíku ke stolu. Ranní hygienu prováděl u umyvadla na

sedačce. Cvičil horní i dolní končetiny na motomedu 2x denně se zátěží 3.
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Příjem tekutin se zvýšil na 2150ml, močový katétr odváděl, stále používal
i plenkové kalhotky.
Třetí týden.

Pokračoval v nácviku chůze ve vysokém chodítku a dále cvičil na

motomedu 2x denně již se zátěží 4. Močový katétr přestal odvádět, byl
zrušen. Pan J. H. močil spontánně do pleny.
Čtvrtý týden.

Pan J. H. trénoval chůzi v nízkém chodítku a cvičil na motomedu 2x

denně se zátěží 5. Spadl z invalidního vozíku, sepsala jsem protokol o pádu,

ošetřila jsem odřeninu na lokti, další zranění neměl. Přes den pan používal
močovou láhev, na noc pro jistotu ještě plenkové kalhotky.

Proběhlo logopedické vyšetření, kterému byla přítomna dcera

a přítelkyně pana J. H. Z vyšetření vyplynulo, že rozumění není porušeno,

spontánní řeč není zásadně porušena, jen je stručná 2-3 slova ve větě, hlas je

slabý. Výbavnost slov je pomalejší, čtení ho unavuje, zkracuje a vynechává
slova. Početní funkce jsou porušené. Psaní pro parézu nelze vyšetřit.
Závěr: ustupující afázie expresivního charakteru.
Pátý týden.

Pan J. H. nacvičoval chůzi s jednou francouzskou holí a dále cvičil na

motomedu 2x denně. Přes den chodil s doprovodem na toaletu, v noci měl
močovou láhev u lůžka, byl bez pleny. Ranní hygienu prováděl u umyvadla,

jedl na židli u stolu. S přítelkyní, podle instrukcí ergoterapeutky, trénoval
oblékání a jemnou motoriku. Byl motivovaný, veselý.
Šestý a sedmý týden.

Pan J. H. již chodil samostatně a jistě s jednou francouzskou holí. Cvičil

stále na motomedu 2x denně se zátěží 7. Přes den chodil sám na toaletu,
v noci používal močovou láhev, byl již plně kontinentní. S malou pomocí se
oblékl, najedl se již zcela bez pomoci, hygienu prováděl pod dozorem

v koupelně. Fatická porucha se zlepšila, navazoval hovor. S přítelkyní stále
trénoval jemnou motoriku, skládal puzzle a pokoušel se s ergoterapeutkou
o nácvik písma a podpisu.
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Osmý týden.

Pan J. H. cvičil na motomedu 2x denně se zátěží 8. Byl již schopen

podpisu, což jsem raději oznámila příslušnému soudu, který zastavil, přece
jen zahájené detenční řízení. Přišel dopis do vlastních rukou adresovaný
panu J. H., kde se pravilo, že opatrovníkovi byla přiznána odměna. V tomto
spatřuji jistý etický problém, neboť pan J. H. celou věc nechápal.
Devátý týden.

Probíhal nácvik chůze na cvičných schodech a v terénu na zahradě.

Lékař podal Návrh na léčebně rehabilitační péči, kterou jsem odeslala do

zdravotní pojišťovny. V návrhu byla uvedena nutnost další ústavní
rehabilitace

v některém

z rehabilitačních

ústavů,

například

v Rehabilitačním ústavu Kladruby nebo v Chotěboři. Ze zdravotní pojišťovny

však přišla odpověď, že je nutno žádost doplnit o kompletní propouštěcí
zprávu, nejlépe ať podá žádost znovu praktický lékař po propuštění domů.

Postup zdravotní pojišťovny, podle mého názoru, neumožnil panu J. H.

následnou ústavní rehabilitaci rovnou překladem z lůžka na lůžko a mohl
čekat doma na nástup do rehabilitačního ústavu až měsíce, neboť v těchto
ústavech jsou dlouhé čekací doby.
Desátý týden.

Fyzioterapeutka ve výstupním kinesiologickém vyšetření uvedla:

mobilita na lůžku samostatně, sed samostatně stabilní. Chůze s oporou jedné

francouzské hole, krátce schopen i chůze bez opory. Jemná motorika

zlepšena, afázie velmi zlepšena. V Testu základních všedních činností
Barthelové vyšlo 95 bodů. Pan J. H. byl lehce závislý.
Hodnocení péče:

Po celou dobu hospitalizace byly fyziologické funkce pana J. H.

v normě. Hodnoty krevního tlaku se pohybovaly od 125/75 mmHg do

145/85 mmHg. Chronická medikace se téměř neměnila, jen nízkomolekulární

heparin byl vysazen šestý týden. Pan J. H. neměl bolesti, spal klidně a byl bez
teplot.
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Velkou psychickou podporou mu byla pečující přítelkyně, která ho

stále motivovala a velmi aktivně se účastnila nácviku soběstačnosti, jemné
motoriky i řeči.

Pan J. H. byl propuštěn po deseti týdnech hospitalizace do domácího

ošetřování ve výrazně zlepšeném zdravotním stavu. Začal chodit, dobře

komunikoval, zlepšila se i řeč, hovořil ve větách. Ustoupila hemiparéza,

zlepšila se hybnost pravé ruky, byl schopen se podepsat. Byl samostatný
v základní sebeobsluze.

V propouštěcí lékařské zprávě byla panu J. H. doporučena kontrola

u praktického lékaře do tří dnů, kontrola u neurologa a další ústavní
rehabilitace. Odešel z oddělení s dcerou, vybaven lékařskou zprávou, léky na
tři dny, vyúčtováním a poukazem na francouzkou hůl.

Plakal. Nebyl smutný, ale prý se mu bude po nás stýskat.
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4. Kazuistika pacienta s hemoragickou CMP
4.1

Anamnéza při příjmu na rehabilitační oddělení

Osobní údaje:
Jméno: S. K.

Pohlaví: muž
Věk: 55 let

Stav: rozvedený

Zaměstnání: dělník

4.1.1 Lékařská anamnéza
OA: intracerebrální hematom v oblasti bazálních ganglií vlevo s okolním
edémem a přetlakem středočárových struktur doprava, arteriální hypertenze

na medikaci, stav po pádu v ebrietě s impresivní frakturou kalvy vlevo
a s drobnou intraparenchymální hemoragií
RA: syn zdráv

AA: včelí a vosí bodnutí
FA:

Amlodipin

10mg

(antihypertenzivum),

Ramipril

10mg

(antihypertenzivum, Helicid 20mg (inhibitor protonové pumpy), Zinnat
500mg (antibiotikum), Clexane 0,4ml (nízkomolekulární heparin)
PA: dělník

SA: rozvedený, žije sám, má syna a bratra

Abusus: alkohol příležitostně, nikotinismus
Dieta: racionální

Vybavení pomůckami: nemá žádné kompenzační pomůcky
4.1.1.1

Nynější onemocnění

Pan S. K. byl na lůžkové oddělení následné rehabilitační péče v Říčanech

přijat překladem z Neurologie Nemocnice Mladá Boleslav po intracerebrální
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hemoragii v oblasti bazálních ganglií vlevo s okolním edémem a přetlakem
středočárových struktur doprava při neléčené arteriální hypertenzi, s těžkou
pravostrannou hemiparézou a plegií na pravé horní končetině, s centrální
obrnou lícního nervu vpravo a s globální afázií s dominující expresivní
složkou. V léčbě infekce močových cest.
4.1.1.2

Status présens

Objektivní nález: hmotnost 75 kg, výška 180 cm, krevní tlak 120/70 mmHg,
tělesná teplota 36,7°C, 68 tepů za minutu

Vědomí: při vědomí, spolupracuje, vyhoví jednoduchým úkolům, globální
afázie

Kůže: hydratace v normě, bez ikteru a cyanózy

Hlava: poklepově nebolestivá, chudší mimika pravé poloviny obličeje

Trup: souměrný, dýchání čisté, eupnoe, akce srdeční pravidelná, ozvy
ohraničené, břicho měkké, nebolestivé, peristaltika klidná, zevní genitál

klidný, močový katétr, zavedený 7. den, odvádí čistou moč, páteř poklepově
nebolestivá

Končetiny: levostranné končetiny bez otoku, hybnost zachována, PHK plegie,
hypotrofie svalstva a otok akra, PDK těžká paréza a hypotrofie svalstva

Mobilita: s pomocí se posadí na lůžku, spasticita flekční na PHK a extenční na
PDK

4.1.1.3

Informace z překladové zprávy

Pan S. K. byl na Neurologii Nemocnice Mladá Boleslav přijat

překladem z iktové jednotky Krajské nemocnice Liberec. Na iktovou jednotku
byl přijat pro náhle vzniklou fatickou poruchu a pravostrannou hemiparézu.

Z CT mozku na iktové jednotce mu byl diagnostikován intracerebrální

hematom velikosti 4x3cm vlevo v oblasti bazálních ganglií s okolním edémem
a přetlakem středočárových struktur doprava o 5mm. Po konzultaci

s Neurochirurgií Krajské nemocnice Liberec byla zvolena konzervativní
terapie s observací a možnou chirurgickou intervencí.
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Za hospitalizace na iktové jednotce u pana S. K. postupně odezníval

delirantní stav a stavy zmatenosti z odnětí alkoholu a podle kontrolního CT
mozku došlo nejprve k mírné progresi nálezu a k zakrvácení do levé
postranní komory.

Za hospitalizace na neurologii podle kontrolních CT vyšetření mozku

s odstupem deseti dnů došlo k další progresi nálezu, inracerebrální hematom
se zvětšil až na 7x6cm i posun se zvětšil na 12mm, ale došlo zároveň

i k regresi zakrvácení do postranní komory. Poté se hematom začal

odbarvovat a krev v komorovém systému již nebyla přítomna. Došlo také

k rozvoji infekce močových cest, byla provedena kultivace moči a nasazena
antibiotika podle citlivosti.

Za hospitalizace na neurologii pan S. K. rehabilitoval na lůžku. Pravá

horní končetina byla plegická, zcela bez aktivní hybnosti, ale u pravé dolní

končetiny došlo k pokroku, naznačení zatnutí kvadricepsu a naznačení
posunu po podložce. Snažil se spolupracovat, snažil se odpovídat, zlepšovala
se i smíšená fatická porucha.

V medikaci byla nově nastavena antihypertenzní a antikoagulační

terapie a vzhledem k infekci močových cest i terapie antibiotická.

4.1.2 Lékařské diagnózy
Stav po intraparenchymové hemoragii v oblasti bazálních ganglií vlevo při
neléčené arteriální hypertenzi

Těžká pravostranná hemiparéza, plegie na pravé horní končetině,

centrální paréza lícního nervu, globální afázie s dominující expresivní
složkou

Arteriální hypertenze III. stupně
Hepatopatie při abúzu alkoholu

4.1.3 Ošetřovatelská anamnéza
Ošetřovatelskou anamnézu jsem odebrala v den příjmu pana S. K.

Informace

pro

zpracování

ošetřovatelské
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anamnézy

jsem

získala

z překladové zprávy a z rozhovoru s pacientem, i když byl ztížený pro
globální afázii. Pan S. K. byl schopen odpovědi ano/ne pouze pokyvováním

hlavou. Informace jsem doplnila o informace z pozorování, testování
a z fyzikálního vyšetření. V průběhu hospitalizace jsem získávala další
informace z rozhovoru se synem a bratrem pana S. K. a také od všech členů
ošetřovatelského týmu rehabilitačního oddělení. Ke zpracování jsem využila
ošetřovatelské

modely:

Virginie

Henderson:

Teorie

základní

ošetřovatelské péče a Marjory Gordon: Model funkčních vzorců zdraví
(Pavlíková, 2005).

Vědomí, komunikace, orientace

Pacient je při vědomí, kontakt s ním lze dobře navázat. Spolupracuje.

Rozumí. Na výzvu, aby zavřel oči, je zavřel. Snaží se odpovídat, ale řeč je
nesrozumitelná. Nedokáže říci své jméno. Orientaci a kognitivní funkce

z důvodu fatické poruchy a pravostranné hemiparézy nelze spolehlivě

ohodnotit ani otestovat. Pokyvuje hlavou, že bude v nemocnici cvičit. Na
otázky, zda ví kde je a kolikátého je, neumí odpovědět, jen pokyvuje hlavou
ano i ne.

Dýchání

Pacient neudává žádné potíže s dýcháním. Dýchá klidně, pravidelně,

není dušný, nekašle.

Vnímání a udržování zdraví

Pacient má alergii na vosí a včelí bodnutí, lékovou alergii neudává. Má

arteriální hypertenzi III. stupně, se kterou se před hemoragickou CMP neléčil.
Příležitostně nadužíval alkohol a byl silný kuřák. V anamnéze má úraz hlavy.
Výživa, metabolismus, stav kůže

Pacient váží 75 kg, měří 180 cm, BMI je tedy 23,2 kg/m2 – normální

váha. Dieta je ordinována racionální, neudává žádná dietní omezení, není
diabetik. Neudává žádné potíže s polykáním. Chrup má svůj. Na kůži není
patrná cyanóza, ani ikterus. Nemá žádné porušení celistvosti kůže, kožní

turgor je v normě. Na postižených pravostranných končetinách je patrná
hypotrofie svalstva ve srovnání se zdravými levostrannými končetinami.
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PHK je zcela nehybná, akrum silně oteklé. Podle stupnice Nortonové vyšlo 27
bodů, tedy má riziko vzniku dekubitů.
Vylučování

Z důvodu inkontinence moči má pacient 7. den zavedený močový katétr

č. 16., který odvádí čistou žlutou moč. Z ošetřovatelské překladové zprávy
vyplývá, že stolice je pravidelná bez obtíží.
Poloha aktivita, cvičení, soběstačnost

Pacient je ležící, s menší pomocí se posadí, v sedu je nestabilní.

S pomocí dvou osob je schopen se postavit a přesunout na židli, na toaletní
křeslo nebo do invalidního vozíku. S levostrannými končetinami sám aktivně

hýbe. Levou rukou se sám nají, napije, umyje, vyčistí si zuby, učeše se,
zvládne se i s pomocí obléci. Pravostranné končetiny jsou paretické, PHK je

plegická, ruka oteklá. Pacient je nesoběstačný při pohybu. Při jídle a pití,
hygieně, vyprazdňování a oblékání je částečně soběstačný, potřebuje

dopomoc. V Testu základních všedních činností Barthelové vyšlo 25 bodů

je vysoce závislý. V Hodnocení rizika pádu dle Conleyové vyšlo 5 bodů, tedy
střední riziko pádu. Nemá s sebou žádné kompenzační pomůcky.
Spánek, odpočinek

Pacient neudává žádné narušení spánku, léky na spaní nebere.

Smyslové vnímání, bolest

Pacient neudává žádnou bolest, nemá ordinována analgetika. Slyší a vidí

dobře. Brýle nemá. Necítí pravou horní končetinu.
Psychický stav, zvládání stresu

Pacient je klidný, spíš veselý.

Sociální situace, vztahy

Pacient je rozvedený, žije sám v bytě, má syna a bratra. Je zaměstnán

jako dělník, je v pracovní neschopnosti.

4.1.4 Ošetřovatelské problémy
Aktuální ošetřovatelské problémy:

Zhoršená tělesná pohyblivost související s pravostrannou hemiparézou
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Deficit sebepéče při příjmu potravy, při mytí a osobní hygieně, při oblékání

a úpravě zevnějšku a při vyprazdňování související se zhoršenou
pohyblivostí a pravostrannou hemiparézou
Zhoršená

verbální

projevující se afázií

komunikace

v souvislosti

s onemocněním

CMP

Inkontinence moči
Potenciální ošetřovatelské problémy:

Riziko pádu související se zhoršenou pohyblivostí a pravostrannou
hemiparézou

Riziko vzniku infekce v souvislosti se zavedeným permanentním močovým
katétrem

Riziko porušení kožní integrity a vznik dekubitů v souvislost se

zhoršenou

tělesnou

pohyblivostí,

s pravostrannou

a inkontinencí (Doenges a Moorhouse, 2001), (Slezáková, 2014).

4.2

hemiparézou

Průběh hospitalizace

Pan S. K. byl na lůžkovém oddělení následné rehabilitační péče

v Říčanech hospitalizován celkem čtyřikrát, rehabilitoval zde dohromady

dvacetčtyři týdnů. Během všech čtyř hospitalizací jsem o něj pečovala,
sledovala jsem jeho stav a vývoj soběstačnosti.

První hospitalizace trvala pět týdnů. Pan S. K. musel být přeložen na

Urologii do Nemocnice Mladá Boleslav s diagnózou: hydronefróza pravé
ledviny po recidivujících infekcích močových cest. Na urologii mu byl zaveden

stent do pravé ledviny a po týdnu byl přeložen zpět k pokračování
v rehabilitaci po hemoragické cévní mozkové příhodě. Po třech týdnech

druhé hospitalizace jsme pana S. K. přeložili do Rehabilitačního ústavu pro
cévní choroby mozkové Chotěboř, kde rehabilitoval třináct týdnů. Třetí
hospitalizace v délce deseti týdnů byla opět přerušena překladem na urologii

k plánované laparoskopické nefrektomii pravé ledviny. Po nefrektomii se za
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čtvrté hospitalizace zotavoval a zároveň pokračoval v rehabilitaci ještě
posledních šest týdnů. Pana S. K. jsme po té znovu přeložili k další intenzivní
rehabilitaci do Rehabilitačního ústavu v Chotěboři. Z doslechu vím, že po
skončení pobytu v Chotěboři se péče o pana S. K. ujal jeho bratr.

Při příjmu k první hospitalizaci byl pan S. K. podle vstupního

kinesiologického vyšetření provedeného fyzioterapeutkou ležící, na lůžku
částečně mobilní. S pomocí se posadil, v sedu nebyl zcela stabilní. S pomocí

dvou osob se postavil a přesunul na židli, toaletní křeslo nebo invalidní vozík.
Byl

proto

poučen

mnou

i

fyzioterapeutkou

a o nutnosti používat v noci postranice.

o

nebezpečí

pádu

Pana S. K. jsme uložili na standardní pokoj, noční stolek jsme umístili

k postižené straně, odebrali jsme hrazdu z lůžka a vysvětlili jsme mu, jak se
používá elektrické ovládání lůžka a signalizační zařízení.

V běžných denních činnostech byl pan S. K. částečně soběstačný.

Zdravou rukou byl schopen se sám najíst a napít, umýt si obličej, vyčistit si
zuby a učesat se, snažil se i sám obléknout. Pokynům rozuměl, aktivně

spolupracoval, potřeboval dopomoc zejména při vyprazdňování, hygieně

a celkové koupeli. Měl 7. den zavedený močový katétr č. 16 z důvodu

inkontinence moči, stolicí byl kontinentní, vyprazdňoval se na toaletním
křesle. Akrum paretické pravé horní končetiny měl oteklé.

Pan S. K. nebyl pro pravostrannou hemiparézu schopen při příjmu

podepsat

souhlas

s hospitalizací,

udělil

pouze

verbální

souhlas

s hospitalizací, kterému byl přítomen i jeho syn a podepsal jej jako svědek.
První týden hospitalizace:

Rehabilitační lékař naordinoval léčebnou tělesnou výchovu, nácvik

stabilního sedu, stoje a nácvik chůze ve vysokém chodítku. Současně
motomed a nácvik sebeobsluhy a přesunů.
Druhý týden:

Došlo ke vzestupu zánětlivých parametrů a tělesné teploty, byla

nasazena perorální antibiotika. Na lůžku byl pan S. K. antispasticky
polohován a polohována byla i PHK proti otoku. K jídlu byl vysazován do
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invalidního vozíku. Při vyprazdňování používal toaletní křeslo. Nacvičoval
sed, stoj a chůzi ve vysokém chodítku, motomed byl vynechán.
Třetí a čtvrtý týden:

Polohování a fyzioterapie pokračovala. Cvičil opět na motomedu. Byl

vyměněn močový katétr, příjem i výdej tekutin se pohyboval okolo 2000ml za
24 hodin. V noci pan S. K. klidně spal, teplotu ani bolesti neměl, byl veselý,
aktivně spolupracoval.

Proběhlo logopedické vyšetření, kterému byl přítomen syn a bratr.

Oba byli edukováni logopedkou o možnostech a způsobu rehabilitace řeči.
Z vyšetření vyplynulo, že spontánní řeč je pro okolí hůře srozumitelná,

rozumění je porušeno, orientace v tělesném schématu je nejistá, výbavnost
pojmů je porušena, předměty nepojmenuje, gestikuluje rukou, písmena
nepoznává, přečte větu, text si naklání, početní úkony nezvládá.
Závěr: Smíšená afázie s převahou expresivní složky
Pátý týden:

Došlo opět k vzestupu zánětlivých parametrů a tělesné teploty. Pan S.

K. udával bolest v podbřišku. Diuréza za 24 hodin se snížila na 750ml. Byla
nasazena perorální antibiotika. Na lůžku byl stále antispasticky polohován

a polohována byla i oteklá PHK. K jídlu byl vysazován do invalidního vozíku.

K vyprazdňování používal toaletní křeslo. Byl schopen stabilního sedu, stoje
a chůze ve vysokém chodítku, cvičil horní i dolní končetiny na motomedu.
Sonografie břicha prokázala zvětšení pravé ledviny, přítomnost

cystických útvarů, městnání v ledvině se známkami pokročilé hydronefrózy.
Překlad na Urologii Nemocnice Mladá Boleslav.
Druhá hospitalizace šestý až osmý týden:

Pan S. K. byl po týdnu znovu přijat po zavedení stentu do pravé

ledviny. Byl znovu sepsán verbální souhlas s hospitalizací s podpisem svědků.

Měl zavedený periferní žilní katétr, který byl antisepticky ošetřován,

pokračovala intravenózní antibiotická terapie. Měl zavedený močový katétr,
příjem výdej tekutin se pohyboval okolo 2000ml za 24 hodin. V době
odpočinku byl antispasticky polohován na lůžku. K jídlu byl vysazován do

invalidního vozíku, při vyprazdňování používal toaletní křeslo. Pokračoval
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v rehabilitaci, tedy v nácviku stabilního sedu a stoje, v nácviku chůze ve
vysokém chodítku, cvičil na motomedu horní i dolní končetiny.

Pana S. K. jsme přeložili do Rehabilitačního ústavu pro cévní

choroby mozkové Chotěboř k další ústavní rehabilitaci ve zlepšeném stavu,

i když přetrvávala paréza pravé horní končetiny, ale sám se posadil a ve
vysokém chodítku zvládl ujít třicet metrů. Zlepšila se i fatická porucha,
rozuměl, hovořil v krátkých větách.

Třetí hospitalizace devátý až osmnáctý týden:

Pan S. K. byl po třinácti týdnech přijat zpět. Měl stále zavedený

močový katétr. Sed i stoj zvládal samostatně, chodil v doprovodu

fyzioterapeutky s trojbodou holí a s peroneální páskou na postižené PDK.

Chodil cirkumdukcí s pravým kolenem v rekurvaci. Zvládal chůzi po rovině
i po schodech. PHK byla volnější v rameni, ruka stále nefunkční, používal

vsedě i na chůzi závěs horní končetiny. V běžných denních činnostech byl

částečně soběstačný, potřeboval dopomoc při obouvání, oblékání a při
koupání.

Fatická porucha se oproti minulé hospitalizaci zlepšila, bylo již

rozumět jednotlivým slovům. V rehabilitačním ústavu, podle překladové

zprávy, v rámci logopedie probíhala následující terapie: stimulace rozumění
mluvené a psané řeči, stimulace pojmenování, cvičení motoriky mluvidel,

cvičení artikulace a rytmizace řeči, terapie alexie a agrafie s využitím
počítačového programu Mentio. Podpis na informovaném souhlasu
s hospitalizací byl roztřesený, ale šlo již identifikovat jednotlivá písmena.

Po celou dobu třetí hospitalizace pan S. K. aktivně spolupracoval,

chodil s trojbodou holí, která byla ve třináctém týdnu nahrazena
francouzskou holí, neboť chůze již byla stabilní. Při chůzi nadále používal

peroneální pásku a závěs na horní končetinu. Cvičil na motomedu. Objevila se
zvýšená spasticita na pravostranných postižených končetinách, více

vyjádřená na horní končetině. Do medikace byl přidán Baclofen 10mg,
centrální myorelaxans, lék na snížení nadměrného napětí svalstva. V běžných

denních činnostech byl soběstačný, potřeboval pouze dopomoc. Zlepšila se
verbální komunikace i psaný projev. S ergoterapeutkou trénoval paměť,
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poznávání věcí, čtení, počítání, psaní levou rukou a trénoval mluvidla.

Hospitalizace probíhala bez interních i infekčních komplikací. Pana S. K. jsme
přeložili k plánované nefrektomii na Urologii Nemocnice Mladá Boleslav.
Čtvrtá hospitalizace devatenáctý až dvacátýčtvrtý týden:

Pana S. K. jsme po deseti dnech přijali zpět z urologie po

laparoskopické nefrektomii vpravo. Levou rukou podepsal informovaný

souhlas s hospitalizací. Zpočátku byl ležící, s pomocí se posadil. Neměl již
zavedený močový katétr, přes den spontánně močil do močové láhve.
Pokračovala perorální antibiotická terapie. Operační jizvu jsme sterilně
ošetřovali a svítili na ni Biolampou a až do úplného zhojení.

S ústupem bolesti hojící se operační rány začal pan S. K. znovu chodit

s jednou francouzskou holí, s peroneální páskou a závěsem horní končetiny,
cvičil na motomedu. Při ergoterapii prováděl stimulaci čití na postižené
pravé ruce a orofaciální stimulaci, nacvičoval běžné denní činnosti, čtení
z časopisů a novin, psaní i počítání. Pana S. K. jsme znovu přeložili do
Rehabilitačního ústavu v Chotěboři.
Hodnocení péče:

Rehospitalizace

pana

S.

K.

k pokračování

rehabilitace

těžké

pravostranné hemiparézy a expresivní fatické poruchy po hemoragické CMP,

včetně rekonvalescence po nefrektomii, na lůžkovém oddělení následné
rehabilitační péče v Říčanech probíhaly v celkové délce šesti měsíců. Během

této doby došlo k postupnému zlepšování neurologického deficitu. Pan S. K.
byl přijat jako ležící, při propuštění chodil stabilně samostatně s jednou
francouzskou holí. Zlepšila se i funkce původně plegického akra pravé horní
končetiny. Při příjmu podle vstupního testu Barthelové byl pan S. K. vysoce

závislý, podle testu výstupního dosáhl 95 bodů, tedy lehké závislosti. Při

propuštění byl plně kontinentní, v hygieně, sebesycení a oblékání soběstačný.
Zlepšeny byly i řečové funkce, i přes dysartrii bylo rozumět slovům. Byl

schopen se podepsat. Po celou dobu rehabilitace pan S. K. aktivně
spolupracoval, byl pozitivně naladěn, oporou mu byli syn a bratr.
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5. Vybrané ošetřovatelské problémy

Ve třetí kapitole jsem zpracovala kazuistiku pacienta s ischemickou

cévní mozkovou příhodou a ve čtvrté kapitole kazuistiku pacienta

s hemoragickou cévní mozkovou příhodou. Z obou kazuistik je zřejmé, že
klinický obraz mozkové ischemie a mozkové hemoragie je téměř identický.

Společným příznakem ložiskové mozkové dysfunkce byla v obou případech
hemiparéza, tedy částečné ochrnutí poloviny těla a afázie, tedy porucha
řeči.

Pro pacienta s ischemickou CMP a pacienta s hemoragickou CMP byly

společné následující ošetřovatelské problémy:
Zhoršená tělesná pohyblivost
Deficit sebepéče

Zhoršená verbální komunikace
Inkontinence moči
Riziko pádu

Riziko vzniku infekce

Riziko porušení kožní integrity a vzniku dekubitů
Vybrala jsem si k podrobnějšímu zpracování dva, podle mého názoru,

nejzávažnější ošetřovatelské problémy, společné pro oba pacienty. Jsou jimi:

zhoršená tělesná pohyblivost a s ní úzce související deficit sebepéče
a zhoršená verbální komunikace. Oba problémy podstatně zhoršují kvalitu

života, původně soběstačný člověk se stává zranitelným pacientem, vysoce
závislým na péči druhé osoby.

5.1

Zhoršená tělesná pohyblivost

Cíle, které jsme si s ošetřovatelským týmem rehabilitačního oddělení

stanovili shodně u obou pacientů, tedy u pana J. H. a pana S. K.:
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Pacient zlepší tělesnou pohyblivost

Mění polohu bez pomoci – sám se posadí, postaví a přesune na židli
Chodí bez pomoci s kompenzační pomůckou

Má zlepšenou pohyblivost a citlivost v postižených končetinách
Nedojde k pádu

Nepociťuje bolest ani mravenčení

Nemá kontraktury ani porušenou kožní integritu
Je plně kontinentní

Vykonává aktivity denního života pomocí kompenzačních pomůcek
Pacient je nezávislý na pomoci druhých

Pan J. H. i pan S. K. byli přijati na lůžkové oddělení následné

rehabilitační péče v Říčanech z neurologie ve stabilizovaném stavu, přišli
k rehabilitaci

a

komplexní

ošetřovatelské

péči.

Úkolem

našeho

ošetřovatelského týmu bylo u obou pacientů rehabilitací a ošetřovatelskou
péčí dosáhnout maximální možné míry pohyblivosti a soběstačnosti
a zároveň minimalizovat komplikace a závislost na okolí.

Ještě před vlastním přijetím, ke kterému dochází na základě podání

žádosti, vždy volíme pro pacienta s hemiparézou konkrétní lůžko na
pokoji, vybíráme lůžko podle strany postižení. Lůžko musí mít stolek

umístěný u pacientovy postižené strany, což je důležité pro fyzioterapii

a nácvik soběstačnosti. Má-li pacient zároveň afázii, volíme pokoj, kde spolu
pacienti komunikují. Pokud by měl pacient hemianopsii, dbáme na to, aby
měl z lůžka výhled do středu pokoje.

Sestry na rehabilitačním oddělení poskytují pacientům aktivní

ošetřovatelskou péči, jejíž součástí je rehabilitační ošetřování. Péči
poskytujeme s vědomím, že kvalita ošetřovatelské péče a kvalita
rehabilitačního ošetřování v ranné péči o hemiparetika může velmi
významně ovlivnit další rehabilitaci a celý proces uzdravování po CMP.
Při

rehabilitačním

ošetřování

spolupracujeme

s fyzioterapeuty

a ergoterapeutkou. O pacienta pečujeme, na rozdíl od fyzioterapeutů
a ergoterapeutky, 24 hodin denně. Víme, že správné postupy při ošetřování,
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vedení k soběstačnosti, podpora a motivace k rehabilitaci jsou tou nejlepší
prevencí komplikací.
dobře

Rehabilitační oddělení je, podle mého názoru, po materiální stránce
vybaveno.

Máme

dostatek

polohovacích,

kompenzačních

i speciálních fyzioterapeutických a ergoterapeutických pomůcek. Oba
pacienti při rehabilitaci používali: polohovací polštáře, válce a opěru zad,

klozetové křeslo, sprchovací vozík a židli do sprchy, mechanický invalidní
vozík s polohovací pomůckou pro postiženou horní končetinu, chodítko

s vysokou i nízkou oporou, vícebodovou a francouzskou hůl, peroneální
pásku a závěs na horní končetinu, ribstole, nestabilní plochy a zrcadla.

Z přístrojového vybavení oba nejvíce využívali motomed na horní a dolní
končetiny, pan S. K. také Rebox a Biolampu.

Při rehabilitačním ošetřování obou pacientů jsme se zaměřili na

zlepšení pohyblivosti a tím i zvýšení soběstačnosti a na snížení rizika vzniku

komplikací, jimiž mohou být pro hemiparetika zejména spasticita, bolestivé
rameno a otok horní končetiny.

Cílů, které jsme si u obou pacientů stanovili, jsme se snažili dosáhnout

pomocí následujících intervencí:

polohováním - preventivním antispastickým polohováním vleže na lůžku
po dvou až třech hodinách, udržováním správné polohy vsedě a správným
uložením postižených končetin,

bazální stimulací – pomocí při vnímání tělesného schématu

vertikalizací - pomocí při posazování, při přesedání, při chůzi,

pasivním cvičením – šetrným protahovacím cvičením svalů a v kloubech
(flexí, extenzí, pronací a supinací) při manipulaci s pacientem a při běžných
denních činnostech,

dechovým cvičením - větráním, péčí o dýchací cesty, kontrolou provádění
fyzioterapeutkou zadaných úkolů,

aktivním cvičením – kontrolou provádění fyzioterapeutkou zadaných úkolů
a motivací k provádění,
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aktivizací – nácvikem a vedením k soběstačnosti s využitím všech

zachovalých a rehabilitací obnovených funkcí, s použitím kompenzačních
pomůcek a ve spolupráci s fyzioterapeuty, ergoterapeutkou a rodinou
pacienta,

péčí o příjem léků, potravy a o pitný režim,

péčí o kůži, hygienu a vyprazdňování, péčí o močový katétr,
péčí o bezpečné prostředí, o odpočinek a klidný spánek.

Při rehabilitačním ošetřování pacienta po CMP myslíme také na to, že

postižený, necítí postižené části svého těla. Porucha vnímání tělesného
schématu může vyvolat pocity nejistoty a strach a tím zhoršovat spasticitu.

V rámci rehabilitačního ošetřování obou pacientů, zejména u pana S. K. jsme
využívali koncept bazální stimulace s mirror terapií, terapií před

zrcadlem. U pana J. H. (pacient s ischemickou CMP) spasticita nebyla po celou
dobu hospitalizace přítomna, ale u pana S. K. (pacient s hemoragickou CMP)
během hospitalizace došlo ke zhoršení spasticity flekční na pravé horní
končetině a extenční na pravé dolní končetině.

Spasticitu, tedy zvýšené svalové napětí, u pana S. K. jsme uvolňovali

pomocí zklidňující somatické stimulace, kterou jsme prováděli jako
zklidňující koupel žínkami a teplou vodou, nebo jsme používali masážní olej.

Stimulace se provádí stále jedním směrem a to ve směru růstu chlupů, což
působí zklidnění. Pacient při stimulaci seděl a tuto činnost sledoval také
očima.

Snížené svalové napětí u pana J. H. jsme se snažili naopak stimulovat

povzbuzující

somatickou

stimulací,

kterou

jsme

prováděli

jako

povzbuzující koupel žínkami a chladnější vodou, nebo jsme používali masážní
olej. Stimulace se provádí opět jedním směrem, tentokrát proti směru růstu
chlupů.

Pacientům s hemiparézou pomáhá začít znovu vnímat postiženou

stranu neurofyziologická stimulace. Neurofyziologická stimulace vychází
z konceptu Bobathových, kde cílem je vyvolání vzpomínek na pohyb,
uvědomění

si

postižené

strany,

obnovení
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rovnováhy

a

dosažení

samostatnosti. Při bazální stimulaci stojíme u postižené strany pacienta,
pacienta posadíme a necháme ho stimulaci sledovat v zrcadle, provádí

Mirror terapii. Na rehabilitačním oddělení máme k tomuto účelu vyrobené
menší sklopné zrcadlo, které lze použít do lůžka nebo na stůl. Velké sklopné
zrcadlo používají fyzioterapeuti při nácviku chůze.

Při péči o oba pacienty s hemiparézou jsme v rámci rehabilitačního

ošetřování a v rámci vertikalizace, dodržovali tyto zásady:

Noční stolek, televizi a ostatní předměty jsme umístili vždy

k postižené straně. Pacient je tím nucen k postižené straně otočit hlavu, věci

ze stolku si musí vzít zdravou rukou přes postiženou stranu, což mu pomáhá
v uvědomění si postižené strany a je to zároveň součást neurofyziologické

stimulace. Je to rovněž velmi důležité pro rozvoj soběstačnosti a získání
samostatnosti.

Z lůžka jsme odstranili hrazdu, protože námaha vyvíjená na zdravé

straně se přenáší na postiženou stranu, což zhoršuje spasticitu a pacient

s hemiparézou si používáním hrazdy vytvoří naprosto nevhodnou polohu
v lůžku.

K pacientovi jsme přistupovali a ošetřovatelské činnosti jsme

prováděli z postižené strany, rovněž návštěvu pacienta jsme edukovali, aby
stála vždy u postižené strany.

V časném stadiu, kdy byli oba pacienti ležící, ale i později, kdy byli již

mobilizováni, jsme zejména v době odpočinku prováděli

antispastické

polohování, které je prevencí vzniku dekubitů a kontraktur při spastickém

postavení trupu a končetin. Jeho cílem je zabránit otlaku v místě
zpomaleného prokrvení nebo oslabeného vnímání tlaku a bolesti a zároveň
předejít vzniku venostázy a lymfedému v postižených končetinách.
Polohy jsme střídali po dvou hodinách přes den i v noci:
Poloha na zádech:

Pod hlavu a záda jsme nedávali polštář, protože hlava i trup musí být

v ose páteře. Rameno a lopatku jsme podkládali malým polštářkem.

Antispastickou polohou horní končetiny při flekční spasticitě je mírná
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abdukce a neúplná extenze paže s mírnou zevní rotací v ramenním kloubu,

s mírnou flexí v lokti a se supinací v zápěstí. Jsou-li ve flekčním postavení
také prsty na ruce, je vhodné je na noc dlahovat do extenze, s palcem
v abdukci. Oba pacienti měli postiženou pravou horní končetinu oteklou,
proto jsme ji ukládali do zvýšené polohy proti otoku.

Dolní končetinu jsme podkládali v oblasti kyčle a horní části stehna

malým polštářkem, což zabránilo jejímu vytočení do zevní rotace.
Antispastickou polohou dolní končetiny při extenční spasticitě je

semiflexe kolen i kyčlí, kterou je vhodné střídat s natažením končetin
v polohách na bocích. Pod koleno jsme vkládali malý váleček a dbali také na

prevenci zkrácení Achilovy šlachy při plantární flexi, které komplikuje nácvik
stoje a chůze. Chodidla jsme vleže na lůžku opřeli o měkkou podložku, ve flexi
90°.

Poloha na boku - na zdravé straně:

Pro pacienta po CMP je tato poloha z hlediska soběstačnosti

nevýhodná, protože si nemůže zdravou rukou ani podat pití ze stolku, který
má v tu chvíli za zády. Hlavu jsme podložili malým polštářkem tak, aby hlava

a trup byly v ose páteře. Postiženou horní končetinu jsme uložili na polštář
v předpažení, loket i prsty byli v extenzi, ruka dlaní dolů. Postiženou dolní
končetinu jsme uložili na polštáři ve flexi v kyčli i v koleni, chodidlo svíralo
úhel 90°.

Poloha na boku - na postižené straně - šikmý leh:

Z hlediska soběstačnosti je tato poloha pro pacienta s hemiparézou

výhodná, protože zdravými končetinami může volně pohybovat. Hlavu jsme

podložili malým polštářkem tak, aby hlava a trup byly v ose páteře. Za záda
jsme vložili větší polštář. Postiženou horní končetinu jsme uložili

v předpažení na polštář, který ležel na židli vedle lůžka. Loket a prsty byli

v neúplné extenzi a ruka dlaní směrem nahoru. Postižená dolní končetina
byla v extenzi v kyčli, v mírné flexi v koleni, chodidlo v 90°. Zdravou dolní
končetinu jsme uložili na polštář ve flexi v kyčli i koleni.
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Při poloze vsedě je nutno dbát na rozložení váhy na obě poloviny těla

a pomůckami zajistit, aby se pacient nehroutil k postižené straně, je to
důležité pro získání stability vsedě a rovněž pro vertikalizaci. Za záda jsme
v době nestabilního sedu vkládali polštář, nebo speciální polohovací

pomůcku, tzv. oporu zad. Sed jsme zajistili rovněž oporou chodidel
o podložku.

Poloha vsedě je nejvhodnější pro příjem potravy a tekutin. Umožňuje

dobré zažívání, oživí peristaltiku, zlepšuje dýchání a rozvíjí samostatnost, tím
že se pacient může sám najíst, napít, umýt nebo učesat zdravou rukou.

Při poloze vsedě jsme nezapomínali ani na správné uložení

postižené horní končetiny. Za postiženou horní končetinu se nesmí tahat,
nesmí ani volně viset, protože ve stadiu ochablosti, je končetina příliš těžká,
ramenní kloub není chráněn svalovým napětím a může dojít k jeho subluxaci

a tím ke vzniku bolestivého ramene. Je proto nutné ruku podkládat na stole
polštářem, nebo na invalidním vozíku speciální pomůckou se suchými zipy,

kterou na oddělení k tomuto účelu používáme. Pacient by nad postiženou

rukou měl mít vždy i vizuální kontrolu. Pan S. K. při chůzi používal závěs
horní končetiny. Dbali jsme i na správně uložení ruky do závěsu, nesmí
táhnout za krk.

Poslední fází vertikalizace je stabilní stoj.

Při přesunech, stoji

a nácviku chůze jsme poskytovali oporu z postižené strany. Pan S. K. chodil
tzv. cirkumdukcí, nebyl schopen na dolní končetině dostatečné dorzální

flexe, o chodidlo zakopával, proto používal peroneální pásku – tah, která se

upevňuje dole háčkem za tkaničky na botě a nahoře pod kolenem okolo nohy
suchým zipem. Protetik může také vyrobit pacientovi na míru tzv. dorzální
dlahu, která se obouvá do boty.

Oba pacienti zvládali i jízdu na mechanickém invalidním vozíku, ze

kterého jsme odstranili podnožku na zdravé straně. Na vozíku vyjížděli ven
na zahradu. Dbali jsme při tom na správné uložení horní končetiny, ale také

jsme sledovali, aby dolní končetin při jízdě na vozíku nepřepadala do zevní

rotace. Pro hemiparetiky existují i speciálně upravené invalidní vozíky, které
se ovládají zdravou horní končetinou.
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Oba pacienty jsme stále povzbuzovali, aby se snažili ovládat svou

ochrnutou ruku a nohu, aby je přiměli hýbat se a dělat to, co si přejí.

Povzbuzovali jsme oba pacienty, aby vleže i vsedě sami prováděli,

podle předchozích instrukcí fyzioterapeutky, cvičení s postiženou horní
končetinou. Cvičení se provádí tak, že pacient sepne ruce a proplete prsty

tak, aby palec postižené ruky byl nahoře. Sepnuté ruce natáhne do
předpažení a poté vzpaží s lokty nataženými. Vleže může několikrát denně
cvičit vzpažení, pokrčovat lokte a zase je natahovat, nebo může opisovat

s nataženýma rukama kruh, elipsu a osmičku. Vsedě u stolu může pacient
s postiženou rukou trénovat klouzavé pohyby po desce stolu. Na
rehabilitačním oddělení k tomuto cvičení používáme speciální dřevěnou
pomůcku.

S oběma pacienty jsme prováděli také nácvik sebeobsluhy při

běžných denních činnostech, zejména nácvik přesunů na invalidní vozík

a toaletní křeslo, nácvik jedení, pití, oblékání, svlékání, obouvání
a provádění osobní hygieny.

Pacienti s ergoterapeutkou trénovali úchopy (pinzetový, nehtový,

špetkový, diskový, válcový a kulový) a jemnou motoriku, nacvičovali také
psaní, čtení, počítání, malování. O víkendech, pomáhali s ergoterapií sestry.

S oběma pacienty skládali puzzle, četli ze slabikáře a nacvičovali písmo
v písankách.

Při nácviku oblékání a svlékání jsme dodržovali zásadu: pacientovi

s hemiparézou oblékáme nejprve postiženou končetinu a pak teprve

zdravou a svlékáme jako první zdravou končetinu a pak teprve postiženou.
Rodiny jsme edukovali, aby pro nácvik oblékání a obouvání donesli volné
mikiny, svetry, trika a obuv se zapínáním raději na suchý zip.
Hodnocení péče:

Pan J. H. (pacient s ischemickou CMP) i pan S. K. (pacient

s hemoragickou CMP) výrazně zlepšili svou tělesnou pohyblivost. Oba přišli
jako ležící, podle testu Barthelové byli vysoce závislí a odcházeli téměř

soběstační, kontinentní, samostatně chodící s francouzskou holí a podle testu
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Barthelové byli lehce závislí, potřebovali menší dopomoc. U obou se zlepšila
pohyblivost i citlivost v postižených končetinách. U pana J. H. bohužel došlo

k pádu z invalidního vozíku. Během hospitalizace nepociťovali žádnou bolest

v souvislosti s hemiparézou. Pan S. K. bolest pociťoval v souvislosti s infekcí
močových cest a s problémy s nefunkční ledvinou, po nefrektomii pak

v souvislosti s operační ránou. Nedošlo ke vzniku kontraktur ani dekubitů.
K sebeobsluze se naučili používat kompenzační pomůcky. Podařilo se nám
společně dosáhnout téměř všech vytčených cílů.

5.2

Zhoršená verbální komunikace

Cíl, který jsme si s ošetřovatelským týmem rehabilitačního oddělení

stanovili shodně u obou pacientů, tedy u pana J. H. a pana S. K.:
Pacient obnoví nebo alespoň zlepší verbální komunikaci
Pacient bude schopen podpisu

Cílů, které jsme si u obou pacientů stanovili, jsme se snažili dosáhnout

pomocí následujících intervencí:

Panu J. H. i panu S. K. jsme zajistili konziliární logopedické vyšetření.

Zajistili jsme také, aby při vyšetření byla přítomna rodina, u pana J. H. dcera
a přítelkyně a u pana S. K. syn a bratr.

Při logopedickém vyšetření obou pacientů logopedka, která na

rehabilitační oddělení na konzilium pravidelně dochází, provedla nejprve
důkladnou anamnézu. Seznámila se s předchorobím, s výsledky lékařských

vyšetření a také s rodinnou a sociální situací. Prověřila zejména: produkci
a rozumění řeči, čtení, psaní, počítání a motoriku mluvidel. Ověřila zároveň

funkci zraku, sluchu, hmatu a dále schopnost koncentrace a časoprostorovou

orientaci. Všímala si, zda má pacient brýle, zubní protézu a jakou má hybnost

končetin. Zajímala se také o to, jakou má pacient profesi. Při vyšetření obou
pacientů zkoušela: opakování předříkaného, čtení, psaní podle diktátu,
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skládání textu, pojmenování věcí a barev, rozumění řeči při čtení a poslechu,
čtení a psaní číslic a početní úkoly a orientaci v čase podle hodin.

Závěr logopedického vyšetření, které logopedka provedla v začátku

hospitalizace, byl: u pana J. H.: rozumí, řeč stručná 2-3 slova ve větě,

výbavnost pomalejší, při čtení vynechává slova, agrafie, akalkulie, tedy
expresivní afázie. U pana S. K.: rozumění porušeno, řeč nesrozumitelná,

výbavnost porušená, alexie, agrafie, akalkulie, tedy globální afázie
s převahou expresivní složky.

S oběma pacienty jsme v době nepřítomnosti

ergoterapeutky

a o víkendech, prováděli cvičení rtů, jazyka, svalstva úst a měkkého patra.
Jde o opakování cviků:

střídavé zaokrouhlování úst a úsměv (ó-í),
otevírání a sevření rtů (mm),

říkat co nejrychleji ma-ma-ma, me-me-me, ta-ta-ta,
sevřít rty a tváře nafouknout vzduchem,

vypláznout jazyk a špičkou se dotknout střídavě brady a nosu,

vypláznout jazyk co nejdál a zase ho vtáhnout zpět, špičkou jazyka pohybovat
zprava do leva a kroužit po rtech dokola,

tlačit jazyk proti horní a dolní dásni a přejíždět s ním po zubech,
tlačit jazykem střídavě do pravé a levé tváře.

K nácviku čtení jsme používali slabikáře s obrázky. Pacienti dobře

reagovali na říkanky, na číselné a slovní řady (dny v týdnu, měsíce) i na zpěv
písničky.

K nácviku psaní jsme používali písanky a silnou tužku, která se méně

šikovnou rukou lépe drží a barevné tužky, s kterými pacienti trénovali
poznávání barev.

Na oba pacienty jsme mluvili pomalu, srozumitelně, v jednoduchých

větách, používali jsme podpůrná gesta a výrazy tváře. Oba pacienty jsme

v procesu reedukace podporovali, motivovali a zapojili jsme do něj také
rodinu.
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Rodina oba pacienty podporovala, donesla fotografie, které společně

prohlíželi a vzpomínali na minulost, dovolené, profesi a koníčky. Pravdou je,
že nejvíce podporovala pana J. H. jeho přítelkyně, která na návštěvu
docházela denně. Pan J. H. byl vdovec, bydlel s dcerou. Motivací pro něj bylo,

že potřebuje být soběstačný, aby se mohl s přítelkyní scházet a chodit s ní na
procházky do přírody a za kulturou. U pana S. K. byla situace i vztahy

v rodině složitější, byl rozvedený, syn ho nemocnici viděl po dlouhé době

a bydlel daleko. I přes to, že při návštěvách si syn s panem S. K. nemohl
normálně pohovořit a situaci v rodině vysvětlit, na návštěvy jezdil, vozil

s sebou i bratra pana S. K. a snažil se otce podporovat. Byl to nakonec bratr,
který se o pana S. K. po skončení rehabilitace postaral.
Hodnocení péče:

Cílů, které jsme si stanovili, se myslím podařilo dosáhnout. Pan J. H. při

propuštění dobře komunikoval, hovořil ve větách a byl schopen podpisu

pravou postiženou rukou, hemiparéza ustoupila. Pan S. K. při propuštění
rozuměl, hovořil ve ve větách tak, že slovům již bylo rozumět a podepsal se
levou zdravou rukou.
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6. Dlouhodobá péče

Pan J. H. (pacient s ischemickou CMP) i pan S. K. (pacient

s hemoragickou CMP) po propuštění z lůžkového oddělení následné
rehabilitační péče v Říčanech pokračovali v rehabilitaci v Rehabilitačním
ústavu pro cévní choroby mozkové Chotěboř, který přijímá částečně
soběstačné pacienty ve stabilizovaném a po interní stránce kompenzovaném
stavu.

V Rehabilitačním

ústavu

Chotěboř

k léčbě

využívají

speciální

fyzioterapeutické techniky na neurofyziologickém podkladě, jimiž jsou

například: Kabatova metoda, Vojtova reflexní terapie, Bobath koncept,
individuální i skupinová léčebná tělesná výchova na podkladě vývojové
kinesiologie a senzomotorická stimulace s využitím balančních ploch.

Součástí fyzioterapie je nácvik stoje, rovnováhy, koordinace pohybu, nácvik
chůze po rovině, po schodech i v terénu. Součástí komplexní péče je
i fyzikální terapie, tedy vodoléčba, elektroléčba, teploléčba, světloléčba,

ultrazvuk, magnetoterapie a přístrojová lymfodrenáž. Součástí léčby je také
ergoterapie a logopedie, kde využívají k léčbě i počítačové programy,
například

Mentio.

S tímto

programem

podle

překladové

v rehabilitačním ústavu pracoval pan S. K. (www.rehustav.cz).

zprávy

Oba pacienty jsme při propuštění edukovali že:
Praktický lékař jim může podat návrh na lázeňskou léčebně

rehabilitační péči, který schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny
a léčebně rehabilitační péče je zdravotní pojišťovnou hrazená.

Praktický lékař může pro pacienta v návrhu na lázeňskou léčebně

rehabilitační péči vyžádat také doprovod, který rovněž schvaluje zdravotní

pojišťovna pacienta. Doprovod má při komplexní lázeňské léčebně
rehabilitační péči ubytování a stravování hrazeno zdravotní pojišťovnou
pacienta.
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Je

možné

čerpat

také

příspěvkovou

lázeňskou

léčebně

rehabilitační péči, kde pojišťovna hradí pouze náklady na léčbu, pacient si
hradí ubytování a stravu.

Lázně s indikací VI/5 (hemiparézy a paraparézy cévního původu se

známkami obnovující se funkce) jsou: Lázně Teplice, Jánské Lázně, Lázně
Darkov, Lázně Velké Losiny a Lázně Vráž.

Praktický lékař může pacientovi předepsat ošetřovatelskou péči

nebo fyzioterapii poskytovanou prostřednictvím některé z agentur domácí
péče.

Kompenzační pomůcky, předepisuje v ambulantním režimu lékař

specialista, neurolog, rehabilitační lékař nebo protetický lékař na poukaz na

léčebně rehabilitační a ortopedickou pomůcku. Poukaz schvaluje revizní
lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Na základě schváleného poukazu je
možné si pomůcku vyzvednout ve zdravotnických potřebách.

Pacient po CMP, je-li závislý na pomoci jiné osoby, může využít

i služeb Pečovatelské služby. Postižený má, podle zákona číslo 108/2006
sb. O sociálních službách, nárok na příspěvek na péči. Je třeba podat žádost
na Úřadu práce v místě bydliště. Úřad provede sociální šetření a posudkový
lékař Úřadu práce určí míru soběstačnosti, tedy stupeň závislosti.

Podle zákona číslo 329/2011 sb. Zákon o poskytování dávek osobám

se zdravotním postiženým, může mít pacient také nárok na příspěvek na
mobilitu nebo zvláštní pomůcku, nebo nárok na průkaz osoby se

zdravotním postižením. Získáním průkazu těžkého postižení lze získat
některé výhody, například speciální označení vozidla.

Emocionální problémy, tedy smutek nebo depresi, je vhodné je řešit

s psychoterapeutem či psychiatrem, prospěšné může být i členství
v některém občanském sdružení.

Sdružení CMP pro postižené provozuje kluby a komunitní centra,

zajišťuje zdravotní, sociální, právní a ekonomické poradenství, pořádá

přednáškové, kulturní a společenské akce a vydává publikace související
s CMP. Organizuje pro postižené rekondiční pobyty ke zlepšení fyzické
i psychické kondice. Existují i další sdružení například: Sdružení ICTUS,
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CEREBRUM

a

Klub

AFAZIE

(www.sdruzenicmp.cz),

(www.cerebrum2007.cz), (www.klubafazie.cz).

(www.ictus.cz),

Pomoci by mu mohl případně i respitní pobyt na specializovaném

rehabilitačním oddělení.
Pacient

by

měl

být

nadále

sledován

neurologem,

dispenzarizován ve specializované cerebrovaskulární poradně.

nebo

Po CMP nejsou zcela vhodné některé aktivity. Například: kouření a pití

alkoholu, těžká fyzická práce, zvedání břemen, pobyt na přímém slunci,
saunování a létání letadlem. Je vždy vhodné poradit se s ošetřujícím lékařem.
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Diskuze

Cévní mozková příhoda je urgentní stav, vyžadující v akutním stadiu

léčbu na jednotce intenzivní péče. Časně zahájená rehabilitace je, na základě

důkazů, nezbytná součást léčby. Po stabilizaci stavu by měl být pacient
přeložen na specializované neurorehabilitační lůžko. V České republice
existuje síť spinálních jednotek, kde s pacienty s poškozením míchy pracuje
specializovaný multidisciplinární tým.

Horší je situace u pacientů

s poškozením mozku. Přestože Evropská iniciativa pro cévní mozkovou

příhodu (European Stroke Iniciative, EUSI) vypracovala doporučené postupy

při akutní léčbě a při primární i sekundární prevenci, v České republice síť
specializovaných neurorehabilitačních lůžek prakticky chybí. Pacient
schopný aktivní spolupráce může využít péče v rehabilitačním centru nebo
na rehabilitačním oddělení. Pacient s těžkou poruchou kognitivních funkcí,

který neurorehabilitaci nejvíc potřebuje, tuto možnost prakticky nemá (Cesk
Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 131-135).
Autorky

článku

Neurorehabilitace

publikovaného

v časopise

Československá neurologie a neurochirurgie se domnívají, že je nutné
vytvořit síť neurorehabilitačních oddělení v České republice, kde by

s pacienty pracoval multidisciplinární neurorehabilitační tým, který by využil

pedagogickovýchovných, sociálních a pracovních prostředků. S touto

myšlenkou se rozhodně ztotožňuji, protože podle mých zkušeností z práce na
rehabilitačním oddělení, vím, že nejsme schopni vyhovět všem žádostem
o přijetí a přijímáme pouze pacienty schopné aktivní spolupráce. Problém
však spatřuji, rovněž podle mých zkušeností, v personálním zajištění
multidisciplinárního týmu. Netroufám si říci, zda je to problém pouze

regionální, ale v nemocnici, kde pracuji, máme nedostatek lékařů, sester,
fyzioterapeutů i ergoterapeutů.
Centrem

specializované

neurorehabilitační

péče

evropského

i světového formátu je v České republice Rehabilitační ústav Kladruby, který
přijímá pacienty se získaným poškozením mozku do Kranioprogramu

intenzifikované rehabilitační péče. Pan S. K. (pacient s hemoragickou CMP)
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pokračoval v rehabilitaci opakovaně v Rehabilitačním ústavu Chotěboř. Pro
přijetí do Kranioprogramu
(www.rehabilitace.cz).

nesplnil bohužel všechna indikační kriteria

Autorka článku Fázový model neurorehabilitace MUDr. Marcela

Lippertová-Grünerová

(LF

University

Kolín

nad

Rýnem,

Klinika

rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze) publikovaného v časopise
Československá neurologie a neurochirurgie se domnívá, že pro budoucí

vývoj rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě v České republice je
zásadní legislativně zakotvený fázový model komplexní neurorehabilitace,
který je praktikován již řadu let ve Spolkové republice Německo, kde měli

ještě na přelomu 90, let stejné problémy jako u nás. Fázový model v Německu

pomohl optimalizovat strukturu rehabilitačních zařízení. Fáze rehabilitace,
do kterých má být pacient přijat, jsou pevně stanovené a zařazení pacientů
probíhá podle Barthelové indexu. Určená je i délka a intenzita terapie a podle

ní se řídí i výška denních nákladů. Tím je v Německu zajištěna kontinuita
a kvalita rehabilitačního procesu. (Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(6): 689693)

Fázový model neurologické rehabilitace (Spolková republika Německo)
A. Fáze akutního onemocnění

B. Fáze časné rehabilitace, během které musí být ještě v případě nutnosti
zajištěna intenzivní péče (Barthelové index 30-35 bodů) pacient
s těžkou neurologickou poruchou, terapie ve většině případů trvá až
6 měsíců

C. Fáze rehabilitace, ve které je pacient již schopen v terapii
spolupracovat (Barthelové index 35-65 bodů) terapie ve většině
případů trvá 8 týdnů až 6 měsíců i déle

D. Fáze rehabilitace po ukončení ranné mobilizace (Barthelové index
více než 65 bodů) pacient je samostatný v aktivitách denního života,
terapie ve většině případů trvá 6 měsíců a pokračuje ambulantně
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E. Fáze rehabilitace po ukončení intenzivní léčebné rehabilitace
sociální integrace a rehabilitace pracovní

F. Fáze rehabilitace, v níž jsou dlouhodobé podporující terapeutické
aktivity, které stav pacienta zachovávají, časově neomezená péče

Podle mého názoru by fázový model neurologické rehabilitace mohl

pomoci optimalizovat strukturu rehabilitačních zařízení i u nás, určitě

zajišťuje kontinuitu péče, ale nejsem si jistá, zda ekonomická situace v České
republice toto umožňuje.

Lůžkové oddělení následné rehabilitační péče v Říčanech, kde pracuji,

je jak už jsem zmínila, podle mého názoru, dobře materiálně vybaveno.
Personální zajištění, jak už jsem rovněž zmínila, není vždy ideální.
K rehabilitaci využíváme tradiční metody, kterými jsme, podle mého názoru,

dosáhli u obou pacientů z kazuistik dobrých výsledků. Při zpracovávání

bakalářské práce, mě napadla myšlenka, zda některá z moderních metod
nebo některý moderní přístroj, by nemohl pacientům po CMP pomoci lépe
nebo rychleji dosáhnout návratu ztracených funkcí.

Přečetla jsem studii expertů z Ohio State University Wexner Medical

center, která byla publikována v roce 2013 ve vydání Clinical Rehabilitation.

Ve studii se porovnávala účinnost asistované terapie, tzv. robotické ruky
s tradiční

terapií

pro

zlepšení

funkce

postižené

paže

u pacientů, u kterých došlo k cévní mozkové příhodě před šesti lety. Studie
prokázala, že pacienti, kteří používali mobilní robotickou paži, dosáhli

stejného motorického zlepšení jako pacienti s tradiční terapií. Podle autora

studie profesora Stephena Page je nutné, aby dále byly prováděny studie
a pacienti měli delší možnost rehabilitace. S tímto názorem se zcela
ztotožňuji.

Roboticky asistovaná terapie pro dolní končetiny, trup, horní

končetiny a prsty je v České republice pro pacienty se získaným poškozením

mozku k dispozici v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Ústav disponuje
přístroji:

Armeo

Power

(exoskeletární

paže),

Ekso

(exoskeletární oblek), ErigoPro (stavěcí stůl), GlorehaPro (robotická
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rukavice), Lokomat (stacionární robotický systém pro nácvik chůze).
Přístrojem

Lokomat

disponuje

také

(www.rehabilitace.cz), (www.ruhrabyne.cz).

Rehabilitační

ústav

Hrabyně

Myslím, že k dosažení lehké závislosti oběma pacientům z kazuistik

mohlo pomoci také pravidelné cvičení horních i dolních končetin na přístroji

Motomed, o kterém jsem se v bakalářské práci zatím blíže nezmínila. Jedná se
o

léčebný

přístroj

pro

osoby

s pohybovými

potížemi,

i pro osoby upoutané na lůžko. Lze na něm cvičit horní i dolní končetiny
pasivně, s podporou motoru, asistovaně i aktivně, vlastní silou proti odporu.

Pacient při cvičení sedí na židli, v invalidním vozíku nebo existuje i varianta
přístroje pro cvičení na lůžku. Podle mých zkušeností, cvičení na Motomedu
posiluje i pacientovu psychiku, má dobrý pocit ze samostatnosti.

Při zpracování bakalářské práce jsem zjistila, že v Německu je

Motomed v seznamu zdravotních pomůcek a je zdravotními pojišťovnami
hrazen. Takže pacient může ve cvičení pokračovat v domácí péči. V České

republice není přístroj Motomed v číselníku zdravotních pomůcek, nelze jej
předepisovat. Pacient může požádat o příspěvek až do výše 50% z ceny

přístroje sociální úřad nebo zdravotní pojišťovnu, některé pojišťovny
přispívají z fondu prevence (www.motomed.cz).

Při rozhovoru s českou rehabilitační lékařkou, toho času pracující na

rehabilitační klinice v Německu nedaleko Drážďan, jsem se dozvěděla, že
v Německu, se u postižených v produktivním věku klade při rehabilitaci po

cévní mozkové příhodě velký důraz zejména na pracovní rehabilitaci.
Postižených v mladším věku podle jejich pozorování přibývá. Německo má

dobře propracovaný systém pracovní rehabilitace i způsob jejího financování,
má zájem na tom, aby se obnovila pracovní schopnost postižených.
V České

republice

pracovní

rehabilitace

probíhá

zejména

v rehabilitačních ústavech v ergoterapeutických dílnách (například: výtvarné,

keramické, oděvní, tkalcovské, truhlářské, kovodělné a v dílně výpočetní

techniky), dále ve cvičebnách psaní a uchopování a ve cvičných bytech
(www.rehabilitace.cz), (www.hamzova-lecebna.cz).
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Pan S. K. v Rehabilitačním ústavu Chotěboř v rámci rehabilitace afázie

pracoval s počítačovým programem Mentio. V Rehabilitačním ústavu Luže

Košumberk pacienti pracují také s dalšími programy, například: Hapy Neuron
Brain Jogging, Pexesománie a Altík (www.rehustav.cz), (www.hamzovalecebna.cz).

Při zpracování bakalářské práce mě napadla myšlenka, zda by nebylo

prospěšné pro pacienty s afázií některý z těchto počítačových programů na
rehabilitační oddělení pořídit. I když podle mého názoru by program nejspíš
využili pacienti spíše v mladším věku.

Podle mých zkušeností pro pacienty s afázií je vhodné občasné

sledování televize a poslech hudby pro rozšíření podnětů. Tuto mojí

zkušenost mi potvrdilo přečtení článku v časopise Critical care nurse
(American Association of Critical Care Nurses) o terapeutickém účinku hudby
pro pacienty po cévní mozkové příhodě.

Autorky v článku uvádějí, že u pacientů po CMP je riziko vzniku

emocionálních a kognitivních poruch, také deprese a úzkosti. V jejich studii
bylo prokázáno, že hudba může vyvolat změny v mozku, způsobit aktivaci

sluchového a motorického centra. Analýza snímků z magnetické rezonance
ukázala, že pacienti, kteří poslouchali 6 měsíců po mrtvici hudbu, měli

zvýšené množství šedé hmoty mozkové v předních částech mozku, což
zlepšilo verbální paměť, soustředěnost a jazykové dovednosti. Ve studii
prokázali také, že hudba obecně zlepšuje náladu, snižuje úzkost a zvyšuje

spokojenost s poskytovanou zdravotní péčí, v porovnání s pacienty, kteří
muzikoterapii

nepodstoupili. Muzikoterapie

v potlačení bolesti, úzkostí, stresu a deprese.

je

mocná,

může

pomoci

Při zpracování bakalářské práce jsem si ověřila, že rehabilitační

ošetřování pacienta s ischemickou i hemoragickou cévní mozkovou příhodou

se nijak neliší. Společným příznakem mozkové dysfunkce byla v obou
případech hemiparéza a afázie. Společnými ošetřovatelskými problémy byly:
zhoršená

pohyblivost

a

zhoršená

verbální

komunikace.

Postupy

v ošetřovatelské péči byly téměř shodné. Pouze u pacienta po ischemické
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mozkové příhodě je třeba hlídat, aby krevní tlak nebyl příliš nízký, aby byl
pacient dobře hydratován. U pacienta s hemoragickou cévní mozkovou

příhodou je naopak třeba hlídat, aby krevní tlak nebyl příliš vysoký, aby se

pacient nerozčiloval, aby se dobře vyspal. Je to důležité pro prevenci recidivy
iktu.
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Závěr

Cévní mozková příhoda je onemocnění, kterému lze, pouze do jisté

míry, předcházet. Pokud jsme schopni rozeznat svá osobní rizika a máme
zároveň dostatek vůle k úpravě životosprávy a k preventivním prohlídkám.
Pro včasné zahájení intenzivní léčby cévní mozkové příhody je nutné mít

dobré povědomí o příznacích a varovných signálech. Každému postiženému

by měla být poskytnuta nejen kvalitní akutní intenzivní léčba, ale také
kvalitní komplexní rehabilitace prováděná týmem odborníků. Úloha sestry
v léčebné rehabilitaci po cévní mozkové příhodě je nezastupitelná. Kvalita

rehabilitačního ošetřování pacienta po CMP, zejména v ranné péči, může
ovlivnit celý další proces jeho rekonvalescence.

Rekonvalescence po cévní mozkové příhodě je „během na dlouhou

trať“. V procesu uzdravování je pro pacienta nejdůležitějších prvních šest
měsíců, které prožije většinou ve zdravotnických zařízeních, nejprve na

iktové jednotce nebo neurologii, dále na specializovaném rehabilitačním
oddělení nebo v léčebně dlouhodobě nemocných a později také při následné
rehabilitaci

v rehabilitačních

ústavech,

kde

probíhá

také

pracovní

rehabilitace. Rehabilitace by měla pokračovat dále ambulantně, i několik let,
dokud se stav postiženého stále zlepšuje. Rehabilitace pokračuje v rámci

domácí péče, lázeňské léčebně rehabilitační péče nebo v rámci rekondičních
či respitních pobytů.

Hemiparéza mění postiženému kvalitu života. Potřebuje asistenci

druhé osoby, mívá problémy s chůzí, s rovnováhou, má omezenou sílu

v postižených končetinách. Při péči o sebe sama a při běžných denních
činnostech používá, podle stupně postižení, různé kompenzační pomůcky.

Velké procento pacientů po CMP trpí také citovými problémy, pociťují

smutek, depresi, protože si uvědomují dopad nemoci na jejich soběstačnost,
partnerské vztahy i na finanční situaci rodiny. Značné procento postižených

má problémy s verbální komunikací, se zrakem, inkontinencí, nemalé

procento postižených má kognitivní problémy, které mohou vést až
k demenci. Tito postižení jsou mimořádně zranitelní. Pro tyto osoby je
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mimořádně důležité chápající rodinné prostředí, nemocný se potřebuje
ujistit, že je stále důležitým členem rodiny, že jej rodina stále potřebuje.

Rehabilitace po CMP vyžaduje hodně času a trpělivosti, je však třeba

věřit v uzdravení. Pacient i jeho rodina by měli vědět, že existují různé služby

a také občanská sdružení, kde dochází k sociální rehabilitaci, že s postižením
nemusí být sami.
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