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ÚVOD
Věkem podmíněná makulární degenerace je závažné chronické a degenerativní
onemocnění, které patří mezi nejčastější oční choroby moderního světa. Postihuje populaci
starší padesáti pěti let a ve vyspělých zemích je hlavní příčinou ztráty zraku. V určitých
případech může onemocnění vést k úplné ztrátě centrálního vidění. Počet pacientů s tímto
onemocněním stále narůstá, ale rozšiřují se i možnosti léčby tohoto onemocnění. To vede
k tomu, že lidem s věkem podmíněnou makulární degenerací je věnována stále větší
pozornost.
Jako zdravotní sestra se v rámci klinické léčby tohoto onemocnění setkávám s pacienty
postiženými věkem podmíněnou makulární degenerací každý den. Tito lidé, již trpí
zrakovým postižením, mají však stejné potřeby jako lidé bez zrakového postižení. Odlišné
a specifické jsou prostředky, způsoby, techniky a služby, kterými uspokojujeme lidské
potřeby v případě postižení zraku. S poruchou zraku tak přicházejí změny v každodenním
životě, je ztíženo zvládání běžných úkonů, vztahy v rodině jsou vystaveny větším
nárokům. Z tohoto důvodu jsem si vybrala toto téma bakalářské práce.
Teoretická část práce vymezuje pojem kvalita života a metody jeho měření. V dalších
kapitolách se stručně popisuje anatomie, fyziologie a patofyziologie zrakového ústrojí.
Nejrozsáhlejší kapitola se zabývá věkem podmíněnou makulární degenerací, celkovými a
očními rizikovými faktory tohoto onemocnění, klinickým obrazem a dělením tohoto
onemocnění. Popsány jsou vyšetřovací metody, prevence vzniku a možnosti léčby.
Důležitou složkou v péči o slabozraké pacienty je možnost zařazení zrakové terapie, kterou
pacienti mohou využít ke kompenzaci svého zrakového postižení. K neodmyslitelné
pomoci v péči o pacienty s věkem podmíněnou makulární degenerací je i psychická a
sociální pomoc.
Výzkumná část přináší výsledky kvalitativní analýzy na základě vyhodnocení dotazníků
VFQ 25 týkajících se fungování zraku. Cílem výzkumné sondy bylo zjistit vliv
specifického onemocnění (tj. věkem podmíněné makulární degenerace) na kvalitu života
pacientů. Identifikovat nejčastější problémy pacientů se zrakovým postižením a zjistit
úroveň života lidí postižených věkem podmíněnou makulární degenerací.
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TEORETICKÁ ČÁST
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Cílem mé práce je zjistit, jakou kvalitu života mají pacienti s věkem podmíněnou
makulární degeneraci (dále jen VPMD). Bakalářská práce je rozdělena na část přehledově
teoretickou a empirickou.
Cíle teoretické části
1. Popsat anatomii, fyziologii zrakového ústrojí a patologická onemocnění
2. Charakterizovat VPMD (pojem VPMD, typy VPMD a jeho projevy, rizikové faktory,
vyšetřovací metody, diagnostiku a léčbu)
3. Charakterizovat terapii zraku
4. Charakterizovat péči o pacienty s VPMD
5. Charakterizovat pojem „kvalita života“
6. Shrnout dosavadní výzkumy

1 CHOROBY ZRAKOVÉHO ÚSTROJÍ A VĚKEM
PODMÍNĚNÁ MAKULÁRNÍ DEGENERACE
Zrak je nejcennější ze smyslů. Pokud dojde k jeho poškození či úplné ztrátě, dochází
k vymizení orientačního smyslu, pomocí kterého získáváme většinu informací z okolního
prostředí. Kolem padesátého roku života se začnou projevovat známky opotřebování
organismu a změny stárnutí se nevyhýbají ani očím. Příčinou ztráty zraku jsou nejčastěji
choroby, které vedou k narušení složitého optického systému oka. Mezi nejvíce rozšířené
choroby související se stářím vedoucí ke ztrátě zraku řadíme šedý zákal a VPMD.
Šedý zákal je ve světě stále uváděn jako nejčastější příčina ztráty zraku. Prevalence
šedého zákalu se liší dle regionálních rozdílů, ale všeobecně je výskyt vyšší u ženského
pohlaví. Počet pacientů se šedým zákalem pomalu narůstá s tím, jak stárne světová
populace. Ve věku nad 65 let má určitý stupeň zakalení nitrooční čočky 50% populace, nad
75 let až 70% populace. Ve vyspělých státech se toto onemocnění řeší chirurgickým
odstraněním šedého zákalu a následnou implantací umělé nitrooční čočky. Problémem ve
výskytu šedého zákalu v rozvojových zemích je, že v důsledku nedostatku financí není
možné zajistit operační řešení a dostatek kvalifikovaných odborníků k léčbě šedého zákalu.
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VPMD je onemocnění, které vede v průmyslově vyspělých zemích k nejčastější příčině
praktické slepoty u lidí starších nad 55 let. Vzhledem k tomu, že VPMD je onemocnění
s úzkou vazbou na věk, jeho prevalence narůstá s věkem. Procento těchto lidí nebo osob
v důchodovém věku se neustále zvyšuje a předpokládá se, že v roce 2025 bude
představovat třetinu obyvatel České republiky. V České republice prozatím nebyla
publikována žádná data, která by výskyt onemocnění dostatečně dokumentovala. (Ernest,
Hejsek, Němec, Rejmont 2010, s. 28) Podle celosvětové incidence vlhké formy VPMD
(500 000 nových případů ročně) se odhaduje počet nových pacientů v ČR asi na 1200 1500 ročně. Dle světové prevalence je chorobou postiženo 56% obyvatel starších 65 let.
Dle odhadů se počet pacientů během následujících 25 let ztrojnásobí.
Donedávna odborní lékaři při kontaktu s pacienty s VPMD byli bezradní a poskytovali
slepnoucím pacientům pouze utěšující slova, že neoslepnou úplně, ale že bude velmi
ovlivněn jejich život a postupně se budou stávat závislými a odkázanými na pomoc
blízkých. V posledním desetiletí však značné pokroky v diagnostice a léčbě tohoto
onemocnění vnáší naději na uchování vidění pro velkou část pacientů. (Ernest, Hejsek,
Němec, Rejmont 2010, s. 9) V roce 2008 byl v České republice zahájen projekt Amadeus,
který má za cíl vytvořit síť terciálních pracovišť zabývajících se problematikou pacientů
s VPMD. K projektu se postupně připojilo 11 specializovaných center, která se
systematicky zabývají léčbou VPMD. Součástí projektu je postupná standardizace
diagnostických a terapeutických postupů, dokumentace tíhy onemocnění při vstupním
vyšetření a v průběhu léčby a dokumentace bezpečnosti a účinnosti zvolených léčebných
postupů v určitých časových intervalech a sledování změn zrakové ostrosti. Odborným
garantem tohoto projektu je Česká oftalmologická společnost. Z analýzy získaných dat
v projektu Amadeus vyplývá, že dominují pacienti ve věkové kategorii mezi 70 a 80 lety
(42%). Převažují ženy (61%) nad muži (39%). U 33% případů došlo k remisi onemocnění,
u 60% pacientů léčba stále pokračuje a u necelých 6% pacientů došlo k selhání léčby.
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2 ANATOMIE A FYZIOLOGIE ZRAKOVÉHO
ÚSTROJÍ
Zrakové ústrojí je párový orgán, který umožňuje vnímat světlo, barvy, tvar a prostorové
vidění. Je tvořen oční koulí a přídatnými orgány oka. Oko a přídatné orgány jsou uloženy
v očnici (orbitě), která tvoří mechanickou ochranu očního bulbu.

2.1

Oční koule (bulbus oculi)

Oční koule je tvořena ze tří vrstev: zevní, střední a vnitřní.
Zevní vazivová vrstva (tunica fibrosa) je z 5/6 tvořena bělimou. Bělima (skléra) je bílá
neprůhledná blána z hutného kolagenního vaziva, která tvoří pevný obal bulbu a v přední
části je krytá spojivkou. Do bělimy se upínají okohybné svaly a prostupuje přes ni zrakový
nerv a cévy. V přední části přechází v rohovku (cornea), jež je průhledná, bohatě
inervovaná, a proto je nesmírně citlivá. Rohovka tvoří 1/6 povrchu oka.

(Rozsíval et al.

2006)
Střední vrstvou oční koule je živnatka (uvea), uložená mezi sklérou a sítnicí, tvořená
třemi částmi.
První z nich je cévnatka (choroidea) - velmi bohatá na cévy a na buňky obsahující
hnědý pigment, jenž brání rozptylu světelných paprsků uvnitř oka. Produkuje komorovou
vodu, vyživuje pigmentový epitel, tyčinky a čípky a umožňuje akomodaci.
Druhá část se nazývá řasnaté tělísko (corpus ciliare). To volně visí mezi bělimou a
rohovkou. Pomocí drobných vláken se k okrajům řasnatého tělíska připojuje pouzdro
čočky.
Před čočkou odstupuje od řasnatého tělesa kruhový terčík - duhovka (iris), třetí část
živnatky. Uprostřed duhovky je kruhovitý otvor - zornice (pupila). Na vláknech řasnatého
tělesa je zavěšena tuhá, rosolovitá čočka (lens) z průhledné hmoty. Čočka je součástí
optického systému. Rozlišujeme na ní pouzdro, kortex a jádro. (Rozsíval et al. 2006)
Vnitřní vrstvu očního bulbu tvoří sítnice (retina). Sítnici dělíme podle její struktury a
funkce na dva oddíly. Přední oddíl, neoptická část pars coeca retinae, který má podobu
dvouvrstvého epitelu, pokrývá povrch řasnatého tělíska a duhovky. Zadní oddíl sítnice,
optická část pars optica retinae, slouží ke zrakovým funkcím, obsahuje světločivé buňky
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(tyčinky a čípky) a nervové buňky. Na tento úsek sítnice dopadají světelné paprsky. Tyto
dvě části jsou odděleny zubovitou linií ora serrata.
Na sítnici rozeznáváme dvě hlavní vrstvy: vnitřní vrstvu (neuroretina) a zevní vrstvu
pigmentového epitelu.
Mezi neuroretinou a pigmentovým epitelem sítnice se nachází subretinální prostor, u
něhož se za patologických podmínek, jako je například amoce sítnice nebo VPMD, může
hromadit subretinální tekutina nebo krev.
Zevní vrstva je tvořena pigmentovým epitelem a jeho bazální membránou (Bruchova
membrána), zajišťuje bariéru a kontroluje látkovou výměnu mezi smyslovými buňkami.
Obsahuje vitamin A a lipidy, které mají význam pro regeneraci zrakového purpuru.
Vnitřní vrstvu (neuroretinu) dělíme do tří etáží. První vrstvu tvoří senzorický epitel,
tyčinky a čípky. Tyčinky zajišťují černobílé vidění, vnímání světla za šera a umožňují
periferní vidění. Díky čípkům mají lidé trichromatické vidění - tedy jsme schopni vnímat
tři základní barvy. První vrstva naléhá na pigmentový epitel. Druhou vrstvu tvoří bipolární
buňky a třetí vrstva je tvořena gangliovými buňkami. Vlákna gangliových buněk tvoří
nejvnitřnější vrstvu sítnice, která směřuje k papile, kde se spojují a dávají za vznik
druhému hlavovému nervu. (n. optici). (Rozsíval et al. 2006, s. 240)
V centrální části sítnice se nachází žlutá skvrna (macula lutea). Macula je okrouhlá
zóna, jež má žlutozelené zbarvení. Toto zbarvení má díky žlutavým pigmentům luteinu a
zeaxanthinu, které se nacházejí v neuronech sítnice a slouží jako filtr proti krátkovlnnému
UV záření. Žlutá skvrna je uložena 3 mm temporálně od terče zrakového nervu.
Neobsahuje žádné cévy a je vyživována pouze z cévnatky. Ve svém středu se prohlubuje a
toto místo se nazývá fovea centralis. Je to místo nejostřejšího vidění. V centru fovey se
nachází foveola, což jest nejtenčí část sítnic, jež obsahuje pouze čípky.
Terč zrakového nervu (diskus nervi optici) je okrouhlé místo na zadním pólu sítnice.
Jeho velikost je zhruba 1,5 mm, má narůžovělou barvu a je lehce vystouplý. Do tohoto
místa se sbíhají neurity gangliových buněk neuroretiny. V místě terče zrakového nervu se
nenacházejí žádné světločivé buňky. Proto se nazývá slepou skvrnou. Zde vystupuje
zrakový nerv z očního bulbu.
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Hlavní část oční koule vyplňuje průhledná rosolovitá hmota neboli sklivec (corpus
vitreum). Sklivec je složen převážně z vody, bílkovin a minerálních látek. Napíná stěnu
oční koule, čímž zajišťuje její kulovitý tvar.
V přední části oka se nacházejí dvě oční komory. Tyto komory jsou naplněny očním
mokem, který se tvoří v řasnatém tělísku. První z nich je mezi rohovkou a duhovkou.
Druhá z nich se nachází mezi duhovkou a čočkou. Tyto dvě komory mezi sebou
komunikují pomocí zornice. (Rozsíval et al. 2006)

2.2

Přídatné orgány oční (organa oculi accessoria)

K přídatným orgánům očním řadíme oční víčka, spojivky, slzné ústrojí a okohybné
svaly.
Víčka (palpebrae) mají funkci ochrany přední plochy oka. Regulují dopadající světlo na
sítnici. Víčka dělíme na horní a dolní. Místo, kde dochází ke spojení horního a dolního
víčka, se nazývá vnitřní a zevní koutek. Zevní koutek pokrývá spojivka, která obsahuje
slzový kanálek. Víčko je zpevněno kolagenní vazivovou ploténkou. Pohyby víček zajišťuje
kruhový oční sval (orbicularis oculi). Okraje víček jsou porostlé řasami a v jejich těsné
blízkosti ústí mazové žlázy.
Spojivka (tunica conjuktiva) je tenká, narůžovělá slizniční vrstva, jež začíná na vnějším
okraji rohovky a přechází na bělimu.
Slzné ústrojí (apparatus lacrimalis) je tvořeno slznými žlázami (glandula lacrimalis),
které jsou uloženy v zevním horním kvadrantu očnice. Slzná tekutina omývá rohovku a
spojivku a odstraňuje prachové částice. Dále zvlhčuje přední stěnu oka a chrání ji před
infekcí a vniknutím mikrobů. Slzy jsou odváděny slzným bodem do slzného vaku a odtud
jsou slzovodem vedeny do dutiny nosní.
Okohybné svaly zajišťují pohyblivost očí, jsou z příčně pruhované svaloviny.
Rozlišujeme šest okohybných svalů, které se upínají na bělimu. Na každém oku jsou čtyři
přímé svaly a dva šikmé svaly. Mezi přímé svaly patří horní, dolní, vnitřní a zevní sval
(musculus rectus superior, inferior, internus, externus). Šikmé jsou dolní a horní sval
(musculus obliquus inferior, superior). (Rozsíval et al. 2006, s. 131)
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2.3

Fyziologie zraku

Zrak je nejdůležitějším smyslem pro člověka. Pomocí zraku člověk získává 60-65%
všech informací. Zrakové vnímání je komplexní děj. Podmínkou ostrého vidění je
dokonalá funkce optického systému oka. Ohyb světelného paprsku na rozhraní dvou
optických prostředí nazýváme refrakce. Pokud je v rovnováze délka oka, zakřivení
lomivých prostředí a optická mohutnost, mluvíme o emetropii. V případě nepoměru mezi
délkou oka a jeho optickou lomivostí mluvíme o ametropii. Celková optická mohutnost u
emetropického oka je 60 dioptrií (D). Rohovka má optickou mohutnost 40 D a čočka 20 D.
Pomocí akomodace je oko schopno zaostřovat předměty na různé vzdálenosti. Při
kontrakci ciliárního svalu dojde k uvolnění závěsného aparátu čočky a tím se zvětší její
lomivost. S narůstajícím věkem se akomodace snižuje. Při narození je akomodace největší,
dosahuje až 30 D, po 65. roce věku je akomodace prakticky nulová. (Rozsíval et al. 2006,
s. 125)
Struktury, které se uplatňují v optickém systému oka, tvoří rohovka, čočka, sklivec a
nitrooční tekutina. Na rozhraní dvou odlišných fyzikálních prostředí, jako je vzduch a
rohovka, se část světelných paprsků odráží a část proniká světlolomnou soustavou oka až
k světločivým buňkám v sítnici. Lomením světla dochází k vytvoření obrazu na sítnici.
Obraz je zmenšený a převrácený. Světlo podráždí fotoreceptory v sítnici a tím dojde
k přeměně vjemu na nervový podnět, jenž je poté veden v podobě vzruchu nervovými
buňkami sítnice na zrakový nerv, který jej vede zrakovou drahou do zrakového centra
v týlním laloku, kde se vytváří finální podoba zrakového vjemu. Z CNS jsou vysílány
podněty pro mechanizmus ovládání průsvitu zornice a pohybu očí. Vidění lze rozlišit na
centrální a periferní vidění. Pokud světelný paprsek dopadá přímo do makuly, jde o
centrální vidění. V případě podráždění sítnice světelným paprskem, mimo makulární
oblast, mluvíme o periferním vidění. Aby zrak správně fungoval, musí být dostatečná
průhlednost optických médií, zdravá sítnice a neporušená zraková dráha.
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3 PATOFYZIOLOGIE ZRAKOVÉHO ÚSTROJÍ
Oko je velmi složitý optický systém. Při patologii kterékoliv části oka může docházet
k omezení či dokonce ke ztrátě zrakových funkcí. V této kapitole jsou popsány nejčastější
poruchy zrakového ústrojí.

3.1

Refrakční vady

Refrakční vady (ametropie) jsou způsobeny nepoměrem mezi délkou oka a jeho
optickou lomivostí. Axilární délka oka může být kratší, nebo delší. Pokud dojde ke změně
zakřivení rohovky a čočky, je refrakční vada způsobena lomivostí optických prostředí.
Další příčinou refrakčních vad je porucha indexu lomu.
Hypermetropie (dalekozrakost) je porucha, při níž ohnisko dopadajících paralelních
paprsků je za sítnicí. Oko je relativně krátké, světelné paprsky se sbíhají za sítnicí, na
sítnici dopadá neostrý obraz. Při hypermetropii vidí jedinec neostře do dálky i do blízka.
Korekce této vady je řešena zvětšením optické mohutnosti oka pomocí akomodace nebo
plusovými korekčními skly (spojkami). (Rozsíval et al. 2006, s. 122)
Myopie (krátkozrakost) je porucha, při níž ohnisko dopadajících paralelních paprsků je
před sítnicí. Oko je relativně dlouhé. Paprsky se po průchodu optickým systémem sbíhají
před sítnicí, na sítnici dopadá rozostřený obraz. (Kraus a kol. 1997, s. 292) Příznakem
krátkozrakosti je mlhavé vidění do dálky. Krátkozrakost korigujeme mínusovými
korekčními skly (rozptylkami). Dle počtu dioptrií rozdělujeme myopii na lehkou (myopia
simplex), střední (myopia modica) a těžkou (myopia gravis). (Rozsíval et al. 2006, s. 123)
Astigmatismus je stav, při kterém nemá optický aparát oka ve všech meridiánech
stejnou optickou mohutnost. (Kraus a kol. 1997, s. 294) Nejčastější příčinou této vady je
nestejnoměrné zakřivení rohovky. Světelné paprsky se nesbíhají, ale jsou rozptýlené.
Astigmatismus korigujeme cylindrickými dioptriemi, které přibližují obě linie tak, aby se
střetly v bodě na sítnici.
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3.2

Poruchy akomodace

„Akomodace je mechanismus, kterým je oko schopno zesílit svou lomivost.“ (Kraus a
kol. 1997, s. 298) S narůstajícím věkem dochází k fyziologickému snížení elasticity a tím
ke snížení schopnosti akomodace. Po 40. roce věku dochází k poklesu akomodační šíře,
blízký bod se posunuje za hranici 20 cm. Zvětšuje se pracovní vzdálenost, přichází únava a
bolest očí při čtení. Tento fyziologický stav nazýváme presbyopie (vetchozrakost). (Kraus
a kol. 1997, s. 299)

3.3

Poruchy barevného vidění

Poruchou barevného vnímání jsou častěji postiženi muži, a to na podkladě dědičné
predispozice. Získané poruchy barevného vidění jsou méně časté a vznikají vlivem jiných
očních chorob. Pokud člověk vnímá pouze odstíny šedi, jde o úplnou barvoslepost. Jestliže
jedinec trpí poruchou vnímání jen některé z barev, jde o částečnou barvoslepost. V případě,
že se jedná o snížení citlivosti pro určitou barvu, mluvíme o malii, pokud je výpadek
citlivosti úplný, tak tento stav nazýváme anopií.

3.4

Zánětlivá a nezánětlivá onemocnění přední a střední vrstvy

zrakového ústrojí
3.4.1 Onemocnění rohovky
Rohovka je z optického hlediska nejdůležitější strukturou optického systému, jakékoliv
poškození rohovky má vliv na zrakové funkce. Nejčastějším degenerativním onemocněním
rohovky je keratokonus, jenž se projevuje konickým vyklenutím rohovky, které postupně
progreduje. Onemocnění probíhá většinou oboustranně, klinické příznaky se objevují
v období puberty, ale mohou i později. Keratokonus způsobuje nárůst myopie a vznik
astigmatismu. V počátečních stádiích se onemocnění řeší brýlovou korekcí, pokud je
korekce nedostačující, aplikují se tvrdé kontaktní čočky. Při výrazné progresi se provádí
transplantace rohovky. (Rozsíval et al. 2006)
Poměrně rozsáhlou skupinu onemocnění rohovky tvoří její záněty - keratitidy, které
můžeme rozdělit na infekční a neinfekční. Neinfekční keratitidy vznikají následkem zánětů
imunologického původu, traumat, VPMD, poruchou slzného filmu či patologickým
postavením víček. Infekční keratitidy bývají bakteriálního, virového a mykotického
původu. Jejich klinický průběh a léčba se liší dle etiologie a průběhu onemocnění. Zánět
18

rohovky může probíhat povrchově nebo může zasahovat až do hlubokých vrstev rohovky,
kde následkem zánětu může dojít ke vzniku rohovkového vředu, který může při
pokračování zánětu perforovat. (Rozsíval et al. 2006)
3.4.2 Onemocnění skléry
Mezi nezánětlivá onemocnění skléry řadíme vrozené anomálie, metabolické poruchy a
depozita ve skléře, věkem podmíněné změny skléry. Nejčastějším zánětlivým
onemocněním je episkleritida, což je zánět pojivové tkáně, mezi spojivkou a sklérou.
Projevuje se citlivostí na světlo a pocitem tlaku, provázeným slzením. Příčina vzniku
většinou není známá. Závažným zánětem je skleritida, která se často vyskytuje jako
součást systémových chorob. Ve většině případů bývá neinfekční, projevuje se intenzivní
bolestí vyzařující do okolí a difúzní smíšenou injekcí. Dle lokalizace se dělí na přední a
zadní skleritidu.(Rozsíval et al. 2006)
3.4.3 Onemocnění uvey
Záněty živnatky - uveitidy se dělí do několika skupin. Dle časové délky a průběhu na
akutní a chronické. Dle etiologie na exogenní, kdy infekce je zanesena z vnějšího prostředí,
a endogenní, kde původ zánětu bývá vnitřní nebo systémový. Podle lokalizace na přední,
intermediální, zadní a panuveitidy. Přední uveitidy postihují duhovku a ciliární tělísko,
nejčastěji jsou postiženy obě struktury naráz. Intermediální uveitidy postihují řasnaté
tělísko a periferní část choroidey, sítnice a sklivce. Choroidea a sítnice jsou zasaženy při
zadní uveitidě. Pokud zánět postihuje všechny části uvey, mluvíme o panuveitidě. Průběh a
klinický obraz bývá závislý na lokalizaci zánětu. (Rozsíval et al. 2006)
Nejzávaznějším nitroočním zánětem je endoftalmitida. Jedná se o akutní hnisavé
onemocnění, které postihuje především přední komoru a sklivec. Nejčastější příčina vzniku
je bakteriální etiologie po nitroočních operacích nebo po penetrujících a perforačních
poraněních. Často bývá příčinou ztráty zraku.

3.5

Glaukom

Glaukom je onemocnění, které se projevuje změnami zrakového nervu. Nejčastější
příčinou změn na zrakovém nervu je způsobeno zvýšeným nitroočním tlakem. Pokud
nitrooční tlak není pravidelně sledován, může postupně docházet k zužování zorného pole,
které může vést až ke slepotě. Mezi další faktory vedoucí ke vzniku glaukomu patří
hypertenze, diabetes mellitus, myopie, vaskulární choroby a důležitou roli zde hraje i
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genetická predispozice. Glaukom je druhou nejčastější příčinou slepoty.(Rozsíval et al.
2006, s. 275)

3.6

Onemocnění čočky

Nejčastějším onemocněním čočky je šedý zákal, který vzniká zkalením jádra čočky.
Toto onemocnění je typické zejména u lidí starších 65 let věku a vzniká ve spojitosti se
stárnutím. Vznik šedého zákalu však může postihnout i mnohem mladší věkové skupiny a
většinou vzniká jako následek celkových chorob, jako je diabetes mellitus, myotonická
dystrofie a atopická dermatitida, mluvíme o presenilní kataraktě. Další příčinou vzniku
šedého zákalu může být důsledek úrazu. Ke vzniku šedého zákalu dochází také působením
některých farmak. Patří mezi ně kortikosteroidy, miotika, fenothiaziny a některá
antiarytmika. Léčba šedého zákalu spočívá v chirurgickém zákroku, kdy pomocí
ultrazvuku je zakalená čočka odstraněna a nahrazena čočkou umělou. (Rozsíval et al.
2006)

3.7

Nádory oka

Retinoblastom je zhoubný nádor sítnice, který se vyskytuje v dětském věku. Převážná
většina retinoblastomů se manifestuje v prvních třech letech života dítěte. (Rozsíval et al.
2006, s. 261) Nádor se projevuje šilháním, sekundárním glaukomem a v pokročilém stádiu
onemocnění bílým zabarvením zornice.
Nejčastějším maligním nitroočním nádorem je melanom cévnatky. Melanom cévnatky
může být asymptomatický, často jsou udávány obtíže podobné jako u odchlípení sítnice.
Na vznik tohoto nádoru má vliv nadměrné působení ultrafialového záření. Melanom
nejčastěji metastazuje do jater, plic, CNS a podkoží. Léčba spočívá v lokálním ozařování
(brachyterapie), u rozsáhlejších nádorů se přistupuje k enukleaci oka. Prognóza záleží na
histologickém typu a velikosti melanomu. (Rozsíval et al. 2006, s. 212)

3.8

Úrazy oka

Mezi nejčastější úrazy oka patří mechanická poranění. Největší zastoupení mají eroze
rohovky, cizí těleso ve spojivce a na rohovce. Tyto úrazy, vzhledem k povrchovému
poranění, nejsou příliš závažné, pokud nedojde k sekundární infekci, tak se velice dobře
hojí.
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Neméně častá bývá i kontuze bulbu. Jde o pohmoždění oka způsobené úderem pěstí, při
autonehodě, míčem nebo napínací pružinou. Vlivem nárazu na oko může dojít ke krvácení,
zvýšení nitroočního tlaku, nebo naopak k hypotonii. Je nutné při velkém úderu do oka
vyloučit rupturu bulbu. Následky úrazu závisí na velikosti předmětu, který způsobil náraz.
Poměrně závažným úrazem jsou penetrující poranění oka, při kterých je porušena jeho
stěna. Závažnost poranění je dána velikostí pronikajícího předmětu a sílou zevního tlaku.
Pokud dojde ke dvojitému průniku přes oční stěnu, mluvíme o perforaci. Prochází-li rána
přes celou tloušťku rohovky, může být poraněna duhovka a čočka, často nastává výhřez
nitroočních tkání.(Rozsíval et al. 2006, s. 305) Při perforačním poranění často dochází
k průniku cizího tělesa do vnitřních struktur oka. V případě průniku kovového tělíska může
docházet k toxickému účinku oxidů a to může následně způsobit nitrooční zánět,
endoftalmitidu. Primární ošetření spočívá v uzavření vstupní rány, následující postup závisí
na rozsahu poškození oka. (Rozsíval et al. 2006, s. 306)

3.9

Onemocnění sítnice

Mezi častá onemocnění sítnice řadíme oběhové poruchy. Příznakem oběhových poruch
je náhlá a výrazná porucha zrakových funkcí. Na vzniku se podílejí tři rizikové faktory spasmus, cévní změny a celková oběhová insuficience.
Uzávěr arteria centralis retinae je způsoben uzavřením tepenného průsvitu vmetkem
nebo trombem, což se projeví náhlou poruchou vidění. Pokud dojde k uzavření hlavního
kmene arterie, dojde k úplné slepotě se špatnou prognózou. Častějším onemocněním je
uzávěr vena centralis retinae, projevující se rychlým ubýváním zrakové ostrosti, avšak
nikdy nenastane okamžitá slepota jako u tepenného uzávěru.
V souvislosti s celkovými chorobami se mohou projevit změny na sítnici a jejích
cévách. Tento stav nazýváme retinopatie.
Diabetická retinopatie je častou orgánovou komplikací diabetu. Vznik diabetické
retinopatie závisí na kompenzaci onemocnění, na době trvání. Projevy onemocnění se
zpravidla manifestují po 10 letech trvání diabetu. Pokud je však onemocnění nedostatečně
kompenzováno, oční komplikace nastupují dříve. Vlivem poškození sítnicových kapilár
dochází k postupnému snižování až zastavení průtoku krve sítnicí. To způsobuje
nedostatečné zásobení sítnice kyslíkem, což vede ke vzniku novotvořených cév na sítnici.
Novotvořené cévy však nemají pro sítnici příznivý účinek. Jsou křehké, proto často
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způsobují krvácení do sklivce a nepřinášejí ani potřebný kyslík. Spolu s doprovodným
vazivem mohou způsobovat odchlípení sítnice. Diabetická retinopatie je nejčastější
příčinou ztráty zraku v průmyslově vyspělých zemích.
Hypertonická retinopatie vzniká v důsledku vysokého krevního tlaku. Pokročilé cévní
změny vedou ke změnám na očním pozadí. Dle rozsahu postižení cév ji dělíme na čtyři
stupně. V současné době je léčba hypertenze poměrně úspěšná, proto došlo k značnému
poklesu ve výskytu tohoto onemocnění.
Mezi závažná oční onemocnění, která ovlivňují zrakové funkce pacienta, patří amoce
sítnice. Při tomto onemocnění dochází k odloučení senzorické části od pigmentového
epitelu. Odloučení senzorického epitelu od pigmentového epitelu způsobí narušení výživy
fotoreceptorů. Pokud nedojde včas k přiložení sítnice, dojde k atrofii sítnice a zrakové
funkce budou trvale poškozeny. Dle příčiny vzniku ji dělíme do dvou skupin. Primární
rhematogenní odchlípení sítnice, které je způsobeno trhlinou nebo dírou sítnice.
Sekundární odchlípení sítnice, které je způsobeno jiným očním onemocněním. Prvními
příznaky počínající amoce jsou blesky, tmavé čmouhy a saze před okem. Postupně dochází
k vnímání poruchy zorného pole, projevující se jako stín, závoj nebo opona. Při pokročilém
odchlípení sítnice se snižuje zraková ostrost. (Kraus a kol. 1997, s. 153) Léčba odchlípení
sítnice je chirurgická.
Nejčastější příčinou praktické slepoty u lidí nad 55 let je věkem podmíněná makulární
degenerace, která je obsáhle popsána v následující kapitole.
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4 VĚKEM PODMÍNĚNÁ MAKULÁRNÍ DEGENERACE
4.1

VPMD obecně

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je chronické onemocnění, které
bývá nejčastější příčinou praktické slepoty u lidí starších 55 let věku. Degenerace sítnice
v oblasti žluté skvrny (makuly) způsobuje postupnou ztrátu centrálního vidění.
Onemocnění probíhá asymetricky, zpravidla vzniká nejprve na jednom oku a v průběhu
dalších let dochází k postižení i oka druhého. Riziko postižení druhého oka narůstá
s každým rokem o 10%. Podstatou vzniku VPMD je progresivní úbytek kapilár v kapilární
síti cévnatky (choriokapilaris), která vyživuje pigmentový epitel a světločivé buňky. Při
nadměrném úbytku kapilár dochází k nedostatečné výživě makuly, k poruše smyslového a
pigmentového epitelu a následkem toho dochází k nezvratnému poklesu zrakové ostrosti.
Na počátku dochází k nenápadnému zhoršení zraku, které se projevuje zamlženým
viděním za šera, což pacienti často přičítají „normálnímu“ zhoršení zraku. S progresí
VPMD se projevují příznaky, které odpovídají poškození centrální části sítnice, mezi které
patří pokles zrakové ostrosti s metamorfopsií (deformace vnímaného obrazu), drobné
skotomy (výpadky zorného pole) v centrální části. V běžném životě pacienti vnímají
rozmazané či zkreslené vidění, tvary vnímají pokřiveně, nerozeznávají detaily a barvy,
ztrácejí schopnost číst, sledovat televizi, nemohou řídit auto. V pokročilých stádiích
postupně ztrácí orientaci a nedokáží se samostatně pohybovat. (Ernest, Fišer, Kolář 2007)

4.2

Rizikové faktory VPMD

Vznik VPMD ovlivňuje řada negativních faktorů. Z důvodů ne zcela jasných výsledků
jsou vlivy, které přispívají ke vzniku VPMD, stále předmětem zkoumání.
4.2.1 Rodinné a genetické predispozice
Na základě klinických studií vyplynulo, že výskyt VPMD v rodině je jedním
z rizikových faktorů pro rozvoj onemocnění. U sourozenců je toto riziko až čtyřikrát větší
než u ostatní populace.
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Věk - jak již bylo zmíněno, VPMD je onemocnění s velice úzkou vazbou na věk, proto
riziko vzniku onemocnění narůstá s přibývajícím věkem. Prevalence středně pokročilé
VPMD se zvyšuje až dvojnásobně po dovršení 60 let věku.
Pohlaví - analýzy klinických studií prokázaly, že exsudativní forma VPMD je častější u
žen než u mužů ve stejné věkové kategorii.
Rasa - časná forma VPMD se projevuje u černé a bílé rasy ve srovnatelném množství,
progrese onemocnění do pozdních forem je však u černé rasy mnohem delší. Je to
přisuzováno rozdílnému množství melaninu v buňkách sítnice. Vyšší koncentrace
melaninu v sítnici u černé rasy způsobuje větší ochranu před nadměrným ultrafialovým
zářením.
4.2.2 Systémové rizikové faktory
Kardiovaskulární onemocnění a hypertenze
Pomocí výsledků klinických studií byl prokázán vliv hypertenze a léčby některými
antihypertenzivy na progresi VPMD. Také pacienti, kteří prodělali infarkt myokardu nebo
mají prokázanou přítomnost sklerotických plátů v karotidách, jsou ohroženi vyšším
rizikem na vznik a rozvoj VPMD.
Diabetes mellitus - zatím nebyla zjištěna přímá souvislost, která by dokazovala vliv
diabetu na vznik VPMD. Vzhledem k tomu, že při nedostatečně kompenzovaném diabetu
dochází k postižení cév na sítnici, možnost vlivu na vzniku VPMD se nevylučuje.
Cholesterol - lidé s vyšší hladinou cholesterolu jsou ohroženi větší pravděpodobností
vzniku vlhké formy VPMD.
Hormonální vlivy - ve studii EDCCS bylo prokázáno, že hladina estrogenu má vliv na
vznik VPMD. Ženy, které užívají v postmenopauze estrogen, jsou postiženy tímto
onemocněním méně.
4.2.3 Vlivy zevního prostředí
Světelná expozice - sluneční záření je jeden z vlivů, o kterém se mluví jako o možném
negativním faktoru, jenž se může podílet na vzniku VPMD. Zatím však nebyla prokázána
jasná spojitost a zůstává to stále předmětem šetření.
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Kouření - bylo prokázáno jako vysoce rizikový faktor. Při počtu 25 vykouřených
cigaret za den je riziko vzniku onemocnění až dvakrát vyšší než u nekuřáků. Je to
způsobeno toxickým vlivem cigaret na sítnici.
Alkohol - zvýšené požívání alkoholu nebylo jednoznačně uznáno jako přesvědčivý
rizikový faktor, který se podílí na vzniku VPMD. I přesto, že způsobuje oxidativní stres a
nepříznivě se prolíná s procesem aterosklerózy.
Nutriční faktory - příjem většího množství tuků, hlavně nenasycených mastných
kyselin, způsobuje větší riziko pro vznik VPMD.
4.2.4 Oční rizikové faktory
Barva duhovky - tmavá duhovka pro svoji zvýšenou koncentraci melaninu poskytuje
větší ochranu sítnice před zvýšenou expozicí světelných paprsků. Melanin funguje jako
zhášeč volných radikálů a tím chrání sítnici před oxidačním poškozením světlem. Při
úbytku makulárního pigmentu se riziko vzniku VPMD zvyšuje.
Katarakta - za významný rizikový faktor je považována operace katarakty v souvislosti
s progresí VPMD. Dle předpokladů zakalená čočka brání negativnímu vlivu ultrafialového
záření. Jiná spojitost mezi šedým zákalem a VPMD nebyla přesvědčivě prokázána.
Refrakce oka - některé studie poukazují na význam hypermetropie při výskytu raných
forem VPMD, jiné studie neprokázaly vztah mezi refrakční vadou a VPMD. (Ernest,
Hejsek, Němec, Rejmont 2010, s. 32)

4.3

Klasifikace VPMD

VPMD může postihovat všechny makulární struktury, dle klinických projevů
rozlišujeme suchou (atrofickou, neexsudativní), která postihuje zhruba 90% pacientů, a
vlhkou (exsudativní, neovaskulární) formu onemocnění, jejíž výskyt je zhruba u 10%
pacientů.
4.3.1

Suchá forma

Suchá forma vzniká zánikem kapilár v chorikapiláris makulární krajiny. Klinické
projevy u suché formy představují výskyt drúz, změn pigmentace ve vrstvě retinálního
pigmentového epitelu (dále jen RPE) a v konečném stádiu geografickou atrofií RPE.
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Drúzy jsou malá žlutavá ložiska, která se nacházejí hluboko v sítnici na úrovni
Bruchovy

membrány.

Vznikají

v souvislosti

s degenerací

pigmentového

epitelu

nahromaděním nepotřebných struktur membránových buněk. Odlišují se od sebe velikostí,
tvarem, vzhledem, ohraničením a pigmentací. Dle velikosti a vzhledu rozlišujeme dva typy
drúz. Tvrdé drúzy jsou malé a drobně ohraničené. Jejich výskyt představuje jen malé
riziko v souvislosti s přechodem VPMD do pokročilých forem. Měkké drúzy mají podobu
žlutých nebo šedavých depozit, která jsou bez ostrého ohraničení. Mohou se zvětšovat a
splývat, znamenají vysoké riziko progrese choroby do vlhké formy. (Rozsíval et al. 2006,
s. 253)
Změny v retinálním epitelu (RPE) se projevují u všech stádií VPMD. Dochází
k hyperpigmentaci buněk RPE, nebo naopak k její hypopigmentaci. V kombinaci
s měkkými drúzami dochází k riziku přechodu onemocnění do vlhké formy.
Geografická atrofie retinálního pigmentového epitelu je terminálním stádiem suché
formy VPMD. Projevuje se ostře ohraničenými hypopigmentacemi RPE, postupně dochází
ke ztrátě buněk RPE, fotoreceptorů a choriokapiláris. U pacientů s tímto postižením
dochází ke snížení zrakové ostrosti, které může přejít v období zhruba 9 let do stadia
praktické slepoty. Zhruba v 50% bývá postiženo i druhé oko.

4.3.2 Vlhká forma
Vlhká forma VPMD se klinicky projevuje ablací RPE, chorioideální neovaskularizací
nebo subretinální hemoragií v oblasti makuly. Terminálním stadiem je disciformní jizva.
Ablace RPE se projevuje elevací RPE od Bruchovy membrány. Rozlišujeme několik
forem ablace RPE, které se od sebe liší klinickými nálezy při diagnostických metodách.
Chorioideální neovaskulární membrána (dále jen CNV) vzniká růstem chorioideálních
neovaskulárních cév, přes Bruchovu membránu. V důsledku změn Bruchovy membrány,
kde se tvoří trhliny, kterými novotvořené cévy prorůstají z choriokapilaris do prostoru pod
RPE a rostou mezi RPE a neuroretinou., vzniká edém neuroretiny, který svědčí o
přítomnosti CNV. Novotvořené cévy mají patologicky zvýšenou permeabilitu, tzn.
zvýšenou transudaci tekutiny pod sítnici. (Rozsíval et al. 2006, s. 254) To může být
příčinou

prosakování tekutin z kapilár a přispět ke vzniku serózní ablace RPE.

Novotvořené cévy jsou křehké, proto často krvácejí do subretinálního prostoru. Jak
prosakování, tak krvácení stimuluje tvorbu vazivové tkáně a v makule se tvoří vazivový
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útvar, který nazýváme pseudotumorem nebo disciformní makulární degenerací.(Rozsíval et
al. 2006, s. 254)

4.4

Vyšetřovací metody

Pro stanovení správné diagnózy a následně vhodné léčby je nutné provést několik
základních a poté i speciálních vyšetření. Při základních vyšetřeních, která jsou zpravidla
prováděna u ambulantních oftalmologů, je určena základní diagnóza a poté je pacient
odeslán na specializované pracoviště, kde jsou provedena speciální vyšetření, na základě
kterých je určena forma VMPD a stanovení příslušné léčby.
4.4.1 Základní vyšetřovací metody
Vyšetření zrakové ostrosti zjišťuje rozlišovací schopnost oka a je nejpoužívanější
veličinou ke zjišťování zrakových funkcí. Vyšetření se provádí do blízka i do dálky
pomocí optotypů. K vyšetření zrakové ostrosti do dálky u pacientů s VPMD se používá
ETDRS optotyp, který má testovací vzdálenost 4 metry. Důležitým faktorem je intenzita
osvětlení optotypu. Vyšetření zrakové ostrosti do blízka slouží ke zjištění úrovně čtecího
vidění.(Kolář a kolektiv 2008, s. 76) Nejčastěji využívaným optotypem na čtení do blízka
je Jaegrova tabulka, jejíž testovací vzdálenost je 40 cm.
Vyšetření pomocí Amslerovy mřížky slouží ke zjištění deformací obrazu
(metamorfopsií), které se objevují již u počínající suché formy VPMD. Amslerova mřížka
je čtverečkovaná síť, která má uprostřed fixační bod. Vyšetření se provádí nejprve na
jednom oku ve vzdálenosti asi 30 cm, poté na oku druhém. Pacient sleduje fixační bod
uprostřed mřížky a během vyšetření sleduje, zdali nedochází k pokřivení, jestli vidí
všechny čtverce nebo zda nemá tmavou skvrnu v jakékoliv části mřížky. Výhoda tohoto
vyšetření spočívá v tom, že pacienti mohou provádět samovyšetření i doma, což je velmi
důležité pro odhalení progrese a lze včas zachytit zvrat suché formy do vlhké.
Biomikroskopické vyšetření očního pozadí se provádí na štěrbinové lampě, pomocí
optických čoček. Vyšetření dokáže odhalit změny v neuroretině i ve vrstvě RPE. Aby
mohlo být vyšetření provedeno, pacient musí mít arteficiální mydriázu.
Vyšetření kontrastní citlivosti umožňuje zhodnotit vidění za suboptimálních
světelných podmínek a podává podrobnější informaci o zrakových funcích. Kontrastní
citlivost se testuje buď na vyšetřovacích tabulích, nebo pomocí monitoru či panelu typu
LCD.
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Vyšetření barevného vidění se testuje v rozmezí 380 - 760 nm. Zásadní úlohu při tom
představuje barevný tón, sytost barvy a jas. Důležitým faktorem je okolní osvětlení.
Vyšetření se provádí pomocí pseudoizochromatické tabulky nebo pomocí testů barevné
preference.
Vyšetření adaptace na tmu je měřeno na adaptometrech a určuje schopnost měnit práh
citlivosti na světlo.
4.4.2 Speciální vyšetřovací metody
Fluorescenční angiografie (FAG) je metoda, která pomocí kontrastní látky zobrazuje
průtok sítnicových cév. Do kubitální žíly se rychle aplikuje 5 ml 10% sodné soli
fluoresceinu. Přibližně za 10 sekund se látka objeví v sítnicovém řečišti, to lékař sleduje na
digitální kameře. Za fyziologických podmínek se fluorescein nedostává mimo cévní
řečiště. V případě porušení cév se fluorescein dostává mimo cévní řečiště a zobrazuje nám
patologická ložiska. Fluorescein je do jedné hodiny z organismu vylučován ledvinami.
Indocyaninová angiografie (ICG) se využívá k zobrazení cévního řečiště chorioidey.
Intravenózně se aplikuje indocyaninová zeleň. Princip vyšetření je podobný jako u FAG.
Oproti FAG lépe zobrazuje lokalizaci a ohraničení neovaskulárních membrán. Barvivo se
vylučuje játry do biliárního systému.
Optická koherentní tomografie (OCT) je neinvazivní vyšetřovací metoda, která
umožňuje zobrazení struktur sítnice ve všech vrstvách s vysokou mírou rozlišení. Princip
vyšetření je podobný ultrazvukovému zobrazení, liší se pouze tím, že místo mechanických
vln se používá optické záření.
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5 TERAPIE VPMD
První pokusy o léčbu VPMD byly provedeny v 80. letech 20. století, nebyly však příliš
úspěšné. Postupem času se však vývoj léčebných technik posunul značně dopředu. Během
posledních let jsou k dispozici léčebné postupy, které jsou schopny onemocnění zpomalit
nebo zcela zastavit a zabránit tak praktické slepotě pacienta. Pokud je léčba zahájena již
v počátečním stádiu onemocnění, mohou se zlepšit i zrakové funkce. I přes významný
vývoj v možnostech léčby je nutno si uvědomit, že VPMD je onemocnění degenerativního
charakteru, které vážně poškozuje sítnici, proto vrátit již ztracený zrak v plném rozsahu
není možné. I přes tyto skutečnosti však dochází k významnému posunu ve
zkvalitnění života pacientů.

5.1

Terapie suché formy VPMD

I přes veškerý moderní vývoj medicíny nebyla doposud vyvinuta účinná léčba suché
formy VPMD. Veškerá léčba spočívá v kompenzaci celkových chorob, které ovlivňují
cévní systém. Přínosem pro zpomalení již probíhajícího procesu onemocnění je užívání
antioxidantů v podobě vitamínu C a E. Příznivý vliv mají také podpůrné preparáty
s luteinem, zeaxantinem a dostatek omega 3 mastných kyselin. Potencionální možnosti
léčby se upínají k několika preparátům, jejich účinek se zkoumá v klinických
randomizovaných studiích. I když z prvních pozitivních výsledků vyplývá velká naděje na
účinné a terapeutické možnosti, není léčba těmito preparáty dosud komerčně dostupná.
(Ernest, Hejsek, Němec, Rejmont 2010, s. 137). V léčbě suché formy VPMD je studována
rheoferéza, studie se týká pacientů s nálezem měkkých drúz v makule. Při rheoferéze
dochází k filtraci plazmy a odstranění vysokomolekulárních látek: LDL, cholesterol,
fibronektin, fibrinogen IgM, von Willebrandův faktor alfa 2 makroglobulin, které se
kumulují v Bruchově membráně a mohou způsobovat degeneraci RPE.

5.2

Terapie vlhké formy VPMD

Hlavním cílem léčby vlhké formy VPMD je zastavení progrese onemocnění a
zachování již tak snížené zrakové ostrosti. Mezi současné nejvíce využívané léčebné
postupy řadíme fotodynamickou léčbu a anti VEGF terapii. Dalšími možnostmi jsou
laserová fotokoagulace a transpupilární termoterapie a chirurgická léčba.
Fotodynamická léčba (dále jen PDT) je dvoufázová léčebná metoda, která zahrnuje
intravenózní aplikaci fotoaktivní látky Verteprofinu, který se naváže v krevním řečišti na
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lipoproteiny a následně na lipoproteinové receptory, nacházející se na endotelových
buňkách choridální membrány. Následuje aktivace Vertoporfinu pomocí diodového laseru.
Pomocí fotochemické reakce dojde k uzavření novotvořených cév, zástavě progrese a
ústupu prosakování. Po dobu 48 hodin po zákroku je nutné, aby pacienti nosili ochranné
sluneční brýle a vyhýbali se silným zdrojům světla.
Anti VEGF terapie je založená na blokování molekul vaskulárního endotelového
růstového faktoru (dále jen VEGF), který je přítomen v sítnici a v cévnatce. Antagonisté
VEGF tlumí prostupnost cév a působí proti jejímu růstu, snižují tvorbu otoku a dávají
naději na jeho vstřebání. Léčba spočívá v opakované aplikaci anti VEGF preparátu do
sklivcové dutiny oka. Prvním schváleným preparátem, který je schopný blokovat účinek
VEGF, byl pegaptainb ( Macugen), nyní jsou nejčastěji používány ranibizumab (Lucentis)
a afliberecept (Eylea). Anti VEGF terapie přestavuje v současnosti nejpřínosnější a
nejúčinnější léčbu vlhké formy VPMD. Tuto léčbu lze kombinovat s PDT.
Laserová koagulace se využívá u VPMD při přítomnosti CNV nezasahujících přímo
do makuly. Jedná se o uzavření průsvitu cévy pomocí laserového paprsku. Nevýhodou
tohoto ošetření je, že laserové paprsky poškozují i zdravou část sítnice, což vede ke
zhoršení zrakové ostrosti.
Transpupilární termoterapie (TTT) je nízkotermální laserová fotokoagulace, která
využívá infračervené světlo o vlnové délce 810 nm. Indikace k tomuto výkonu bývá u
pokročilých forem onemocnění, kde není vhodná léčba PDT a anti VEFG.
Mezi chirurgickou terapii patří operační postup, při kterém se provede extrakce
krevních koagul spolu s novotvořenými cévami. Tento postup je používán zřídka, je
vhodný jen u některých nálezů s čerstvým krvácením.
Prozatím nebyla objevena taková léčebná metoda, která by dokázala odvrátit vznik
tohoto onemocnění u rizikových pacientů. Současná léčba má nejlepší výsledky u
počínajících forem, kde prozatím nebyl příliš poškozen zrak. Proto je pro úspěšnou léčbu
důležitá včasná diagnostika.
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6 TERAPIE ZRAKU
Pacienti s VPMD mají sníženou zrakovou ostrost jak na dálku, tak i do blízka a
postiženou část centrálního zorného pole, což značně snižuje jejich kvalitu života. Proto je
velmi důležité těmto lidem zajistit pokud možno optimální kvalitu života a začlenění do
společnosti. To představuje mnohostrannou a komplexní péči. Jednou z možností je
zraková terapie
Zraková terapie využívá speciální metody s cílem maximálního využití postiženého
zraku, pomocí rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Hlavním cílem zrakové terapie
je rozvoj získávání informací z okolí, zkvalitnění komunikace, nácvik samostatného
pohybu, prostorové orientace a sebeobsluhy, což je důležité pro zvládání běžných denních
aktivit. Zraková terapie je dlouhodobým procesem, který zahrnuje i rehabilitaci sociální.
(Moravcová 2004)
Základním předpokladem úspěšné rehabilitace je vytvoření vhodných podmínek.
K tomu je nutná znalost pacienta a souhrn informací o jeho onemocnění, velká důležitost
se klade na seznámení se s dosavadním způsobem života, jaké má záliby, v jakém žije
prostředí, jaké má rodinné zázemí. Příprava pacienta na rehabilitaci spočívá v seznámení s
možnými postupy a tím, jaký přínos pro něj budou mít. Klidný a rozhodný přístup
rehabilitačního pracovníka hraje důležitou roli v komunikaci a k získání důvěry a následné
spolupráce.
Ke kompenzaci zrakových vad se používají neoptické, optické či elektronické pomůcky.
Mezi neoptické pomůcky řadíme úpravu prostředí, vytvoření optimálních světelných
podmínek, využití různých typů a velikosti písma.
Optické pomůcky slouží ke zvětšení textu, jsou ve většině případů hrazeny pojišťovnou
a slabozrakým lidem je předepisuje oftalmolog - specialista. Mezi speciální optické
pomůcky řadíme hyperkorekci, hyperokulary, lupy, dalekohledové systémy a filtry.
Hyperkorekce se používá u lehkého snížení zrakové ostrosti, zvětšuje obraz do blízka
přidáním + 2,0 D ke stávající korekci.
Lupy jsou spojná skla, která zvětšují obraz do blízka 1,5 krát až 20 krát. Závisí na
optické mohutnosti lupy. Jsou vyrobeny převážně z plastu a mají několik podob.
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-

Hyperokuláry jsou lupy zasazené do brýlových obrouček, což má výhodu
v tom, že při práci mají pacienti volné ruce.

-

Předsátkové lupy jsou na kolíčkovém úchytu a nasazují se na pacientovy
brýle.

-

Ruční lupy s rukojetí, jejichž výhodou je používání mimo domácí prostředí,
například při čtení jízdních řádů. Některé typy jsou vybaveny přídavným
světlem.

-

Ruční lupy s rukojetí jsou vyráběny ve dvou variantách, s osvětlením a bez
osvětlení. Vzdálenost od textu lze regulovat pouze jednoduchým posunem.

Dalekohledové systémy se využívají především na vzdálenost do dálky, v malé míře je
lze použít i do blízka. Používají se dva konstrukčně rozlišné typy. Dalekohledy na základě
Galileiho systému, který využívá kombinaci spojek a rozptylek. Jeho použití umožňuje
zvětšení do dálky i do blízka. Dalekohledy na základě Keplerova systému, který využívá
kombinaci spojek. Tento typ umožňuje zvětšení pouze do dálky.
Filtry jsou moderní pomůckou, která pomocí filtrových brýlí zvýrazňuje kontrast a
prokreslení detailů. Filtry se se nejvíce používají u zrakových poruch, kde jsou poškozeny
světločivé buňky sítnice. Mají velký význam při ochraně sítnici před UV zářením. Jejich
nevýhodou je, že tuto pomůcku si pacient hradí v plné výši sám.
Elektronické pomůcky pro slabozraké a prakticky nevidomé využívají zbytkového
zrakového potenciálu, který rozvíjejí a zároveň k ulehčení práce mívají někdy i zvukovou
podporu pro vnímání sluchem.(Moravcová 2004, s. 108) Mezi elektronické pomůcky
řadíme kamerové zvětšovací televizní lupy a digitální zvětšovací televizní lupy.
Na území České republiky je v současné době pouze jedno zdravotnické pracoviště,
které je schopno poskytnout komplexní péči o zrakově postižené. Je to Centrum zrakových
vad Oční kliniky dětí a dospělých UK 2. LF a Fakultní nemocnice v Motole v Praze.
V regionech ČR však působí 15 speciálně proškolených oftalmologů, kteří jsou oprávněni
předepisovat speciální optické pomůcky, spolupracují s očními optikami a se středisky
Tyfloservisu. (Moravcová 2004, s. 25)
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7 PÉČE O PACIENTY S VPMD
VPMD je onemocnění, které představuje nejčastější příčinu slepoty u pacientů nad 55
let. I přes veškerou snahu využít všech možných léčebných postupů ke stabilizaci
stávajících zrakových funkcí v pokročilých stadiích tohoto onemocnění dochází k těžkému
zrakovému postižení, které již nelze žádným způsobem zvrátit. Funkční postižení zraku se
hodnotí dle zrakové ostrosti na dálku a vyšetření zorného pole, dle Světové zdravotnické
organizace (WHO) je rozděleno do 5 kategorií zrakového postižení.
I. Střední slabozrakost - zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum
menší než 6/18(0,30) - minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10), 3/10 - 1/1
kategorie zrakového postižení 1
II. Silná slabozrakost - zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum
menší než 6/60 (0,10) - minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05, 1/10 - 10/20
kategorie zrakového postižení 2
Těžce slabý zrak

III.

a) Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60(0,05)
- minimum rovné nebo lepší 1/60 (0,02), 1/20-1/50
b) Koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů nebo jediného
funkčně zdatného oka pod 45 stupňů, kategorie zrakového postižení 3
IV.

Praktická nevidomost - zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60

(0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální
fixace, i když centrální ostrost není postižena, kategorie zrakového postižení 4
V. Úplná nevidomost - ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu
s chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení 5
Zdroj: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotnických problémů, desátá revize
(MKN-10), vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Klasifikace zrakového postižení slouží k odůvodnění přiznání výhod III. stupně
s průkazem ZTP z oční indikace. Na toto zvýhodnění mají nárok osoby, u kterých byla
klasifikována praktická nebo úplná nevidomost. Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole,
pacienti s VPMD však mají zhoršenou zrakovou ostrost nejen do dálky, ale především do
blízka a zasaženou i centrální část zorného pole, což značně snižuje jejich úroveň života.
Proto komplexní péče o pacienty s VPMD zahrnuje nejen léčebný zásah, ale i spolupráci
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oftalmologů s odborníky z oboru optiky a optometrie, psychology, zrakovými terapeuty a
sociálními pracovníky. (Kolář a kol. 2008, s. 13)

7.1

Psychologická pomoc

Změna ve zdravotním stavu pacienta se projevuje nejen v anatomickém a fyziologickém
obraze, ale především v jeho psychice. (Křivohlavý 1985, s. 15) Postižení zraku, které vede
k negativnímu ovlivnění každodenního života, má bezesporu vliv na psychiku pacienta.
Jak je člověk schopen se vyrovnat s náročnou situací, záleží na mnoha aspektech, mezi
které lze zařadit především osobnost, sociální zázemí, celkový zdravotní a fyzický stav a
samozřejmě psychické rozpoložení. Neméně důležitým faktorem je, zda je možné nějakým
způsobem zrakovou vadu kompenzovat. U pacientů s postupnou ztrátou zraku může nastat
pocit vnitřního nepokoje, že se zraková ostrost může nadále zhoršovat. Lékař by měl proto
důkladně pacienta a jeho rodinu informovat o dalším možném průběhu onemocnění, které
může vést až k praktické slepotě. To vede k akceptování a smíření s onemocněním. Se
zrakovým omezením lze dál žít, něco se dá vyřešit používáním kompenzačních pomůcek,
některé věci lze vykonávat jiným způsobem a některých věcí se pacient musí vzdát.
K tomu, aby pacienti s postupnou ztrátou zraku překonali obtíže, je zapotřebí jim
poskytnout informace a kontakty na instituce, ve kterých jim mohou nabídnout pomoc.
Jednou z velmi významných institucí je Tyfloservis, který spolupracuje s psychology a
poskytuje služby tyflopsychologie, jejichž cílem je zaměřit se na psychiku zrakově
hendikepovaných a snaží se nalézt a ukázat cestu, k překonání obtíží, které vznikají spolu
se ztrátou zraku. (www.tyfloservis.cz)

7.2

Sociální pomoc

Cílem sociální pomoci je umožnit lidem s VPMD zapojit se do aktivního života, a tímto
způsobem se lépe vyrovnat se svým zrakovým postižením. Na základě doporučení očního
lékaře a sociálního pracovníka je pacient informován o službách Tyfloservisu, který
poskytuje sociální služby, jež vedou k dosažení větší samostatnosti, nezávislosti a
soběstačnosti. Služby jsou poskytovány ambulantně nebo terénní formou. V rámci sociální
rehabilitace se pacienti učí prostorové orientaci, sebeobsluze a sociálním a komunikačním
dovednostem.
Nácvik prostorové orientace zahrnuje návštěvu kurzů, ve kterých se pacient naučí
pohybovat v prostoru, tak, aby trefil tam, kam potřebuje. To vyžaduje maximální
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soustředění a osvojení řady dovedností a návyků. Člověk, který vidí, vykonává své pohyby
automaticky, kdežto člověk s poruchou zraku koná pohyb uvědoměle a musí se na něj
soustředit, bez ohledu na to, zda je v domácím prostředí, nebo mimo něj. Cílem nácviku
prostorové orientace je zbavit slabozrakého člověka strachu z prostoru. Ve výuce se
používá technika dlouhé hole. U lidí, kteří přišli o zrak v pozdějším věku, je plně vyvinutá
prostorová orientace, je nutné však tyto dovednosti zdokonalovat a je třeba je naučit
využívat i jiných smyslů, než jen zrak.
Nácvik sebeobsluhy zahrnuje základní každodenní činnosti, jako je zajišťování chodu
domácnosti, nakupování, vaření, hygiena, péče o prádlo a úklid. Důležitá je úprava
podmínek v domácím prostředí a používání dostupných kompenzačních pomůcek, jako
jsou například: dávkovač potravin, hlásič hladiny nádob, váha se zvukovým výstupem.
Nácvik sociálních a komunikačních dovedností je důležitý pro získávání informací a
k řešení praktických problémů spojených se zrakovým postižením tak, aby byli pacienti
schopni naplňovat své životní potřeby a nevytvářet nové mezilidské bariéry. Pro
komunikaci a vzdělávání u pacientů s VPMD je důležitá schopnost číst a psát, která je
možná pomocí kompenzačních optických pomůcek, což poskytuje zrakové terapie, která je
popsána v předešlé kapitole a je jednou z hlavních součástí péče o pacienty s VPMD.
Cíle sociálních služeb mohou v některých oblastech plnit i technické prostředky, které
jsou neodmyslitelnou složkou rehabilitačního procesu, neboť s jejich pomocí je možné
částečně kompenzovat a využít stávající zrakové funkce. Technické pomůcky lze rozdělit
do dvou skupin: 1. pomůcky denní potřeby, 2. pomůcky pro zpracování textů a informací.
Nácvik pomůcek denní potřeby je realizován ve střediscích Tyfloservisu, v rámci základní
sociální péče. Pomůcky pro zpracování informací a textů představují náročnou
elektrotechnickou výpočetní techniku, která umožňuje zrakově postiženým psát, upravovat
a zvýrazňovat text tak, aby se v něm orientovali stejně jako lidé bez zrakového postižení.
V rámci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (dále jen SONS) v ČR tuto
službu zajišťují střediska tyflotechnických pomůcek a služeb, kde mají lidé s postiženým
zrakem možnost se naučit tyto pomůcky ovládat a používat. Nevýhodou elektronických
pomůcek je jejich vysoká pořizovací cena. Na pořízení takové pomůcky lze žádat o
příspěvek, kdy komise hodnotí důležitost dané pomůcky a finanční situaci žadatele.
K získání elektronických pomůcek také slabozrakým pomáhají různé organizace a nadační
fondy.

35

Organizace SONS poskytuje prostřednictvím Centra sociálně právního poradenství
konzultace z oblasti zdravotnického práva, pracovního a sociálního práva, sociálního
zabezpečení, především co se týče nároku na poskytování příspěvků a dávek.
(www.sons.cz)
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8 ŽIVOT S VPMD
Život s VPMD je ovlivněn mnoha faktory, jinak je vnímán život, pokud má pacient
postiženo jedno oko a jinak při postižení obou očí. Onemocnění postihuje makulu, která
zajišťuje ostré vidění detailů. Při postižení makuly dochází k postupnému zhoršování zraku
a je příčinou ztráty schopnosti číst, tvary jsou vnímány pokřiveně, pacienti nerozeznávají
barvy, postupem času není možné sledovat televizi, většina pacientů je nucena přestat řídit
auto. Tím je ovlivněn osobní život těchto lidí, kvůli zrakovému postižení, přestávají
navštěvovat společenské akce, jako je návštěva kina, divadla, či sportovní akce. Je
ovlivněna schopnost provozovat koníčky, jako jsou drobné ruční práce a čtení knih.
V pokročilých stadiích pacienti ztrácí orientaci a nejsou schopni se samostatně pohybovat.
Postupně se stávají závislí na jiné osobě a ztrácí schopnost samostatnosti. To způsobuje, že
jsou postiženy všechny oblasti života. Humanitní hledisko je samozřejmě velmi důležité,
protože nám ukazuje míru lidského utrpení, ale významně je ovlivněno i hledisko
ekonomické. Léčba vyžaduje pravidelné návštěvy lékaře specialisty v centrech pro léčbu
VPMD, kam musí dojíždět mnohdy desítky kilometrů, což je náročné časově, ale i
finančně. V nedávné době se pacienti museli finančně podílet na léčbě tím, že část ceny
léčebného preparátu museli sami hradit, to se již naštěstí změnilo a léčbu plně hradí
pojišťovny. Finanční zátěž představuje i pořízení některých optických pomůcek, které jsou
mnohdy nezbytné pro zkvalitnění běžného života. To, jak vnímá pacient kvalitu života
s tímto onemocněním, je však velmi individuální a ovlivněno psychickým stavem pacienta,
rodinným zázemím, tím, jak sám je schopen přistupovat k tomuto onemocnění a vedením
svého života. Pokud tito lidé začnou svůj život vnímat jako nehodnotný, jejich život může
postupně ztrácet smysl. Ztráta nezávislosti se může pro řadu pacientů jevit jako to nejhorší,
co se mohlo v životě přihodit. Často se pacienti s tímto onemocněním vyrovnávají špatně,
představa postupné ztráty zraku je pro ně nepředstavitelná a to způsobuje psychické
strádání a vede k depresím. Všechny tyto faktory významně ovlivňují kvalitu života.
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9 KVALITA ŽIVOTA
9.1

Historie pojmu

Pojem kvalita života (quality of life) má poměrně dlouhou historii. První zmínka se
datuje do 20. let 20. století, a to v souvislosti s úvahami o ekonomickém vývoji a úloze
státu v oblastech materiální podpory nižších společenských vrstev. (Payne a kol. 2005, s.
205) Do obecného podvědomí pojem kvalita života vstoupil až v 60. letech 20. století,
shrnoval sociálně - politické cíle americké administrativy za vlády presidenta Johnsona.
Také v Evropě tento pojem brzy zdomácněl, neboť ho v 70. letech použil německý kancléř
W. Brand v politickém programu své vlády. (Hnilicová, 2005) Později se z pojmu stával
termín vědecký, nejprve v sociologii, později i ve vědách o člověku. Rozvíjel se třemi
směry. Objektivním - byl chápán jako souhrn objektivních indikátorů, například o kvalitě
životních podmínek v dané zemi. Subjektivním - byl chápán jako souhrn subjektivních
indikátorů, například o kvalitě jedincovy cesty životem. Kombinace objektivních a
subjektivních indikátorů. (Mareš a kol., 2006)

9.2

Pojem kvalita života

Definovat pojem kvalita života je velmi nesnadné. V odborné literatuře existuje řada
definic kvality života, žádná z nich však nebyla v průběhu posledních třiceti let všeobecně
akceptována. Všechny definice se však shodují v tom, že by měly obsahovat údaje o
fyzickém, psychickém a sociálním stavu jedince. Hovoříme-li o kvalitě života, máme na
mysli úroveň tělesné, duševní a sociální pohody, ale především jde o úroveň osobní
spokojenosti a radosti ze života i přes jeho starosti a potíže.
Světová zdravotnická organizace (WHO) ustavila pracovní skupinu, která nakonec
dospěla po jednání ke konsensu a navrhla šířeji použitelnou definici. Poněvadž jde o
zdravotnictví, akcentuje tato definice především kvalitu života jednotlivce. Jedná se tedy o
individuálně zaměřenou definici kvality života:
„Jde o individuální percipování své pozice v životě, v kontextu té kultury a toho systému
hodnot, v nichž jedinec žije; vyjadřuje jedincův vztah k vlastním cílům, očekávaným
hodnotám a zájmům … zahrnuje komplexním způsobem jedincovo somatické zdraví,
psychický stav, úroveň nezávislosti na okolí, sociální vztahy, jedincovo přesvědčení, víru a to vše ve vztahu k hlavním charakteristikám prostředí… Kvalita života vyjadřuje
subjektivní ohodnocení, které se odehrává v určitém kulturním, sociálním a
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environmentálním kontextu … kvalita života není totožná s termíny „stav zdraví“, „životní
spokojenost“, „psychický stav“ nebo „pohoda“. Jde spíše o multidimenzionální pojem.“
WHO Quality of Life Group (1993, s. 1).
Mezi faktory ovlivňující kvalitu života také patří věk, pohlaví, úroveň vzdělání, rodinná
situace, ekonomická situace, preferované hodnoty, polymorbidita, religiozita, kulturní
zázemí. Pokud shrneme tyto faktory dohromady, dostaneme obraz celkové kvality života.
Kvalita života však nezůstává neměnná, ke změnám dochází vlivem vnějších událostí a
vnitřních změn jednotlivce, jako je například nemoc a její léčba nebo změna hodnotového
systému, ke kterému jedinec postupně dospěje.

9.3

Rozsah pojetí kvality života

„Na kvalitu života lze nahlížet z několika různých úrovní. Dle Engela a Bergsmy (1988)
celou tuto problematiku můžeme mapovat ve třech hierarchicky odlišných rovinách:
v makro-rovině, mezo-rovině a personální rovině.“ (Křivohlavý, 2002)
V makro-rovině se kvalita života zabývá velkými společenskými celky, jako je
například země, kontinenty a tak podobně. Jde o zamyšlení se nad problematikou smyslu
života. Život je chápán jako absolutní morální hodnota, a proto kvalitou života musí být
tento závěr ve své definici plně respektován. Problematika kvality života se tak stává
součástí politických úvah.
V mezo-rovině se řeši otázka kvality života v malých sociálních skupinách, jako je
kupříkladu nemocnice, škola nebo domov důchodců. Jedná se zde o respekt k morálním
hodnotám v životě člověka, ale i v otázkách sociálního prostředí a vzájemných vztahů mezi
lidmi, otázkách uspokojování nebo neuspokojování základních životních potřeb člověka
v daném sociálním prostředí.
Personální rovina - pojednává o kvalitě života individua, o osobním subjektivním
hodnocení zdravotního stavu, bolesti, spokojenosti, naplnění cílů. V této dimenzi každý
sám hodnotí kvalitu svého života.
Fyzická existence je čtvrtou rovinou, ve které je možno hovořit o kvalitě života, ve
smyslu pozorovatelného chování druhých lidí, které je možné objektivně měřit a
porovnávat. I když tyto údaje jsou objektivně měřitelné, postrádají hlubší pojetí kvality
života, a proto Bergsma a Engel nedoporučují používat tuto rovinu při definování kvality
života. (Křivohlavý 2002, s. 164)
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Pokud se zabýváme kvalitou života, je vždy nutné vymezit si, o kterou rovinu nám jde.

9.4

Kvalita života související se zdravím

Obecný pojem kvalita života se v posledních desetiletích používá nejen v mnoha
různých oborech, ale je využíván i ve zdravotnictví, a to jak v ošetřovatelství, tak i
v lékařských oborech. Pro medicínu a zdravotnictví jsou relevantní definice, opírající se o
pojetí zdraví WHO, kdy zdraví není chápáno pouze jako nepřítomnost nemoci, ale jako
stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody. (Payne 2005, s. 208) Tento přístup
zahrnuje pohled na zdraví a na osobní situaci člověka. Z medicínského pohledu na kvalitu
života se začal uplatňovat pohled samotného jedince, jak on sám vnímá kvalitu svého
života. Znamená to, že jeden z hlavních ukazatelů je pacientovo subjektivní hodnocení
života ovlivněné nemocí a léčbou. Každý člověk vnímá svůj život a své životní potřeby
jinak, co jeden vnímá jako dostatečně kvalitní život, může druhý brát jako jistou formu
strádání a nízké kvality života. Toto vychází primárně z psychického stavu člověka, který
je do značné míry ovlivňován fyzickým stavem a zdravím jedince. Pro pojem kvalita
života v medicíně se používá označení HRQL - Health - Related Quality of life. Při
teoretickém vymezení tohoto pojmu však nepanuje jednota. V empirických šetřeních se
autoři nezatěžují diskuzemi o jeho teoretických základech a různými možnostmi jeho
vymezení. (Mareš 2006, s. 30) Teoretik M. Rapley se přiklání k definici, kterou navrhlo
americké Centrum pro prevenci a léčbu nemoci, kde HRQL zahrnuje aspekty celkové
kvality života, o nichž lze říci, že jsou ovlivňovány zdravím somatickým, ale i mentálním,
včetně souvislostí typu zdravotních rizik a podmínek funkčního stavu, sociální opory a
socioekonomického statusu. Na komunitní úrovni HRQL zahrnuje zdroje, podmínky,
zdravotní politiku a praktické postupy, které ovlivňují vnímání zdraví u populace a její
funkční stav. (Mareš 2006, s. 30)
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10 ZJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA
Zjišťování kvality života je poměrně rozsáhlou mezioborovou oblastí, ve které neustále
přibývají nové diagnostické nástroje. Jsou vytvářeny delší verze pro výzkum a kratší
screeningové verze pro rutinní praktické použití. Mezi metodami zjišťování kvality života
jednoznačně dominují dotazníky. Zjišťování kvality života ve zdravotnictví je jedním
z důležitých ukazatelů pro:
-

hodnocení kvality péče poskytované pacientům

-

hodnocení efektivity různých intervencí

-

analýzy vynaložených nákladů

-

hodnocení potencionálních potřeb zdravotní péče

Kvalita života související se zdravím se především soustřeďuje na změny, které
vyvolávají nemoci, pro zdravotnictví je však důležité zkoumat i pozitivní jevy, jež
přispívají k vyšší kvalitě života lidí. Kvalita života se nejčastěji posuzuje podle údajů, které
získáme od daného pacienta, a to lze provádět různými metodami, které se od sebe liší na
základě různých hledisek.
1) Z hlediska použitelnosti dotazníky dělíme na tři základní typy: generické (obecné),
specifické a kombinované.
Generické (obecné) dotazníky jsou používány při hodnocení všeobecně celkového stavu
pacienta a nejsou zaměřeny na konkrétní onemocnění. Jejich využití je u jakýchkoliv
skupin populace bez ohledu na pohlaví či věk.
Specifické dotazníky jsou používány u hodnocení celkového stavu pacienta, ale jsou
zaměřeny přímo na daný typ onemocnění či na specifické aspekty kvality života, jako je
například bolest, únava, nebo sexualita apod.
Kombinované dotazníky, zde se generický přístup doplňuje specifickým zaměřením,
kde se problémy hodnotí v souvislosti s určitou nemocí.
2) Z hlediska podoby metody rozdělujeme na tři základní přístupy: kvalitativní,
kvantitativní a smíšené.
Kvalitativní metody zahrnují používání rozhovoru, skupinového rozhovoru, diskuse, či
kresby. Metody pracují s malým počtem respondentů. Kvalitativní výzkum nám pomáhá
porozumět, jak zkoumané skupiny a jednotlivci nahlížejí na svět a interpretují ho. Ve
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vyhodnocování není používáno statistické zhodnocení, ale cílem analýzy získaných dat je
vytváření nových hypotéz. V ošetřovatelství je tento výzkum upřednostňován pro
holistický přístup k člověku a je používán například ke zjišťování kvality ošetřovatelských
činností.
Kvantitativní metody pracují s větším počtem respondentů, používají metody dotazníku,
standardizovaného rozhovoru, pozorování apod. Úkolem kvantitativního výzkumu je
pomocí statistiky popsat a interpretovat různé proměnné, které byly sestrojeny tak, aby
nám měřily určité vlastnosti. Cílem výzkumu je určit, jak jedna proměnná ovlivňuje
druhou.
Smíšené metody představují kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod.
3) Z hlediska posuzovatele se mohou metody rozdělit na metody objektivní, subjektivní
a smíšené. Objektivní metoda je založena na hodnocení kvality života z pohledu jiné osoby
(lékař, zdravotní sestra, psycholog, rodinný příslušník). Subjektivní metoda se zabývá
především subjektivním pocitem daného pacienta. Vystihuje, jak pacient sám ze svého
pohledu hodnotí svůj celkový stav a jak moc nemoc ovlivnila jeho život. U smíšené
metody se využívá objektivního a subjektivního přístupu k hodnocení kvality života. Tyto
metody zahrnují širokou oblast.
4) Z hlediska úrovně dělíme metody na: globální zaměřující se na kvalitu života celé
populace, generické, které se zabývají kvalitou života u definovaných vzorků populace,
specifické pro daný typ onemocnění a metody zkoumající konkrétního jedince.
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11 KVALITA ŽIVOTA PACIENTŮ S VPMD
Věkem podmíněná makulární degenerace je onemocnění, které postihuje centrum
nejostřejšího vidění. Vlivem degenerativních změn dochází k postupnému zhoršování
zraku, které může vést až k praktické slepotě obou očí. Pokud tedy mluvíme o kvalitě
života pacientů s VPMD musíme si uvědomit, že dochází k životním změnám v oblasti
somatické, psychické i sociální.
Somatické - vlivem ztráty nebo zhoršování zraku, dochází ke ztrátě orientace, je
omezená pohyblivost, narůstá riziko pádu a fraktur, pacienti se stávají nesoběstačnými a
v důsledku toho může docházet ke zhoršování celkového zdravotního stavu.
Psychické - ztrátou zraku dochází k omezení v běžných denních činnostech, které se
projevují na psychickém stavu, dochází k pocitům méněcennosti, cítí se být svému okolí na
obtíž, řada těchto pacientů trpí depresemi. Mají strach z budoucnosti, po zdravotní a
ekonomické stránce, cítí se být vyloučeni ze společnosti.
Sociální - většina pacientů se postupně stává závislá na jiné osobě a ztrácí schopnost
samostatnosti, dochází ke změnám v rodinném životě, který se musí do určité míry
přizpůsobit zrakovému omezení těchto lidí.
Když chceme posuzovat kvalitu života pacientů s VPMD , měli bychom brát v úvahu,
jak se pacient cítí po fyzické stránce, v jakém je psychickém rozpoložení, jak prožívá svou
nemoc, v jakém žije sociálním zázemí, jaké jsou jeho rodinné vztahy, zda má vzhledem ke
svému onemocnění nějaké společenské vyžití a jak nemoc ovlivňuje jeho duchovní
stránku. Při posuzování kvality života u pacientů se zrakovým postižením, musíme brát
v úvahu jeho subjektivní hodnocení a jeho spokojenost se životem, který žije.
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12 DOSAVADNÍ
S VPMD

VÝZKUM

KVALITY

ŽIVOTA

Hodnocením kvality života se v posledních letech v České republice zabývala ve své
bakalářské práci Firichová (2009), Bogdánová (2008) a Kresta (2012).
Firichová (2009) použila ve své bakalářské práci pro hodnocení kvality života pacientů
s VPMD kvalitativní metodu výzkumu - strukturovaný rozhovor. Do svého výzkumu
zařadila 20 respondentů ve věku nad 50 let. Cílem její práce bylo zjistit vliv VPMD na
vztahy mezi blízkými, zmapovat informovanost pacientů o jejich onemocnění, zjistit
spokojenost pacientů s absolvovanou léčbou, zmapovat prožívání a pocity pacienta
v souvislosti s VPMD a zjistit, ve kterých oblastech běžného života VPMD pacienty
nejčastěji ovlivňuje. Ze závěru uvedené práce vyplývá, že VPMD nemá významný vliv na
změnu ve vztazích v rodině. Informovanost pacientů o onemocnění je dobrá, avšak část
respondentů by chtěla své znalosti rozšířit. U názoru na absolvovanou léčbu se autorka
práce setkala s pozitivními reakcemi. Co se pocitů týče, u většiny respondentů převládá
strach ze slepoty, z budoucnosti a ze ztráty soběstačnosti. V běžných denních činnostech, a
to zejména při čtení, uklízení či nakupování je kvalita života zhoršena u 80% respondentů.
Bogdánová (2008) použila ve své bakalářské práci pro hodnocení kvality života
pacientů s VPMD kvalitativní metodu výzkumu - strukturovaný rozhovor. Do svého
výzkumu zařadila 65 respondentů ve věku nad 30 let. Cílem její práce bylo zjistit vliv
VPMD na subjektivní vnímání kvality života s VPMD a zjistit, jak hodnotí úspěšnost
léčby, kterou podstoupili. Ze závěru uvedené práce vyplývá, že 23% respondentů udává
špatnou kvalitu života a více než polovina z celkového počtu respondentů udává, že kvalita
života po absolvování léčby anti VEGF preparátů se nezměnila.
Kresta (2012) použil ve své bakalářské práci pro hodnocení kvality života pacientů
s VPMD kvantitativní metodu výzkumu, a to pomocí generického standardizovaného
dotazníku WHOQOL- BREF. Do výzkumného šetření zařadil celkově 102 respondentů,
z tohoto počtu bylo 51 respondentů s VPMD a 51 respondentů bylo relativně zdravých.
Cílem výzkumu bylo analyzovat a zhodnotit kvalitu života pacientů s VPMD a srovnat tuto
analýzu s analýzou od stejně vyrovnaného kontrolního vzorku relativně zdravých
respondentů, bez příznaků VPMD. Ze závěru výzkumu vyplývá, že pacienti s VPMD
hodnotí hůře kvalitu svého života. Snížení kvality života pacientů s VPMD poukazuje na
možnou potřebu vyhledat psychologickou a sociální pomoc.
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V zahraničním výzkumu provedla šetření kvality života pacientů s VPMD Melisa M.
Brawn a Gary C. Brawn. Výzkum probíhal v roce 2005 v Kanadě. Do šetření bylo
zařazeno 500 respondentů a bylo prováděno metodou dotazníkového šetření za použití
dvou dotazníků: jednoho specifického NEI - VFQ 25 (National Eye Institute Visual
Functioning Questionnaire - 25) a jednoho generického

- SF 36. Z výsledků studie

vyplývá, že vlhká forma VPMD v průměru snižuje kvalitu života o 17%, podobně jako se
symptomatickou HIV infekcí nebo středně těžkou anginou pectoris. Středně těžká VPMD
snižuje kvalitu života o 40%, podobně jako u pacientů závislých na dialýze nebo s těžkou
anginou pectoris. Velmi těžká VPMD snižuje kvalitu života o 63%, podobně jako u
pacientů s pokročilou rakovinou prostaty nebo těžkou cévní mozkovou příhodou, po které
je pacient upoután na lůžko a potřebuje trvalou ošetřovatelskou péči.
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EMPIRICKÁ ČÁST
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13 EMPIRICKÝ VÝZKUM
Úvod
Pacienti s věkem podmíněnou makulární degenerací jsou vystaveni výraznému
poškození zrakových funkcí, i přes poměrně značný pokrok v léčbě stále nebyla nalezena
taková terapie, která by dokázala již poškozené zrakové funkce vrátit nebo alespoň zlepšit.
S omezením zrakových funkcí dochází i ke zhoršení kvality života těchto pacientů, kteří
musí každý den čelit potížím ve zvládání činností, které by jako vidoucí lidé zvládali bez
jakýchkoliv problémů. Jako zdravotní sestra, která se s pacienty s tímto onemocněním
setkává každý den, mě zajímalo, jak velký vliv má omezení jejich zrakové ostrosti na jejich
život, což může být podkladem pro zkvalitnění ošetřovatelské péče na našem pracovišti.
To byl také hlavní důvod volby tématu kvality života pacientů s věkem podmíněnou
makulární degenerací pro napsání bakalářské práce.

13.1 Cíle práce
Hlavní cíl: Zjistit, v jakých oblastech života a v jaké míře ovlivňuje VPMD kvalitu
života pacientů z pohledu samotných pacientů
Dílčí cíle:
1. Zjistit subjektivní vnímání celkového zdravotního stavu a zrakových funkcí
samotnými pacienty
2. Zjistit, jak potíže se zrakem ovlivňují běžné denní činnosti vybraných pacientů
3. Zjistit, jaké další následky přinášejí pacientovi potíže se zrakem
4. Zjistit jak VPMD ovlivňuje pacientovo vidění do blízka
5. Zjistit jak VPMD ovlivňuje pacientovo vidění do dálky
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14 METODA VÝZKUMU
14.1 Metodika výzkumu
Dotazníkové šetření probíhalo v období prosinec 2016 až únor 2017 ve Fakultní nemocnici
v Hradci Králové na Oční klinice. Dotazníky byly rozdány pacientům na očním stacionáři
a bylo jim umožněno si dotazníky odnést domů, aby je mohli podrobně přečíst v klidném
prostředí a měli na vyplnění dostatek času. Po vyplnění je mohli odevzdat při další
návštěvě oční kliniky ošetřujícímu personálu.
Pro výzkum jsem použila kvantitativní metodu, a to mezinárodně užívaný standardizovaný
dotazník o fungování zraku - VFQ 25. Pro svůj výzkum jsem ho mírně upravila1. První
část dotazníku je zaměřena na demografická data (pohlaví, věk, dobu trvání potíží se
zrakem). Druhou část dotazníku tvoří otázky ze standardizovaného dotazníku VFQ - 25
týkající se fungování zraku, který byl vyvinut v roce 1996 společností RAND a financován
National Eye Institute.
Dotazník zjišťuje pět okruhů problémů: 1. zdravotní stav pacienta (otázky č. 4-7), 2.
potíže, které má pacient s běžnými činnostmi (otázky č. 8-23), 3. následky problémů se
zrakem pro pacienta (otázky č. 24-32), 4. pacientovy potíže s viděním do blízka (otázky č.
33-35), 5. pacientovy potíže s viděním do dálky (otázky č. 36-38).
Tento dotazník slouží jako veřejný dokument, který byl přeložen do několika světových
jazyků. V dotazníku byly použity polouzavřené a jedna uzavřená otázka. Dotazník byl
anonymní, a to z toho důvodu, že v případě anonymity pacienti na dané otázky odpoví
s větší pravděpodobností pravdivě.

14.2 Soubor respondentů
Pro výzkum jsem zvolila pacienty s věkem podmíněnou makulární degenerací, kteří byli
léčeni na Oční klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Kritéria pro zařazení do
výzkumu byla následující. Muselo jít o osoby, které:

1



trpí věkem podmíněnou makulární degenerací (vlhkou formou onemocnění)



podstupují léčbu anti VEGF



jsou starší 55 let a více



bez ohledu na pohlaví

Úpravy spočívaly v tom, že jsem do dotazníku přidala otázky týkající se demografických údajů

48



obtíže se zrakem udávají jak v počáteční fázi (méně než rok), tak v rozvinuté fázi.



souhlasily s účastí v anonymním výzkumném šetření.

Rozdáno bylo 80 dotazníků, navrátilo se jich 61, z toho úplně vyplněných bylo 53.
Definitivní výzkumný soubor tedy tvořilo 53 pacientů.
Složení souboru.
Z celkového počtu 53 respondentů vyplnilo dotazník 55% mužů (29 osob) a 45% žen (24
osob). Pokud jde o věkovou strukturu, pak 21% (11 osob) bylo ve věkovém rozmezí 55 65 let, 34% (18 osob) ve věkovém rozmezí 66 - 75 let, 36% (19 osob) ve věkovém rozmezí
76 - 85 let, 9% (5 osob) ve věku 86 let a více (viz Tab. 1.)

Tabulka č.1 Věková struktura souboru pacientů

Věk pacientů

n₁

f₁ (%)

55 - 65

11

21,00%

66 - 75

18

34,00%

76 - 85

19

36,00%

86 a více

5

9,00%

Σ

53

100%

Délku obtíží se zrakem v našem souboru pacientů charakterizuje tab. 2.

Tabulka č. 2 Délka obtíží se zrakem

Odpovědi

n₁

f₁%)

méně než 1 rok

11

21, 00%

2 až 5 let

32

60,00%

5 až 10 let

10

19,00%

10 let a více

0

0,00%

Σ

53

100%
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Délka obtíží se zrakem
0%

19%

21%

60%
méně než 1 rok

2 až 5 let

5 až 10 let

10 let a více

Graf č. 1 Délka obtíží se zrakem

V našem souboru pacientů má obtíže se zrakem méně než 1 rok 21% (11 osob), 2 až 5 let
60% (32 osob), 5 až 10 let 19% (10 osob) a déle než 10 let neudává obtíže nikdo.

14.3 Zpracování dat
Informace získané z dotazníků byly zaneseny do tabulek a pomocí programu Microsoft
EXEL byla zpracována deskriptivní statistika. Výsledky jsou vyjádřeny pomocí absolutní a
relativní četnosti (vyjádřeno v procentech). Tabulky a grafy jsou vytvořené v programu
Microsoft Excel.
Použité zkratky: n₁………………… absolutní četnost
f₁…………………. relativní četnost v%
Σ ………………… celková četnost
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VÝSLEDKY ZÍSKANÉ MEZINÁRODNÍM
STANDARDIZOVANÝM DOTAZNÍKEM VFQ - 25
OTÁZKY ZAMĚŘENÉ NA ZDRAVOTNÍ STAV
Otázka č. 4
Řekl/a byste, že Vaše zdraví je celkově?

Tabulka č. 3 Celkový zdravotní stav

Odpovědi
Výtečné
Velmi dobré
Dobré
Docela dobré
Špatné
Σ

n₁
1
4
23
22
3
53

25

f₁ (%)
1,00%
8,00%
43,00%
42,00%
6,00%
100%

23

22

20
15
10
4

5

3

1
0
Řady1

Výtečné

Velmi dobré

Dobré

Docela dobré

Špatné

1

4

23

22

3

Graf č. 2 Celkový zdravotní stav

Komentář:
Svůj celkový zdravotní stav hodnotí jako výtečný 1% (1 osoba), velmi dobrý 8%
(4 osoby), dobrý 43% (23 osob), docela dobrý 42% (22 osob) a jako špatný 6%
(3 osoby). Převládá tedy hodnocení dobrý a docela dobrý.
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Otázka č. 5
Řekl/a byste, že vaše schopnost vidění na obě oči (s brýlemi nebo kontaktními
čočkami) je v současné době?
Tabulka č. 4 Schopnost vidění s korekcí

Odpovědi
Výtečná
Dobrá
Střední
Špatná
Velmi špatná
Úplně nevidomý/á
Σ

n₁
0
12
19
15
6
1
53

20

f₁ (%)
0,00%
23,00%
36,00%
28,00%
11,00%
2,00%
100%

19

18
16

15

14
12
12
10

8
6
6
4
2

1
0

0

Řady1

Výtečná

Dobrá

Střední

Špatná

Velmi špatná

Úplně
nevidomý/á

0

12

19

15

6

1

Grafč.3 Schopnost vidění s korekcí

Komentář:
Schopnost vidění na obě oči s brýlemi nebo s kontaktními čočkami vnímá jako výtečnou
0% (0 osob), jako dobrou 23% (12 osob), střední 36% (19 osob), špatnou 28% (15 osob),
velmi špatnou 11% (6 osob) a jako úplně nevidomý/á 2% (1 osoba).
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Otázka č. 6
Nakolik, či jak dlouho si děláte starosti se svým zrakem?

Tabulka č. 5 Starosti se zrakem

Odpovědi
Nikdy

n₁
2

f₁ (%)
4,00%

Málokdy

7

13,00%

Někdy

16

30,00%

Většinou

22

42,00%

Neustále

6

11,00%

Σ

53

100%

25
22

20
16
15
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7

6

5
2
0
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22
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Graf č. 4 Starosti se zrakem

Komentář:
Starosti se zrakem si nikdy nedělá 4% (2 osoby), málokdy si starosti dělá 13% (7 osob),
někdy si dělá starosti se zrakem 30% (16 osob), většinou si dělá starosti 42% (22 osob) a
neustále si dělá starosti se svým zrakem 11% (6 osob). Více než polovina dotázaných
pociťuje často starosti o svůj zrak: frekvenci obav „většinou“ a „neustále“ uvádí 53%
respondentů.
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Otázka č. 7
Jak moc jste cítil/a bolest nebo jste měl/a nepříjemné pocity v očích a oblasti kolem
očí (např. pálení, svědění nebo palčivá bolest)?
Tabulka č. 6 Bolest a nepříjemné pocity v očích

Odpovědi
Žádné
Mírné
Střední
Silné
Velmi silné
Σ

25

n₁
23
21
8
1
0
53

f₁ (%)
43,00%
40,00%
15,00%
2,00%
0,00%
100%

23
21

20

15
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8

5
1
0
Řady1
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Graf č. 5 Bolest a nepříjemné pocity očí

Komentář:
Bolest, nebo nepříjemné pocity v očích neudává žádné 43% (23 osob), pouze mírné potíže
udává 40% (21 osob), střední obtíže udává 15% (8 osob), silné bolesti, nebo nepříjemné
pocity udává 2% (1 osoba) a velmi silné obtíže neudává nikdo 0% (0 osob).
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OTÁZKY ZAMĚŘENÉ NA POTÍŽE S ČINNOSTMI
Otázka č. 8
Jak moc je pro Vás obtížné přečíst běžné písmo v novinách písmo?

Tabulka č. 7 Čtení písma v novinách

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže

n₁
6
12
18
10

f₁ (%)
11,00%
23,00%
34,00%
19,00%

Přestal/a jste to kvůli svému zraku dělat
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů

7

13,00%

0

0,00%
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Graf č. 6 Čtení novinového písma

Komentář:
Obtíže přečíst novinové písmo nemá vůbec žádné 11% (6 osob), mírné potíže udává 23%
(12 osob), střední potíže při čtení má 34% (18 osob), hodně velké potíže má 19%
(10 osob), z důvodu špatného zraku přestalo číst 13% (7 osob) a přestalo číst z jiného
důvodu 0% (0 osob). Dvě třetiny respondentů udává závažnější obtíže se zrakem; žádné
nebo mírné potíže má 34% dotázaných.
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Otázka č. 9.
Jak moc je pro Vás obtížné dělat práce, nebo zájmové činnosti, které vyžadují, abyste
viděl/a do blízka? (např. vaření, šití, drobné opravy v domácnosti, používání nářadí)
Tabulka č. 8 Obtížnost práce a zájmových činností

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ

n₁
10
8
20
7
8
0
53

f1 (%)
19,00%
15,00%
38,00%
13,00%
15,00%
0,00%
100%
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Graf č. 7 Obtížnost práce a zájmových činností

Komentář:
Při drobných pracích, které vyžadují dobré vidění do blízka, nemá vůbec žádné obtíže 19%
(10 osob), mírné potíže má 15% (8 osob), střední obtíže při činnostech má 38% (20 osob),
hodně velké obtíže to činí 13% (7 osob), 15% (8 osob), tyto práce a činnosti kvůli zraku
přestalo dělat úplně, a nikdo tyto činnosti nepřestal dělat z jiného důvodu 0% (0 osob).
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Otázka č. 10
Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné najít něco v zaplněné poličce?
Tabulka č. 9 Obtíže s hledáním předmětů

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ

20

n₁
14
18
13
7
1
0
53

f1 (%)
26,00%
34,00%
25,00%
13,00%
2,00%
0,00%
100%
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Graf č. 8 Obtížnost hledání předmětů

Komentář:
Potíže něco najít v zaplněné poličce nemá žádné 26% (14 osob), mírné potíže má 34%
(18 osob), střední potíže udává 25% (13 osob), hodně velké potíže má 13% (7 osob),
nedělá to kvůli zraku 2% (1 osoba) a 0% (0 osob) neuvedlo, že by to nedělali z jiného
důvodu.
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Otázka č. 11
Jak moc je pro Vás obtížné přečíst dopravní ukazatele nebo názvy obchodů?
Tabulka č. 10 Obtížnost čtení ukazatelů a názvů obchodů

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ

n₁
12
19
14
6
2
0
53

f1 (%)
23,00%
36,00%
26,00%
11,00%
4,00%
0,00%
100%
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Graf č. 9 Obtížnost přečíst ukazatele a názvy obchodů

Komentář:
Obtíže při čtení dopravních ukazatelů, nebo názvů obchodů nemá 23% (12 osob), mírné
obtíže má 36 % (19 osob), střední potíže uvádí 26 % (14 osob), hodně velké potíže má 11 %
(6 osob), číst je přestalo kvůli obtížím se zrakem 4% (2 osoby), přestalo to dělat z jiných
důvodů 0 % (0 osob).
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Otázka č. 12
Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné sestoupit ze schůdku, sejít ze schodů nebo
z obrubníku při slabém osvětlení nebo v noci?
Tabulka č. 11 Obtížnost chůze ze schodů

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ

n₁
12
15
13
10
3
0
53

f1 (%)
23,00%
28,00%
24,00%
19,00%
6,00%
0,00%
100%
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Graf č. 10 Obtížnost chůze ze schodů

Komentář:
Při sestoupnutí z obrubníku, či sejití ze schodů nebo z obrubníku při slabém osvětlení,
nebo ve tmě, nemá žádné obtíže 23% (12 osob), mírné potíže uvedlo 28% (15 osob),
střední potíže má 24% (13 osob), hodně velké potíže uvádí 19% (10 osob), 6% (3 osoby)
ze schodů při špatném osvětlení přestalo kvůli zraku dělat a z jiných důvodů tyto to nedělá
0% (0 osob).
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Otázka č. 13
Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné všimnout si předmětů, kolem kterých
procházíte?
Tabulka č. 12 Obtíže při všímání si předmětů

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ

18

16

16

n₁
16
16
15
5
1
0
53

f1 (%)
30,00%
30,00%
28,00%
10,00%
2,00%
0,00%
100%
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Graf č. 11 Obtížnost všimnout si předmětů

Komentář:
Všimnout si předmětů, okolo kterých procházejí, nemá žádné potíže 30% (16 osob), mírné
potíže udává 30% (16 osob), střední potíže má 28% (15 osob), hodně velké potíže udává
10% (5 osob), kvůli zraku přestalo dělat 2% (1 osoba), nedělá z jiných důvodů 0%
(0 osob).
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Otázka č. 14
Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné vidět, jak lidé reagují na to, co jste řekl/a?
Tabulka č. 13 Reakce lidí

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ

25

n₁
22
14
13
3
1
0
53

f1 (%)
41,00%
26,00%
25,00%
6,00%
2,00%
0,00%
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Graf č. 12 Reakce lidí

Komentář:
Všímat si reakcí lidí nemá vůbec žádný problém 41% (22 osob), mírné potíže má 26%
(14 osob), střední potíže udává 25% (13 osob), hodně velké potíže má 6% (3 osoby), kvůli
zraku přestalo dělat 2% (1 osoba), nedělá z jiného důvodu 0% (0 osob).
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Otázka č. 15
Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné vybrat si a sladit oblečení?
Tabulka č. 14 Obtížnost sladit oblečení

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ

35

n₁
32
10
6
3
0
2
53

f1 (%)
60,00%
19,00%
11,00%
6,00%
0,00%
4,00%
100%
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Graf č. 13 Obtížnost sladit oblečení

Komentář:
Vybrat a sladit si oblečení neudává žádné potíže 60% (32 osob), mírné potíže má 19%
(10 osob), střední obtíže udává 11% (6 osob), hodně velké potíže má 6% (3 osoby), nedělá
to kvůli zraku 0% (0 osob), nedělá to z jiného důvodu 4% (2 osoby).
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Otázka č. 16
Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné stýkat se s lidmi u nich doma, na večírku
nebo v restauraci?
Tabulka č. 15 Návštěva večírků a restaurací

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ

n₁
29
11
5
3
4
1
53

f1 (%)
55,00%
21,00%
9,00%
6,00%
7,00%
2,00%
100%
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Graf č. 14 Návštěva večírků a restaurací

Komentář:
Stýkat se s lidmi, navštěvovat večírky či restaurace nemá vůbec žádné potíže 55%
(29 osob), mírné potíže má 21% (11 osob), střední potíže má 9% (5 osob), hodně velké
potíže udává 6% (3 osoby), kvůli zraku se neúčastní 7% (4 osoby) a pro 2% (1 osobu), to
není zajímavé a nedělá to z jiného důvodu.
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Otázka č. 17
Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné jít do kina, do divadla nebo na sportovní
akce?
Tabulka č. 16 Návštěva kina, divadla, sportovních akcí

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ

14

n₁
13
7
9
3
13
8
53

13

f1 (%)
24,50%
13,00%
17,00%
6,00%
24,50%
15,00%
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Graf č. 15 Návštěva kina, divadla, sportovních akcí

Komentář:
S návštěvou kina, divadla nebo sportovního utkání nemá vůbec žádný problém 24,5%
(13 osob), mírné potíže má 13% (7 osob), střední potíže udává 17% (9 osob), hodně velké
potíže má 6% (3 osoby), 24,5% (13 osob) tyto akce kvůli zraku přestalo navštěvovat a pro
15% (8 osob) tyto akce nejsou zajímavé a nenavštěvují je z jiných důvodů než kvůli zraku.
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OTÁZKY, KTERÉ SE TÝKAJÍ ŘÍZENÍ AUTA
Otázka č. 18
Řídíte v současné době, alespoň jednou za čas auto?
Tabulka č. 17 Řízení auta

Odpovědi

n₁

f₁ (%)

ANO

15

28,00%

NE

38

72,00%

Σ
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Graf č. 16 Řízení auta

Komentář:
Alespoň občas řídí auto 28% (15 osob), 72% (38 osob) auto, buď nikdy neřídilo, nebo řídit
přestalo.
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Otázka č. 19
Nikdy jste neřídil/a nebo jste řízením přestal/a?

Tabulka č. 18 Řidiči a neřidiči

Odpovědi

n₁

f₁ (%)

Nikdy neřídil/a

20

54,00%

Přestal/a řídit

18

46,00%

Σ

38

100%

Komentář:
Z dotazovaných respondentů auto nikdy neřídilo 54% (20 osob) a 46% (18 osob) auto řídit
přestalo.

Otázka č. 20
Z jakého důvodu jste přestal/a řídit?
Tabulka č. 19 Důvod ukončení řízení

Odpovědi

n₁

f₁ (%)

Především kvůli zraku

8

44,00%

Především z jiného důvodu

4

22,00%

Zároveň kvůli zraku i z jiného důvodu

6

34,00%

Σ

18

100%

Komentář:
Z 18 respondentů, kteří přestali řídit auto jich 44% (8 osob) přestalo kvůli svému zraku,
22% (4 osoby) přestalo především z jiného důvodu a 34% (6 osob) přestalo řídit auto
zároveň kvůli zraku a zároveň k tomu mělo i jiné důvody.
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Otázka č. 21
Pokud v současné době řídíte, jak moc je pro Vás obtížné řídit během dne na
známých místech?
Tabulka č. 20 Obtížnost řízení během dne

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže

n₁
5
10
0

f₁ (%)
33,00%
67,00%
0,00%

Hodně velké potíže

0

0,00%

Σ
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Graf č. 17 Obtížnost řízení během dne

Komentář:
Z 15 respondentů, kteří řídí auto 33% (5 osob) nemá během na známých místech vůbec
žádné problémy s řízením auta, 67% (10 osob) má při řízení mírné potíže. Střední potíže a
hodně velké potíže nemá nikdo. 0% (0 osob).
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Otázka č. 22
Jak moc je pro Vás obtížné řídit v noci?
Tabulka č. 21 Obtížnost řízení v noci

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ

n₁
1
4
7
1
2
0
15

f1 (%)
7,00%
26,00%
47,00%
7,00%
13,00%
0,00%
100%
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Graf č. 18 Obtížnost řízení v noci

Komentář:
Obtíže při řízení v noci nemá vůbec žádné 7% (1 osoba), mírné potíže při řízení v noci má
26% (4 osoby), střední potíže má 47% (7 osob), hodně velké potíže udává 7% (1 osoba),
kvůli zraku v noci přestalo řídit 13% (2 osoby), a z jiného důvodu nepřestalo řídit auto
v noci 0% (0 osob) z celkového počtu 15 respondentů.
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Otázka č. 23
Jak moc je pro Vás obtížné řídit v náročných podmínkách, jako např. špatné počasí,
dopravní zácpa, na dálnici nebo v městské dopravě?
Tabulka č. 22 Řízení v náročných podmínkách

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ

n₁
4
6
4
0
1
0
15

f1 (%)
27,00%
40,00%
27,00%
0,00%
6,00%
0,00%
100%

7

6
6
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1
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0

0
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0

Graf č. 19 Řízení v náročných podmínkách

Komentář:
Řídit auto v náročných podmínkách nemá žádný problém 27% (4 osoby), mírné potíže má
40% (6 osob), střední potíže udává 27% (4 osoby), hodně velké potíže 0% (0 osob), kvůli
zraku přestalo v náročných podmínkách jezdit 6% (1 osoba) a z jiného důvodu 0%
(0 osob).
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NÁSLEDKY PROBLÉMŮ SE ZRAKEM
Další otázky se zaměřují na to, jak mohou být ovlivněny aktivity díky problémům se
zrakem.
Otázka č. 24
Uděláte toho kvůli potížím se zrakem méně, než byste chtěl/a?
Tabulka č. 23 Množství vykonané práce

Odpovědi
Nikdy
Málokdy
Někdy
Většinou
Stále
Σ

n₁
8
14
17
8
6
53

18

f₁ (%)
15,00%
27,00%
32,00%
15,00%
11,00%
100%

17

16
14
14
12
10
8

8

8
6
6
4

2
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6

Graf č. 20 Množství vykonané práce

Komentář:
Kvůli zhoršenému zraku toho stále méně udělá 11% (6 osob), většinou toho udělá méně
15% (8 osob), někdy toho udělá méně 32% (17 osob), málokdy toho udělá méně 27%
(14 osob), a 15% (8 osob) udává, že méně toho nikdy neudělá.
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Otázka č. 25
Jste kvůli potížím se zrakem omezen/a v tom, jak dlouho můžete pracovat nebo
provádět jiné činnosti?
Tabulka č. 24 Omezení v délce činnosti

Odpovědi
Nikdy
Málokdy
Někdy
Většinou
Stále
Σ

n₁
14
7
19
8
5
53

f₁ (%)
27,00%
13,00%
36,00%
15,00%
9,00%
100%
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Graf č. 21 Omezení v délce činnosti

Komentář:
Kvůli obtížím se zrakem je omezeno v délce práce stále 9% (5 osob), většinou 15%
(8 osob), někdy 36% (19 osob), málokdy 13% (7 osob) a nikdy 27% (14 osob).

71

Otázka č. 26
Jak moc Vám bolest, nebo nepříjemné pocity v očích a v okolí očí brání dělat, to co
byste chtěl/a?
Tabulka č. 25 Bolest jako důvod k omezení činností

Odpovědi
Nikdy
Málokdy
Někdy
Většinou
Stále
Σ

n₁
29
9
10
3
2
53

f₁ (%)
55,00%
17,00%
19,00%
6,00%
3,00%
100%
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Graf č. 22 Bolest jako důvod k omezení činnosti

Komentář:
Bolest nebo nepříjemné pocity očí či v okolí očí brání dělat to, co by pacienti chtěli stále
3% (2 osoby), většinou 6% (3 osoby), někdy 19% (10 osob), málokdy 17% (9 osob) nikdy
nepříjemné pocity a bolest očí a v oblasti očí neovlivňuje 55% (29 osob).
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Otázka č. 27
Kvůli potížím se zrakem většinou zůstávám doma
Tabulka č. 26 Špatný zrak jako důvod zůstat doma

Odpovědi
Vůbec neplatí
Většinou neplatí
Nejsem si jist/a
Většinou platí
Naprosto platí
Σ

n₁
31
11
3
7
1
53

f₁ (%)
58,00%
21,00%
6,00%
13,00%
2,00%
100%

Komentář:
Kvůli potížím se zrakem zůstává doma 2% (1 osoba), většinou zůstává doma kvůli zraku
13% (7 osob), odpovědí si není jisto 6% (3 osoby), většinou neplatí, že by kvůli zraku
zůstávalo doma 21% (11 osob) a 58% (31 osob) udává, že kvůli zraku doma rozhodně
nezůstává.

Otázka č. 28
Kvůli potížím se zrakem, se většinou cítím bezmocný/á nebo zklamaný/á
Tabulka č. 27 Bezmoc a zklamání

Odpovědi
Vůbec neplatí
Většinou neplatí
Nejsem si jist/a
Většinou platí
Naprosto platí
Σ

n₁
26
10
11
4
2
53

f₁ (%)
49,00%
19,00%
21,00%
7,00%
4,00%
100%

Komentář:
Bezmocný/á nebo zklamaný/á kvůli potížím se zrakem se cítí 4% (2 osoby), většinou tyto
pocity má 7% (4 osoby), není si jisto 21% (11 osob), 19% (10 osob) většinou tyto pocity
nemá a 49% (26 osob) se vůbec necítí bezmocný/á nebo zklamaný/á kvůli svým potížím se
zrakem.
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Otázka č. 29
Kvůli potížím se zrakem, mohu mnohem méně ovlivnit to, co dělám
Tabulka č. 28 Ovlivnění činnosti

Odpovědi
Vůbec neplatí
Většinou neplatí
Nejsem si jist/a
Většinou platí
Naprosto platí
Σ

n₁
18
16
4
12
3
53

f₁ (%)
34,00%
30,00%
7,00%
23,00%
6,00%
100%

Komentář:
Kvůli potížím se zrakem mnohem méně může udělat 6% (3 osoby), většinou mnohem
méně ovlivní činnosti 23% (12 osob), není si jisto 7% (4 osoby), většinou nemá pocit, že
by zrak ovlivňoval to, co dělá, uvedlo 30% (16 osob) a 34% (18 osob) zrak neovlivňuje
v činnostech.

Otázka č. 30
Kvůli potížím se zrakem jsem příliš závislý/á na tom, co mi řeknou ostatní
Tabulka č. 29 Závislost na ostatních

Odpovědi
Vůbec neplatí
Většinou neplatí
Nejsem si jist/a
Většinou platí
Naprosto platí
Σ

n₁
31
12
7
1
2
53

f₁ (%)
58,00%
23,00%
13,00%
2,00%
4,00%
100%

Komentář:
Kvůli potížím se zrakem je závislých na informacích od ostatních 4% (2 osoby), většinou
je závislá 2% (1 osoba), není si jist/a 13% (7 osob), většinou se necítí být závislý/á na
informacích os ostatních 23% (12 osob) a absolutně nezávislý/á na informacích z okolí je
28% (31 osob).
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Otázka č. 31
Kvůli potížím se zrakem potřebuji hodně pomoci od ostatních
Tabulka č. 30 Potřeba pomoci od ostatních

Odpovědi
Vůbec neplatí
Většinou neplatí
Nejsem si jist/a
Většinou platí
Naprosto platí
Σ

n₁
22
17
4
8
2
53

f₁ (%)
42,00%
32,00%
7,00%
15,00%
4,00%
100%

Komentář:
Kvůli zrakovému omezení je zcela závislých na pomoci druhých 4% (2 osoby), většinou
potřebuje pomoc 15% (8 osob), není si jist/a 7% (4 osoby), většinou pomoc nepotřebuje
32% (17 osob) a absolutně nezávislý/á na pomoci od ostatních je 42% (22 osob).

Otázka č. 32
Kvůli potížím se zrakem mám obavy, že udělám něco, co bude mně nebo ostatním
nepříjemné
Tabulka č. 31 Obava z nepříjemných pocitů

Odpovědi
Vůbec neplatí
Většinou neplatí
Nejsem si jist/a
Většinou platí
Naprosto platí
Σ

n₁
32
11
6
4
0
53

f₁ (%)
60,00%
21,00%
11,00%
8,00%
0,00%
100%

Komentář:
Obavy z nepříjemných situací způsobené potížemi se zrakem, které by byly neustále, nemá
nikdo 0% (0 osob), většinou má obavy 8% (4 osoby), není si jistý/á 11% (6 osob), většinou
tyto obavy nepociťuje 21% (11 osob), žádné obavy z nepříjemných situací způsobených
zrakem nemá 60% (32 osob).
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OTÁZKY ZAMĚŘENÉ NA POTÍŽE S VIDĚNÍM DO BLÍZKA
Otázka č. 33
Jak moc je pro Vás obtížné přečíst s brýlemi malé písmo v telefonním seznamu, na
lahvičce s léky nebo na právních dokumentech?
Tabulka č. 32 Obtížnost přečtení malého písma

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ
18

n₁
3
16
11
17
6
0
53

f₁ (%)
6,00%
30,00%
21,00%
32,00%
11,00%
0,00%
100%
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Graf č. 23 Obtížnost přečtení drobného písma

Komentář:
Potíže se čtením malé písma v telefonním seznamu, na lahvičce s léky nebo na právních
dokumentech nemá vůbec žádné 6% (3 osoby), mírné potíže udává 30% (16 osob), střední
potíže má 21% (11 osob), hodně velké potíže udává 32% (17 osob), toto písmo přestalo
číst z důvodu špatného zraku 11% (6 osob), jiné důvody, které by vedly k tomu, že by
respondenti přestali číst malé písmo, neuvedl nikdo 0% (0 osob).
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Otázka č. 34
Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné zjistit, zda jsou účtenky, které dostanete,
přesné?
Tabulka č. 33 Obtížnost přečíst účtenky

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných
důvodů
Σ

18

16

16

n₁
6
16
15
14
2

f1 (%)
11,00%
30,00%
28,00%
27,00%
4,00%

0
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0,00%
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Graf č. 24
Obtížnost přečíst účtenky

Komentář:
Problém kvůli zraku se zkontrolováním účtenek nemá žádné potíže 11% (6 osob), mírné
potíže udává 30% (16 osob), střední potíže má 28% (15 osob), hodně velké potíže udává
27% (14 osob), kvůli špatnému zraku přestalo kontrolovat účtenky 4% (2 osoby), jako jiný
důvod čtení a kontrolování účtenek neuvedl nikdo 0% (0 osob).
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Otázka č. 35
Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné dělat takové věci, jako je holení, úprava vlasů
či líčení se?
Tabulka č. 34 Obtížnost vykonávat úpravu zevnějšku

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ

n₁
24
16
9
3
0
1
53

f1 (%)
45,00%
30,00%
17,00%
6,00%
0,00%
2,00%
100%
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Graf č. 25 Obtížnost vykonávat úpravu zevnějšku

Komentář:
S úpravou zevnějšku jako je holení, úprava vlasů, či nalíčení se nemá vůbec žádný problém
45% (24 osob), mírné potíže má 30% (16 osob), střední potíže udává 17% (9 osob), hodně
velké potíže má 6% (3 osoby), kvůli zraku nepřestal upravovat svůj zevnějšek nikdo 0%
(0 osob) a 2% (1 osoba) si neupravuje zevnějšek z jiného důvodu, než je zhoršený zrak.

78

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE VIDĚNÍ DO DÁLKY
Otázka č. 36
Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné rozpoznat osoby, které znáte a které jsou na
druhé straně chodníku?
Tabulka č. 35 Obtížnost rozpoznat osoby na druhé straně chodníku

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ

20

n₁
18
16
9
8
2
0
53

f1 (%)
34,00%
30,00%
17,00%
15,00%
4,00%
0,00%
100%
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Graf č. 26 Obtížnost rozpoznat osoby na druhé straně chodníku

Komentář:
Rozpoznat lidi, kteří jsou známí, a pohybují se na druhé straně chodníku, nemá vůbec
žádný problém rozpoznat 34% (18 osob), mírné potíže má 30% (16 osob), střední potíže
udává 17% (9 osob), hodně velké potíže udává 15% (8 osob), 4% (2 osoby) kvůli
špatnému zraku, přestali osoby na druhém chodníku poznávat úplně, jiný důvod 0%
(0 osob) neuvedl nikdo.
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Otázka č. 37
Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné aktivně se zapojit do sportovních nebo jiných
venkovních aktivit, které se Vám líbí?
Tabulka č. 36 Obtížnost zapojit se do volnočasových aktivit

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ

20

n₁
19
8
9
3
12
2
53

f₁ (%)
36,00%
15,00%
17,00%
5,00%
23,00%
4,00%
100%
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Graf č. 27 Obtížnost zapojit se do volnočasových aktivit

Komentář:
Do sportovních aktivit, či do jiné venkovní aktivity nemá vůbec žádný problém se zapojit
36% (19 osob), mírné potíže se zapojením má 15% (8 osob), střední potíže udává 17%
(9 osob), hodně velké potíže má 5% (3 osoby), 23% (12 osob) přestalo sportovní a
venkovní aktivity kvůli svému zraku, 4% (2 osoby) je přestali dělat z jiného důvodu, než je
jejich zhoršený zrak.
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Otázka č. 38
Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné dívat se na televizní programy a těšit se
z nich?
Tabulka č. 37 Obtížnost sledovat televizi

Odpovědi
Nemáte vůbec žádné potíže
Máte mírné potíže
Střední potíže
Hodně velké potíže
Přestal/a jste to kvůli zraku dělat
Přestal/a jste to dělat jiných důvodů
Σ

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

f₁ (%)
28,00%
28,00%
34,00%
10,00%
0,00%
0,00%
100%
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Graf č. 28 Sledování televize

Komentář:
Sledovat televizi a těšit se z programů nedělá žádný problém 28% (15 osob), mírné potíže
má 28% (15 osob), střední potíže udává 34% (18 osob), hodně velké potíže při sledování
televize uvedlo 10% (5 osob), nikdo nepřestal televizi sledovat kvůli zhoršenému zraku 0%
(0 osob) ani z žádného jiného důvodu 0% (0 osob).
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DISKUZE
Cílem č. 1. bylo zjistit subjektivní vnímání celkového zdravotního stavu a zrakových
funkcí
Co se týče vnímání celkového zdravotního stavu, tato oblast byla respondenty hodnocena
odstupňovaně. Jako výtečný ho hodnotil jeden respondent, jako velmi dobrý 4 respondenti,
jako dobrý jej hodnotilo 23 respondentů (52%). Jako docela dobrý 22 respondentů a jako
špatný jej hodnotí 3 respondenti (48%). V porovnání s výsledky Bogdánové (2008), která
ve své práci uvedla, že zdravotní stav uvedlo jako velmi dobrý a dobrý 76% respondentů a
24% respondentů jako špatný nebo velmi špatný, jsou výsledky mého šetření méně
uspokojivé. Výsledky hodnocení zdravotního stavu přičítám skutečnosti, že respondenti
jsou staršího věku, se kterým se pojí i výskyt různých zdravotních problémů, jež ovlivňují
celkový zdravotní stav.
I přes brýlovou korekci, která by měla do určité míry zkorigovat zrakové nedostatky,
vnímá jako špatné vidění 41% respondentů, 36% respondentů uvedlo střední obtíže a 23%
respondentů vnímá své zrakové funkce s brýlovou korekcí celkem pozitivně. Starosti o
svůj zrak si však dělá většinou nebo neustále více než polovina respondentů (53%).
Pozitivní je skutečnost, že i přes potíže se zrakem nedoprovází onemocnění u 44%
respondentů žádné přidružené potíže, jako je například bolest očí, pálení, či svědění, 15%
pociťuje střední potíže, co se týče nepříjemných pocitů v oblasti očí a pouze 2%
respondentů udává nepříjemné pocity v oblasti očí.
Z výsledků vyplývá: odpověď na to, zda VPMD ovlivňuje zrak, závisí na tom, jak moc je
zrakové ustrojí postiženo tímto onemocněním. S prodlužující se délkou trvání onemocnění
přicházejí i větší obtíže, které ovlivňují jak dívání se, tak vnímání zdravotního stavu.
S nástupem postupné ztráty zraku si i pacienti začínají připouštět své problémy se zrakem
a začínají nad tím více přemýšlet, jak toto onemocnění ovlivní jejich budoucí život.
Cílem č. 2 bylo zjistit, jak potíže se zrakem ovlivňují běžné denní činnosti u
vybraných pacientů
Výsledky lze rozdělit do dvou skupin: u činností, při kterých je využíván zrak do blízka a
činností, při kterých je využíván zrak do dálky. Podle toho se také liší míra omezení
v denních činnostech. U činností, při kterých je potřeba využívat zrak do blízka, byly
odpovědi celkem vyrovnané. Se čtením novinového písma nemá žádný problém nebo
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mírný problém 34% respondentů, stejně tak střední potíže uvedlo 34% respondentů a velké
potíže, nebo novinové písmo nedokáže přečíst 32% respondentů. Podobné výsledky se
ukázaly při činnostech, jako je vaření, šití, či nějaké drobné opravy v domácnosti, se
kterými nemá potíže nebo pouze mírné potíže 34% respondentů. Střední potíže udává 38%
respondentů a velké potíže s činností nebo ji nevykonává kvůli zraku 28% dotázaných.
U činností, které se týkaly využívání zraku spíše do dálky, jako je například sestupování ze
schodů, přečíst si název obchodů, najít nějaký předmět v poličce, či vidět reakce lidí, pak
více než polovina, a to v průměru 60% respondentů odpovídala pozitivně, 25%
respondentů uvádělo střední obtíže a pouze 15% respondentů uvedlo, že s těmito činnostmi
má potíže.

Velmi příznivě vyšly výsledky, které se týkaly úpravy zevnějšku; 79%

respondentů nemá problém nebo pouze mírný s touto činností, 11% má střední problémy
s úpravou zevnějšku a 10% dotázaných má velké potíže nebo není schopno tuto činnost
kvůli zraku vykonávat.
Rozdílné výsledky se však ukázaly v činnostech, které se týkají společenského života.
Pokud se jednalo o setkání se s lidmi ve známém domácím prostředí, tak vidím jako
kladné, že stýkat se s lidmi nemá potíže nebo pouze mírné 79% respondentů, střední potíže
udává 9% respondentů a 15% odpovídajících odpovědělo negativně. Negativněji však
vyšly výsledky, pokud šlo o společenské setkání mimo domácí prostředí, jako je například
návštěva kina nebo divadla, zde velké potíže či tyto společenské akce přestalo navštěvovat
45,5% respondentů, 17% dotázaných má střední potíže a 37% respondentů s návštěvou
společnosti nemá potíže nebo pouze mírné.
Ze zjištěných

výsledků vyplývá, že VPMD omezuje větší část respondentů

v každodenních činnostech. Tento výsledek jsem očekávala a také se mi tento předpoklad
potvrdil. Ale to, jak se s omezením pacienti postižení VPMD vyrovnávají a jak moc je
omezují v životě, je myslím velmi ovlivněno mírou postižení zraku, také tím jak se
k problému postaví daný pacient a velkou roli hraje rodinné zázemí a pomoc blízkých
osob, což také vede k pocitu, že i když má člověk určitou míru zrakového postižení, ale má
oporu v blízkých osobách, tak se každý problém dá zvládnout, bez pocitu výrazného
omezení. K podobným výsledkům dospěla i Bogdánová (2008), která uvádí, že je omezeno
v denních činnostech 32% respondentů, 31% respondentů je omezeno pouze někdy a
málokdy je omezeno v denních činnostech 37% respondentů.
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Co se mi ve zkoumání tohoto souboru však potvrdilo, je omezení v řízení auta, kdy
z důvodu špatných zrakových funkcí jsou pacienti s VPMD nuceni přestat řídit dopravní
prostředky. Ze získaných výsledků vyplývá, že z 53 osob neřídí auto 72% respondentů, z
toho 26% respondentů auto či jiný dopravní prostředek nikdy neřídilo a 46% respondentů
přestalo řídit kvůli problémům se zrakem. V oblasti týkající se řízení auta se ukázaly
poměrně znatelné rozdíly mezi tím, jak odpovídaly ženy a jak muži, kdy muži převažovali
v počtu respondentů, kteří přestali řídit kvůli špatnému zraku, kdežto ženy uváděly, že auto
nikdy neřídily. Počet respondentů, kteří zatím řídí, odpovídá přibližně počtu respondentů,
kteří uvedli, že zatím nemají potíže se zrakem s brýlovou korekcí, což vypovídá i o tom, že
nejsou omezeni ani v řízení dopravního prostředku. V porovnání s výzkumem, který
provedla Bogdánová (2008), se mé výsledky poněkud liší. Bogdánová došla k závěru, že
z celkového počtu respondentů 65 osob řídí auto 18% a 32% neřídí žádný dopravní
prostředek, ale z tohoto počtu přestalo řídit auto kvůli potížím se zrakem pouze 6%
respondentů, v mém výzkumu přestalo řídit auto kvůli potížím se zrakem 46%, to mi také
potvrdilo tvrzení v oborné literatuře, že pacienti s VPMD jsou kvůli postižení zraku nuceni
přestat řídit auto.
Cílem č. 3 bylo zjistit, jaké další následky přinášejí pacientovi potíže se zrakem
Pozitivním výsledkem je, že pokud již pacienti s VPMD jsou do jisté míry omezeni svým
zrakovým postižením, tak ze zkoumaného okruhu respondentů se necítí být 68% osob
bezmocných; to je velmi uspokojivý výsledek. Svou bezmocností si není jisto 21% a 11%
dotazovaných respondentů cítí bezmocnost. Podobné výsledky se ukázaly i v případě, zda
jsou respondenti závislí na pomoci od ostatních osob, kdy 73% pomoc nepotřebuje, 7%
respondentů si není jisto a 19% respondentů je na pomoc odkázáno.
V mém zkoumaném souboru respondentů vyšly získané informace pozitivněji než ve
výzkumu Bogdánové (2008), která uvádí, že 48% respondentů není závislých na pomoci
druhých, 15% respondentů spíše není závislých na pomoci druhých a 37% respondentů je
odkázáno na pomoc jiné osoby. Výsledky, které se týkají délky práce, či množství
vykonané práce, vyšly převážně pozitivně, ale rozdíly v počtu odpovědí nejsou s takovými
rozdíly.
Myslím, že výsledky jsou ovlivněny tím, jakou práci si daný respondent představí; jinou
práci si jistě vybaví ženy a jinou muži. Na otázku týkající se problému, zda toho
respondenti udělají kvůli zrakovému omezení méně, odpovědělo 42% respondentů, že je
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zrakové postižení v kvalitě práce neomezuje, 32% respondentů si není jisto, 26%
respondentů toho díky špatnému zraku udělá méně, podobné výsledky se ukázaly v případě
délky vykonávané práce, kdy 40% respondentů zrak neomezuje v délce nějaké činnosti,
36% respondentů si není jisto a 24% respondentů kvůli zraku pracuje kratší dobu.
I přesto, že porucha zraku má za následek psychické obtíže, nemocní jsou nešťastní,
zklamaní, dostávají se do izolace, straní se společnosti a raději zůstávají doma (Ernest,
Fišer, Kolář 2007), v mém šetření se tento fakt nepotvrdil, 77% respondentů doma kvůli
zraku nezůstává, 6% respondentů si není jisto a 17% respondentů doma kvůli zraku
zůstává nebo spíše zůstává. To, jestli respondenti zůstávají doma a nikam nechodí, je
myslím ovlivněno i jinými faktory, jako je například věk, fyzická zdatnost, pohybové
omezení, ale i přítomnost někoho, kdo by je doprovázel, pokud si nejsou díky zrakovému
omezení příliš jisti v pohybu mimo domov. Odborná literatura uvádí, že pacienti
s pokročilou formou onemocnění jsou nesoběstační, hůře se orientují v prostoru a jsou
závislí na pomoci okolí (Ernest, Hejsek, Němec, Rejmont 2010, s. 9). Tento fakt je dle
mého názoru pravdivý. S progresí VPMD dochází i k omezení určitých činností. Pokud
bych se ve svém šetření zaměřila pouze na pacienty s pokročilou formou VPMD, kteří mají
postiženy již obě oči, jistě by mé výsledky byly velmi negativní, co se týče soběstačnosti a
nutnosti pomoci druhých osob.
Cílem č. 4 bylo zjistit jak VPMD omezuje pacienty ve vidění do blízka
Jak již vyplynulo z výsledků, kdy byl výzkum zaměřen na běžné denní činnosti, kde se
ukázalo, že nejvíce jsou pacienti omezeni svým zrakovým postižením při činnostech, které
vyžadují dívání se zblízka, tak i v tomto okruhu otázek se potvrdilo, že respondentům dělá
potíže, pokud mají přečíst písmo v telefonním seznamu nebo názvy léků na lahvičce či
pokud si mají přečíst pro ně důležitý dokument. Ukázalo se, že 43% respondentů má
s touto činností velké potíže, 21% respondentů má střední potíže a 36% respondentů přečte
běžné písmo bez problémů nebo mají jen mírný problém.
Tato skutečnost se také potvrdila ve výzkumu Bogdánové (2008), která ve své práci uvádí,
že 43% respondentů má problémy s viděním do blízka, 26% respondentů spíše problém
s viděním do blízka nemá a 31% respondentů nemá potíže s viděním do blízka vůbec.
Uvedený výsledek šetření pro mne není žádným překvapením, protože (jak již byly
příznaky VPMD popsány v teoretické části) VPMD způsobuje pacientům rozmlžené
vidění, zprohýbané linie a písmena a z tohoto důvodu také mají pacienti s tímto
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onemocněním problémy přečíst text. Naopak: u otázek zjišťujících provádění činností,
které se týkají úpravy zevnějšku (jako je učesat se, oholit se, nalíčit se), náš výzkum
ukázal, že tuto činnost respondenti zvládají v 75% bez problémů, 28% respondentů má
střední problém a pouze 8% respondentů má s úpravou zevnějšku potíže. Převážně
pozitivní výsledek v úpravě zevnějšku vidím v tom, že tyto činnosti jsou pacienti s VPMD
zvyklí provádět každý den již automaticky, a proto jim nečiní větší problémy.
Cílem č. 5 bylo zjistit jak VPMD omezuje pacienty ve vidění do dálky
Zde můj výzkum přinesl pozitivnější výsledky než u omezení při vidění do blízka. I přesto,
že pacienti s VPMD mívají při dívání se do dálky rozmazaný střed obrazu, lze při natočení
hlavy do určitého úhlu, což se nazývá paracentrální vidění, zaostřit obraz tak, aby jej viděli
bez šedé skvrny uprostřed. To pacientům umožňuje vidět osoby nebo předměty ve větší
vzdálenosti oproti dívání se do blízka, které bohužel nelze natočením hlavy nijak ovlivnit.
S viděním do dálky má potíže v průměru 20% respondentů, 23% respondentů udává potíže
s viděním do dálky střední a více než polovina respondentů (57%) s díváním do dálky
potíže nemá nebo má pouze mírné. Z výsledků vyplynulo, že největší potíže mají
respondenti při zapojení se do aktivit, které se vykonávají mimo domácí prostředí a
nejmenší obtíže jim činí sledování televize. Při zkoumání okruhu, jak omezuje VPMD zrak
do dálky, vyšly výsledky mého výzkumu pozitivněji než u Bogdánové (2008), která uvádí,
že s viděním do dálky nemá problém 38% respondentů, 28% respondentů problém spíše
nemá a 34% s díváním do dálky má.
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ZÁVĚRY
Bakalářská práce kvalita života pacientů s VPMD se skládá ze dvou částí, první je
teoreticko-přehledová a druhá se zabývá empirickým výzkumem u souboru pacientů, kteří
jsou postiženi VPMD a podstupují léčbu anti VEGF preparáty.
V teoretické části je popsána anatomie a fyziologie zrakového ústrojí i vybraná
onemocnění zraku. Je blíže charakterizován pojem věkově podmíněná makulární
degenerace - VPMD (včetně projevů degenerace, rizikových faktorů, vyšetřovacích metod,
diagnostiky a léčby). Pozornost je věnována péči o pacienty trpící tímto onemocněním.
Těžiště přehledu je v dopadech tohoto onemocnění na kvalitu života pacientů. Závažnost
VPMD spočívá v tom, že ztráta zraku nenastane najednou, ale vzniká postupně a většina
nemocných se na ni adaptuje. V praktickém životě pacienti dlouhou dobu nevnímají
zhoršování svého zraku. Skutečnost, že zhoršování zraku je plíživé, má závažný následek:
většina pacientů s VPMD přichází na vyšetření pozdě, tj. v době, kdy nemoc dospěla do
pokročilého stádia a často již nelze aplikovat účinnou léčbu nebo má léčba nedostačující
účinky.
Empirická část práce referuje o dotazníkovém šetření u 53 pacientů s VPMD, z nichž 70%
bylo ve věku 66-85 let. Pokud jde o subjektivní vnímání svého zdravotního stavu a
zrakových funkcí, 52% dotázaných pacientů ho charakterizuje spíše pozitivně, zatímco
48% spíše negativně. VPMD přináší pacientům řadu obtíží, které zhoršují vykonávání
běžných denních činností. Výsledky se ovšem liší v případech, kdy jde o vidění do blízka a
do dálky.
Při dívání se do blízka mají téměř dvě třetiny pacientů našeho souboru potíže se čtením
novinového písma, se šitím, vařením, prováděním drobných domácích prací. Při dívání se
do dálky je situace příznivější: pouze kolem 40% pacientů našeho souboru má potíže
s chůzí ze schodů, se čtením názvů obchodů, s viděním reakcí lidí. Pokud jde o
společenský život, existují rozdíly dané známostí prostředí: v domácím prostředí pociťuje
zrakový handicap 24% pacientů, v cizím prostředí (divadlo, kino, různé sály, v nichž se
odehrávají společenské akce) pak téměř dvojnásobek - 46% pacientů. Stejný podíl (46%)
pacientů kvůli zrakovým problémům musel přestat s řízením auta.
I když se zrakové funkce s přibývajícím věkem u našich pacientů zhoršují, pozitivním
zjištěním je, že se necítí bezmocní: tento postoj zaujalo 68% dotázaných. Faktory, které
příznivě ovlivňují kvalitu života, jsou v první řadě rodinné zázemí a dále přizpůsobení
87

domácího prostředí zrakovému handicapu. Za těchto příznivých podmínek jsou pacienti
schopni postupně se naučit zvládat spoustu věcí a mohou si najít jiné aktivity, které
zvládnou a přináší jim do života radost a uspokojení.
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Bakalářská práce se zabývá kvalitou života pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací.

V teoretické části je popsána anatomie a fyziologie zrakového ústrojí i vybraná
onemocnění zraku. Je blíže charakterizován pojem věkově podmíněná makulární
degenerace - VPMD (včetně projevů degenerace, rizikových faktorů, vyšetřovacích metod,
diagnostiky a léčby). Pozornost je věnována zrakové terapii a péči o pacienty trpící tímto
onemocněním. Dále je věnována všeobecně kvalitě života.
Empirická část je zaměřená na výzkum kvantitativní metodou pomocí standardizovaného
dotazníku o fungování zraku - VFQ 25. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit subjektivní
vnímání celkového zdravotního stavu a zrakových funkcí, zmapovat potíže s běžnými
činnostmi, následky problémů se zrakem, potíže s viděním do blízka i do dálky a
zhodnotit, jak tato omezení snižují kvalitu života pacientů s tímto onemocněním.
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The bachelor thesis deals with the quality of life of patients suffering from age-related
macular degeneration. The theoretical part describes the anatomy and physiology of the
visual system as well as particular diseases of the eye. The term age-related macular
degeneration - A.M.D. is further characterized (including manifestations of degeneration,
risk factors, investigation methods, diagnostics and treatment). Attention is paid to visual
therapy and care for patients suffering from this disease. It is also devoted to the quality of
life in general.
The empirical part focuses on quantitative research using a standardized questionnaire on
visual function - VFQ 25. The main objective of the research was to find out a subjective
perception of the overall health condition and visual functions; to map out the problems
with daily activities, the consequences of sight problems, difficulties with vision at near
and at distance; and finally to assess how these limitations reduce the quality of life of
patients with this disease.
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Příloha č. 2 - DOTAZNÍK TÝKAJÍCÍ SE FUNGOVÁNÍ ZRAKU
Vážení pacienti,
Jmenuji se Petra Matulová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia
Ošetřovatelství na Univerzitě Karlově v Hradci Králové obor všeobecná sestra. Prosím Vás
tímto o spolupráci při vyplnění dotazníku, který má za úkol zjistit vliv věkem podmíněné
makulární degenerace na kvalitu Vašeho života. Dotazník je zcela anonymní a na jeho
základě budu zpracovávat bakalářskou práci na téma: ,,Kvalita života pacientů s věkem
podmíněnou makulární degenerací.“ První část dotazníku slouží k získání základních
údajů, druhá část je mezinárodní standardizovaný dotazník týkající se fungování zraku
VFQ - 25.
Prosím odpovězte na všechny otázky co nejupřímněji.
Děkuji Vám za spolupráci.

ČÁST I.
DEMOGRAFICKÁ ČÁST
1. Pohlaví
1. Muž
2. Žena

2. Věková kategorie
1. 55 - 64
2. 65 - 74
3. 75 - 84
4. 85 a více
3. Jak dlouho máte obtíže se zrakem?
1.

Méně než 1 rok

2.

2 až 5 let

3.

5 až 10 let

4.

Více než 10 let
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ČÁST II.
Mezinárodní standardizovaný dotazník VFQ - 25

CELKOVÝ ZDRAVOTNÍ STAV A ZRAK
4. Řekl/a byste, že Vaše zdraví je celkově:
(zakroužkujte jedno číslo)
Výtečné………………. 1
Velmi dobré……………2
Dobré………………… 3
Docela dobré…………. 4
Špatné………………… 5

5. Řekl/a byste, že Vaše schopnost vidění na obě oči (s brýlemi, nebo kontaktními
čočkami) je v současné době:
(zakroužkujte jedno číslo)
Výtečná………………. 1
Dobrá…………………. 2
Střední…………………3
Špatná………………… 4
Velmi špatná…………. 5
Úplně nevidomý/á……. 6

6. Nakolik, či jak dlouhou dobu si děláte starosti se svým zrakem?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nikdy………………. 1
Málokdy…………… 2
Někdy……………… 3
Většinou……………. 4
Neustále……………. 5
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7. Jak moc jste cítil/a bolest, nebo jste měl/a nepříjemné pocity v očích a oblasti kolem
očí? (např. pálení, svědění, nebo palčivá bolest)
(zakroužkujte jedno číslo)
Žádné……........…..1
Mírné……….….....2
Střední……………3
Silné………………4
Velmi silné….…….5

POTÍŽE S ČINNOSTMI
Následující otázky jsou zaměřeny na rozsah případných obtíží při různých činnostech, u
kterých používáte brýle nebo kontaktní čočky.
8. Jak moc je pro Vás obtížné přečíst běžné písmo v novinách?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………… ……………2
Střední potíže…………………………………3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6

9. Jak moc je pro Vás obtížné dělat práce, nebo zájmové činnosti, které vyžadují,
abyste viděl/a dobře do blízka? (např. vaření, šití, drobné opravy v domácnosti,
používání nářadí)
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6
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10. Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné najít něco v zaplněné poličce?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6

11. Jak moc je pro Vás obtížné přečíst dopravní ukazatele, nebo názvy obchodů?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6

12. Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné sestoupit ze schůdku, sejít ze schodů, nebo
z obrubníku při slabém osvětlení, nebo v noci?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6
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13. Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné všimnout si předmětů, kolem kterých
procházíte?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6

14. Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné vidět, jak lidé reagují na to, co jste řekl/a?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6

15. Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné vybrat si a sladit oblečení?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6
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16. Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné stýkat se s lidmi u nich doma, na večírku,
nebo v restauraci?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6

17. Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné jít do kina, do divadla, nebo na sportovní
utkání?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6

Nyní bych se Vás ráda zeptala na řízení auta.
18. Řídíte v současné době, alespoň jednou za čas auto?
(zakroužkujte jedno číslo)
Ano………………1 (přejděte k otázce č. 21)
Ne……………… 2

19. Nikdy jste neřídil/a, nebo jste s řízením přestal/a?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nikdy jste neřídil/a……..1 (přejděte k otázce č. 24)
Přestal/a jste řídit………2
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20. Z jakého důvodu jste přestal/a řídit?
(zakroužkujte jedno číslo)
Především kvůli zraku……………………1 (přejděte k otázce č. 24)
Především z jiného důvodu………………2 (přejděte k otázce č. 24)
Zároveň kvůli zraku i z jiného důvodu……3 (přejděte k otázce č. 24)

21. Pokud v současné době řídíte, jak moc je pro Vás obtížné řídit během dne na
známých místech?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže…………………………...........3
Hodně velké potíže…………………………. 4

22. Jak moc je pro Vás obtížné řídit v noci?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6
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23. Jak moc je pro Vás obtížné řídit v náročných podmínkách jako je např. špatné
počasí, dopravní zácpa, na dálnici, nebo v městské dopravě?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6

NÁSLEDKY PROBLÉMŮ SE ZRAKEM
Další otázky se zaměřují na to, jak mohou být Vaše aktivity ovlivněny problémy se
zrakem.
(na každém řádku zakroužkujte jedno číslo)

Přečtěte nabídku odpovědí
24. Uděláte toho kvůli potížím
se zrakem méně, než byste chtěl/a?

Stále

Většinou

Někdy

Málokdy

Nikdy

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

25. Jste kvůli potížím se zrakem
omezen/a v tom, jak dlouho můžete
pracovat nebo provádět jiné činnosti?
26. Jak moc Vám bolest nebo
nepříjemné pocity v očích a v okolí
očí brání dělat, to co byste chtěl/a?
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Naprosto
platí

Většinou
platí

Nejsem si
jist/a

Většinou
neplatí

Vůbec
neplatí

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

27. Kvůli potížím se zrakem
většinou zůstávám doma
28. Kvůli potížím se zrakem,
se většinou cítím bezmocný/á
nebo zklamaný/á
29. Kvůli potížím se zrakem
mohu mnohem méně
ovlivnit, co dělám
30. Kvůli potížím se zrakem
jsem příliš závislý/á na tom
co mi řeknou ostatní
31. kvůli potížím se zrakem
potřebuji hodně pomoci
od ostatních
32. Kvůli potížím se zrakem
mám obavy, že udělám něco,
co bude mně, nebo ostatním
nepříjemné
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33. Jak moc je pro Vás obtížné přečíst s brýlemi malé písmo v telefonním seznamu, na
na lahvičce na léky, nebo na právních dokumentech?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6

34. Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné zjistit, zda jsou účtenky, které dostanete,
přesné?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6

35. Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné dělat takové věci, jako je holení, úprava vlasů
nebo nalíčit se?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6
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36. Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné rozpoznat osoby, které znáte a které jsou na
druhé straně místnosti?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6

37. Jak moc je pro Vás kvůli zraku obtížné aktivně se zapojit do sportovních, nebo jiných
venkovních aktivit, které se Vám líbí?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6

38. Jak moc je Vás kvůli zraku obtížné dívat se na televizní programy a těšit se z nich?
(zakroužkujte jedno číslo)
Nemáte vůbec žádné potíže…….……………1
Máte mírné potíže……………………………2
Střední potíže………………………………. 3
Hodně velké potíže…………………………. 4
Přestal/s jste to kvůli zraku dělat…………… 5
Přestal/a jste to dělat z jiných důvodů……… 6
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PŘÍLOHA Č. 3 - UKÁZKA DOTAZNÍKU NEI - VFQ-25
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