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úvod

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

v rukou držíte sborník obsahující odborné příspěvky, které zazněly na pátém ročníku Konference 
Nedašov. Tato konference pro zdravotní sestry a pracovníky v sociálních službách se konala ve dnech 
20. – 21. září 2011 v Nedašově, ve Zlínském kraji a navazovala na předchozí čtyři úspěšné ročníky 
této konference (2007 – 2010). 
Konference Nedašov 2011 nesla podtitul „Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům 
v pobytových zařízeních“ a také letos byla hlavní cílovou skupinou, na kterou se přednášející 
zaměřovali, senioři. Příspěvky sedmi odborníků, kteří na konferenci aktivně vystoupili, byly stejně 
jako v minulých letech rozděleny do dvou hlavních okruhů, na konferenci zazněla témata z oblasti 
zdravotní a sociální. 
Většina příspěvků spadala do oblasti zdravotní, účastníci si vyslechli příspěvky zabývající se epilepsií, 
rehabilitací seniorů, bazální stimulací, léčbou chronických ran nebo vhodnou farmakoterapií ve stáří. 
Dva příspěvky zdravotně-sociální předaly účastníkům informace z oblasti paliativní péče, doprovázení 
umírajícího i z oblasti péče o rodinu umírajícího člověka. 

Tento sborník slouží jako studijní materiál všem odborníkům z řad poskytovatelů sociálních 
služeb, zdravotníkům i pracovníkům v sociálních službách poskytujícím péči seniorům a osobám 
s handicapem, kteří mají zájem na stálém zkvalitňování péče. Věříme, že sborník svůj účel splní 
a bude všem těmto odborníkům užitečnou pomůckou.

Michaela Lutišanová
vedoucí vzdělávání, Naděje o.s.
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epilepsie

Autor: Doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.

1

Obsah
 Epilepsie obecně, epileptický záchvat
 Typy epileptických záchvatů/klasifikace epilepsie
 neepileptické záchvaty
 Vyšetření při podezření na epilepsii
 Terapie epilepsie

 Léky
 Chirurgie

 Status epilepticus
 První pomoc při záchvatu
 Komorbidity
 Epilepsie a Řp
 Sociální problematika u epilepsie

Epilepsie (padoucnice)
 Epilepsie je nestarší známá neurologická choroba

 Chammurapiho babylonský zákoník
 „Morbus sacer“ - Hippokrates 400 b.c.
 nový zákon (Evangelium sv. Marka), „morbus daemoniacus“, 

kult voodoo (Haiti)
 Epilepsie je nejčastější ze všech závažných neurologických 

onemocnění
 Prevalence: Epilepsie 0.5-1% (50 mil.)

Ojedinělý epi záchvat 1-4%

„nesejet“ „pocházející „nebezpečí“
od Boha“

Epilepsie

 Heterogenní onemocnění
 nejedná se pouze o záchvaty
 Sociální stigma
 Různé příčiny, různá prognóza

 Epilepsie idiopatické, symptomatické, 
kryptogenní
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2

Epidemiologie a průběh
 Epilepsie obvykle začíná v dětství nebo adolescenci,    

ale může se poprvé objevit v kterémkoli věku.
 70% = dobře kontrolovaná farmakologicky (dlouhodobá remise); 

30% pacientů více nebo méně odolává léčbě medikamentózní = 
FARMAKOREZISTEnTnÍ EPILEPSIE.

Klasifikace epileptických záchvatů
 Parciální (fokální) záchvaty

- s elementární symptomatologií
- s komplexní symptomatologií
- se sekundární generalizací

 Generalizované záchvaty
- Absence (typické, atypické)
- Myoklonické záchvaty
- Klonické záchvaty
- Tonické záchvaty
- Tonicko-klonické záchvaty
- Atonické záchvaty

 neklasifikovatelné epileptické záchvaty

Diferenciální diagnostika epileptických a 
neepileptických záchvatů I

 Somaticky podmíněné pseudoepileptické záchvaty:
 Synkopy nejrůznější etiologie (především “konvulzivní” synkopy).
 Kardiovaskulární onemocnění, zejména arytmie (MAS)
 Poruchy spánku (narkolepsie-kataplexie, 

somnambulismus, noční děs, fyziologická myoklonie při usínání, 
iactatio capitis nocturna, enuresis, …)

 Paroxysmální dystonie a paroxysmální kinesigenní chorea
 neepileptický myoklonus a patologická úleková reakce
 Tetanie
 Migrény (cave bazilární migréna s poruchou vědomí)
 Paroxysmální vertigo
 Tranzitorní ischemické ataky
 Tranzitorní globální amnézie
 Paroxysmální metabolické a endokrinní dysbalance
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Diferenciální diagnostika epileptických a 
neepileptických záchvatů II

 Psychogenně podmíněné pseudoepileptické záchvaty:
 Nevědomě navozené záchvaty (především projev konverzních a 

somatoformních onemocnění). 
 Panické ataky
 Münchausenův syndrom “by proxy”
 Münchausenův syndrom (syndrom barona Prášila)
 Vědomě navozené (simulované) záchvaty

Problémem diagnostickým a především terapeutickým jsou nepříliš vzácné
kombinace epilepsie a konverzní poruchy u téhož pacienta 
(„hysteroepilepsie“ - Charcot)

Vyšetření
Správná a včasná diagnostika může odhalit 
léčitelnou příčinu epilepsie!

 Autoanamnéza a objektivní anamnéza
 Objektivní neurologické vyšetření
 EEG, případně EEG po Sd
 CT, MR vyšetření
 Interní vyšetření (vč. hematologického a biochemického 

vyšetření, event. ortostatických testů)

U pacientů s farmakorezistentní epilepsií navíc:
 Video-EEG monitoring, semiinvazivní či invazivní EEG, 

neuropsychologické vyšetření, SPECT, PET, MR 
spektroskopie, …

Léčba epilepsie
Většina pacientů dobře reaguje na léčbu 

medikamentózní (antiepileptika). 
U pacientů s farmakorezistentní epilepsií může být 

nezbytná léčba chirurgická. 
Cílem léčby je odstranění záchvatů, nebo alespoň

omezení jejich frekvence a intenzity, tam kde 
eliminace záchvatů není možná. ! Kvalita života !

1/ životospráva
2/ Farmakoterapie – preferována monoterapie; “start low, 
increase slow“; polyterapie pouze v nezbytných případech!
3/ Chirurgická léčba
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Historický pHistorický přřehled ehled antiepileptikantiepileptik

1857 1857 -- Bromid draselný (1881 Bromid draselný (1881 -- popoččáátek raciontek racionáálnlníí terapie terapie 
epilepsie)epilepsie)

1912 1912 -- Fenobarbital (1912 zaveden jako bFenobarbital (1912 zaveden jako běžěžnnáá terapie)terapie)
1937 1937 -- FenytoinFenytoin
1952 1952 -- PrimidonPrimidon
1960 1960 -- EtosuximidEtosuximid
1973 1973 -- diazepamdiazepam
1974 1974 -- ClonazepamClonazepam
1974 1974 -- CarbamazepinCarbamazepin
1978 1978 -- Kyselina Kyselina valproovvalproováá

Historický pHistorický přřehled ehled antiepileptikantiepileptik

V 90. letech dalV 90. letech dalšíší tzv. tzv. novnováá antikonvulzivaantikonvulziva

1989 1989 -- VigabatrinVigabatrin (porucha perimetru u 30(porucha perimetru u 30--40% l40% lééččených)ených)

1991 1991 -- LamotriginLamotrigin
1993 1993 -- FelbamatFelbamat (aplastick(aplastickáá ananéémie, mie, hepatotoxicitahepatotoxicita))

1993 1993 -- GabapentinGabapentin
1996 1996 -- TopiramatTopiramat
1997 1997 -- TiagabinTiagabin
2001 2001 -- LevetiracetamLevetiracetam
2005 2005 -- PregabalinPregabalin

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V souV souččasnosti nejasnosti nejččastastěěji uji užžíívanvanáá AEDAED



10 5

EpileptochirurgickEpileptochirurgickéé zzáákrokykroky

•• ResekResekččnníí výkonyvýkony
SelektivnSelektivníí amygdalohipokampektomieamygdalohipokampektomie
AnteromediAnteromediáálnlníí temportemporáálnlníí resekceresekce
RozRozšíšířřenenéé lezionektomielezionektomie
FokFokáálnlníí kortikkortikáálnlníí resekceresekce

•• MnohoMnohoččetnetnéé subpisubpiáálnlníí transsekcetranssekce

•• KalosotomieKalosotomie
•• HemisferektomieHemisferektomie
•• VNSVNS (stimulace nervus vagus)(stimulace nervus vagus)

ChirurgickChirurgickáá terapie epilepsieterapie epilepsie
 ZaZařřazenazeníí do do epileptochirurgickepileptochirurgickééhoho programu zvaprogramu zvažžovat velmi ovat velmi 

uvuváážžlivlivěě a a vysoce individuvysoce individuáálnlněě ((„„tailoredtailored““))
 BenefitBenefit--versusversus--risk ratiorisk ratio (pom(poměěr pr přříínosu operace/riziko operace) nosu operace/riziko operace) 

Riziko zRiziko záávavažžných ných peroperaperoperaččnnííchch komplikackomplikacíí (2.2%) versus riziko (2.2%) versus riziko 
komplikackomplikacíí epilepsie (mortalita u epilepsie (mortalita u intraktabilnintraktabilníí epilepsie 9x vyepilepsie 9x vyššíšší; ; 
SUdEP u SUdEP u intraktabilnintraktabilníí epilepsie 1 z 200/rok; výraznepilepsie 1 z 200/rok; výrazněě vyvyššíšší morbidita morbidita 
-- úúrazy, fraktury prazy, fraktury přři osteoporose, i osteoporose, teratogenicitateratogenicita AEdsAEds; progresivn; progresivníí
epileptogenezeepileptogeneze s odpovs odpovíídajdajííccíími konsekvencemi)mi konsekvencemi)

 Kvalita Kvalita žživota pacientaivota pacienta

 ddůůkladnkladnáá ppřředoperaedoperaččnníí ppřřííprava pacienta !prava pacienta !

První pomoc při záchvatu
 Zabránit poranění pacienta, přesun pacienta na jiné místo 

pouze v nezbytném případě, podložení hlavy a uvolnění
oděvu kolem krku

 nebránit mechanicky křečím, nebránit automatismům, 
neotevírat ústa a vyčkat konce záchvatu

 delší pozáchvatová porucha vědomí – stabilizovaná
poloha, vyčkat návratu vědomí

 Při pozáchvatové zmatenosti neomezovat, mluvit na 
pacienta

 Poranění ??
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Status Epilepticus
 Kritický, život ohrožující stav, při němž jeden epileptický 

záchvat navazuje na druhý, aniž by došlo u pacienta k 
návratu vědomí po dobu minimálně 30 minut. Fatální u 5-
10% pacientů!

 nutno odlišit sérii epi záchvatů, kdy mezi záchvaty 
dochází k návratu vědomí.

 Příčiny – léze frontálního laloku (včetně CMP), trauma 
hlavy, redukce AEd, abstinence u chron. ethyliků, 
metabolické poruchy, těhotenství.

 nutná terapie za hospitalizace - energeticky velmi náročný 
stav, hypoglykemie, plicní edém, hypertermie, 
excitotoxicita, ...

 Co nejrychleji AEd i.v. , při neúspěchu léčby nutná
celková anestezie propofolem nebo thiopentalem s 
myorelaxací.

Komorbidity u epilepsie
 Psychiatrické komorbidity

 deprese
 Úzkostné poruchy
 Psychózy
 Poruchy osobnosti

 Sexuální dysfunkce
 nÚ po AEd

 Běžné CnS vázané
 Orgánové
 Idiosynkratické (mohou být život ohrožující)
 Interakce s antiepileptiky

 ……………………………………

Činnost sociálního pracovníka v 
epileptologii

• Poskytování komplexního psychosociálního poradenství, 
zabránění soc.izolaci lidí s epilepsií, realizace vzdělávacích 
aktivit zaměřených na oblast pracovního uplatnění, zvyšování
kvality života pacientů, jimž je poskytována pomoc a 
zrovnoprávnění jejich postavení ve společnosti.

• Činnost spočívá v poskytování základního sociálního 
poradenství, odborného soc. poradenství, pracovně-právního 
poradenství, terénní práci a integraci lidí s epilepsií do 
společnosti (svépomocné pacientské skupiny na poli epilepsie, 
spolupráce s jinými organizacemi, zařízeními apod.)
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Činnost sociálního pracovníka v 
epileptochirurgii

• Činnost spočívá ve vypracování sociální anamnézy pacienta 
(zda má pacient Id, zda a v jakém oboru pracuje, jeho motivace 
...), provádění sociálního šetření, rozhovoru s pacientem, 
případně i jeho rodinou před plánovanou operací, sledování
kvality života pacientů před operací a posléze cca 1 rok od 
operace (rozhovorem + dotazníkovou metodou QOLIE), vedení
statistiky pro různé výzkumné a prezentační účely. 

• Cílovou skupinou jsou všichni pacienti zařazeni do 
epileptochirurgického programu a jejich blízcí.
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polohování a rehabilitace seniorů v pobytovém zařízení

Autorka: Mgr. Marcela Červenáková

UDRžoVáNí SoBĚSTAČNoSTI A fyZIcKá AKTIVITA SENIoRů
•  Pohyb má pozitivní vliv na zvýšení odolnosti proti zevním vlivům v každém věku a je zdrojem 

kladných psychických změn. ovlivňuje nejen fyzickou stránku člověka, ale také posiluje jeho 
duševní zdraví, je regulátorem psychických zátěží.

•  Pohyb je ten nejpřirozenější prostředek ke zlepšení pocitu zdraví a kvality života.
•  Pohyb má rozhodující vliv na uspořádání struktury pohybového systému. Pohybovým podnětem 

provokujeme jednotlivé orgány k činnosti, zlepšujeme jejich funkci.

Výběr pohybových činností musí být podřízen:
•  věku,
•  zdravotnímu stavu,
•  pohlaví,
•  pohybovým zkušenostem a výkonnosti organismu.

Dostatečná pohybová aktivita pomáhá starému člověku nejméně ve třech směrech:
•  Je předpokladem udržení nezávislosti na cizí pomoci.
•  Předchází vzniku chorob ve stáří.
•  Přispívá k uchování pocitu dobré pohody a duševní svěžesti.

VLIV PohyBoVé AKTIVITy NA SVALoVĚ KoSTERNí SySTéM
•  Svaly jsou při práci – cvičení více prokrvovány, dochází tak k rychlejšímu transportu odpadních 

látek a tím k následné prevenci zánětů a správné funkci metabolismu.
•  Pohybem se zlepšuje pružnost vaziva a šlach, uchovává se funkčnost svalového systému a kloubní 

rozsah, udržuje se svalová síla.
•  Pohybem si kost může zachovat svoji pevnost, zvyšuje se obsah minerálů v kosti, osteoporóza může 

být cvičením výrazně redukována.
•  Je-li zachována funkčnost svalů, je zachována pohotovost k pohybu. To je nezbytné pro vzpřímené 

držení těla a lokomoci.

VLIV PohyBoVé AKTIVITy NA NERVoVý SySTéM
•  Pohybem se stimuluje nervový systém, který řídí a koordinuje činnost svalů a udržuje jejich správnou 

funkci.
•   Pohyb je přirozený motivační prvek, motivací vyvoláme pohybové chování, které může směřovat 

k určitému cíli.
•  Vlivem pohybu dochází k vyplavení „endorfinů“ = hormonů dobré nálady
•  Pravidelným pohybem můžeme zlepšit činnost mozkových funkcí a činnost vegetativního nervstva.

Nevhodné pohybové aktivity pro seniory jsou např.:
•  ty, které neúměrně zatěžují organismus,
•  cviky s vysokou intenzitou zátěže,
•  činnosti, které směřují ke zvyšování síly nebo posiloví cvičení, při nichž se překonávají velké 

odpory, výdrže,
•  činnosti, při kterých dochází k rychlé změně poloh,
•  skoky, švihy, náročná koordinační cvičení a cviky spojené d delším zadržením dechu,
•  činnosti spojené s hlubokým předklonem a s hlavou dolů.
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Nedostatečná pohybová aktivita může znamenat v ošetřovatelské péči pro seniora značné komplikace 
v podobě „imobilizačního syndromu“ a vzniku „dekubitů“, které mohou vážně ohrozit jeho život 
a v nejzávažnějších případech způsobit i smrt.

Pokud se stane senior ležícím, je důležité, abychom těmto komplikacím zabránili. hlavními 
terapeutickými prostředky jsou: polohování, postupná vertikalizace a mobilizace seniora.

INDIKAcE PoLohoVáNí
•  Pravidelné intenzivní polohování je prováděno u nemocných, kteří mají z nějakého důvodu omezení 

či ztrátu hybnosti a poruchu citlivosti určitých částí těla. 
•  Polohují se segmenty s úplnou ztrátou aktivního pohybu popř. segmenty, u kterých je hybnost 

omezena částečně a je tendence k setrvání v jedné poloze.
•  Polohování je také indikováno, pokud je postavení v daném segmentu patologické.

Význam polohování
•  pomáhá odlehčení kůže,
•  zlepšuje prokrvení jednotlivých částí těla = prevenci a léčbě dekubitů,
•  brání vzniku svalových atrofií = reguluje svalové napětí,
•  brání vzniku kontraktur a deformaci kloubů,
•  zlepšuje oběhové funkce,
•  omezuje nebezpečí poškození periferních nervů,
•  je využíváno k prevenci zánětu plic,
•  eliminuje bolest a tím zlepšuje psychický stav.

Zásady polohování
Poloha všech segmentů musí být pohodlná, nebolestivá a musí umožnit případný „ zbytkový“ pohyb.
Poloha nemocného musí být přizpůsobena a upravována každé 2 – 3 hod a to i v noci, pokud to 
zdravotní stav vyžaduje. 
Kontrolují se prominující místa s malou vrstvou svalů a podkoží: trn 7. krčního obratle, hřebeny 
lopatek, loketní klouby, kolenní klouby, kyčelní klouby, křížová krajina, paty, kotníky.

* Ukázka polohování na zádech, na boku

VERTIKALIZAcE
Vertikalizaci provádíme tehdy, až je nemocný schopen tolerovat vyšší polohu z hlediska intrakraniálního 
tlaku a kardiopulmonálního zatížení. Vertikalizujeme z lehu do sedu, pokud je sed stabilní přecházíme 
do stoje v chodítku popř. do stoje o berlích a k nácviku chůze.

* Ukázka nácviku chůze o berlích – dvojdobá 
 – třídobá

MoBILIZAcE
hlavním cílem pohybové aktivizace je zabránit atrofiím svalstva, degenerativním změnám na 
chrupavkách, vazivu a kloubních pouzdrech, osteoporóze, kontrakturám atd. Udržením mobility 
seniora udržujeme jeho schopnost samostatnosti a soběstačnosti, minimálně v běžných denních 
úkonech, pozitivně ovlivňujeme jeho celkové psychické rozpoložení.
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REhABILITAcE SENIoRů U VyBRANých DIAGNóZ

1. rhb u dementních seniorů
U lehčích forem demence můžeme využít aktivně relaxační programy s použitím gymnastických 
a tanečních prvků. Zaměřujeme se na udržení a podporu stávajících kognitivních funkcí, manipulačních, 
psychických a sociálních funkcí. Užíváme cvičení s uvědomováním si vlastního tělesného schématu. 
Procvičujeme manipulaci s drobnými předměty, zařazujeme úkoly spojené s manipulací a verbální 
komunikací při společné činnosti.
U mužů využíváme sportovní prvky a hry, u žen menší pohybové taneční motivy, cvičení za doprovodu 
hudby. Důležité je seniora namotivovat, získat ho pro „pohybovou aktivitu“.

U těžších až hlubokých forem demence se nemocný nachází ve stavu extrémně redukovaných aktivit. 
Často je nucen omezit se až na nejelementárnější životní úkony, které jsou často spojeny jen s vlastním 
tělem . Svět kolem něj téměř neexistuje, nemůže vyvíjet žádné kontakty s okolím. K navození vnímání 
celistvosti vlastního těla s možným využitím „nějakého pohybu“ je důležitou složkou rehabilitační 
péče bazální stimulace.

Bazální stimulace se zaměřuje na: 
• somatické a taktilně haptické podněty,
• vibrační podněty,
• vestibulární podněty,
• sluchové a vizuální podněty,
•  orální podněty (čich a chuť),
• komunikativní a sociálně-emocionální podněty.

Demence u Alzheimerovy choroby (Ach) má za následek úbytek mozkové tkáně a zánik mozkových 
buněk. Nemocní jsou většinou po motorické stránce velmi „zdatní“, zhoršují se rozumové schopnosti.

Demence u Parkinsonovy choroby (Pch) postihuje oblast v mozku tzv. bazální ganglia, která mají 
schopnost ovládat pohyby lidského těla. Aby docházelo k těmto pohybům, potřebují nervové buňky 
k předávání informací látku dopamin. Pokud je dopaminu nedostatek, je narušen systém bazálních 
ganglií a dochází tak k projevům Pch. Nemocní jsou většinou postiženi po motorické stránce, 
rozumové schopnosti jsou často po delší dobu nezasaženy.

Mezi typické motorické příznaky PCH patří:
• třes,
•  svalová ztuhlost,
•  celková zpomalenost pohybů,
•  porucha stoje a chůze.

Z rehabilitačního hlediska je důležitá pohybová stimulace, co nejvíce nemocného udržet v pohybové 
aktivitě. Jakýkoliv pohyb musí být rytmicky slovně doprovázen, obzvláště při nácviku chůze.

2. rhb u seniorů po tep kyčle a zlomenině proximálního konce femuru (krčku)

TEP KyČLE
Totální endoprotéza kyčle se používá v případě, kdy je vlastní kloub poškozen úrazem, zánětem nebo 
degenerativním onemocněním – artrózou. Nemocní jsou omezeni v běžných denních činnostech, 
kloub je bolestivý, oteklý a nelze se spolehnout na jeho nosnost. U TEP jsou nahrazeny všechny 
kloubní části v celém rozsahu.
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Totální náhrady dělíme na:
Necementované náhrady
•  Jsou indikovány u mladých jedinců, přibližně ve věku 45 –50 let.
•  Kotvící část jamky je kovová, stejně tak i femorální komponenta (hlavice + krček). obě části se 

zavedou do lůžek připravených speciálními frézami, bez použití kostního cementu.
•  životnost těchto endoprotéz je uváděna 10 – 15 let, při šetření i více.
Cementované náhrady
•  Jsou indikovány ve věku nad 60 let.
•  Jamka i femorální komponenta jsou zakotvena pomocí kostního cementu. Při nadměrném zatěžování 

dochází k drobným krvácením, postupnému rozpadu kosti v okolí implantátu a nakonec k jeho 
uvolnění. Proto je nutné dodržovat režim odlehčování končetiny.

V místě aplikace kostního cementu se vytváří nekrózy, které tvoří asi 3 mm silnou vrstvu kolem 
celého implantátu. Přibližně za 2 týdny začíná přestavba kostních nekróz a současně probíhá výstavba 
nové kosti. Tato fáze je ukončena za 2 roky od implantace. Implantované lůžko nesmí proto být 
přetěžováno, aby došlo k výstavbě nové kosti bez komplikací. 

Výhoda TEP
•  lepší pohyblivost v kyčelním kloubu,
•  delší životnost.
Nevýhoda TEP
•  náročnější a delší operační výkon.

Délka přežití protézy – 15 i více let.

Rehabilitační zásady
•  Při jakékoli manipulaci musí mít nemocný mezi koleny polštářek.
•  Nemocný nesmí dát nohu přes nohu.
•  Dbáme na to, aby měl nemocný v leže na zádech postiženou končetinu v rovném, fyziologickém 

postavení tzn. špička se nesmí vytáčet ven – ZR (antiderotační bota).
•  Nemocný si nesmí sednout do hlubokého sedu tzn. kolena nesmí mít výš než kyčle, (důležitý je 

nástavec na toaletu).

Polohování
•  Pokud nemocného polohujeme na neoperovanou stranu, je vždy nutný větší polštář mezi kolena 

a bérece k udržení oddálení kolen (operovaná dolní končetina nesmí z polštáře spadnout – došlo by 
k luxaci kyčelního kloubu).

•  Polohování na operovanou stranu doporučujeme mnohem později, většinu po třech měsících 
od operace. Pokud dojde k zhojení jizvy a ta je neaktivní (nevytéká z ní žádný sekret), můžeme 
polohovat i dříve, ale jen na krátkou dobu.

Postup vertikalizace
1. den –  posazování s oporou popř. polosed (polštář mezi koleny)
2. den –  posazování bez opory, dolní končetiny (DKK) jsou svěšeny z lůžka, nácvik stoje 

u lůžka + nácvik chůze (chodítko + PB)
3. – 14. den –  nácvik chůze s odlehčením operované končetiny po rovině: berle – nemocná – zdravá
 – nácvik chůze po schodech 7. – 8. den: nahoru: zdravá – nemocná – berle
  dolů: berle – nemocná – zdravá
Po odstranění stehů cca 12. – 14. den začínáme s režimem zatěžování operované končetiny. U starých 
lidí s cementovanou náhradou se doporučuje:
•  do 3. týdnů zátěž operované DK 1/3 tělesné hmotnosti
• do 3. měsíců zátěž operované DK 2/3 tělesné hmotnosti a pak postupně dle tolerance na plnou zátěž
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Po vytažení stehů dbáme na ošetření jizvy, kterou vždy předem namažeme ošetřujícím krémem. 
Podrobnější individuální léčebná tělesná výchova spadá do odborné péče fyzioterapeuta.

ZLoMENINA PRoxIMáLNího KoNcE fEMURU (KRČKU)
Zlomeniny krčku femuru jsou nejčastější zlomeninou pozdního věku, která vzniká v důsledku silné 
osteoporózy skeletu a tím ke zvýšené lámavosti kostí. Často stačí minimální náraz, nejčastěji pád na 
bok. Příznaky typické pro zlomeninu jsou otok, bolest kyčle a nemožnost chůze. 

Nejčastější léčebné postupy po zlomenině jsou: 
•  TEP kyčle.
•  osteosyntéza pomocí dlah a spongiózních šroubů.
•  cervikokapitální endoprotéza = cKP nahrazuje jen hlavici a krček stehenní kosti, nikoli jamku. 

Indikuje se u velmi starých lidí s prognózou přežití ne déle než 5 let nebo u ležících nemocných, 
kteří jsou upoutáni na lůžko.

Výhoda CKP 
• kratší a méně náročný operační výkon.
Nevýhoda CKP
• krátká životnost,
• poškození chrupavky, která pokrývá původní zachovalou jamku.

Délka přežití protézy – do 5 let.

RTG snímky nejčastějších léčebných postupů
Způsob repozice po zlomenině proximálního konce femuru

Rehabilitační zásady a polohování jsou stejné jako u TEP kyčle s přihlédnutím k aktuálnímu stavu 
a možnostem nemocného.

Postup vertikalizace
1. – 3. den –  zahajujeme vertikalizaci do sedu a dle tolerance do stoje (stále platí zásada mít 

polštářek mezi koleny a ve stoji odlehčovat operovanou dolní končetinu)
kolem 4. dne –  začínáme s nácvikem chůze s odlehčením operované dolní končetiny s pomocí 

chodítka,PB nebo Vh po rovině a po zvládnutí stereotypu viz.jako u TEP kyčle, 
přejdeme na nácvik chůze po schodech

• po osteosyntéze a TEP je nutná doba odlehčení DK 3. měsíce
•  po cervikakapitální endoprotéze může nemocný operovanou DK plně zatěžovat po zhojení operační 

rány tj. za 10 – 14 dnů od operace

Tak jako u TEP kyčle dbáme ošetření jizvy ochranným krémem.

Totální endoprotéza 
kyčelního kloubu = TEP

Osteosyntéza pomocí dlahy 
a spongiózních šroubů

Cervikokapitální 
endoprotéza = CKP

Osteosyntéza pomocí 
spongiózních šroubů
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3. rhb u seniorů po cévní mozkové příhodě (cmp)
Jedná se o závažné onemocnění, jehož příčinou je krvácení (hemoragie) do mozku nebo nedokrvení 
(ischemie) mozku.

Příčiny krvácení do mozku (hemoragie)
• vysoký krevní tlak,
• prasknuté aneurysma = vrozené „ vypouklé“ zeslabení cévní stěny,
• úrazy s následným krvácením do mozku.

Tento druh krvácení způsobuje velkou úmrtnost až 50 % nemocných během prvních 30 dnů.

Příčiny nedokrvení mozku (ischemie)
•  snížení průtoku krve, které vzniká v důsledku srdeční choroby nebo poklesu krevního tlaku,
•  trombóza mozkových cév – srážení krve v cévách, vyvíjí se postupně, hlavní příčinou bývá nejčastěji 

ateroskleróza,
•  embolie – uzavření mozkové tepny uvolněnou krevní sraženinou např. z DKK, začátek i průběh je 

velmi rychlý, embolus (vmetek) se může rozpadnout nebo jeho částečky uzavřou drobnější cévky.

Tranzitorní ischemická ataka = TIA – jedná se o lehkou formu cMP. Prodělaná TIA je většinou 
předzvěstí blížící se ischemické cMP. Příznaky jsou obvykle náhlé a trvají 10–15 vteřin. Ve většině 
případů je sledujeme asi 2 min. I přes tuto krátkou dobu dojde k odumření či zakrvácení velmi malého 
množství mozkové tkáně.

Nejčastější příznaky CMP jsou:
•  hemiparéza (částečné ochrnutí) nebo hemiplegie (úplné ochrnutí) PhK a PDK nebo LhK a LDK. 

Převážně bývá postižena horní končetina, která bývá ohnutá v lokti, zatímco dolní končetina je 
napjatá tak, že postižený došlapuje na špičku.

•  Bolest, pocit zmrtvění, ztuhlost či jiné nepříjemné pocity na postižené straně.
•  Částečné nebo úplné ochrnutí lícního nervu v jedné polovině obličeje, příznakem je např. pokleslý 

koutek a nehybný ústní koutek.
•  Problémy s řečí.
•  obtížné polykání – problémy působí hlavně polykání tekutin, nemocný se může zakuckávat, hrozí 

nebezpečí vdechnutí a následné udušení.
•  Náhlá zmatenost, desorientace v prostoru a čase.
•  Náhle vzniklá porucha zraku např. výpadek zorného pole, dvojité vidění nebo pokles víčka.
•  Náhlý pád, závratě, problémy s udržením rovnováhy a koordinací pohybů.
•  Náhlá prudká bolest hlavy bez zjevné příčiny, často spojená s bolestí a ztuhlostí šíje, nevolností 

a zvracením je podezřelá z krvácivé mozkové příhody.

Další velmi závažné příznaky cMP jsou např. náhle vzniklé neuvědomování si a ignorování věcí na 
jedné straně těla, náhlé výpadky paměti, porucha psaní či počítání, neschopnost provést běžné denní 
činnosti, nevolnost, problémy s kontrolou moče a stolice.

Faktory ovlivňující vznik CMP
•  věk – je prvním neovlivnitelným rizikovým faktorem, riziko cMP začíná růst již po 40. roce 

a v současné době se posouvá stále do nižších věkových kategorií,
•   pohlaví – v mladším věku jsou cMP více ohrožení muži, kolem 60let jsou obě pohlaví zastoupena 

zhruba stejně a ve vyšším věku převažují ženy,
•  rodinná dispozice – pokud je v rodině častější výskyt srdečně cévních onemocnění  v mladším věku, 

pak je riziko vzniku cMP vyšší,
•  vrozená cévní malformace – skrytá vrozená vada cév,
•  ateroskleróza, kouření, obezita, vysoký krevní tlak, stres, nedostatečný pitný režim nemoci srdce 

a jiná onemocnění, která se zanedbávají.
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Nejzákladnější rehabilitační zásady
•  Při manipulaci s nemocným jsme trpělivý, nikam nespěcháme.
•  Nikdy nemocného netáháme za postiženou končetinu.
•  Šetrně stimulujeme nemocnou hK i DK – kartáčkem, froté ručníkem, pěnovým míčkem.
•  Provádíme odbornou rehabilitaci = fyzioterapeut (do 1. roku po prodělání cMP se dá intenzivní 

rehabilitací nejefektivněji „nastartovat“ pohybovou složku a tím i postižené kognitivní funkce).
•  Dodržujeme zásady při péči a reedukaci s nemocným po cMP. 
•  Dodržujeme zásady při polohování. 
•  Dodržujeme zásady při vertikalizaci. 

Kontraindikací rehabilitace obecně jsou:
•  ATB,
•  bolesti,
•  teploty,
•  vegetativní projevy,
•  rozsáhlé metastázy v těle,
•  odmítavé postoje nemocného. 

Důležité pro dobrou rehabilitaci je spolupráce jak nemocného, tak především rodiny, která ho motivuje 
a dodává sílu ke zdolání zdravotních překážek.
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smrt a umírání

Autorka: Bc. Naděžda Matochová, DiS.

Bc. naděžda Matochová

HOSPIC CITAdELA
VALAŠSKé MEZIŘÍČÍ

„Žítaumřítpředzrcadlem“,řeklBaudelaire.
Nevěnujesevšakdostatečná pozornost
onomu„aumřít“.Žít,natojsouvšichni

připraveni.Alestátsepánemsvé smrti,to
není jentak.

AlbertCaus

2011 2Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA

 Hospicjezdravotně  sociální zařízení,které slouží k pobytu
nevyléčitelně atěžcenemocnýchosobapéčio ně.

 Hlavnímúčelemhospiců jemaximálně zlepšitkvalituživotav jeho
závěrečné fáziaumožnitdůstojné umírání.Hospicumožňujevyřešit

neboalespoň zmírnitrůzné psychologické aduchovní problémyspojené
s umíráním.

 Hospicové hnutí vzniklov Anglii.Moderní zařízení hospicového typubylo
alepoprvé založenoaž roku1967.Založilajejdr.CecílieSaundersová
v Londýně podjménemHospicsv.Kryštofa.

Odté dobyzačalyvznikathospicepocelémsvětě.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 3

HISTORIE HOSPICOVé PéČE



21

 Popřevratuv roce1989sezačalyobjevovatprvní pokusyo zřízení
hospicei v České republice.Meziprvnímis toutomyšlenkoupřišla

MUDr.MarieOpatrná.

 Poroce1990u nászačalahospicové hnutí propagovatMUDr.Marie
Svatošová.V roce1996sejí podařilootevřítprvní českýhospicAnežky
České v ČervenémKostelci.Další poté vznikalyv Praze,Brně,Plzni,
Ostravě,Olomouci,Rajhraduu Brna,Litoměřicích,ValašskémMeziříčí,
Mostu,Prachaticích,Chrudimi,Havlíčkově BroduaČerčanech.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 4

HISTORIE HOSPICOVé PéČE

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 5

CÍLEM PALIATIVnÍ PéČE JE ZMÍRnIT BOLEST A dALŠÍ
TĚLESné ČI dUŠEVnÍ STRádánÍ.

HospicCitadela bylveValašském
Meziříčí otevřenvroce2003.

NázevCitadelaodkazujekuvažování
O hlubokémsmysluživota.

2011 6Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA

HOSPIC CITAdELA
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2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 7

Neziskové zdravotnické zařízení DiakonieČCE
hospicCitadelazajišťujezdravotní asociální
službynadvoumístech:

● VhospiciCitadela,kdejeposkytována
specializovaná hospicová paliativní péče.

● Kapacitahospiceje28lůžek,znichž je
15 jednolůžkovýchspřistýlkoupromožný
doprovodblízké osobyazbylé pokojejsou
dvojlůžkové.

2011 8Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA

ZáKLAdnÍ InFORMACE

● VDomově proosobysezdravotním
postižením,kdejeposkytovánasociálně
zdravotní ošetřovatelská péče.
Kapacitalůžek:21

● Součástí jetaké domovsezvláštním
režimem.
Kapacitalůžek:21

2011 9Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA

ZáKLAdnÍ InFORMACE
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2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 10

Obr. 1. – Hala s recepcí

Obr. 2. – Kaple

HOSPICOVá PALIATIVnÍ PéČE

 Usilujeoprodloužení azachování života,který
budesvoukvalitoupropacientapřijatelný.

 Respektujeachrání důstojnost.
 Vychází důsledně zpřání apotřebpacienta.
 Snaží sevytvořitpodmínky,abypacientmohl

poslední období svéhoživotaprožítve
společnostisvýchblízkých,vevlídnéma
důstojnémprostředí.

 Chápeumírání jakosoučástživota.
 Nabízí všestrannouoporupříbuznýmapřátelům

umírajícího.

2011 11Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA

HOSPICOVá PALIATIVnÍ PéČE
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 Nádorová onemocnění.
 Konečná stádiachronickéhosrdečního

selhání.
 CHOPN,jaterní cirhózy,onemocnění ledvin.
 Neurologická onemocnění typudemence,

roztroušené sklerózy,imobilizační syndrom
(poCMP).

 Polymorbidní „křehcí“ geriatričtí pacienti.
 Konečná stádiaAIDS.
 Pacientivperzistentnímvegetativnímstavu.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 13

SPEKTRUM PACIENTŮ

Paliativní péčejesvýmcharakterem
interdisciplinární:

 využívá znalostí lékařů  specialistů různých
oborů,

 jezdeúzká spoluprácelékařů asester
(ošetřovatelů),

 předpokládá spoluprácizdravotníků a
psychologů,sociálníchpracovníků aporadců,
duchovních,

 zapojení rodinyapřátelnemocných,
 využívá dobrovolnické služby.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 14

HOSPICOVÝ TÝM

 Bolest(analgetickýžebříčekWHO).
 Kachexie.
Nauzea,zvracení.
 Průjem,zácpa.
 Škytavka.
 Ascites.
Dušnost.
Únava.
 Poruchyspánku.
 Psychické apsychiatrické syndromy

(úzkost,smutek,deprese).

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 15

NEJČASTĚJŠÍ SYMPTOMY:
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PéčeoDÚ,trachestomie.
Péčeodýchací cesty– odsávání.
Péčeochronické rány.
Péčeostomie.
PéčeoPEG
Péčeoi.v.,s.c.vstupy,epidurální

katetry.
PMK.
Klasická ošetřovací péče.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 16

NEJČASTĚJŠÍ ÚKOnY
ZdRAVOTnÍCH SESTER:

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 17

Obr. 3. – Denní místnost Obr. 4. – Kavárna, 
edukační místnost

Obr. 5. – Rozlučková
místnost

Obr. 6. – Chodba Obr. 7. – Hospic

 Dobrá komunikacejeproefektivní hodnocení stavu
nemocnéhonezbytná.Abymohlipracovnícihospiceposkytovat
optimální péčinemocnýmajejichblízkým,musí býtvšichni
zdravotničtí pracovnícischopnipřesně zhodnotitjejich
potřeby.

 Vkontextupaliativní péčev hospicijsoudobré komunikační
dovednostinezbytné prokomplexní zhodnocení různých
klinickýchparametrů,včetně emocionálníchproblémů
nemocnýchajejichblízkých.

 Personál pracující v hospicisimusí uvědomovat,ženemocní,
kteří přicházejí dozařízení paliativní péče,mohoutrpět
psychickoutísní aneuspokojenýmipotřebamijiž delší dobu
oddobystanovení diagnózypřesrůzné fázeléčby.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 18

KOMUNIKACE
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 Sestryapečovatelé vykonávající paliativní ošetřovatelkoupéči,
pravidelně navštěvují kurzykomunikačníchdovedností.
Samozřejmě jententofaktnedělá zošetřovatelevýborného
doprovázejícího.

 Každýkdopřijdev hospicidostykus nemocným,tedy
i uklízečka,řidič, dobrovolníci,musí dobřezvládatslovní
i mimoslovní komunikacis nemocnými jehorodinou.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 19

KOMUNIKACE

 1.Fyzické potřeby,kekterýmpatří péčeonašetěloa
vše,cotělopotřebuje,jakojespánek,příjem potravy,
hydratace,vyprazdňování.

 2.Psychologické potřeby - člověkchcemítpocitbýt
součástí rodinynebonějaké skupiny.

 3.Duchovní potřeby,nemusí mítjenti,kteří patří k
nějaké církvi.Tytopotřebyjsoudůležité prokaždého,
protoželidé mají spoustuotázek.:„Cosestane,cobude
posmrti?„

 4.Sociální potřeby.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 20

BIO - PSYCHO - SOCIáLnÍ POTŘEBY

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 21
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 popření apocitizolace popírání závažnostistavua
uzavírání sedosebe("tosemě vůbecnetýká,doktorse
plete,tonení možné,já ne!"),

 agrese  nemocnýmá zlostnaokolí,žárlí nalidi,kteří jsou
zdraví ("kdomá namé nemocivinu,proč jiní můžoužít
dál?"),

 smlouvání  nemocní vyhledávají různé léčitele,převracejí
senavíru,dávají siurčité (lhůty,kterýchsemusejí dožít),

 deprese  nemocnýprožívá těžké depresivní stavy,smutku,
vědomí neodvratitelnéhokonce,

 akceptace  přijetí skutečnosti(přijetí smrtijakonedílné
součástiazároveň zakončení životaasmíření ses tím,co
je).

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 22

nEdÍLnOU SOUČáSTÍ ZnALOSTÍ SESTRY PRACUJÍCÍ
V HOSPICOVé PéČI JE ZnALOST PSYCHICKÝCH FáZÍ STAVŮ

nEVYLéČITELnĚ nEMOCnÝCH:

 Agónie– základní životní funkcejsouzachovány,
dochází k porušefunkceněkterýchorgánů.

 Klinická smrt– dochází k zástavě dechuasrdeční
činnosti,metabolismusmozkovýchbuněkje
zachován,stavreverzibilní.

 Biologická smrt– zánikbuněk,stavireverzibilní.
 Smrtmozku– ireverzibilní zánikmozkových

buněk.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 23

FáZE UMÍRánÍ A SMRT

neprodleně informovatlékaře,tenmusí
konstatovatsmrt:

 známkynejisté – zástavadechuasrdeční činnosti,
zornicenereagují nasvětlo

 známkyjisté – posmrtné skvrny,bledost,zápach,
ztuhlost.

 sestrazaznamená přesnýčassmrti,
zaznamená zápisdochorobopisu,
vykoná péčio tělozemřelého.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 24

POVINNOST PŘI OČEKáVAnéM ÚMRTÍ:
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Poohledání tělazemřeléholékařempřejímá veškeroupéči
o tělosestraadalší zdravotnickýpersonál.Z lůžka
odstranímeveškeré pomůckydoplňující lůžko.Zemřelého
omyjeme,sejmemešperky(vždysvědek),odstraníme
náplasti,kanyly,drénypouzezkrátíme.Tělouložímedo
vodorovné polohy,očizatlačíme,s ústvyjmemezubní
protézu,bradunepodvazujeme.Pokudjerodinnoudodán
smuteční šat,zemřeléhooblékneme.

Označení těla:

 důkladně apřesně označitabynedošlok záměně,
 označitnastehnofixou anaDKzavěsímeformulář,který

obsahuje– jménoapříjmení,rodné číslo,bydliště,datum
ahodinaúmrtí,oddělení nakterémnemocnýzemřel.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 25

PéČE O ZEMŘELéHO

Pozůstalost:

 veškeré věcijenutné sepsatvždydvakrát,

 cennostiukládatdotrezoru(označitvždybílýnebožlutý
kov,finanční obnospřesně spočítat),

 soupispozůstalostisepisovatvždysesvědkem(nutný
podpis),

 pokudnatrvalémchrupubylyzubybíléhonebožlutého
kovu,provedesevždyzápisdodokumentace,

 připředávání pozůstalostivždynechatpodepsat
pozůstalými,

 občanskýprůkazaprůkazkapojišťovnysepředává
pohřební službě s ohledacímilistyzemřelého,

 připředávání pozůstalostisechovámetaktně acitlivě.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 26

PéČE O ZEMŘELéHO

KAZUISTIKA
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příjem2.dubna 2011
žena
invazivní cholangio – karcinom
orientovaná,chodící,ikterická,
bolestivostmírná.

MO1%20mgs.c.co8hodin

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 28

 Zhoršení bolestivosti,dávkahraniční,
průlomová bolestřešenabolusově:

 MO1%20mgs.c.
 Novalgin tbl.500mgp.o.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 29

4. den po p4. den po přřijetijetíí do Hospicedo Hospice

13. den po p13. den po přřijetijetíí
Opětzhoršení bolesti.

Klientkasouhlasí s LD.MO1%80mgna24
hodindosubkutánní kanyly+Novalgin tbl.
dlepotřeby.

 Klientkajespokojená.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 30
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24. den po p24. den po přřijetijetíí do Hospicedo Hospice

 Bolusové dopichy MO1%20mgsubkutálně.

 Častější bolestaž nesnesitelná…

Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 2011

25. den po p25. den po přřijetijetíí do Hospicedo Hospice

Navýšení LDna100mgna24hod– ukazuje
se,žejenedostatečné.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 32

26. den p26. den přřijetijetíí do Hospicedo Hospice

Opětnavýšení MO1%20mgs.c.neboLDna
140mg– bolestdostatečně zvládnuta.

Objevujesenechutenství (LDantiemetika).
Další komplikace:rozsevHerpeszoster –
prohloubení bolesti.Klientanadálemobilní,
aleúzkostná.

 Psychiatrické konzilium nasazeny
antidepresiva.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 33
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31. den po p31. den po přřijetijetíí do Hospicedo Hospice

Navýšení MO1%na180mgs.c

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 34

39. den po p39. den po přřijetijetíí do Hospicedo Hospice

 Bolusové dávkyMO1%senavyšují +inj.
Novalginu – klientkajestálechodící.

Období VánocstrávilaklientkavHospici,
spolusesvoudcerouamatkou.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 35

95. den po p95. den po přřijetijetíí do Hospicedo Hospice

Navýšení MO1%na280mg.

 Klientkajemobilní,aleprogreduje
kachektizace aikterus.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 36
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102. den po p102. den po přřijetijetíí do Hospicedo Hospice

Další navýšení MO1%na300mg.

 Klientkachodí samanaWC,samavstává
k jídlu… představaulehnutí nalůžkovní
vyvolává silné deprese.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 37

112. den po p112. den po přřijetijetíí do Hospicedo Hospice

 Klientkajejiž imobilní.

 Stálejidoprovází dceraamaminka.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 38

117. den po p117. den po přřijetijetíí do Hospicedo Hospice

Klientka umírá smířená, bez bolesti 
a v doprovodu své dcery a matky.

2011Bc.NaděždaMatochová,HospicCITADELA 39
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DDěěkujemezaodbornou,laskavouakujemezaodbornou,laskavoua
vzornoupvzornoupééčči,kterouposkytlcelýi,kterouposkytlcelý

personpersonáálhospicenejprvenalhospicenejprvenašíší mamincemamince
anynanyníí inainaššemutatemutatíínkovi.Jsmenkovi.Jsme

neskonalevdneskonalevděčěčnníí,,žžesvesvéé poslednposledníí dnyadnya
týdnyprotýdnyprožžiliveVailiveVašíší ppééčči.i.

J.K.J.K.

2011Bc.NaděždaMatochvoá,HospicCITADELA 41

dĚKUJI VáM ZA POZORnOST
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doprovázení umírajícího

Autorka: Ruth Kopecká
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vhodná a nevhodná farmakoterapie ve stáří

Autorka: Mgr. Kateřina Jankovičová

1

Vhodná a nevhodná
farmakoterapie ve stáří

Mgr. Kateřina Jankovičová

Geriatrický klient

 Z hlediska kalendářního věku je dnes 
za hranici stáří považován věk nad 
65let.

 Vlastní stáří je pak dáno věkem mezi 
75ti až 80ti lety. 

Rozdělení stáří na věk

 45 -- 59 roků = Střední věk

 60  - 74 let      = Rané stáří

 75 -- 89 let      = Pozdní stáří

 90 a více let     = dlouhověkost
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Stáří, poslední etapa lidského 
života, je období charakterizované

 řadou fyzických,

 psychických 

 sociálních změn

 vyšším výskytem nemocí, zejména 
chronických.

 specifické zdravotní či sociální potřeby 

Percentuální zastoupení
Současný podíl osob starších 65 let tvoří 14,6 %.

Střední délka života při narození (tzn. naděje dožití) 
je dnes u mužů 73,7 let a u žen 79,9 let.

Tato čísla představují již nezanedbatelnou skupinu 
lidí se specifickými požadavky a nároky ve 
zdravotní, ale i sociální péči.

S celkovým stárnutím populace a vyšší
nemocností seniorů roste i význam individuální
a racionální farmakoterapie, neboť komplikace 
léčby jsou uváděny na 2.-3. místě v příčinách 
úmrtí v seniorském věku.

důraz je třeba především klást na prevenci rizik, 
neboť i ekonomické důsledky léčby nežádoucích 
lékových příhod jsou nezanedbatelné. 
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Příklad

S věkem roste počet chorob, které mají
sklon ke chronicitě, jedince invalidizují
a zvyšují nesoběstačnost (dysaptibilita). 

Odhaduje se, že občané starší 60ti let 
spotřebovávají téměř 60 % zdravotní
péče.

U seniorů první příznaky somatických 
onemocnění se mnohdy projevují
ve sféře psychické (případně emoční).
 Mezi zvláštnosti onemocnění ve vyšším 

věku patří:

1.Polymorbidita, multimorbidita - jde o rys 
pro stáří zcela typický - tj. souběžnou 
přítomnost více onemocnění u jednoho 
jedince buď bez příčinné souvislosti nebo 
chorob navzájem se kauzálně
podmiňujících.

Mezi zvláštnosti onemocnění ve 
vyšším věku patří:

2. Vzájemná podmíněnost zdravotní
a sociální situace - každá zdravotní
změna stavu staršího člověka může 
velmi významně ovlivňovat jeho vztahy 
sociální a naopak změny v sociální
sféře mohou podmiňovat zhoršování
zdravotního stavu.
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3. Zvláštnosti klinického obrazu chorob ve 
stáří nejlépe vystihuje okřídleně aforismus, 
že pro klinický obraz onemocnění vyššího 
věku je typické, že je atypický.

A)Mikrosymptomatologie – minimální
příznaky přítomnosti choroby

B)Mono - nebo oligosymptomatologie - je 
přítomen jeden nebo několik málo z 
běžně se vyskytujících příznaků
onemocnění, pokud se toto objeví ve 
středním nebo mladším věku.

C) Vzdálené příznaky - v popředí klinického obrazu 
jsou příznaky, které odpovídají jinému orgánu 
než základní onemocnění ("naříká nevinný 
orgán, nikoli nemocný").

d) Sklon k chronicitě - ve stáří je významně vyšší
tendence k protrahovanému průběhu

E) Sklon ke komplikacím -- buď typu "řetězová
reakce" (jedna nemoc vyvolává druhou) nebo 
jde o komplikaci, která nemá přímý vztah 
k základnímu onemocnění (původní klinický 
obraz je nahrazen jinými příznaky z nové
choroby - "fenomén vytěsnění")

F) Atypický obraz chorob - "Choroby ve stáří jsou 
typické tím, že probíhají atypicky".

Mezi příčinami morbidity ve stáří
zaujímají první místo choroby
 Kardiovaskulárního systému podmíněné

aterosklerózou jako ischemická choroba 
srdce (infarkt myokardu, angína pectoris)

 cévní mozková příhoda

 ischemická choroba dolních končetin

 choroby pohybového  ústrojí
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Ve stáří jsou rovněž časté
choroby
 smyslových orgánů, nádory, úrazy
 choroby respiračního,
 gastrointestinálního
 urogenitálního systému. 
 Cukrovka
 duševní a nervové choroby.

Jejich současná na sobě mnohdy 
nezávislá koexistence je typická právě
pro stařeckou multimorbiditu.

S rostoucím věkem a zvyšující se 
nemocností roste i počet léků, které senioři 
užívají. Současně stoupá i výdej volně
prodejných léčiv, která se mohou dostat do 
vzájemné interakce s léky předepsanými.

S postupnou zvyšující se specializací
medicíny, dochází k tomu, že se o seniora 
stará vyšší počet lékařů, kteří předepisují
různá farmaka a klesá racionalita v 
pohledu na to, které léky by vlastně měl 
nemocný užívat.

Farmakoterapie seniorů
Cíl farmakoterapie:
 Farmakoterapie ve stáří si všeobecně

klade za cíl zlepšit kvalitu života seniorů
a jejich život prodloužit

 U chronických a degenerativních 
onemocnění se pomocí léčiv snažíme 
zabránit progresi (postup, šíření) nemoci

 preventivní medikace ve stáří pak 
pomáhá snížit mortalitu (úmrtnost) 
a výskyt komplikací chorob.
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Topinková definuje cíl 
farmakoterapie seniorů takto:

,,Cílem farmakoterapie ve stáří je maximalizovat 
kvalitu života v seniorském věku, zabránit 
odvratitelné smrti a zdravotnímu postižení
a omezit negativní vliv chorob na pacientovo 
zdraví.

Prostředkem k tomuto cíli je individualizovaná, 
racionální, bezpečná a účinná preskripce
(předepsání) realizovaná s co nejmenším 
počtem léčiv s co nejnižšími náklady."

Vždy je nutno pečlivě zvážit 
indikaci léčby, vhodnost 
a očekávaný přínos léčiva.

Farmakoterapie ve stáří je mnohdy:
 symptomatická (v geriatrii obecně

převažuje nad kauzální)
 paliativní

I taková léčba je pro kvalitu života seniora 
přínosná.

Hlavní zásadou farmakoterapie 
ve stáří tedy zůstává
 prospěšnost léčby a minimalizace 

iatrogenního poškození podávanými 
léky. Léky by měly být pouhým 
prostředkem k dosažení kvalitnějšího 
života seniora

 musí být odborná, vědecká, přesná a 
nesmí být v žádném případě šarlatánská. 

 musí být přiměřená, dostatečná, ale 
nesmí být nadbytečná."
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Základ farmakoterapie ve stáří
Hlavní léčebné zásady ve stáří:
1. minimum léku
2. léky podávat co nejkratší dobu
3. léčit nízkými, ale účinnými dávkami
4. zvažovat lékové interakce (vzájemné

působení léků)
5. pokud lze, léčit nefarmakologicky 

(dietní, režimová opatření, fyzikální
léčba…)

Účinné a bezpečné
farmakoterapii seniorů
napomáhá dodržování

obecných pravidel
preskripce

1. Odebrat úplnou farmakologickou 
anamnézu, aktivně se ptát, zhodnotit 
compliance (rozhodnout, zda je pacient 
schopen užívat léky samostatně).

2. Požádat pacienta o přinesení všech 
léků, které užívá.

3. definovat hlavní problémy a předem 
určit cíl farmakoterapie.

4. Zvolit vhodný lék, zvážit i 
nefarmakologické možnosti.
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5. Zvolit vhodnou dávku a co 
nejjednodušší dávkovací schéma.

6. Vysvětlit pacientovi užívání léků
a ověřit si porozumění, dát písemný 
rozpis.

7. Aktivně sledovat možné nežádoucí
účinky (vhodný přímý dotaz lékaře).

8. Pravidelně kontrolovat účinnost a 
trvání indikace léčby, podávat co 
nejnižší dávku.

Při preskripci je třeba také
zohlednit již zmíněné průvodní
jevy stáří
 zhoršená funkční zdatnost a soběstačnost
 porucha smyslového vnímání, pokles 

kognitivních funkcí a paměti
 polymorbidita a polyfarmakoterapie
 nutriční problémy
 změny sociální a pokles finančních příjmů

Současná situace v preskripci u seniorů
 Senioři tvoří 14 % populace, ale jsou 

konzumenty téměř 35 % všech léků.
 Zatímco ve věku 60-64 let užívá léky 83 % 

osob, ve věku nad 75 let je to již 91-98 % 
seniorů.

 S věkem se zvyšuje i průměrný počet 
druhů užívaných léků. Senior v ambulantní
péči užívá průměrně 4-6 léků, 
hospitalizovaný pak 5-8 léků. Více léků
a častěji užívají ženy než muži.
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Specifické rysy geriatrické preskripce

 Psychofarmaka v geriatrii
 Farmakoterapie má významnou úlohu v léčbě

psychiatrických onemocnění starších osob. Jde 
však o záležitost značně komplikovanou: změny, 
které probíhají během stárnutí organismu, 
mohou způsobit nárůst nežádoucích účinků, 
jakými jsou např. zhoršení mentálních funkcí
či poruchy spánku. Významným nežádoucím 
účinkem tohoto druhu léčby starých osob jsou 
poruchy rovnováhy, které mohou ústit v pády 
s vážnými následky (zlomeniny krčku).

Upozornění: léčbu všemi 
psychofarmaky je dobře začínat 
v nízkých dávkách.

 Výběr správného psychofarmaka je v geriatrii
skutečně komplexní záležitostí. Rizikové faktory, 
jakými jsou např. vzrůstající podíl tělesného tuku, 
snižující se funkce jater i ledvin aj. narůstají s věkem 
a zvyšují hladiny léčiv v krvi i jejich retenci v 
organismu. Ač to nelze tvrdit obecně o všech 
preparátech, nevhodné užití některých psychofarmak
může u starých osob vést k vážným následkům. 
Proto je takového pacienta třeba vždy pečlivě
monitorovat a velmi pozorně vyhodnocovat výsledky.

nedostatek informací je překážkou 
na cestě k dobré spolupráci seniora.

Obecné informace získané z příruček, letáků
či internetu nenahradí osobní kontakt 
s odborníkem, který pacientovi poskytne 
informace ,,šité na míru“

Psychoedukační působení musí být 
provázeno snahou porozumět potřebám 
seniora a získat jeho důvěru!
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nejčastěji předepisované léky 
(u osob nad 75 let)

 vazodilatancia (65 %)
 analgetika (41 %)
 kardiotonika
 diuretika
V důsledku multimorbidity se setkáváme 
nejčastěji u seniorů s polypragmazií. Jde 
o podávání více léčiv v rizikové kombinaci 
nebo neindikovaně. V praxi je myšleno 
užívání 4 a více léků.

Představíme-li si ale průměrného 
seniora s běžnými geriatrickými
chorobami (např. ICHS, dM…, ) 
počet čtyř léků hravě překročíme. 

Chyby v preskripci u seniorů

 nevhodný dávkovací režim, tzn. podávání
léků v nesprávném intervalu 

 dlouhodobé předepisování léčiva bez 
zpětné revize jeho indikace

 nedostatečná monitorace nežádoucích 
účinků

 Léky podávané duplicitně (např. užívání
současně Tritace a Ramipril)



50
11

U některých léků je nutné pacienta 
poučit i o dietních úpravách, 
nejvhodněji v písemné podobě.

 dialyzovaní klienti

 Warfarizovaní

 nemocní s diabetes mellitus

 Intolerance laktózy…

Farmakoterapie u seniorů má
několik zvláštností, které vycházejí
z farmakologických odlišností
Jde o:

 lékové interakce

 nežádoucí účinky léků

 věkem podmíněné překážky v léčbě mezi 
které patří i compliance.

Změny ve stáří z pohledu 
farmakologie
Stárnutí organismu je fyziologický proces 
doprovázený řadou:

 morfologických (týkající se tvaru)

 funkčních změn – systémů

orgánů

i homeostázy. 
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Stárnutí je proces nevratný, ale přirozený, 
který snižuje funkční schopnosti organismu. 
Stáří je často doprovázeno přítomností
polymorbidity (přítomnost více chorob 
současně), která ale nepatří mezi 
fyziologické děje provázející stárnutí. 

Tyto fyziologické změny se projevují
v odlišné
- farmakokinetice (oblast farmakologie, která

se zabývá zkoumáním a popisem osudu 
léčiv v organismu, a to od jejich podání až
po vyloučení)

- farmakodynamice (zabývá se účinkem 
léčiva na organismus, mechanismem 
účinku léčiv)

- v odlišné reaktivitě na léčivo
- i v bezpečnosti podávání.

Řada těchto změn není v současné době
dostatečně respektována a lékové režimy 
se příliš neliší od dávkovacích schémat 
v produktivním věku. 
Tyto neznalosti nebo opomíjení zvyšují
pravděpodobnost nežádoucích reakcí,
které při nedostatečné možnosti 
kompenzace organismu, dále prohlubují
patologické
Změny v organizmu seniorů.
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Změny farmakokinetiky ve stáří
První fází je absorpce léku po vstupu do organismu 
nejčastěji perorální cestou. V gastrointestinálním
traktu dochází k vzestupu intragastrického pH, 
v důsledku celkově snížené sekrece žaludečních 
šťáv, což může narušovat rozpad kapslí a tablet.
Také motilita trávícího traktu je celkově pomalejší
a prokrvení oblasti nižší. dochází k opožděnému 
vyprazdňování žaludku. 
Z důvodů sníženého prokrvení kůže a svalů, platí
nižší absorpce i pro intramuskulární nebo 
subkutánní aplikaci léčiv.

Farmakodynamické souvislosti

Ve stáří dochází ke změnám v citlivosti cílových 
tkání, ale i v počtu receptorů. Velmi významné
jsou poruchy homeostázy - udržování stálosti 
vnitřního prostředí organismu (např. stálá teplota, 
pH, koncentrace iontů apod.). Je nezbytná pro 
normální činnost organismu.

Klinické důsledky těchto změn se projevují
v reaktivitě organismu, např. zhoršení
či zpomalení oběhové reakce, zhoršená
termoregulace.

Mezi klinicky významné změny 
ve stáří patří:
 Zvýšená citlivost receptorů na warfarin

a heparin (zvýšení riziko krvácení)
 .Zvýšená citlivost k nÚ digoxinu (toxické

projevy se mohou vyskytnout již při 
terapeutických koncentracích)

 Zvýšená citlivost CnS na centrálně působící
léčiva (např. benzodiazepiny, morfin, 
pentazocin, které vyvolávají sedaci, útlum 
nebo delirium již při terapeutických dávkách).
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Senioři jsou i více citliví na léky se sedativními 
účinky, jako jsou antidepresiva, hypnotika 
a některá analgetika.
Stárnutí přináší řadu změn v centrálním 
nervovém systému na neurochemické úrovni. 
V praxi nebývá řada těchto polékových reakcí
rozpoznána a vede tudíž k léčení dalších obtíží
a předepsání dalšího léčiva. Všechny tyto 
specifika seniorského věku predisponují naše 
pacienty k tomu, že na dávky léků běžné
v produktivním věku mohou reagovat již
nežádoucími účinky. 

nesmíme ale zapomenout, že ve skupině
seniorů jsou velké rozdíly, jak ve zdravotním 
stavu, tak i kalendářní věk mnohdy 
neodpovídá věku biologickému.

ZVLáŠTnÍ ASPEKTY 
GERONTOFARMAKOTERAPIE
nežádoucí účinky léčiv jsou definované jako 
nežádoucí odpovědi na terapeutické dávky. 
Jejich výskyt ve stáří stoupá s přibývajícím 
věkem, počtem léků (polypragmazie) a počtem 
chorob (polymorbidita). 
Svoji roli sehrávají také volně prodejná léčiva, 
která zvyšují nebezpečí lékových interakcí. 
Topinková uvádí, že: ,,až 20 % úmrtí seniorů
nastává v důsledku nežádoucích účinků léků."
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Tyto reakce mohou být chybně
vyhodnoceny jako nové onemocnění
a zaléčeny dalším léčivem. 

A to je počátek
preskripční kaskády

I toto je jedna z příčin polypragmazie. 

Preskripční kaskáda

 polékových reakcí - u seniorů (poléková deliria, 
polékový parkinsonský syndrom, polékové
inkontinence apod.). Tyto reakce nebývají správně
rozpoznány a jsou mylně považovány za příznaky 
přítomných onemocnění. K jejich zvládnutí bývají
předepsána další léčiva. Rozvíjí se tak tzv. 
„preskripční kaskáda“. Preskripční kaskády vedou 
k iracionální polyfarmakoterapii, kde původní
příčinu (nesprávně diagnostikovanou polékovou
reakci) je velmi obtížné zpětně odhalit

nejčastější projevy nežádoucích 
lékových reakcí

1. kardiovaskulární - ortostatická hypotenze, 
arytmie, synkopy

2. gastrointestinální - průjem, zácpa, 
nevolnost, zvracení

3. neurologické - sedace, zmatenost, 
delirium, deprese, extrapyramidové
příznaky
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hypotenze diuretika

antihypertenziva
hypnotika

sedativa

neuroleptika

antidepresivapády Antihypertenziva

Hypnotika

diuretika

sedativa 
antiarytmika

antidepresivazmatenost antidepresiva
hypnotika

sedativa 

močová inkontinence

diuretika, 

hypnotika,

sedativa,
zácpa Kodein

průjem 

---------------------------------------------
-----

Zvracení

ATB

------------------------

chemoterapeutika

Lékové interakce

Interakce léčiv jsou reakce, které vznikají
na základě vzájemného ovlivňování léčiv. 
(potenciace účinku, oslabení nebo úplné rušení
účinku)Tyto reakce mohou vznikat 
i interakcí mezi:

- léčivem 

- složkou potravy

- herbálními extrakty.

hypotenze

diuretika
antihypertenziva

hypnotika
sedativa

neuroleptika
antidepresiva

pády

antihypertenziva
hypnotika
diuretika
sedativa

antiarytmika
antidepresiva

zmatenost
antidepresiva

hypnotika
sedativa

močová 
inkontinence

diuretika
hypnotika
sedativa

zácpa kodein

průjem ATB

zvracení chemoterapeutika
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Současné podání vstřebatelných farmak a 
laxancií, která motilitu zvyšují a tím i podporují
rychlost průchodu obsahu tenkým střevem, má
za následek sníženou absorpci těch látek, které
jsou normálně vstřebávány pomalu, protože 
vyžadují delší kontakt s absorpčním povrchem 
určitého segmentu střeva. naproti tomu látky, 
snižující motilitu, prodlužují vyprazdňování
žaludku, což ve většině případů podmiňuje 
zpomalení absorpce.

Interakce -
snížení účinku warfarinu, např. při konzumaci 
většího množství zeleniny obsahující vitamín K.
Lékové interakce nemusí nutně vznikat
jen mezi léky. Jedním z významných faktorů
ovlivňujících metabolismus léčiv je i výživa, 
různé herbální přípravky nebo kouření.

nejčastěji užívané rostlinné drogy 
obsažené v různých volně
dostupných přípravcích. 
Interakce s léčivy
 Allium sativum (česnek kuchyňský)

antikoagulační, antimykotické účinky, hypotenzí
účinek

 Camelia chinensis (čajovník čínský, nejč. jako 
zelený čaj)
antioxidační účinek, stimulans CnS
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Echinacea purpurea (třapatka nachová) 
Imunostimulans, užívané k prevenci sezónních 
onemocnění
Gingo biloba (jinan dvoulaločný)
antioxidans
Ginseng (žen-šen)
Stimulační účinky, zvyšuje odolnost proti stresu, 
potlačuje pocit únavy, hypoglykemický účinek, 
může vyvolat nespavost, hypertenze

Glycyrrhiza glabra (lékořice lysá)
Sladidlo, zvyšuje sekreci hlenu v HCd, zvyšuje 
TK, nedoporučuje se u kardiaků, ženy jsou 
citlivější vůči nÚ než muži
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)
Antidepresivum
Valeriana officinalis (kozlík lékařský)
Sedativum s mírným hypnotickým účinkem 
Viscum album (jmelí )
Hypotenzní účinek, antiaterosklerotický

Volně prodejná léčiva

Každý druhý až třetí lék je zakoupen seniorem 
nad 65 let. Mezi nejčastěji nakupovaná léčiva 
patří léky proti nachlazení, léky na trávení
a analgetika.

Z léků proti nachlazení se jedná převážně
o antitusika a expektoracia. Je třeba pacienta 
upozornit na to, v jaké fázi onemocnění má
který lék užít, aby si nezpůsobil komplikace 
z městnání hlenu v dýchacích cestách.
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Z léků na trávení jsou oblíbená antacida Snižují
překyselení žaludku), o nichž víme, že snižují
vstřebávání řady léků, např. antibiotik. Současné
podání antacida a ciprofloxacinu (ATB 
Ciplox)sníží koncentraci antibiotika až o 85 %. 
Ze skupiny analgetik má nejméně interakcí
paracetamol, zatímco např. kyselina 
acetylsalicylová významně potencuje účinek 
antikoagulancií (Warfarin). 

nesteroidní antirevmatika (např. ibuprofen) 
jsou u warfarnizovaných pacientů nevhodná, 
protože jednak potencují antikoagulační účinek 
a jednak poškozují žaludeční sliznici, a tak
Zvyšují riziko krvácení. Taktéž jsou nSA 
nevhodná jako analgetikum první volby u 
pacientů s hypertenzí pro zvýšení krvácivosti.
nemůžeme také opomenout fakt, že podle 
různých zdrojů až 44 % seniorů užívá alkohol 
a většina z nich pravidelně. Zatím ovšem 
nejsme zvyklí toto zahrnovat do úvah 
o interakcích.

Léčiva nevhodná ve stáří

Některé léky, které se podávají ve středním 
věku běžně, nejsou příliš vhodné pro seniory. 
Mají více nežádoucích účinků, jsou rizikové
a mohou negativně ovlivňovat kvalitu života. 
na základě těchto argumentů byl vytvořen 
seznam léků potencionálně nevhodných ve 
stáří. Jde o léky, kde riziko převyšuje významně
prospěch z léčby. Jejich podávání by mělo být 
odůvodněné a pacient pečlivě monitorován.
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Riziko při podávání dále potencují stavy 
dehydratace, malnutrice, dekompenzace 
srdečního selhávání nebo náhlé zhoršení
renálních funkcí. Skupiny těchto léků
označujeme jako léky nevhodné ve stáří . 

Koncept těchto léků byl vytvořen počátkem 
90. let v USA s cílem omezit předepisování
rizikových léků v ošetřovatelských ústavech. 
Šlo především o psychofarmaka. První seznam 
byl publikován dr. Beersem v roce 1991. 
Od této doby byl několikrát aktualizován.

Respektování zásad  seznamu 
,,léčiv potencionálně nevhodných ve stáří" patří
k základním zásadám geriatrické preskripce.

ROLE SESTRY VE 
FARMAKOTERAPII

S léky je sestra v každodenním styku, ať už
pracuje v kterémkoliv úseku zdravotní péče. 
Objednává je, stará se o jejich správné
uskladnění, připravuje a podává je, sleduje jejich 
účinek a vede o tom všem záznamy. 

Tím ale její úkol ve farmakoterapii nekončí. 

Základní znalosti z farmakologie nám usnadňují
práci.
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Klient se častěji svěří ošetřujícímu 
pracovníkovi se svými obtížemi než lékaři. 
Někdy je překážkou komunikační bariéra, 
kdy klient příliš nerozumí odbornému 
vyjádření lékaře. V tomto případě poskytuje 
zpětnou vazbu ošetřující pracovník a zjišťuje, 
zda klient opravdu porozuměl. 
V lůžkových zařízeních je jedním z hlavních
úkolů sledování klienta, které může přispět k 
včasnému odhalení případných nežádoucích 
účinků nebo interakcí. 

Mezi činnosti sestry se řadí i edukace 
nemocného. Musí umět vysvětlit pacientovi,
proč léky užívá, jaký mají efekt a případné
nežádoucí účinky. Musí umět i přesvědčit
pacienta o jejich důležitosti. Právě sestra 
je významným činitelem, který může zvýšit
complianci nemocného.

Zásady podávání léků
 sestra by nikdy neměla podat lék, když nezná

jeho účinek
 sestra si musí před podáním ověřit totožnost 

pacienta, přitom by měla znát jeho diagnózu 
a léčebný plán

 ordinace musí být zcela jasná a čitelná, bez její
písemného zápisu, by lék neměla podat (pokud 
má jakoukoliv pochybnost musí kontaktovat 
lékaře)

 pokud dojde při podání k chybě, je třeba 
kontaktovat nadřízeného pracovníka
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RACIOnáLnÍ
FARMAKOTERAPIE

S celkovým stárnutím populace a vyšší
nemocností seniorů roste i význam individuální
a racionální farmakoterapie, neboť komplikace 
léčby jsou uváděny na 2.-3. místě v příčinách 
úmrtí v seniorském věku. 

Za racionální farmakoterapii považujeme 
takovou, která v nejkratším čase a s nejnižšími 
náklady vede k vyléčení pacienta a je spojena 
s minimálními nežádoucími účinky.

Významnou roli hraje

 kvalita života pacienta

 prognóza nemocného s ohledem na 
očekávanou délku přežití

 práva

 racionální přání

 pozitivní i negativní zkušenosti klienta

Zásady racionální
farmakoterapie

 Prvotním cílem léčby starého člověk by mělo 
být zlepšení kvality jeho života.

 Je třeba si ale také uvědomit, že vyléčení
nemoci nemusí být vždy uskutečnitelné.

 A další spolupůsobící faktory jako věk a 
polymorbidita mohou zapříčinit, že očekávaný 
efekt farmakoterapie se nedostaví.

 Před začátkem léčby starého člověk je třeba 
si uvědomit několik zásad.
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• cíleně eliminujeme polypragmazii 
• snažíme se kompenzovat nasazení nového 

léku vysazením některého z postradatelných
• farmakoterapii upravujeme dle aktuální

situace, např. omezení diuretik v horkých 
letních dnech

• aktivně pátráme po nežádoucích účincích léků
(zpětně revidujeme, zda nové symptomy 
nejsou jen projevem nežádoucích účinků

• a nedostáváme se tak do preskripční kaskády

• individuální přístup - respektovat 
individuální zvláštnosti jako stav výživy, 
renálních funkcí…

•respektovat poruchy zraku a jemné
motoriky při předepisování vhodných forem 
léčiv (uzávěry, kapky, půlení tablet)

•respektovat finanční možnosti seniorů
(otázka velikosti balení, doplatků, výběru 
preparátů)

Při nerespektování těchto základních pravidel 
ohrožujeme klienta!!!

Zvláštnosti farmakoterapie 
ve stáří

 Stárnoucí a starý organismus může 
odlišně reagovat na běžně užívaná léčiva, 
zvyšuje se výskyt polékových reakcí a 
nežádoucích účinků léků.
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nežádoucí lékové reakce
 K nežádoucímu účinku dochází tehdy, 

poškozuje-li léčivo organismus, přestože 
bylo podáno v terapeutické dávce. Vedlejší
účinek léčiva v zásadě nepoškozuje 
organismus, muže být pouze nepříjemný, 
komplikující danou léčbu.

 Výskyt nežádoucích reakcí stoupá s věkem, 
počtem chorob a počtem léků.

 Až 20 % úmrtí seniorů nastává v důsledku 
nežádoucích účinků léků (nÚL).

nejčastější nÚL ve vyšším věku: 
 kardiovaskulární (ortostatická hypotenze, 

arytmie, synkopa, pády);
 gastrointestinální (průjem, zácpa, nevolnost, 

zvracení);
 projevy v oblasti CnS (sedace, delirium, 

zmatenost, deprese, extrapyramidové
příznaky). 

30 % nÚL je předvídatelných a lze jim 
předejít, až 70 % nÚL je závislých na dávce 
a lze je eliminovat snížením dávky.

dalších komplikace

 sklon k obstipaci, z toho vyplývající břišní
dyskomfort

 změny nálad a směřování zájmu jedním 
směrem - u imobilních klientu

 poruchy močení, dysurické obtíže, přítomnost 
močové infekce a celý problém inkontinence

 vznik dekubitu nepříjemně ovlivňuje pohodu 
pacienta, komplikuje klinický obraz, v krajním 
případě vede až ke vzniku sepse.



64
25

Reakce organismu na léčiva
 U stárnoucího organismu postupně ubývá

vody (její objem v organismu klesá až na 
60 % tělesné hmotnosti),

 zpomaluje se látková přeměna
 snižuje se nejen chuť k jídlu, ale také

ochabuje trávení
 defektní chrup, který jistě společně s 

váznoucím krevním oběhem přispívá ke 
vzniku malabsorpčního syndromu. 

Vlastní podání léčiva 
Při podávání léčiva se musíme rozhodnout:

jaký druh léčiva podáme

jakou dávku

kdy zahájíme podávání, případně v jakém cyklu

a jaký zpusob aplikace léčiva zvolíme. 

nevhodné je jak poddávkování léčiva, tak 
překročení dávky do toxických koncentrací. Ve 
stáří je ovšem více nebezpečné předávkování
než poddávkování léčiva. 

Farmakoterapie bolesti 
u seniorů
Základem dobré léčby je:
 důkladná anamnéza bolesti zahrnující intenzitu, 

lokalizaci, projekci, vyvolávající nebo zhoršující
příčiny, charakter bolesti

 farmakologická anamnéza, fyzikální vyšetření
a znalosti všech vyskytujících se onemocnění. 
Často musíme u seniorů na intenzitu a lokalizaci 
bolesti usuzovat podle bolestivého chování. 
doporučená léčba bolesti seniorů zahrnuje 
kombinaci farmakologických a nefarmakologických 
léčebných postupů. 
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Cílem léčby je:

- zmírnění až odstranění bolesti, zvýšení
funkční kapacity

- zajištění nerušeného spánku 
- celkové zlepšení kvality života. 

Výživa 
U osob vyššího věku hraje velmi důležitou 
roli v oblasti zdraví. Tím se stává nejen 
významným léčebným prostředkem, ale i a to 
především  velmi významným prostředkem  
preventivním.

díky vhodné výživě předcházíme řadě
komplikací, vhodná výživa urychluje 
rekonvalescenci a v neposlední řadě správná
výživa napomáhá k tomu, aby senior zůstal 
co nejdelší dobu fit a aktivní.

důležitost výživy
1.k zajišťování činnosti všech důležitých    

orgánů, což se nazývá bazální
metabolismus

2.k udržení tělesné teploty

3.k vykonávání pohybu a mechanické práce

Se stárnutím se mění všechny tělesné
funkce, ale také psychika a výkonnost. Tyto 
skutečnosti se často promítnou  i do stavu 
výživy.
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Fyziologické faktory, které
mohou ovlivnit stav výživy 
starého člověka patří:

 pokles základní látkové přeměny, úbytek 
svalové hmoty, přírůstek tukové tkáně, 
snížená fyzická aktivita, to vede k obezitě

 snížená sekrece slin, projeví se suchostí
dutiny ústní a to má za následek omezení
příjmu potravy

- atrofie chuťových pohárků, pokles chutí, čichové
ostrosti, slábnoucí zrak, důsledkem je nezájem 
o jídlo, snížený příjem potravy, který může vést 
až k anorexii

- choroby dásní, ztráta zubů, špatně padnoucí zubní
protézy, to se projeví jednostrannou výživou, 
preferencí jídel měkkých, které mají často vyšší
energetickou hodnotu a nedostatkem vlákniny

- snížená sekrece žaludeční šťávy, enzymů tenkého 
střeva a žluči, redukce klků tenkého střeva, to má za 
následek zhoršené trávení a resorpci živin, riziko 
nedostatku vápníku, železa, zinku, bílkovin, tuků
a vitamínů rozpustných v tucích

- pokles gastrointestinální peristaltiky, se 
může projevit zácpou, hemeroidy

- snížená koncentrační schopnost ledvin, zde 
je velké riziko dehydratace

- pokles tolerance glukózy,  a tedy riziko 
diabetu mellitu 2. typu
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Psychosociální faktory, které
mohou ovlivnit  stav výživy 
starého člověka patří:
 sociální izolace, chybějící podpora rodiny, 

osamělost, to má za následek lhostejnost 
k jídlu , pokles příjmu potravy

 omezené finanční prostředky, nízká
penze, to se projeví kvalitativním i 
kvantitativním zhoršením výživy

- omezená pohyblivost, potíže z artróz, 
částečných paréz, zhoršený zrak, toto 
může vést k potížím  při nakupování jídla, 
jeho přípravy a samostatného konzumu 

Vzájemné vztahy mezi 
výživou a léčivy
Staří lidé trpí mnoha chronickými 

onemocněními, jakými jsou například: 
 choroby srdce a cév
 choroby plic
 hypertenze
 artrózy 
 diabetes mellitus
a proto často užívají trvale mnoho léků
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Léky mohou mít na 
organismus tyto vlivy:
1. Mají vliv na trávení, resorpci, využití a ztráty 

živin
2. Mají vliv na chuťové vjemy a chuť k jídlu, dále 

vlastní vedlejší účinky léků, jako například 
nauzeu a zvracení -- digitalisové přípravky

3. Léky mohou vyvolat tvorbu vředů a 
gasrointestinální krvácení -steroidy, 
nesteroidní antirevmatika

4. Léky mají vliv na zvýšení základní látkové
přeměny

Potřeba tekutin

 Regulace příjmu tekutin podle pocitu žízně
není často ve stáří dostatečná, a tak 
snadno dochází k dehydrataci.

Starý člověk by měl denně přijímat 
minimálně

2 litry tekutin.

důsledky dehydratace se promítají
v řadě závažných onemocnění:
 urologická onemocnění -- infekce močových cest,
 gastrointestinální onemocnění -- chronická zácpa 

potencovaná často chronickým abúzem projímadel
 dyspeptické obtíže -- vlivem lékové intoxikace
 onemocnění centrálního nervového systému --

cévní mozkové příhody, dekompenzace
 arteriosklerózy
 kardiopulmonální onemocnění - embolizace plicní, 

bronchopneumonie, infarkt myokardu
 snížení mobility, zhoršení artrózy, osteoporózy
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Jiné formy výživy
 Pokud je běžný příjem stravy nedostatečný a 

nedaří se zvýšit denní příjem energie a živin 
běžnou úpravou stravy - podávání stravy mleté
či kašovité nebo například tím, že si starý člověk 
vybírá co chce jíst, tak musíme stravu doplnit 
o výrobky, které dodají tělu potřebnou denní dávku 
energie a živin.

 V domácích podmínkách jde nejčastěji o tzv. 
sipping -- čili o popíjení speciálních dietetických 
přípravků, které dodají tělu dostatek energie a 
dostatek živin -bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny, 
nerostné látky, stopové prvky a některé i vlákninu.

Compliance- ochota 
spolupracovat
Pod pojmem compliance seniora rozumíme  
jeho ochotu ke spolupráci a dodržování
léčebného režimu.

Pod pojmem spolupráce chápeme ale také:

 účast na kontrolách u lékaře 

 návštěva předepsaných vyšetření.

Konkordance
V současné době je termín complance
nahrazován výrazem konkordance.

Můžeme si to vysvětlit jako shoda nebo 
dohoda. Myšlenka konkordance je novou 
koncepcí vztahu vzájemného porozumění
mezi pacientem a zdravotníkem, který je 
tolik důležitý pro rozvoj terapeutické
spolupráce. 
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Rozdíl mezi compliancí
a konkordancí

Spočívá v náhledu na účast pacienta 
v rozhodovacím procesu.

Zatímco v prvním případě se pacient řídí radou 
lékaře a jeho názor považuje za směrodatný, 
odborný a racionální, tak u koncepce 
konkordance se akceptuje jeho přesvědčení
a přání.

V době, kdy je paternalistický vztah již minulostí
a mezi lékařem a klientem převažuje většinou 
vztah partnerský, vystihuje tento termín lépe
vztah dvou rovnoprávných subjektů.
Současná medicína nás nutí k převzetí
zodpovědnosti za své zdraví, a to s sebou nese 
větší účast na rozhodování o sobě a své léčbě. 

Zároveň narůstá možnost navržený postup 
odmítnout.
nemocný nechce být jen pasivním příjemcem 
zdravotní péče, a proto je kvalitní oboustranná
komunikace nutností.
Ukazuje se, že důvěra k ošetřujícímu personálu 
je určujícím faktorem dodržování terapeutického
postupu. důvěru získává ošetřující personál na 
základě své odbornosti, otevřeností
a schopností vysvětlit navrhovaný postup. 
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Ze strany zdravotníků existují určité bariéry 
uplatňování konkordance. Jednou z nich je 
nedostatek času na tento typ jednání, co má za 
následek – klient si vybere v příbalovém letáku, 
který je u většiny léků poměrně obsáhlý pouze 
část s nežádoucími účinky léčby a začne je 
vztahovat na sebe, přestane mít důvěru 
v léčivo, v ošetřující personál a může se 
vyvinout tzv. non-compliance.

Ze strany seniora bývá farmakologická
compliance snížena z důvodů:
 psychických
 somatických
 poruch smyslových orgánů
 sociálních 
 finančních

důležitá je funkční zdatnost pacienta a jeho 
soběstačnost, tzn. schopnost obstarat si léky 
a správně s nimi manipulovat (vytlačení tablety 
z blistru, otevírání lahvičky s bezpečnostním 
uzávěrem, nakapání kapek, zavedení čípku…).

Vzhledem ke zhoršeným adaptačním a 
orientačním schopnostem, stoupá riziko záměny, 
senior se jen obtížně srovnává s tím, že jeho léky 
mění své firemní názvy.
Hlavním komplikujícím faktorem je polymorbidita
a s tím spojená polypragmazie, která potom 
zapříčiňuje vyšší počet nežádoucích interakcí
a nežádoucích účinků léků.
na druhé straně s věkem dochází k funkčním 
změnám v organismu a tím i ke změněné
reaktivitě na léčivo. Ve vyšším věku musíme 
počítat i se zpravidla zhoršenou compliancí.
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Jedná se o situaci, kdy:
1.klient lék neužívá;
2.užívá lék v nesprávné dávce
3.užívá lék v nesprávných dávkových 

intervalech (v nesprávný čas)
4.užívá lék po nesprávně dlouhou dobu
5.užívá lék spolu s léky, s nimiž dochází

k interakcím (užívání nevhodných léků, 
např. od příbuzných či přátel, z předchozí
farmakoterapie či nevhodné volně prodejné
léky) 

V současné době se odhaduje, 
že až 30-50 % starších nemocných dělá
chyby v užívání léků a 10-15 % klientů

předepsané léky neužívá vůbec.

non-compliance – opak compliance
 znamená situaci, kdy nemocný nedodržuje 

léčebná opatření a toto odmítnutí může mít 
několik forem:

 Sociální non-compliance je způsobená životem 
v izolaci, životní demotivací, nedostatečnou 
kontrolou nebo také chudobou.

 Racionální - nemocný i přes dodržování
léčebných opatření nepozoruje zlepšení, léčba 
má výrazné nežádoucí účinky, nebo se zdravotní
stav zlepší, i když doporučení nedodržoval, a tak 
léčbu přeruší.
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Jedná se o situaci, kdy:
1.klient lék neužívá;
2.užívá lék v nesprávné dávce
3.užívá lék v nesprávných dávkových 

intervalech (v nesprávný čas)
4.užívá lék po nesprávně dlouhou dobu
5.užívá lék spolu s léky, s nimiž dochází

k interakcím (užívání nevhodných léků, 
např. od příbuzných či přátel, z předchozí
farmakoterapie či nevhodné volně prodejné
léky) 

V současné době se odhaduje, 
že až 30-50 % starších nemocných dělá
chyby v užívání léků a 10-15 % klientů

předepsané léky neužívá vůbec.

non-compliance – opak compliance
 znamená situaci, kdy nemocný nedodržuje 

léčebná opatření a toto odmítnutí může mít 
několik forem:

 Sociální non-compliance je způsobená životem 
v izolaci, životní demotivací, nedostatečnou 
kontrolou nebo také chudobou.

 Racionální - nemocný i přes dodržování
léčebných opatření nepozoruje zlepšení, léčba 
má výrazné nežádoucí účinky, nebo se zdravotní
stav zlepší, i když doporučení nedodržoval, a tak 
léčbu přeruší.
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V praxi buď jedinec jasně a otevřeně odmítne 
léčbu, v tomto případě se jedná o nesouhlas 
s navrženým postupem a má formu písemnou 
v podobě tzv. negativního reverzu. Může 
ovšem jít i o úmyslné a samovolné snižování
nebo zvyšování dávky léku dle pacientova 
vlastního uvážení. 

Někdy nemocný léčebný režim dodržuje jen 
těsně před návštěvou lékaře.
S tímto se setkáváme např. u diabetiků
léčených dietou. A mezi velmi časté prohřešky
patří opomenutí užití další dávky léku nebo 
nedodržení časových intervalů mezi
jednotlivými dávkami. někdy si senioři včas 
nezajistí vyzvednutí nových léků a udělají si 
tzv. lékové prázdniny. 

Přesto je míra compliance ve vyšším věku
charakteristická obvykle vysokým zájem 
o své zdraví a asi 70 % seniorů je 
rozhodnuto lékařovo doporučení dodržovat.

Ochota dodržovat  farmakoterapii je vyšší
než ochota změnit  životosprávu nebo 
dodržování dietního omezení.
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Úmyslné nedodržování
léčebného režimu
 nedůvěra k lékaři nebo i ke zdravotnictví jako 

systému
 problém přijmout vlastní diagnózu
 nežádoucí účinky léčby

(příklad hypertenze)
Boj proti této formě non-compliance je velmi 
těžký, protože je složité ji objevit a nemocného 
nemůžeme k léčbě žádným způsobem donutit.

neúmyslné nedodržování léčby
 poruchy jemné motoriky (artrotické změny, 

parézy) 
 senzorického omezení (lék otevřít vyjmout, 

nadávkovat)
 není schopen z kognitivních příčin lék užívat dle 

preskripce, nezapamatuje si jej. nepochopí
dávkovací režim. 

 nerozumí složitému návodu. Míra kognice je 
dána mentální úrovní, vzděláním, životním 
režimem, ale i sociálním prostředím, např. 
sociální izolace ovlivňuje negativně compliance. 

Zhoršenou complianci můžeme 
očekávat u seniorů s psychickým 
onemocněním.

Hlavní rizikové faktory:
 počet užívaných léků a frekvence jejich 

užívání (čím vyšší frekvence užívání, tím 
horší je ochota k dodržování léčebného 
režimu)

 délka léčby
 rozdílnému vnímání zdravotního stavu 

samotným nemocným
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Pacient, který se po terapii cítí lépe, se 
rozhodne léky dále neužívat. 
Stejně tak uvažuje i jedinec, u něhož nedošlo
ke zlepšení, a tak přestává léky užívat. 
Tuto non-complianci bychom mohli částečně
objektivizovat na základě zhodnocení spotřeby 
léků.

důsledky špatné spolupráce
 ekonomické důsledky non-compliance (marně

vynaložené finanční prostředky, které nebyly 
využity a nepřinesly tak očekávaný efekt

 prodlužování doby léčení (stávající
farmakoterapie je neefektivní a to opět vede 
k dalším nákladům na nová vyšetření
a změnu léčby)

 V neposlední řadě ztrácíme důvěru 
nemocného ve zdravotníky nebo zdravotnictví
jako systém.

Role lékárníka a compliance
pacienta

Úloha farmaceuta je velmi důležitá a u nás 
neprávem opomíjená

Někdy jen farmaceut má možnost upozornit 
klienta, že doplňky, které právě zakupuje 
mohou interagovat (dochází k zesílení jejich  
účinku) s předepsanými léky.
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Plýtvání léky - ekonomický 
problém?

 ekonomicky výhodnější je léčit onemocnění
zpočátku, než v rozvinuté formě. 

 non-compliance během hodnocení efektu 
terapie může vést k nadhodnocení
terapeutických dávek nebo k nesprávné
diagnostice a dalšímu nadbytečnému 
vyšetřování.

Compliance, konkordance nebo 
adherence?
 S výše zmíněnými pojmy souvisí i koncept 

adherence. Rozumí se jím také dodržováním 
léčebného doporučení, ale zároveň je 
definován i rozsah shody mezi chováním 
nemocného a doporučením lékaře či 
lékárníka. 

 non-adherence je pak definována jako 
neschopnost navázat vzájemnou spolupráci.

Ukazuje se, že tam, kde byla navázána 
efektivní komunikace a nemocný nemá obavy 
vyjádřit svoji nespokojenost s léčbou a přizná, 
že současný léčebný režim mu nevyhovuje, 
dává zároveň lékaři možnost úpravy, a tak 
vlastně dosažení lepší spolupráce. Tím, že 
lékař např. dávkovací režim přizpůsobí, pokud 
nemocnému zjevně nevyhovuje, zvýší jeho 
complianci. 



78

38

Bezpečná léčba ve stáří
Ve svém zaměstnání se setkávám denně se seniory, 
kteří užívají poměrně hodně léků, ale většinou neví
,,proč" a velmi často také ,,jak"? Ke komplikacím z 
náhlého vysazení antihypertenziv nebo diuretik dochází
třeba jen proto, že starému člověku léky došly a nové si 
ještě nestačil vyzvednout. náhlé zhoršení nebo 
dekompenzace základního onemocnění si leckdy 
vyžádá zásah Zdravotnické záchranné služby a 
mnohdy končí i hospitalizací na jednotce intenzivní
péče. Mnoho pacientů není dostatečně poučeno, nebo 
nerozumí tomu, které léky mají užít v případě akutních 
potíží, např. nitrospreje. A vše je komplikováno ještě
častou změnou firemního názvu léku.

V ordinacích praktických lékařů chybí zpětná
kontrola, zda počet předepisovaných balení léku 
odpovídá skutečné spotřebě, např. v situaci, kdy 
si nemocný léky užívá dle ,,svého mínění" 
a doma je poctivě skladuje v přeplněných 
,,šuplíčkách". V praxi je pak možné setkat se
až s řadou kuriózních příběhů, např. když
nemocný, kterému bylo sděleno, že má vlivem 
své choroby v krvi snížený obsah kyslíku, 
zakupuje za velmi drahé peníze kyslíkové láhve 
pro sportovce, aby kyslík doplnil. 

na závěr

 I tento příběh vypovídá o vzájemných 
komunikačních bariérách, nedorozuměních 
při dobré snaze nemocného poučit, 
informovat ho.

Rozhodující vliv

mají vědomosti o léčbě a informovanost 

o způsobu užívání!
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bazální stimulace

Autorka: Radomíra Pečeňová

1

BAZÁLNÍ STIMULACE
konferenceNedašov 21.9.2011

RadomíraPečeňová
Dotek,o.p.s.Vizovice

VprezentacijsoupoužityimateriályMichaely
Prokešové

CojeBazální stimulace®

 Konceptbazální stimulacezohledňuježivotní návyky,zvykya
prožitkyklientů.

 Ošetřující personálpřistupujeknemocnýmjakok
osobnostem,atobezohledunajejichpostižení aaktuální
tělesný,mentální nebodušení stav.

 Cílenoustimulací smyslovýchorgánů umožňujelidems
poruchamivnímání ahybnostizlepšovatsvůjstav.

 Poskytujedostatekadekvátníchpodnětů – syté barvy,
dřevěné plastiky,barvalůžkovinaoblečení personálu.

 Péčejeindividuální ahumánní.
 Snaží seklientyaktivně zapojitdočinnosti.)

HISTORIEBS

Zakladatelem je
Dr.Prof.Andreas Fröhlich.

Společně sezdravotní sestrou,
Prof.Christel Bienstein

integrovalikonceptdopraxe.
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BAZÁLNÍ STIMULACE

 Redukujezávislostklientana
ošetřovatelské péči.

 Vedeklokomoci,komunikaciavnímání.
 Vychází zpotřebklienta.
 Maximálně zohledňujejehoživotní návyky

azvyky.
 Nevyžadujenadstandardní pomůckya

přístroje.

ZÁKLADNÍ PRVKYBS

 pohyb

 vnímání

 komunikace

Schopnostvnímání serozvíjí již v
embryonální fázi

• Vibrační podněty zvuk, hlas 
matky, střevní peristaltika 
matky, vlnění plodové vody
• Somatické – cítí tlak dělohy na 
svém těle, cucá si palec
• Vestibulární – změny polohy 
svého těla a těla matky
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VkonceptuBSpodporujeme

 • Vnímání vlastního těla
 • Rozvoj vlastní identity
 • Umožnění vnímání okolního světa
 • navázání komunikace s okolím
 • Orientace v prostoru a čase
 • Lokomoční schopnosti
 • Zlepšení funkce organismu

Konceptseuplatňujevpéčio:
• děti a dospělé s těžkými změnami v 
oblasti smyslového vnímání
• děti a dospělé s těžkými změnami v 
oblasti hybnosti a komunikace
• Klienty v komatózních stavech
• Klienty dlouhodobě upoutané na lůžko
• Klienty neklidné a dezorientované
• Geriatrické pacienty
• Seniory s demencí
• Umírající
• Klienty po CMP
• žáky a děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami
• U klientů s nezvratnými změnami jejich 
tělesného a duševního stavu výrazně
podporuje kvalitu jejich života.
Působení podnětu = stimulace ( dráždění )

DESATERO BAZÁLNÍ
STIMULACE
1. Přivítejtesearozlučtes klientempokudmožnovždy

stejnýmislovy.

2. Přioslovení sehovždydotknětenastejnémmístě.

3. Hovořtezřetelně,jasně anepříliš rychle.

4. Nezvyšujtehlas,mluvtepřirozenýmtónem.

5. Dbejte,abytónvašehohlasu,vašemimikaagestikulace
odpovídalyvýznamu.



82
4

6. Přirozhovorus klientempoužívejtetakovouformu
komunikace,nakteroubylzvyklý.

7. Nepoužívejtev řečizdrobněliny.

8. Nehovořtes víceosobaminajednou.

9. Přikomunikacis klientemsepokusteredukovatrušivý
zvukokolníhoprostředí.

10. Umožněteklientovireagovatnavašeslova.

INICIÁLNÍ DOTEK

 V životě člověkamají dotekyrůzné role,což jim
přikládá obrovskývýznam.

 V dětství slouží k poznávání okolníhosvěta,
v pozdějšímvěkujsouvyužíványv mezilidské
komunikaci.

 Formoukomunikace.
 Dává klientovijasně najevo,kdypéčezačíná a

končí.
 Volímenazákladě autobiografické anamnézy.

Vhodná místa
proiniciální dotek

 rameno

 paže

 ruka
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POPISUJI

 Neuron
 Vzruch

 Paměťové dráhy
 Vestibulární dráhu
 Somatickoudráhu
 Zrakovoudráhu
 Sluchovoudráhu
 Čichovoudráhu
 Orální dráhu

Buněčné jádro

dendrit (přijímač)

Tělo neuronu

Neuron

Myelinová pochva

Axonální
zakončení
(vysílač)

Schwannova buňka

Ranvierův zářez

Neuronjakozákladní jednotkanervové
tkáně
 vysoce specializovaná buňka, schopná

přijmout, vést, zpracovat a odpovědět na 
speciální signály

 dendrity a jsou dostředivé –přijímače
 axony a jsou odstředivé - vysílače



84
6

Bazální stimulacerozlišuje:

 Základní prvky

 Somatická stimulace

 Vestibulární stimulace

 Vibrační stimulace

 Nástavbové prvky

 Optická stimulace

 Auditivní stimulace

 Orální stimulace

 Olfaktorická stimulace

 Taktilněhaptická
stimulace

Paměť

 Vše co zjistíme pomocí 5 smyslů
 Zrak
 Sluch
 Chuť
 Čich
 Hmat
Ukládáme do paměti:

 Krátkodobá 20-30sec.
 Probíhá selekce co si uložíme

 dlouhodobá - celoživotní
RadomíraPečeňová
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Základní prvkybazální stimulace

Somatická stimulace

 Základemje
somatické vnímání,
které námposkytuje
vjemyzpovrchutělaa
vnitřníhoprostředí
organismu.

 Zprostředkovatelem
jedotek.

Její druhy:

 Celková koupelzklidňující.
 Celková koupelosvěžující.
 Celková bazálně stimulující

koupeldlekonceptu
Bobatha.

 Rozvíjející koupel.
 Masáž stimulující

dýchání.
 Diametrální celková

koupel.
 Polohování:mumie,

hnízdo.

Koupel
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Celková koupel zklidňující

celková koupel osvěžující

KoupeldlekonceptuBobatha –
neurofyziologická  stimulující
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Masážní techniky
masáž stimululjící dýchání

Masáž stimulující dýchání

 cílemjepomoci
nemocným
s povrchním,
nepravidelnýmči
zrychlenýmdýcháním,
abysejejichdech
prohloubil,zklidnila
probíhalpravidelně

 tojimumožní začít
vnímatokolní podněty
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Masáž stimulující dýchání

Stimulace ruky
Zklidňující masáž horní končetiny

Polohování
polohahnízdo

 slouží k odpočinku,
navození příjemné
atmosféryapocitujistoty

 jetooblíbená klientova
poloha

 indikujesevefázi
odpočinku,v noci,po
zklidňující koupeli,
vyšetřeních,k navození
libéhopocitu
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Polohahnízdo

Polohamumie

 cílemjeumožnitklientovi
vnímatsvé tělo,jeho
hraniceaposkytnoutmu
prostřednictvímtéto
polohy,dostatekvjemů
zesvéhovlastníhotěla

 uklientů neklidných,
agresivních,zmatených,
dlouhodobě upoutaných
nalůžko

Další možnostipolohování
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Další možnostipolohování

Vibrační stimulace

Vibrační stimulace
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Vestibulární stimulace

 umožňujedíkycíleným
pohybůmendolymfy
podporurovnovážného
ústrojí,prostorovou
orientaciavnímání pohybu

 v případechs rozvíjející se
spasticitou,vevigilním
komatu,s omezenou
možností pohybuaklientů
upoutanýchnalůžko

Nástavbové prvkybazální stimulace

Optická stimulace
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Auditivní stimulace

Auditivní stimulace
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Orální stimulace

Orofaciální stimulace

Orální stimulace

 ústanámpomáhají
zjistitchuť,vůnia
konzistencijídla

 klientovinabízíme
potraviny,které měl
rádananěž bylzvyklí

 používámetzv.cucací
váčky

Faciální stimulace masáž
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Olfaktorická stimulace

Taktilněhaptická stimulace

 schopnostlidské ruky
rozpoznávatpředměty
námumožňujeběhem
životazískávat
zkušenostiatypak
uchovávatv paměti

 používámepředměty
oblíbené neboty,s
kterýmiklientkaždý
denpracoval
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Vzpomínkovýkufřík

Reminiscenční terapie

Tato metoda využívá vzpomínek a  jejich 
vybavování prostřednictvím různých podnětů. 
Posiluje lidskou důstojnost a zlepšuje 
komunikaci. Lidé s demencí trpí poruchou 
krátkodobé paměti, ale často si dobře  
vybavují události minulé. Jedná se o 
vyprávění starých příběhů, předvádění
starých činností. 

biografická anamnéza 

Jméno Příjmení                                Sociální situace                                        zaměstnání 

Kdo může a kdo nemůže navštěvovat 
Jaký je typ: rodinný společenský samotář pracovitý sanquinik cholerik flegmatik melancholik atd.

Jak slyší 

Jak vidí, potřebuje brýle? 

Denní rytmus 

Pravák, levák 

Doteky, které má rád 

Doteky, které má nerad 

Jak spí, poloha, přikrývky 

Jak si čistí zuby, jak se holí, jakou kosmetiku používá 

co jí rád / nerad 

co pije rád / nerad 

Které zvuky poslouchá rád  

Upřednostňuje některé materiály? 

oblíbené vůně

co dělá, když má bolesti 

co dělá, aby se cítil dobře (hudba, osoby, klid, káva...) 

ostatní sdělení 
důležitý zážitek v poslední době

Datum 

Vyplnil      vztah k uživateli 
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Pacient,75letamputaceLDK,sakrální
dekubitus,hluboká nekroza napatě
l.dx.,CMP,hemiplegiel.sin.,ležící

 V péči14měsíců
 Rozcvičení kontraktur
 Zhojení sakrálníhodekubitu
 Zhojení nekrozy napatě
 Snížení dávkyantidepresiv
 Spontánně zaujímá polohu„nazajíčka“
 Ovlivnění inkontinence
 Pacientchodí s chodítkem
 Pohybujesenakolečkovémkřesle
 Aktivně sezapojujedorodinnéhoživota

Pacient,68let,CMP,hemiplegie
l.sin.,ležící

 V péči2měsíce
 Pomůckyprobazální stimulaciodmítá
 Levá rukastáleplegická,bezcitu,bez

pohybu
 Chodí s chodítkem
 Inkontinentní
 Bolestivé rameno
 Faciální parézal.sin zlepšena

Závěr

Vevětšině případů dochází
 kezklidnění nemocných
 ke zlepšení kvalityživota
 k vymizení nebovýraznémusnížení pocitu

strachu
 k uvolnění kontraktur
 k možnostisnížení medikace
Jednoznačně lzetechnikakonceptubazální stimulace

využítuvšechpacientů záleží naindividualitě
nemocnéhoakreativitě ošetřujícího.
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DěkujiVámzapozornost
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hojení ran

Autorka: Jana Dvořáková

1

Mölnlycke Health Care s.r.o.

Jana Dvořáková

hojení ran

Minimalizace traumatu a bolesti pacienta

Problémy při ošetřování ran – požadavky na krytí


Krytí, které způsobuje 
strhávání křehké nově
vznikající kůže,  zvyšuje 
trauma, ale také náklady 
na ošetření.


Odstraňování kožních 
buněk prodlužuje dobu 
hojení rány, způsobuje 
bolest a tím výrazně
postihuje kvalitu života 
pacienta.


Krytí, které
nezajišťuje 
dostatečnou absorpci 
exsudátu prodlužuje 
nebo úplně zastavuje 
proces hojení.


Základní požadavek 
na krytí je zabránit 
vniknutí patogenních 
bakterií a snížit tak 
riziko kontaminace a 
infekce rány.
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Safetac® je měkká silikonová adhesivní
technologie která:

• Minimalizuje trauma okolní kůže

• Minimalizuje trauma rány

• Minimalizuje maceraci

• Minimalizuje bolest pacienta

40.3%

53.8% pacientů udává
bolest nepřetržitě

Bolest je nejhorší část 
každodenního života 
pacienta

Při výměně krytí je právě bolest nejdůležitější

HYdROKOLOIdY

AdHEZÍVnÍ PĚnY

OSTATNÍ

KRYTÍ nA RánY MEPILEX

Hodnocení traumatu

=    žádné nebo velmi
 nebo nepatrné trauma

= mírné až těžké trauma
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Hodnocení bolesti

White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, no 1

(0=žádná bolest  až
10=nesnesitelná bolest)

AdHEZIVnÍ PĚnY

HYdROKOLOIdY

OSTATnÍ AdHEZIVnÍ KRYTÍ

KRYTÍ nA RánY MEPILEX 

Ani při opakovaném odstraňování
nedochází k poškození kůže

Ref. dykes PJ et al. Účinky adhezivních krytí na stratum corneum kůže. Journal of Wound Care 2001, 
10(1): 7–10

Odstraňování krytí Mepilex Border vyvolá
méně nepříjemných pocitů než snímání
jiných samolepících krytí

Ref. dykes PJ et al. Vztah mezi silou odstraňování
adhezivních krytí a nepříjemnými subjektivními
pocity. Journal of Wound Care 2003; 7: vol 12
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Průzkum hodnocení bolesti pri výměně krytí v 
České republice

18,83
21,34
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35

Safetac Jiné

Doba převazu (min)

VÝSLEDEK:

Rozložení hodnot u obou typů se liší (u krytí s technologií Safetac je 
významně více kratších úseků doby ošetřování)

Celková doba 
s pacientem

Hodnocení bolesti

VÝSLEdEK:

Hodnoty ukazují, že jak Před, Během tak i Po převazu se statisticky 
významně lišily frekvence hodnocení bolesti mezi krytím s 
technologií Safetac a Jiné
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Hodnocení bolesti - BĚHEM převazu

Průzkum hodnocení bolesti při výměně krytí v 
České republice

Ve srovnání s moderními obvazy v kombinaci s tradičními adhezívy bylo
v souvislosti s použitím krytí, které využívá měkkou silikonovou
adhezivní technologii Safetac, zaznamenáno signifikantní (p=0,01)
zmírnění závažnosti bolesti.

Na rozdíl od moderních obvazů v kombinaci s tradičními adhezívy nebylo
použití pěnového krytí, které využívá měkkou silikonovou adhezívní
technologii Safetac, spojeno při jeho výměně se zvýšenou bolestivostí. 
Skóre závažnosti bolesti zůstalo nízké a zůstávalo neměnné během
manipulací s obvazem.

Krytí se Safetac technologií přináší pro pacienta statisticky významně
méně bolesti
před, během a po výměně krytí než ostatní moderní krytí s tradičními 
adhezívy.

Klinické podklady:
dykes P.J., Heggie R., Hill S.A: Účinky adhezívních krytí na stratum corneum kůže (2001)
dykes P.J., Heggie R.: Souvislost mezi silou snímání adhezívních krytí a nepříjemnými pocity 
dobrovolníků ve studii (2003)
White R.: Mezinárodní průzkum hodnocení bolesti při odstraňování krytí (2008)
WUWHS: Zásady nejlepšího postupu(2004) 

Průzkum hodnocení bolesti pri výměně krytí v České
republice
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Vlastnosti adheze

Krytí s tradičním lepidlem: Krytí s technologií Safetac:

Safetac technologie

Traditional adhesive

Pevně uzavře okraje rány

Tradiční
krytí

Kontaktní krytí rány s technologií Safetac

Oblast použití
• nejuniverzálnější krytí
• Pro akutní, traumatické a bolestivé rány
• Vhodné na slabě až silně exsudující rány
Výhody
• Minimalizuje trauma a bolest při odstraňování
• Může zůstat na místě několik dní
• nákladově efektivní*
• Snižuje riziko macerace
Doporučení
• Mepitel je atraumatické krytí, které je v souladu s 

doporučením světové unie pro hojení ran

Mepitel
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Mepitel

15.-19.1.2009

Mepitel

Mepitel
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Mepitel

Mepitel
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Mepitel One

• Polyuretanová síťka
• Otevřená struktura
• Transparentní

• Minimalizace bolesti a traumatu
• Minimalizace macerace
• nepřilnutí k vlhkému lůžku rány
• Utěsnění okrajů ran

Safetac technologie
- unikátní silikonová adhezívní technologie 
- technologie chráněna patentem
- minimalizuje trauma a bolest při ošetřování ran

Mepitel
- r. 1998

Mepitel One
- r. 2010

Historie
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Mechanismus účinku

nerušené hojení ran – může být ponecháno na 
ráně až 14 dnů

Méně traumatu, méně bolesti – Safetac technologie

Efektivnost nákladů – snížení počtu převazů

Minimilizace macerace – utěsnění okrajů rány

Vlastnosti produktu se v průběhu léčby nemění – v 
ráně nezanechává zbytky krytí a výrobek 
nevysychá

Zůstává v ráně - nemění pozice

Mepitel
• oboustranně adhezívní kontaktní krytí se  
Safetac technologií s extra fixací sek. krytí

• polopropustný pro identifikaci a pozorování
průběhu léčby rány 

• velmi jemné adhezívum pro citlivou kůži
• přizpůsobivost zajišťuje jednoduchou aplikaci
• pohodlný pro pacienta
• zajišťuje nerušené hojení rány 
• na ráně až 14 dnů dnů

Ideální použití na:

Popáleniny

Natržená kůže

Kožní štěpy

Operace ruky

Mepitel One
• jednostranně adhezívní kontaktní krytí
se Safetac technologií

• jednodušší aplikace 
• zcela transparentní, ideální pro identifikaci a  
pozorování průběhu léčby rány

• silnější adheze, která lépe umožňuje krytí zůstat   
v ráně

• vysoce přizpůsobivý, skvěle padne na obtížně
ošetřovaná místa

• zajišťuje nerušené hojení rány
• na ráně až po dobu 14 dnů

Mepitel One
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Mepitel One

Mepitel One

Mepitel One
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Mepitel One

Antimikrobiální měkké silikonové absorpční krytí

Oblast použití
• na infikované rány
• Vhodné na slabě až středně exsudující rány
Výhody
• Antimikrobiální aktivita během 30 minut až po 

dobu 7 dnů
• Může zůstat na místě několik dní
• Udržuje vlhké prostředí v ráně
• Minimalizuje riziko macerace 
• Lze použít i pod kompresí
Doporučení
• Mepilex Ag je atraumatické krytí, které je v 

souladu s doporučením světové unie pro hojení
ran

Mepilex Ag

Silikonová vrstva Safetac

Polyuretanová pěna

Polyuretanový svrchní film

Aktivní uhlí

Ag2SO4

Síran stříbrný

Mepilex Ag



109
12

Protržení buněcné
stěny
Ag+ se vážou na 
proteiny v buněčné
stěně, která se pak 
může narušit a celý 
obsah buňky se 
vyloučí ven. To má
za následek 
okamžitou smrt.

Narušuje dělení
Ag+ se mohou vázat na 
buněčnou dnA                 
a znemožňovat tak 
proces dělení.

Zabraňuje 
vyživování a 
dýchání
Ag+ se můžou vázat 
na enzymy, čímž
zabraňují buňce 
provádět procesy 
nezbytné pro 
dýchání a výživu 
buňky.

Co vlastně stříbro s bakteriální buňkou dělá

Mepilex Border Ag
geniálně dobře promyšlený výrobek
diamant na trhu

Mepilex Border Ag je kombinací krytí
Mepilex Ag a Mepilex Border

2 rozdíly:
Zkomprimovaná stříbrná pěna
Jiné uspořádání vrstev 

novinka 2011

3 v 1

& &
OKAMžITé
USMRCEnÍ…

Mepilex Border Ag…

…inaktivuje patogeny v 
ráně během 30 minut.

STáLÝ ÚČInEK…

Mepilex Border Ag…

… inaktivuje patogeny v 
ráně do  7dnů. 

ŠIROKÝ  ROZSAH …

Mepilex Border Ag…

…působí jako bariéra a 
inaktivuje širokou škálu 
patogenů.

Mepilex Border Ag
- antimikrobiální účinek
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Okamžité usmrcení v porovnání s konkurencí

0

1

2

3

4

5

Mepilex Border Ag Allevyn Ag Gentle
Border

Allevyn Ag Adhesive Biatain Ag Adhesive
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30 minutes
3 hours

MRSA
NAMSA

Výrobek 2       Výrobek 3     Výrobek 4

Mepilex Ag

Mepilex Ag
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Mepilex Ag

Mepilex Ag

Mepilex Ag
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Mepilex Ag

Filípek Dg: meningomyokéla

Stav 9. den po operaci
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Volána SS k ošetření černé suché nekrozy v OP ráně u 3 
měsíčního pacienta

Stav OP rány: stáří OP rány 25 dnů, černá suchá nekroza
vel. 8x8cm

Okolí OP rány : zarudlé,kůže napjatá,zarudlé stopy po fixaci 
krytí

OP rána : převaz 1xD , na sucho
Aplikuji Normlgel a kryji Mepilexem vel 10x10cm

Další převaz 24.11.2008
Došlo z více než 50% plochy k odloučení nekrozy,pod ní

secernující lůžko,proto aplikuji Mepilex Ag vel 10x10cm.

23.11.2008

26.11.2008

Výměna krytí,pokračujeme v Mepilexu Ag…..viz foto

30.11.2008
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převaz a výměna krytí,apl. Normlgel+Mepilex

11.12.2008

19.12.2008 Mepilex border

27.12. – 3.1.2008
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26.11. – 14.1.  49 dní léčby

Objektivní nález:
na levé dolní končetině defekt po amputaci 
II. – V. prstu a distálního článku palce

Vstupní vyšetření:
defekt velikosti 10 x 6 cm, na placi v průměru 4 cm,
v okolí černá nekróza v proužku asi 1 cm, spodina, granulace, sekrece, 

bolestivost

Mepilex Ag

Mepilex Ag



116
19

další návštěvy pacientky a převazy:
Za týden – převazy po třech dnech
Za měsíc – 6,5 x 3 cm a na palci 2 x 0,8 cm

 

Stav po měsíci léčby.

Pokračujeme v převazech 1x za 5 dnů – Mepilex Ag, v dubnu defekt 
téměř zhojen
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Červen 2008 – defekt zhojen

18.1.2008  v.s.  3.6. 2008

Měkké silikonové absorpční krytí

Oblast použití
• na traumatické a bolestivé rány např. bércové

vředy
• Vhodné na slabě až středně exsudující rány
Výhody
• Minimalizuje trauma a bolest při odstraňování
• Může zůstat na místě několik dní
• Udržuje vlhké prostředí v ráně
• Minimalizuje riziko macerace
• Lze použít i pod kompresí
Doporučení
• Mepilex je atraumatické krytí, které je v 

souladu s doporučením světové unie pro hojení
ran

Mepilex
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Mepilex

Bércové vředy Epidermolysis Bullosa Odřeniny

Měkké silikonové absorpční krytí na paty

Oblast použití
• dekubity II až IV stupně, prevence proti vzniku 

dekubitu
• Vhodné pro středně exsudující rány 
Výhody
• Minimalizuje trauma a bolest při odstraňování
• Vysoce komfortní
• Může zůstat na místě několik dní
• Udržuje vlhké prostředí v ráně
• Minimalizuje riziko macerace
Doporučení
• Mepilex Heel je atraumatické krytí, které je v 

souladu s doporučením světové unie pro hojení
ran

Mepilex Heel

Mepilex Heel
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Mepilex Heel

Měkké silikonové samolepící absorpční krytí pro oblast 
sakra

Oblast použití
• Široká řada ran
• na středně až silně exsudující rány
Výhody
• Minimalizuje trauma a bolest při odstraňování
• Může zůstat na místě několik dní
• Bakteriální bariéra
• Vodě-odolné
• Udržuje vlhké prostředí v ráně
• Minimalizuje riziko macerace
Doporučení
• Mepilex Border Sacrum je atraumatické krytí,           

které je  v souladu s doporučením              
světové unie pro hojení ran

Mepilex Border Sacrum
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Mepilex Border Sacrum

Mepilex Border Sacrum

Mepilex Border Sacrum
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Mepilex Border Sacrum

22.4. v.s. 29.4. 2008 Normlgel , Mepilex Border
Sacrum

Výhody

Méně traumatu a bolesti
Méně macerace
Komfort pro pacienta
Snadnost použití,úprava pozice
Vysoká absorpční schopnost
Zůstane na místě
Zevní film – ochrana před kontaminací zvenčí

další výhody:
- 3-dílný odstraňovací systém

Mepilex Border Sacrum
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Krytí v rámci prevence

14 pacientů v riziku
vznik po výkonu s operačním časem 15 hodin
1x 1. stupeň

Srovnatelné období v loňském roce

16 pacientů v riziku
vznik dekubitů 3 x 1. stupeň

1 x  2. stupeň

Procentuální vyjádření
pacienti s dekubity při prevenci s krytím MHC při 

dlouhých operačních výkonech 7,14% z 
celkového počtu 14 pacientů

pacienti s dekubity v loňském období bez použití
krytí MHC v rámci prevence 25% z celkového 
počtu 16

procentuální snížení počtu dekubitů s použití
krytí MHC 75 %
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Výsledek souběžně prováděného 
sledování LDN  Praha

počet pacientů v riziku bez krytí MHC v rámci 
prevence  

42
celkový počet dekubitů 32
z toho vznik v LDN 22 to je 68,75 % !!!!!!!!!!!!

v této skupině u pacientů v riziku 76,19 % 
výskyt dekubitů

počet pacientů v riziku s krytím MHC v rámci 
prevence 58

celkový počet dekubitů 13
z toho vznik v LDN 9  
V této skupině u pacientů v riziku 22,44 % výskyt 

dekubitů

Výsledek sledování

Toto sledování vzniku dekubitů potvrdilo výrazný 
pokles výskytu jak u onkologicky nemocných 
při operačních výkonech a v první pooperační
době, tak u pacientů v LDN.

Prevence je snažší než léčba!
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Měkké silikonové tenké absorpční
krytí

Oblast použití
• na traumatické a bolestivé rány 

např. diabetické vředy
• Vhodné pro slabě exsudující rány a 

jako ochrana např. pergamenová
kůže.

Výhody
• Minimalizuje trauma a bolest při 

odstraňování
• Vysoce komfortní
• Může zůstat na místě několik dní
• Udržuje vlhké prostředí v ráně
• Minimalizuje riziko macerace
Doporučení
• Mepilex Lite je atraumatické krytí, 

které je v souladu s doporučením 
světové unie pro hojení ran

Příklady použití krytí Mepilex Lite

Zakrytí po operaci prsu neuropatická rána Zakrytí po transplantaci 
kůže

Kazuistika Románek

Narozen 27.8. 2010 jako nedonošený 
novorozenec v 24. týdnu gravidity, váha 600 
gr. 

Komplikovaný porod ramínkem vedl k stržení
kůže a vzniku hematomu a nekrozy. Dle zvyku 
oddělení ošetřován mastným tylem, kdy 
docházelo k maceraci bezprostředního okolí
rány a zároveň přisychání menších erozí.

Dne 31.8. 2010 kontaktzovala V.S. produktovou 
specialistku MHC.

Doporučen následující postup, odmaštění + 
obložka s Octenilinem, následně na nekrozy
aplikace Normlgelu, rána pak dále krytá
Mepilexem Lite.

Další převaz dohodnut na 2.9.2010
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Románek 31.8.2010

Románek 31.8.2010

Románek 2.9.2010
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Kazuistika Radeček

Narozen 13.5. 2010 jako donošený novorozenec. Při 
propuštění

z porodnice 19.5. 2010 černá nekroza v oblasti pupku.

Pokyn ošetřujícího personálu – nevšímat si toho
Rada pediatra doma – sloupnout při koupání

Rodina mě kontaktovala večer z důvodu krvácení a 
nemožnosti snadného odstranění – doporučen Mepilex Lite 
+ Normgel

Radeček stáří 7 dní foto 20.5.2010

Radeček 20.5.2010
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Radeček 21.5.2010

Radeček 22.5.2010

Z důvodu defektu se známkami infekce- dopuručen na dva dny Melgisorb Ag + 
Mepilex Border, po dvou dnech defekt zhojen

Kazuistika Radeček 24.5. 2010
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Samolepící krytí na jizvy s technologií Safetac

Oblast použití
Ideální na ošetřování jizev
Výhody
Minimalizuje trauma a bolest při odstraňování
Tenké, měkké, diskrétní, přizpůsobivé
Samolepící
Vodě-odolné
nezanechává žádné zbytky
Může zůstat na místě několik dní
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Alginát obsahující stříbro
• trvalé uvolňování stříbra
• In vitro testy ukazují antimikrobiální efekt     
od 4 hod. až do 21 dnů

Alginát s CMC vlákny
• Vhodné pro velmi exsudující rány
• určený pro povrchové a hluboké
rány
• Umožňuje odstranění v jednom 
kuse

Melgisorb Ag

Melgisorb Ag se skládá z netkaného polštářku:

• vysoké G jednotky (guluronová kyselina) alginátu vápniku

• Carboxymethylcelulosa (Carboxymethylcellulose) (CMC) 

• sloučenina iontového stříbra (Silver Sodium Hydrogen Zirconium Phosphate)

Melgisorb Ag
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Melgisorb Ag

Melgisorb Ag

Melgisorb Ag
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Melgisorb Ag

Pro více informací:

www.molnlycke.com

Minimalizace traumatu a bolesti pacienta
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akutní a chronické rány

Autorka: Jana Dvořáková

Mölnlycke Health Care

Jana dvořáková
Akutní a chronické rány

definice rány

• Porušení integrity kožního krytu v závislosti 
na vnějších činitelích nebo v důsledku 
onemocnění, případně kombinací obou.

Historie vlhké terapie

• V roce 1962 prof. Winter popsal, že udržování
vlhkého stavu rány urychluje reepitelizaci

• nejstarší skupinou krytí pro vlhkou terapii jsou 
Hydrokoloidy, které se používají od 70.let minulého 
století.

• V současnosti rozmach krytí s moderními 
technologiemi, měkké silikony + safetac
technologie.
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normální fyziologie

Pokožka
• náš největší orgán
• nejdůležitější ochrana těla

Léčba ran
• Přirozený proces

Vrstvy pokožky

Epidermis
ochrana, utěsnění

dermis
dává kůži strukturu a sílu

Hypodermis / podkoží
výstelka, pružnost

Epidermal/dermal spojení

• Mezi epidermis a dermis
• Odděluje a upevňuje 

epidermis a dermis
• Spojení se oplošťuje s 

věkem
• Snadné poškození
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Hojení normální (akutní) rány
 Uzavření rány
 Fáze hojení ran
 Buněčná spolupráce
 Cytokiny a růstové faktory
 Extracelulární matrix a jeho přetváření

Hojení chronické rány
 Definice chronické a těžko se hojící rány

 Faktory narušující proces hojení
 Rozdíly mezi akutní a chronickou ránou
 Buněčná/molekulární nerovnováha v hojení

chronické rány

Hojení normální (akutní) rány

Primární hojení
• Rychlý proces hojení
• Minimální ztráta tkáně, tvorba jizvy
• Zahojeno během 10-14 dní

Sekundární hojení
• Rána se ztrátou tkáně
• delší čas hojení
• Stálé riziko infekce
• Zjizvení

Uzavření rány
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Zánětlivá

dozrávající

Proliferační

Fáze hojení rány

Fáze hojení rány - zánětlivá

• Infiltrace zánětlivých buněk

• neutrofily zbavují ránu 
bakterií a buněčných zbytků

• Uvolnění cytokinů přitahuje 
makrofágy do rány

• Uvolnění růstových faktorů a 
dalších cytokinů pro růst a 
migraci endotelových a 
vazivových buněk

Fáze hojení rány - zánětlivá

• několik vteřin po krvácení se začnou 
okraje cév stahovat aby tak předešly 
další ztrátě krve.

• Krevní destičky se začnou shlukovat 
a vytvoří se sraženina
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Proliferační/růstová fáze

• Vývoj krevních a lymfatických 
tkání

• Tvorba granulační tkáně

• Syntéza Extracelulárního
matrixu (ECM)

• Epitelizace

• Zatahování rány

Epitelizace

• Konečná fáze uzavření rány

• U okrajů rány a vlasových 
folikul se množí keratinocyty

• Buňky migrují přes nově
zformovaný granulační
povrch

Kontrakce rány

• Myofibroblasty jsou 
speciálním typem vazivových 
buněk s vlastnostmi 
svalových buněk

• Myofibroblasty tlačí okraje 
rány blíž k sobě aby 
epitelizace mohla probíhat 
mnohem rychleji
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dozrávající fáze

• Orientace a znovu uspořádání
kolagenových vláken

• Dozrávající fáze: od 3 týdne po 
zranění až po několik měsíců
(let)

• Zhojená tkáň: 70- 80% 
pevnosti původní tkáně

Buněčná aktivita

Hodiny Dny Měsíce Roky

Zánětlivá Růstová Dozrávající

Makrofágyneutrofily

Vazivové buňky

MyoFibroblasty

Hojení chronických ran
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Chronická nebo těžko hojící se rána.

• Chronická rána může být definována jako rána, kde byl 

narušen normální proces hojení někde mezi zánětlivou a 

růstovou fází.

• Chronické rány bývají často popsány jako rány, jejíchž hojení

se zastavilo a jejich dosavadní léčba selhává

Faktory narušující hojení rány

Místní faktory

nekrotická tkáň
Mikroorganismy

Oplach rány
Teplota

Suché lůžko rány
Tlak

Bolest

Celkové
Věk
Léky

diabetes mellitus
Radiace
Imunita

Podvýživa
Kouření
Bolest

inkontinence

Rozdíly akutní a chronické rány

Snížené množství vazivových 
buněk

Vysoké množství vazivových 
buněk

nižší hladina růstových faktorůnormalní úroveň růstových faktorů

Chybná remodelace ECMnormální remodelace ECM

Snížené množství fibronectinuFibronectin nedotčen

Častá recidiva po zhojení
(cyklická)

žádná recidiva po zhojení

Exsudát zastavuje buněčný růstExsudát pomáhá buněčnému 
růstu

dlouho trvající produkce exsudátuMinimalní  produkce exsudátu
po 48 hodinách

Zdlouhavá zánětlivá fázeKrátká zánětlivá fáze

nerušená imunitní reakcenormální imunitní reakce

Hojí se pomaluHojí se rychle

ChronicAcute Chronická
káká

Akutní
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Přítomnost zestárlých fibroblastů

• Vazivové buňky u chronických ran mají
narušenou schopnost reakce na 
podněty růstových faktorů, což může být 
z důsledku zvyšující se ho množství
starých buněk

Chronické fibroblasty

Akutní rána

Těžko se hojící rána

normální fibroblasty

čas v kultuře (dny)

p o
če

t b
u n
ěk

Akutní rána Chronická rána

Nejčastější chronické rány
Proleženiny
Vředy dolních končetin 

Bércové
Arteriální
Diabetické
Ostatní

Tumory
Poradiační komplikace
Vrozené poruchy kůže EB
Popáleniny
Traumata
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dekubity / proleženiny

- Lokalizovaná oblast nekrotické tkáně,vzniká v 
důsledku stlačení měkkých tkání.

- nekróza - živná půda pro bakterie

dekubitus

• Příčinou je setrvalý tlak
• Poškození tkáně
• Obvykle u kostních výběžků
• nedoprovází je diabetické ani bércové vředy nebo natržení

kůže

Matrace 

Odumírání
hluboké tkáně

Odumírání
povrchové tkáně

Sval

Podkožní tkáň

Kůže

Váha těla

Kostní
výběžek
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Tkáň pod tlakem

nepřetržitý tlak na kůži stiskne drobné cévy, které
zásobují kůži živinami a kyslíkem

nejčastější místa vzniku dekubitů

Sacrum 31 %

Hýždě 27 %

Paty 20 %

Trochantery 10 %

dolní končetiny 5 %

Trup 4 %

Horní končetiny 3 %

Rizikoví pacienti
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„Nůžkový efekt“

• Oddělení kůže od ostatních tkání
• Cévy jsou stlačené, natržené

nebo uzavřené
• Podminování podtunelování

Tření

• Síla dvou předmětů, které
se vzájemně třou

• K poškození dochází, jestliže        
je zevní vrstva kůže (epidermis) 
sedřena

• Výsledkem může být odřenina

nadměrná vlhkost - macerace

• Zdrojem vlhkosti je 
inkontinence, zpocení
a exsudace z rány.
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STUPNICE Bradenova stupnice Nortonova stupnice

Aktivita X X

Mobilita X X

Inkontinence X

Smyslové vnímání X
Vlhkost X 
Tření & Oděrky X

Výživa X

Tělesná kondice X

Duševní kondice X

nástroje vyhodnocování rizik
Pacienty se zvýPacienty se zvýššeným nebezpeeným nebezpeččíím prolem proležženin lze identifikovat denin lze identifikovat dřřííve, neve, nežž
u nich proleu nich proležženiny vzniknoueniny vzniknou

Prevence je snazší než léčba!

Techniky polohování
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Ledovcový efekt

Stupně proleženin
Stupeň I Stupeň II

Stupeň III Stupeň IV

Vředy dolních končetin
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Bércové vředy
• Příčina vzniku – venozní incuficience
• Tvoří 80% všech vředů dolních končetin
• Trvale vysoký tlak je způsoben selháním svalů jako hnacího 
čerpadla, překážkami v žilním řečišti a ochablými žilními chlopněmi

Klinické symptomy žilní hypertenze
• Křečové žíly
• Edém nohou
• Haemosiderinové skvrny
• Lipodermatoskleróza
• Oteklé kotníky
• Syndrom obrácené lahve od šampaňského
• Bílá atrofie
• Atrofovaná kůže
• Ekzémy

Bércový vřed

nepravidelný tvar

Střední hloubka nepravidelné okraje

Mělké okraje

Rána je často 
pokryta 
nažloutlou či 
červenou 
zrnitou tkání

V oblasti bérce

Střední až vysoké
množství exudátu

Bércový vřed

Haemosiderinové skvrny
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Arteriální vředy
• Příčina vzniku – ischemie dolních končetin v důsledku onemocnění

arterií
• Ateroskleróza – Arterioskleróza

Cévy s věkem ztrácejí pružnost, na vnitřním povrchu cév se 
usazují vrstvy tuku a plaku

Rizikové faktory

• Kouření
• Vysoký krevní tlak
• Vysoká hladina cholesterolu v krvi
• diabetes
• Obezita

Lokální příznaky periferního arteriálního 
onemocnění (PAd)

• nižší teplota kůže
• Pleť je suchá a lesklá
• Ztráta ochlupení
• dystrofie nehtů na nohou
• Končetina bledne dáme-li ji výše
• Erytem

Vznik vředu
• Lůžko rány je žluté, šedé nebo černé
• Často se nachází na prstech nohou nebo patách, v oblastech, které

jsou vystaveny tření nebo tlaku
• Rána vypadá jako vyražená strojní děrovačkou

Arteriální vředy – možnosti řešení
• Obnovení průtoku krve do postiženého místa
• Snižování bolesti
• Vyhnout se debridmentu pokud chybí pulsace na d.k.
• Vyhnout se bandážování
• Výběr krytí dle stavu rány

Každodenní život

• Léky proti bolesti
• Atromatické obvazy
• Vasodilatancia
• Přestat kouřit
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diabetické vředy nohou
Klasifikace ran
• Ischemické
• neuropatické
• neuroischenické (smíšené)

Ischemie • přispívá k vzniku vředů na končetinách
• horšímu hojení ran
• vyššímu riziku infekce

Neuropatie • Senzorická – vede ke změnám vnímání –
cítění kůže

• Motorická – vede k atrofii svalů na noze 
(deformace)

• Autonomní – vede ke ztrátě teplotní
regulace a poruchám pocení a funkce žláz 
(suchá popraskaná kůže)

deformace nohy, které mohou vést ke 
vzniku vředů

diabetický vřed
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Popáleniny

Klasifikace popálenin podle hloubky
Povrchové

Střední hloubky
• menší
• větší

Hluboké

Subdermální

Prvního stupně

Druhého stupně

Třetího stupně

Čtvrtého stupně

Závažnost

• Hloubky

• Rozlohy (% povrchu těla)

• Teploty a trvání

• Celkového zdraví a věku

Závažnost popálenin klasifikujeme podle :
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Odhad plochy popálenin
Povrch dlaně
představuje asi
1 % BSA

Pravidlo devíti Lundův a Browderův diagram

Věk (v letech)

Oblast 
Hlava
Krk
Předek trupu
Záda trupu
Hýždě
Genitálie
nadloktí
Předloktí
dlaň
Stehno
Lýtko
Chodidlo

Povrchová popálenina

• Červená nebo růžová
• Bez puchýřů
• Bolestivá
• Lehký otok
• Bez zjizvení

Epidermis
dermis

Subkutánní tkáň
Sval

První stupeň

Povrchová popálenina horní části dermis

• Červená nebo jasně růžová
• Tenkostěnné puchýře
• Velmi bolestivá
• Povrch vlhký, mokvající
• Střední edém
• Hojí se 7 až 21 dnů
• Pigmentové změny

druhý stupeň
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Hluboká dílčí tloušťka dermis

• Smíšená červená a voskově bílá
barva

• Popraskané puchýře
• Povrch obnažený, vlhký
• Výrazný edém
• Bolestivá
• Pomalu se hojí se 4 až 6 týdnů
• Zjizvení

druhý stupeň

Plná tloušťka dermis

• Bílá, žlutá, hnědá barva
• Špatný distální oběh
• Suchá a rigidní
• Bez citlivosti
• Pro zhojení vyžaduje štěp
• Zjizvení, kontraktury

Třetí stupeň

Hluboké popáleniny

• Spálená, devitalizovaná kůže
• Ztráta funkčnosti
• necitlivost
• nutná transplantace kůže
• Jizvy

Popáleniny čtvrtého stupně



151

hojení amputačních pahýlů

Autorka: Jana Dvořáková

Mölnlycke Health Care

Jana dvořáková
nedašov – hojení amputačních pahýlů

definice Amputace

• je odstranění periferní části těla od celku buď chirurgickou 
cestou, nebo při traumatickém poranění

důvody chirurgických amputací

Maligní onemocnění
Arteriální defekt s nemožností obnovení průtoku
krve do postižené oblasti, nebo s rozvojem 
systémové infekce
diabetický defekt s postižením kostí, šlach, ischemií
a systémovou infekcí
Venózní ulcerace nereagující na terapii a ohrožující
nemocného 
devastující traumatické poranění
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Typy amputací dolních končetin

• amputace prstů
• amputace transmetatarzální
• exartikulace v Linsfrancově kloubu
• exartikulace v Chopartově kloubu
• Symeho amputace v horním hlezenním kloubu
• amputace v oblasti bérce
• amputace ve femorální oblasti
• exartikulaxce kyčelního kloubu

Typy amputací dolních končetin

• s uzavřenou suturou
• otevřené „ salámové amputace“

Péče o pacienta po amputaci

• komplexní přístup s nutností znalosti příčiny amputace a 
anamnézy pacienta

• zajištění socializace nemocného po amputaci
• zajištění vhodných protetických pomůcek
• zajištění RHB
• komunikace s rodinou, psychologem
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Péče o amputační pahýl se suturou bez 
komplikací

Primární péče o chirurgickou ránu, sterilní krytí,
ochrana před vniknutím infekčních patogenů do rány, ochrana 
před mechanickým poškozením

Sekundární péče – výběr vhodné protetické pomůcky, postupné
zatěžování a rehabilitace

Péče o amputační pahýl s dehiscencí

• hodnocení spodiny rány – výběr čistícího krytí
• zvládnutí infektu
• ochrana granulační a epitelizační tkáně
• ochrana před následným mechanickým poškozením

sekundárně se hojící amputační pahýl
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sekundárně se hojící amputační pahýl

• Výplach rány Prontosanem
• Aplikace - Melgisorb Ag
• Krytí Mepilex Border

• 12.9. příjem na KDO s FN
• Rána klidná, bez nekrotických 

změn, stav nevyžaduje akutní
řešení

• Výplach rány FR
• Krytí rány Mepilex Border

• Po zvládnutí FN (1.10.) 
provedena resutura
dehiscence rány na pahýlu

• 23.10. extrakce stehů
• Operační rána zcela klidná
• Použit Mepiform – samolepící

silikonové tenké a diskrétní
krytí,je vyvinuto k péči o nové i 
staré jizvy.
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Péče o otevřené amputace

ochrana živé tkáně před poškozením a vznikem nekróz
ochrana před vniknutím infekčních patogenů do rány
udržování optimálního prostředí v ráně ( vlhkost, teplota)
stálá ochrana granulací a epitelizace

Rizika konvenčních materiálů u otevřené
amputace

• traumatizace rány –přisychání
• časté ochlazování rány
• změna Ph – vyšší vnímavost pro vznik infektu
• absence bariéry pro infekční patogeny
• nechrání před poškozením okolní kůže
• nechrání před macerací okolí rány
• neudržuje optimální vlhkost 
• nepodporuje čištění rány – autolytický debridment
• neumožňuje sledování rány mezi převazy
• způsobuje bolest při převazu
• je v rozporu s doporučením odborných společností

Kazuistika Mepilex Ag – odd.CH 2, 
Fn Plzeň Bory

Pac. Jiří K., nar. 1964, na chir.odd. 7.7.-25.7.08. 
nemocný se dostavil na amb. pro modrání a bolesti 2. a 3. prstu PdK, 

asi před 14 dny léčen pro růži pr.nohy ATB:PnC tbl., asi před 
týdnem mu byla dg. dM II.typu, nyní na PAd. doma Tt.38,5st., silné

bolesti pr.nohy.
dg: Gangréna diabetica dig. II.et III. ped.l.dx. – provedena 7.7. 

amputace digiti II. Et III.pedis l.dx. – apl.Mepilex Ag.
Foto: 14.7., 21.7.08
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Pokračujeme: Mepilex Ag, foto: 31.7. – 2x, 7.8. –
2x

Foto: 14.8.08

Sledování a popis amputační rány

• Etiologie
• Anatomická lokalizace
• Velikost
• Tvar
• spodina
• okraje
• okolí
• zápach
• bolest
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důvody vedení ošetřovatelské
dokumentace

• legislativa
• návaznost ošetřovatelské péče dle ošetřovatelského plánu
• monitoring změn stavu rány

Závěrem

Při ošetřování nemocných po amputaci se snažme o 
porozumění a  empatii, důvěra a snaha o 
spolupráci je více než polovina úspěchu.
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