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ÚVOD 
 

Milé studentky, milí studenti, 

dlouhodobá péče je v současné době často diskutovaným tématem a to jak v oblasti 

zdravotní, tak sociální péče. Předkládaný text se zabývá vybranými cílovými skupinami 

dlouhodobé péče. 

Text je členěn do 8 kapitol a měl by vám poskytnout základní informace týkající se cílových 

skupin dlouhodobé péče a měl by vás motivovat k dalšímu poznávání v této oblasti. 

Vzhledem k tomu, že tato problematika je rozsáhlá, není nabízený text vyčerpávající. 

Nicméně v textu je uvedeno mnoho odkazů, které Vám mohou poskytnout další rozšiřující 

informace. 

U každé kapitoly je uvedený čas, který je potřebný k prostudování daného textu, ale 

upozorňuji vás, že se jedná o čas pouze orientační, protože potřebná doba ke studiu je velmi 

individuální. Každá kapitola také obsahuje různé úkoly, díky kterým můžete získat další 

vědomosti. Na konci každé kapitoly je uvedená použitá literatura a webové odkazy, kterou si 

můžete k dané problematice dále nastudovat. 

Studijní text je určen především studentům navazujícího magisterského oboru Koordinace 

rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče na Katedře sociálních věd Fakulty 

sociálních studií Ostravské univerzity. 

Po prostudování byste měli být schopni: 

▫ Popsat epidemiologii, rizikové faktory, etiopatogenezi, klinické projevy, diagnostiku 

a léčbu vybraných dlouhodobých onemocnění 

▫ Orientovat se v managementu péče o pacienty s vybraným dlouhodobým 

onemocněním 

▫ Identifikovat specifické potřeby cílových skupin dlouhodobé péče  

▫ Navrhnout služby pro cílové skupiny dlouhodobé péče  

 

Přeji vám hodně motivace a vytrvalosti při studiu a také doufám, že získané vědomosti dále 

uplatníte ve své praxi. 

 

Hana Lukšová 

 

 

 



 

 

6 

|    Cílové skupiny d louhodobé péče 2017  

 

  



 

 

7 

|    Cílové skupiny d louhodobé péče 2017  

 

1 POTŘEBY DLOUHODOBĚ 

NEMOCNÝCH OSOB 
 

V této kapitole se dozvíte o: 

▫ Definici potřeb 

▫ O klasifikacích potřeb dle Murraye, Madsena, Froma a Maslowa 

▫ O termínu absolutní lidská potřeba a sebetranscendence 

▫ O faktorech, které ovlivňují uspokojování potřeb 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

▫ Definovat termín potřeba  

▫ Charakterizovat jakým způsobem klasifikoval potřeby Murray, Madsen, From a 

Maslow 

▫ Popsat Maslowovu pyramidu potřeb 

▫ Definovat termín absolutní lidská potřeba 

▫ Vyjmenovat faktory, které ovlivňují uspokojování potřeb 

▫ Specifikovat potřeby osob v dětském, středním a seniorském věku 

 

Klíčová slova této kapitoly: potřeba, motivace, klasifikace, Maslowova pyramida potřeb, 

uspokojování 

 

Čas potřebný k prostudování učiva této kapitoly: 40 minut 

 

Průvodce: 

Na začátku kapitoly se seznámíme s termínem potřeba, následně se zaměříme na členění 

a klasifikaci potřeb dle jednotlivých autorů. Největší pozornost zaměříme na klasifikaci 

potřeb dle Maslowa (Maslowovu pyramidu potřeb). Zmíníme se termínu 

sebetranscendence a absolutní lidská potřeba. V závěru této kapitoly se zaměříme na 

faktory, které ovlivňují uspokojování potřeb. 
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1.1 POTŘEBY – DEFINICE, KLASIFIKACE 
Potřeba je projevem nějakého nedostatku, chybění něčeho, jehož odstranění je žádoucí. 

Prožívání nedostatku ovlivňuje veškerou psychickou činnost člověka, pozornost, myšlení, 

emoce a tím zcela zásadně vytváří vzorec chování jednotlivce. Každý člověk uspokojuje 

potřeby svým způsobem a také v průběhu života se potřeby mění a to jak z hlediska kvality 

tak kvantity. 

Potřeba (jako projev nedostatku) startuje proces motivace. Motivací může být označen 

proces, který určuje směr, sílu a trvání určitého chování a jednání. 

 

1.1.1 Členění a klasifikace potřeb 
Členěním a klasifikací potřeb se zabývala řada autorů a psychologů. Americký psycholog 

Henry A. Murray sestavil teorii motivace a třídí potřeby na viscerogenní (primární) 

a psychogenní (sekundární), na kladné a záporné. Viscerogenní potřeby jsou vytvářeny 

a uspokojovány periodicky fyziologickými potřebami (potřeba stravy, kyslíku atd.). 

Psychogenní potřeby tvoří podstatu osobnosti a  patří mezi ně např. potřeba pořádku, 

zábavy, autonomie. Psychogenní potřeby mohou být dále členěny na zjevné, které se 

projevují v chování a skryté, mezi které patří fantazie a touhy. Potřeby jsou dle Murraye 

aktivovány na základě tlaků – vnějších sil, přičemž tlaky mohou být pozitivní (např. touha 

získat jídlo), nebo negativní (touha něčemu se vyhnout – např. bolesti). 

Index potřeb dle Murraye nebyl kompletní a chyběly v něm především sociální potřeby, a 

proto E. R. Hildegard sestavil nový index psychogenních potřeb. 

 

Úkol 

1. V odborné literatuře vyhledejte kompletní seznam psychogenních potřeb dle Murraye 

a dle Hildegarda a vzájemně je porovnejte. 

 

Dalším autorem, který se zabýval motivy a potřebami člověka byl dánský psycholog 

Madsen, který členil potřeby na primární, sekundární a emocionální. Primární potřeby jsou 

potřeby vrozené a patří zde hlad, žízeň, sexus, péče (mateřský pud), udržování, tělesné 

teploty, vyhýbání se tělesné bolesti, exkrece, příjem kyslíku, odpočinek a spánek, aktivita, 

bezpečí. Mezi sekundární – naučené potřeby patří sociální kontakt, výkon, prestiž, 

vlastnictví. Emocionální potřeby jsou částečně vrozené a částečné naučené a řadí se zde 

agrese (hněv) a bezpečí (strach). 
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Sociální psycholog a psychoanalytik E. P. From považoval za nejvýznamnější síly motivující 

lidské chování, ty, které souvisí bezprostředně s existencí člověka. From uvádí, kromě 

základních fyziologických potřeb, existují také potřeby specificky lidské, mezi které patří: 

potřeba sociálního začlenění, potřeba transcendence, potřeba zakořenění, potřeba 

individuální identity, potřeba racionality. 

Pravděpodobně nejznámějším autorem klasifikace potřeb byl americký psycholog Abraham 

H. Maslow (1908-1970). Podle Maslowa má každý jedinec individuální systém motivů, který 

je hierarchicky uspořádán, protože některé z motivů jsou silnější. Maslow rozlišuje dvě hlavní 

skupiny potřeb -  odstranění nějakého nedostatku (tzv. D-potřeby – Deficiency Needs) 

a dosažení hodnoty bytí (tzv. B-potřeby – Being Values). 

Lidé jsou podle Maslowa motivováni hierarchickým systémem základních potřeb, tzn., že 

pokud má člověk uspokojeny základní lidské potřeby, snaží se o naplnění neuspokojených 

potřeb vyšších. Hierarchie potřeb obsahuje potřeby fyziologické, potřeb bezpečí, afiliace 

a seberealizace. Potřeby jsou organizovány v hierarchickém systému podle své naléhavosti.   

Maslow uvádí, že lidé, kteří dosáhli seberealizace a sebenaplnění, zažívají stav 

sebetranscendence – který umístil na samý vrch pyramidy. Také Maslow na sklonku své 

kariéry připustil, že sebetranscendence nemusí být nutně podmíněna naplněním nižších 

potřeb. 

 

Úkol: 

1. Co znamená termín sebetranscendence? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Maslowova pyramida potřeb 
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Křivohlavý v publikaci Křehký pacient  a primární péče (2011) zmiňuje termín absolutní 

lidská potřeba, přičemž odkazuje na M. R. Learyho, který uvádí: Jde o univerzální potřebu 

být „někým“ – být považován za člověka, který má svou důstojnost, hodnotu, kterému se 

proto dostává potřebné pozornosti, ohledu a úcty od druhých lidí. 

 

1.1.2 Faktory ovlivňující uspokojování potřeb 
Existuje mnoho faktorů, které znemožňují, znesnadňují, narušují a mění způsob 

uspokojování potřeb.  

Onemocnění – brání lidem v uspokojování jejich potřeb a modifikuje jejich uspokojování. 

Potřeby můžeme rozdělit na potřeby, které se nemocí nemění, na potřeby které se nemocí 

modifikují a potřeby, které nemocí vznikly. V rámci potřeb a jejich uspokojování bude také 

záviset na okolnostech, za kterých nemoc  vznikla, na charakteru onemocnění (akutní, 

chronické), s přítomností bolesti, při hospitalizaci atd. 

Individualita člověka – osobnost člověka a osobnostní zvláštnosti modifikují potřeby i jejich 

uspokojování (osobnostní charakteristiky a temperament). 

Vývojové stadium člověka – potřeby se budou modifikovat od narození dítěte až po stáří 

a umírání. 

Kultura – kultura určuje vzorce uspokojování potřeb, ale i jejich potlačování (způsob 

potlačování, potřeb výkonu atd.). 

Rodina – potřeby dítěte zabezpečuje především rodina, nicméně rodinné zázemí a podpora 

blízkých ovlivňuje způsob uspokojování potřeb i v dospělosti a ve stáří. 

 

Úkol k zamyšlení: 

1. Zamyslete se, jaké potřeby bude mít: 

a) klient v dětském věku, 

b) klient ve středním věku, 

c) klient v seniorském věku. 

 

Shrnutí kapitoly: 

Potřeba je projevem nějakého nedostatku, chybění něčeho, jehož odstranění je žádoucí. 

Členěním a klasifikací potřeb se zabývala řada autorů a psychologů (např. Murray, 

Madsen, From). Nejznámějším autorem klasifikace potřeb byl Abraham H. Maslow, který 

sestavil Maslowovu pyramidu potřeb. Mezi faktory, které ovlivňují uspokojování potřeb, 
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patří: onemocnění, individualita člověka, vývojové stadium člověka, kultura a rodina. 

 

Kontrolní otázky: 

1. Co je to potřeba? 

2. Popište klasifikaci potřeb dle Muraye. 

3. Definujte Maslowovu pyramidu potřeb. 

4. Vyjmenujte faktory, které ovlivňují uspokojování potřeb. 

 

Seznam citované literatury ke kapitole č. 1 

KALVACH, Zdeněk et al. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient: hodnotící nástroje. 

Praha: Grada, 2008.. ISBN 978-80-247-2490-4. 

PLEVOVÁ, Ilona (ed.). Ošetřovatelství II. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN978-80-247-3558-

0. 

SIKOROVÁ, Lucie. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. 208 S. 

ISBN 978-80-247-3593-1. 

ŠAMÁNKOVÁ, Marie, et al. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci: aplikované v 

ošetřovatelském procesu. 1. vyd. 136 s. Praha: Grada. 2011.  

TRACHTOVÁ, Eva et al. Potřeby nemocného v ošetrovatelském procesu. Národní centrum 

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. ISBN 80-7013-324-4. 
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2 POTŘEBY RIZIKOVÝCH A 

KŘEHKÝCH SENIORŮ 
 

V této kapitole se dozvíte o: 

▫ Demografické situaci v ČR i ve světě 

▫ Charakteristice seniorů a geriatrického pacienta 

▫ Frailty a jejím možném hodnocení 

▫ O péči o seniory (o principech, o dostupnosti zdravotních a sociálních službách) 

▫ Možnosti posuzování potřeb u seniorů pomocí standardizovaných škál 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

▫ Pospat demografickou situaci v ČR a ve světě 

▫ Charakterizovat seniory a geriatrické pacienty 

▫ Definovat frailty a její možné hodnocení 

▫ Popsat péči o seniory 

▫ Vyjmenovat standardizované nástroje k posuzování potřeb seniorů 

 

Klíčová slova této kapitoly: senior, frailty, péče, posuzování potřeb, škála 

 

Čas potřebný k prostudování učiva této kapitoly: 90 minut 

 

Průvodce: 

Na začátku kapitoly se seznámíme s demografickou situací v ČR a ve světě. Následně si 

budeme charakterizovat seniory a seniorský věk, také se zaměříme na charakteristiku 

geriatrického pacienta. Seznámíme se s termínem frailty (křehkost) a taky diagnostikou 

tohoto medicinského syndromu. Dále se zaměříme na péči o seniory a obecné principy, 

které by v rámci péči měly být dodržovány. V závěru kapitoly se budeme zabývat možností 

posuzování potřeb u seniorů pomocí standardizovaných nástrojů. 
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2.1 Demografická situace 
Demografické údaje jsou jednoznačné, dochází k stárnutí populace. Dle Českého 

statistického úřadu populace nad 50 let věku představovala k 31. 12. 2013  37,2 % z celkové 

populace. Zastoupení osob ve věku 65 a více let dosáhlo 17,4 %. Vývoj indexu stáří od roku 

2006 do roku 2013 má v ČR stoupající tendenci. To znamená, že se zvyšuje počet seniorů 

nad 65+ let oproti dětem do 14 let. Také naděje dožití se rok od roku prodlužuje. V roce 2013 

byla naděje dožití u mužů 75,23 let, u žen 81,13 let. Důležité je si uvědomit, že nejrychleji 

přibývají osoby ve věku 80 a víc let. V současné době se muži průměrně dožívají 76 let a 

ženy 82 let. 

 

2.2 Charakteristika seniorů 
Často dochází k rozporům mezi stářím kalendářním (věkem člověka) a stářím biologickým 

(jeho zdatností, mírou involuce). Kalendářní věk sice charakterizuje člověka, ale nevypovídá 

nic o jeho skutečném funkčním věku (potenciálu). Funkční věk nehodnotí jen biologický věk 

jedince, ale hodnotí jej ve všech psychosociálních souvislostech a je důležitým hodnotícím 

kritériem. Výhodou kalendářního věku, je jednoznačnost. Světová zdravotnická organizace 

rozděluje kalendářní věk na střední věk, interevium (45 – 59 let), dále na presenium, čímž je 

myšleno rané stáří (60 - 74 let), senium (kmetství), označující stařecký pokročilý věk (75 – 89 

let) a za dlouhověkost (patriarchum) se považuje věk 90 let a více. Z důvodu demografického 

vývoje a zlepšování funkčního stavu B. L. Neugartenová navrhla členění seniorů na mladé 

seniory (55-75 let) a staré seniory (75 let a více). Od toho bylo odvozeno členění, které je 

dnes obecně používáno: mladí senioři: 65-74 let, staří senioři: 75-84 let, velmi staří senioři: 

85 let a výše. Dle Haškovcové (2010) za skutečné stáří může být bez obav označován věk 

75 let.  Kalvach (2008) uvádí, že na základě zlepšování zdravotního a funkčního stavu 

seniorů může být za nejnižší věk, který opravňuje začlenění pacienta do geriatrických 

programů, považován věk 65 let. 

V souvislosti se stárnutím dochází k fyzickým změnám, které se projevují v jednotlivých 

tělesných systémech. Změny se projevují v kardiopulmonálním, gastrointestinálním, 

vylučovacím, muskuloskeletálním, imunitním systému a v nervovém systému, také dochází 

ke změnám v kognici. Psychosomatické změny, které se ve stáří vyskytují, mohou výrazně 

ovlivnit zdravotní a funkční stav seniorů. Proto je v kontextu péče o seniory důležité se 

věnovat pozornost také těmto změnám.  

 

Úkol: 
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1. Uveďte, které oblasti ohrožují seniora v jeho prožívání stáří. 

Seniorská populace je velmi heterogenní a podle hlediska zdatnosti, funkčního stavu 

a zaměření podpory rozlišujeme několik seniorů: 

 Seniory elitní 

 Seniory zdatné (fit) 

 Seniory nezávislé 

 Seniory křehké (frail) 

 Seniory závislé 

 Seniory zcela závislé 

 Seniory umírající 

 

Úkol 

1. V odborné literatuře vyhledejte charakteristiku jednotlivých seniorů (výše uvedených). 

 

2.3 Pojetí geriatrického pacienta  
Geriatričtí pacienti jsou rizikovou skupinou populace, která se vyznačuje polymorbiditu, 

atypickou symptomatologii onemocnění a stařeckou křehkostí – frailty. 

Polymorbidita je specifickým rysem, při kterém dochází ke spojení více nemocí u jednoho 

jedince bez kauzální souvislosti, nebo dochází ke kauzálnímu řetězení chorob. Ve stáří 

dochází buď k sdružování nemocí, nebo příčinnému řetězení. Téměř 90 % osob nad 75 let 

trpí jednou či více chronickými chorobami. A právě v souvislosti s multimorbiditou bývá 

odborníky popisován tzv. dominový efekt, kdy obvykle akutní onemocnění dekompenzuje 

současně nebo postupně přidružená chronická onemocnění. Topinková (2005) podává k této 

problematice praktický příklad s frakturou krčku femuru, který vede k imobilizaci, 

komplikované flebotrombóze až embolizaci do plic, dlouhodobá imobilizace také vede ke 

vzniku dekubitů, močové inkontinenci pro kterou je v nemocničním prostředí zaveden 

permanentní močový katétr a stav je následně komplikován sepsí. 

U geriatrického pacienta řada onemocnění probíhá odlišně, příznaky onemocnění jsou 

vyjádřeny minimálně, někdy dochází až k asymptomatologii. Často na onemocnění reaguje 

jiný než postižený orgán. Mezi další charakteristiku onemocnění u geriatrického pacienta 

patří náhlé zhoršení stavu, které vede ke zvýšenému riziku ztráty soběstačnosti a také 

zvýšenému riziku úmrtí. 

K zásadním charakteristikám geriatrického pacienta a celkově seniorské populace patří 

křehkost – frailty. Výskyt křehkosti (frailty) – medicínského syndromu narůstá s věkem 
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seniora. V 65 až 70 letech se jedná o 3 %, v 85 až 89 letech dosahuje výskyt křehkosti 26 %. 

Křehkost je progresivní postižení, které vede k imobilizačnímu syndromu, terminální 

geriatrické deterioraci a následně k smrti. Křehkost bývá spojena s nepříznivým zdravotním 

stavem, vyšší závislosti na péči druhé osoby, hospitalizací a institucionalizací seniora. Linda 

Friedová (2001) se svými spolupracovníky uvádí, že geriatrická křehkost znamená 

přítomnost alespoň tří z pěti základních znaků: 

 hubnutí, nechtěný úbytek tělesné hmotnosti alespoň o 4,5 kg/rok, 

 subjektivně vnímaná únava a vyčerpanost, 

 svalová slabost, nízká hodnota síly stisku ruky (hand-grip), 

 pomalá chůze, 

 nízká úroveň pohybové aktivity. 

 

Komplexnější pohled v rámci diagnostiky křehkosti umožňují relativně jednoduché testy – 

PRISMA 6 a FRAIL TEST. 

PRISMA 7 KRITÉRIA (tři a více značí frailty) 

1. Věk nad 85 let? 

2. Mužské pohlaví? 

3. Chronické zdravotní problémy, které limitují běžné aktivity? 

4. Dlouhodobě potřebuje pomoc druhé osoby? 

5. Zdravotní problémy, v důsledku kterých setrvává převážně doma? 

6. Spoléhá se v případě pomoci má někoho blízkého v okolí? 

7. Užívá pravidelně hůl, berle nebo chodítko? 

 

FRAIL TEST (tři a více svědčí pro frailty, 1-2 vyšší riziko) 

 Cítíte se často unavený/á 

 Máte potíže s vystoupením do několika (5-10) schodů? 

 Máte potíže s chůzí kolem jednoho bloku domů? 

 Máte více než 5 nemocí? 

 Ztratil/a jste více než 5 % váhy za posledního půl roku? 

 

Mezi základní faktory, které přispívají k rozvoji seniorské křehkosti, patří: genetická 

dispozice, funkční i morfologické involuční změny, chorobné procesy (zánět, 

inzulinorezistence), multimorbidita, nežádoucí účinky léků, pohybová inaktivita, malnutrice, 

kognitivní deficit, deprese, psychosomatická dekompenzace a maladaptace, vnější prostředí. 
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Tento výčet faktorů je důležitý i pro následnou léčbu. Jelikož kauzální léčba v případě 

geriatrické křehkosti neexistuje, je nutné ovlivňovat přítomné změny a kompenzovat deficity. 

2.4 Péče o seniory 
Demografický vývoj populace přinese zvýšení poptávky po dlouhodobé péči a to zejména 

u osob 80 a více let. Haškovcová (2010) uvádí, že péče na lůžku nemůže být převažující 

strategií péče u seniorů a proto by měl být podporován rozvoj nejrůznějších ambulantních 

a komunitních způsobů péče a je nutné klást větší důraz na deinstitucionalizaci, 

demedicinalizaci, deprofesionalizaci a desortizaci. Haškovcová (2010) také zdůrazňuje, 

že v péči o seniory nelze oddělovat péči sociální a zdravotní a že je nutné, tyto systémy 

důmyslně provázat s respektem k potřebám seniorů. 

 

Při péči je nutné dodržovat ustanovení obecně planých priorit v geriatrických programech 

a všeobecně v přístupu k seniorům. Bez ohledu na zdravotní stav a funkční zdatnost seniorů 

se celosvětově zdůrazňují následující principy (Kalvach, Onderková 2006): 

 Zabezpečenost – zajištění přístřeší, ošacení, potravy, čisté vody, základní 

zdravotnické péče. Princip zabezpečenosti je problémem v rozvojových zemích, 

naopak v zemích hospodářsky vyspělých bývá samozřejmostí. 

 Autonomie – zachování rozhodovacích kompetencí, kontrola nad děním, soukromí. 

V rámci tohoto bodu je upřednostňována domácí péče v přirozeném prostředí 

pacienta před péčí institucionální. 

 Důstojnost – respektování osobnosti, soukromí, studu. Podstatné je vyloučení 

chování, které je seniorem vnímáno jako ponižující.  

 Smysluplnost – pomoc při hledání životní náplně, zcivilnění dlouhodobé péče. 

 Participace – zapojení do života komunity, sdílení problémů, možnost rozhodování 

v rámci domácí i dlouhodobé péče (Kalvach, Onderková 2006). 

 

Níže uvedené informace o zdravotních a sociálních službách vychází z údajů Českého 

statistického úřadu a vychází z šetření z roku 2013. 

Zdravotní služby 

Většina pacientů pobývá v léčebnách pro dlouhodobě nemocné méně než rok. V roce 2013 

bylo v LDN hospitalizováno 26 933 žen a 16 875 mužů. S věkem pobyt v LDN stoupá. 

V roce 2013 bylo na geriatrických odděleních v lůžkových zařízeních hospitalizováno 5 589 

žen a 3 355 mužů ve věku 50 a více let. Klientů domácí zdravotní péče je v České republice 

celkem 146 336 lidí, z nich celkem 53 761 žen a 92 575 mužů. Klientů domácí zdravotní 

péče, kteří dosáhli věku 65 let a vyššího, je v České republice 117 296, což představuje 80 
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%. Počet agentur, které tuto domácí zdravotní péči poskytují, bylo celkem 428, z toho 

obecních 23, jiných právnických osob 136, fyzických osob 192 a církví 75.  

Sociální služby  

K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují 

sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Z celkového počtu 3 240 

zařízení je 491 domovů pro seniory, což je 15,2 %. Domovy pro seniory poskytují služby 

38 091 klientům, což je 46,9 % všech klientů ze všech zařízení. V červnu roku 2013 se 

vyplatilo 316 819 příspěvků na péči 117 012 mužům (37 %) a 199 807 ženám (63 %). Z 

hlediska věku nejvíce příspěvků na péči pobírají lidé do 59 let (27 %) a v nejstarší věkové 

kategorii, 85 a více let (26 %). S přibývajícím věkem počet vyplácených příspěvků na péči 

roste. 

Sociální služby neuspokojují v plné míře všechny žadatele. Velká část lidí, kteří o ně žádají, 

zůstává nevyslyšena. Nejvyšší počet odmítnutých žadatelů je o umístění do domova pro 

seniory. V roce 2013 to bylo 60 809 odmítnutí. 

 

2.5 Posuzování potřeb pomocí standardizovaných nástrojů 

a škál 
Posuzování vybraných potřeb seniorů může být realizováno pomocí hodnotících testů a škál. 

Standardizované nástroje nám mohou objektivizovat zjištěné údaje. 

Nástroj musí být validní, reliabilní, kulturně senzitivní, standardizovaný, posuzuje vybrané 

jevy jako signifikantní a je multidisciplinární a použitelný v praxi. Standardizovaný nástroj je 

takový, který má explicitně zadefinované pojmy, je systematicky testovaný a pravidelně 

revidovaný klinickými experty a zaručuje konzistenci interpretace  

The New Zealand Guidelines Group - NZGG (2013) v guidelinu zaměřeném na proces 

posouzení u seniorů, charakterizuje kritéria, která by měl nástroj splňovat takto:  

 být schopen detekovat rizikové faktory a narušené zdraví nebo funkci, 

 mít dobrou validitu, 

 mít dobrou senzitivitu, 

 mít dobrou reliabilitu, 

 být standardizovaný, 

 umět se přizpůsobit požadavkům různých kulturních skupin obyvatelstva, 

 mít možnost komentáře, otevřené otázky, 

 možnost vkládání do databází, což umožňuje sledování a hodnocení, 

 je jednoduše spravován, 
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 je nebo může být kompatibilní se specificky navrženým posouzením pečovatele. 

 

 

Zde je uveden výčet nástrojů, které je možné využít v rámci posuzování vybraných potřeb 

seniorů. 

Hodnocení soběstačnosti: 

 Test základních všedních činností dle Barthelové 

 Katzův index nezávislosti 

 Lawtonova škála hodnocení IADL 

 Funkční míra nezávislosti - FIM 

Hodnocení výživy:  

 Nottinghamský screeningový systém pro hodnocení rizika malnutrice 

 Mini Nutritional Assessment 

Hodnocení kognitivních funkcí: 

 Montrealský kognitivní test 

 Mini-mental State Examination 

 Test kreslení hodin 

Hodnocení rizika pádu: 

 Screening rizika pádu (Screening Fall(s) Questions - SFQ) 

Hodnocení deprese: 

 Škála deprese dle Yessavage 

 Beckova škála deprese (samohodnotící) 

 Hamiltonova škála deprese (HAM-D) 

Hodnocení úzkosti: 

 Hamiltonova škála anxiety (HAM-A) 

Hodnocení rizika dekubitů: 

 Škála Nortonové pro hodnocení rizika dekubitů 

 Škála Bradenové pro hodnocení rizika dekubitů 

 

Úkol: 

1. Vyhledejte si v odborných zdrojích popis a administraci jednotlivých testů. Doporučuji 

například publikaci Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení 

(Kucir, Vaňková, Holmorová et al.). 

 

K zamyšlení: 
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„Stáří je záležitost biologická, sociální, medicínská, ale především existenciální a jako 

k takovému je třeba k němu přistupovat a intervenovat jeho problémy – jde o podporu smyslu 

a kontinuity osobní identity, o podporu základní lidské potřeby být vnímán jako svébytná 

jedinečná bytost hodná respektu. Tomu však musí každý nápomoci i vědomou celoživotní 

zodpovědností za sebe sama“ (Kalvach, Wija in Křehký pacient a primární péče). 

 

Úkol: 

1. Charakterizujte systém sociálního zabezpečení. 

2. Vyhledejte v legislativě sociální služby pro seniory. 

3. Vyjmenujte zdravotnické služby pro seniory. 

4. Definujte příspěvek na péči a jeho výši. 

 

Shrnutí kapitoly: 

Demografické údaje jsou jednoznačné, dochází k stárnutí populace a nejrychleji přibývají 

osoby ve věku 80 a víc let. Demografický vývoj populace přinese zvýšení poptávky po 

dlouhodobé péči. Na základě zlepšování zdravotního a funkčního stavu seniorů může být 

za nejnižší věk, který opravňuje začlenění pacienta do geriatrických programů, považován 

obvykle věk 65 let. Geriatričtí pacienti jsou rizikovou skupinou populace, která se 

vyznačuje polymorbiditu, atypickou symptomatologii onemocnění a stařeckou křehkostí. 

V rámci diagnostiky křehkosti se uplatňují jednoduché testy – PRISMA 6 a FRAIL TEST. 

Při péči o seniory je nutné dodržovat ustanovení obecně planých priorit, mezi které patří 

následující principy: zabezpečenost, autonomie, důstojnost, smysluplnost, participace. 

Posuzování vybraných potřeb seniorů může být realizováno pomocí hodnotících testů a 

škál. Mohou být využity nástroje například k posouzení výživy, soběstačnosti, kognitivních 

funkcí, rizika pádu atd. 

 

Kontrolní otázky: 

1. Definujte seniorský věk. 

2. Jak byste charakterizovali geriatrického pacienta? 

3. Co je to geriatrická křehkost? 

4. Vyjmenujte principy, které by měli být v rámci péče o seniory uplatňovány. 

5. Vyjmenujte kritéria, která by měl splňovat standardizovaný nástroj k posuzování 

potřeb seniorů. 

6. Jaké znáte standardizované nástroje k posuzování potřeb seniorů? 
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3 POTŘEBY OSOB 

S NEUROLOGICKÝM 

ONEMOCNĚNÍM 
 

V této kapitole se dozvíte o: 

▫ Základní charakteristice roztroušené sklerózy a cévní mozkové příhody 

▫ Epidemiologii, rizikových faktorech, etiopatogenezi, klinických projevech, diagnostice 

a léčbě roztroušené sklerózy a cévní mozkové příhody 

▫ Managementu péče u osob s roztroušenou sklerózou a cévní mozkovou příhodou 

▫ Specifických potřebách pacientů s roztroušenou sklerózou a cévní mozkovou 

příhodou 

▫ Pacientských organizacích pro osoby s roztroušenou sklerózou a cévní mozkovou 

příhodou 

▫ Škále NIHSS a jejím použití 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

▫ Charakterizovat roztroušenou sklerózu a cévní mozkovou příhodu 

▫ Popsat epidemiologii, rizikové faktory, etiopatogenezi, klinické projevy, diagnostiku 

a léčbu u pacientů s roztroušenou sklerózou a cévní mozkovou příhodou 

▫ Orientovat se v managementu péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a cévní 

mozkovou příhodou  

▫ Identifikovat specifické potřeby osob s neurologickým onemocněním 

▫ Navrhnout služby dlouhodobé péče pro osoby s neurologickým onemocněním 

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda, potřeby, péče, fyzioterapie, pacientské 

organizace 

 

Čas potřebný k prostudování učiva této kapitoly: 90 minut 
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Průvodce: 

V této kapitole se budeme zabývat roztroušenou sklerózou a ve druhé část cévní 

mozkovou příhodou. Zaměříme se na epidemiologii, rizikové faktory, etiopatogenezi a 

patofyziologii a klinické projevy. Dále se budeme věnovat diagnostice, léčbě a 

managementu péče u pacientů s roztroušenou sklerózou a u pacientů po cévní mozkové 

příhodě. Zaměříme se také na jednotlivé pacientské organizace, které podporují osoby 

s roztroušenou sklerózou a cévní mozkovou příhodou. Ve druhé části se budeme také 

zabývat fyzioterapií u osob po cévní mozkové příhodě. Čtenáři se seznámí s vyhláškou o 

posuzování invalidity a také vyhláškou týkající se poskytování lázeňské léčby u pacientů 

s vybraným neurologickým onemocněním. 

 

 

3.1 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA 
Roztroušená skleróza je chronické demyelinizační onemocnění centrálního nervového 

systému (CNS) s autoimunitní etiologií.  

 

3.1.1 Epidemiologie 
Roztroušená skleróza je jednou z nejčastějších neurologických příčin invalidity mladých osob 

v produktivním věku. Prevalence se v ČR pohybuje okolo 1/1000 obyvatel.  Výskyt se liší 

v závislosti na etnickém původu a geografické oblasti, přičemž nejčastěji se vyskytuje 

u indoevropské rasy (hl. skandinávského původu). Onemocnění nejčastěji vzniká mezi 20. –

 40. rokem věku. U žen se vyskytuje častěji než u mužů a to v poměru 2:1. 

 

3.1.2 Rizikové faktory 
Příčiny onemocnění nejsou zcela známy. Rizikové faktory můžeme rozdělit na genetické 

a environmentální faktory. Mezi genetické faktory patří: pohlaví, rasové skupiny (viz výše), 

familiární výskyt. Mezi enviromentální faktory řadíme: infekce a virus Epsteina–Barrové, 

výživu, vitamin D, kouření, pohlavní hormony. 
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3.1.3 Etiopatogeneze a patofyziologie 
Onemocnění je charakterizováno mnohočetnými zánětlivými infiltráty v CNS (především 

v bílé hmotě). V těchto infiltrátech jsou aktivované T lymfocyty a makrofágy a méně B 

lymfocyty. V akutních ložiscích je přítomná lokalizovaná porucha hematoencefalické bariéry. 

Aktivace autoagresivních T lymfocytů specifických pro antigeny CNS se předpokládá na 

periferii. Imunitní systém se může s antigeny CNS setkat především v hlubokých krčních 

uzlinách. V ložisku dochází k rozpadu myelinu včetně části oligodendrocytů i ke ztrátě axonů. 

Ničení vlastních nervových vláken v lézi je nejzávažnějším dějem při roztroušené skleróze a 

není zcela známo, jakými mechanismy probíhá. Obnažené akutně demyelinizované vlákno 

ztrácí schopnost vedení elektrického impulsu. Ztráta myelinu, který se po opakovaném 

poškození již není schopen obnovovat, a ztráta axonů vedou k vývoji atrofie CNS u pacientů 

s roztroušenou sklerózou. 

 

3.1.4 Klinický obraz 
O typu klinických příznaků rozhoduje místo, kde se vytvořil zánětlivý infiltrát. Oblastmi, které 

jsou nejčastěji postiženy, jsou: oční nerv, mícha, oblast bílé hmoty kolem komor a mozkový 

kmen. Infiltráty se mohou vyskytovat také v šedé hmotě (hlavně na hranici mezi mozkovou 

kůrou a bílou hmotou hemisfér). 

Jedním z nejčastějších počátečních příznaků je neuritida optiku (zamlžené vidění až těžká 

porucha zraku, bolest při pohybu bulby, výpady zorného pole, porucha barevného vidění), 

nebo poruchy citlivosti (hypestézie, parestézie). Právě poruchy citlivosti jsou často 

bagatelizovány. Mezi závažnější příznaky patří centrální poruchy hybnosti, které jsou 

provázeny spasticitou, vyššími reflexy a přítomnosti pyramidových iritačních jevů. Z postižení 

mozkových nervů se velmi často objevuje internukleární oftalmoplegie a další poruchy 

optomotoriky včetně nystagmu. Vestibulocerebrální poruchy (nejčastěji intenční tremor, 

dyskoordinace, dysartrie, mozečková skandovaná řeč, poruchy rovnováhy, nystagmus) 

mohou pacienta nepříjemně invalidizovat. Velmi nepříjemné jsou také sfinkterové obtíže. 

U 80 % až 90 % pacientů se objeví symptomy onemocnění vyplívající z postižení míst 

močového měchýře a močové trubice (silné nucení na močení, častá nykturie, retence moči, 

zpomalení močového proudu a výskyt uroinfekce). V pozdních stádiích onemocnění se 

objevuje močová inkontinence popřípadě inkontinence stolice. Onemocnění má vliv také na 

sexuální potřeby. Až u třetiny žen dochází k poruchám lubrikace, snížení libida a vzrušivosti 

a poruchám orgasmu. U mužů dochází k erektilní dysfunkci, poruchám erekce, snížení libida 

a také ke snížení hladiny hormonu testosteronu.  
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U roztroušené sklerózy se mohou objevovat paroxysmální bolestivé fenomény a také 

epileptické záchvaty. Nejčastějším psychiatrickým symptomem je deprese. Asi 10 % 

pacientů postihuje emoční inkontinence. Jedná se o syndrom nekontrolovaných projevů 

štěstí či smutku, který se projevuje bez jakéhokoli zřejmého podnětu. Prevalence 

kognitivních poruch u pacientů je udávána v rozmezí 40-50 % se značnou variabilitou tíže 

a typů (zpomalení rychlosti zpracování informací, zhoršení výbavnosti – recall, narušení 

pozornosti a vizuálně prostorové schopnosti atd.). 85 % pacientů trpí patologickou únavou. 

 

3.1.5 Typy a průběh onemocnění  
Průběh onemocnění je nepředvídatelný. Klinický průběh onemocnění je popisován akutním 

zhoršením (atakou – náhlá přítomnost symptomů, které trvají 24 hodin až několik dní), anebo 

progresivním zhoršováním neurologických funkcí (nebo kombinací).  

Průběh onemocnění můžeme rozdělit na benigní a maligní. Benigní průběh nemoci se 

hodnotí zpětně a posuzuje se, zda onemocnění nevedlo k invalidizaci a zkrácení života. 

Maligní průběh nemoci vede k rychlé invalidizaci nebo ke smrti v krátké době. 

Formy roztroušené sklerózy dle Lublina a Reingolda:  

Relaps – remitentní: je nejběžnější formou, která, postihuje asi 85 % pacientů.  U pacientů 

dochází k atakám symptomů, které se vyvíjí několik dnů až týdnů. Poté dochází ke 

spontánnímu zlepšení. Na ataky navazuje období remise, které mohou trvat měsíce až roky. 

Primárně progresivní: se vyskytuje u 10 až 15 % pacientů a dochází k postupnému 

zhoršování symptomů nemoci bez přítomnosti období remise. 

Sekundárně progresivní: jedná se o pokračování průběhu relaps – remitentního období 

a dochází k postupné invalidizaci, nejsou zde přítomny výrazné ataky.  

Progresivně – relabující: projevuje se progresí i mezi atakami a během několika let dochází 

k těžké invalidizaci. 

 

3.1.6 Diagnostika 
Diagnostika je založena na klinickém obrazu a základní pomocné vyšetřovací metodě – MR 

(magnetické rezonanci) – kde jsou zjišťovány hyperintenzní ložiska. Dále se vyšetřuje 

mozkomíšní mok, ve kterém se nachází zmnožení imunoglobulinů. Evokované potenciály 

jsou především důležité při nejasném nálezu na MR a diagnostických pochybnostech.  

Diagnostický proces musí být vždy doplněn o vyloučení jiné příčiny obtíží (diferenciální 

diagnostika). 

 



 

 

25 

|    Cílové skupiny d louhodobé péče 2017  

 

3.1.7 Léčba 
Kauzální léčba neexistuje, pacient s roztroušenou sklerózou nemůže být vyléčen. Léčbu 

můžeme rozdělit na - léčbu akutní ataky, léčbu dlouhodobou imunomodulační, eskalaci léčby 

při neefektivitě standardní imunodulace a léčbu symptomatickou.  

U akutních atak se aplikují vysoké dávky kortikoidů – metylprednison. Dlouhodobá léčba 

vede ke snížení počtu atak a zpomalení progrese onemocnění. V současné době se používá 

aplikace látek modulující imunitní reakci. Nesmí být opomenuta také symptomatologická 

léčba. U nemocných je také vhodná fyzioterapie, ale nemá být prováděná při atakách, 

rovněž nesmí nemocného neúměrně zatěžovat. Fyzioterapie je nedílnou součástí 

symptomatické léčby, ovlivňující nejen fyzickou, ale i psychickou kondici pacienta. Jako 

vhodné se jeví ovlivňování kognitivních poruch. 

 

3.1.8 Organizace péče 
V České republice je 15 specializovaných center pro péči o pacienty s roztroušenou 

sklerózou, které se nacházejí v rámci fakultních a regionálních nemocnic (celkem v 11 

městech).  

Tato specializovaná centra jsou zaměřena na diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy. 

Cílem všech center je obecně poskytnutí komplexní péče včetně individuální rehabilitace. 

Odborní pracovníci center zajišťují vzdělávání dalších zdravotnických pracovníků a podílí se 

na výzkumu.  

Péče o pacienty s roztroušenou sklerózou by měla  být založena na multidisciplinární 

strategii, která bude zaměřena na zachování soběstačnost a kvality života pacienta.  

V roce 2013 vznikl v České republice Registr ReMuS, jehož hlavním cílem je shromažďovat 

data o incidenci, prevalenci nemoci, účinnosti léčby a jejich nežádoucích účinků a nových 

lécích, které vedou ke snížení disability. Získaná data slouží v rámci celostátní úrovně, ale 

také pro mezinárodní a evropské projekty. 

 

Pro zájemce:  

V případě, že Vás problematika péče o pacienty s roztroušenou sklerózou zajímá, přečtěte si 

článek zabývající se rehabilitací u pacientů s roztroušenou sklerózou od autorek Martiny 

Hoskovcové, Kamily Honsové, Lucie Keclíkové, který najdete na tomto odkaze: 

https://www.solen.cz/pdfs/neu/2008/04/08.pdf. 

 

https://www.solen.cz/pdfs/neu/2008/04/08.pdf
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3.1.9 Pacientské organizace  
V České republice existuje pro pacienty více organizací, které podporují nemocné 

s roztroušenou sklerózou i jejich blízké. Jedná se například o: 

 UNIE ROSKA – Česká MS společnost (www.roska.eu).  

 Sdružení mladých sklerotiků (www.mladisklerotici.cz).  

 K mezinárodní organizaci patří: Multiple Sclerosis International Federation 

(https://www.msif.org/) 

 

Úkol: 

1. Na výše uvedených odkazech pacientských organizací prostudujte, jaké jsou jejich 

cíle a poslání a čím se v rámci péče o nemocné zabývají. 

2. Vyhledejte na internetu další podpůrné skupiny nebo neziskové organizace, které 

podporují nemocné s roztroušenou sklerózou. 

 

3.2 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA 
Mozková mrtvice neboli iktus je akutní cévní postižení mozku, vzniklé na podkladě náhlého 

závažného postižení mozkových krevních cév. O mozkový iktus se jedná v případě, 

přetrvává-li některý z příznaků 24 hodin a více. 

 

Podle časového průběhu a stupně závažnosti se CMP rozděluje na: 

 Tranzitorní ischemická ataka - TIA - Jedná se o přechodný záchvat nedokrvení 

mozku neboli krátké průtokové selhán. Deficit prokrvení trvá méně než 24 hodin. 

Úprava neurologických funkcí nastává ad integrum.  

 Prolongovaný reverzibilní ischemický neurologický deficit - PRIND. Trvá déle než 

24 hodin a je plně reverzibilní. 

 Progresivní náhlá ataka - přibývá symptomatologie. Dochází k inkompletnímu nebo 

žádnému ústupu změn. 

 Kompletní inzult - masivní neurologická symptomatologie, Dochází k neúplné nebo 

žádná remisi.  

 

3.2.1 Epidemiologie 
Cévní mozková příhoda se stala celosvětovým zdravotním problémem.  Počet lidí 

postižených cévní mozkovou příhodou narůstá a bude tomu tak i nadále. Každý rok postihne 

http://www.roska.eu/
http://www.mladisklerotici.cz/
https://www.msif.org/
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cévní mozková příhoda 13 milionů nových obětí, z nichž zhruba 4,4 milionu zemřou do 12 

měsíců. Prodělání cévní mozkové příhody s sebou přináší mnoho závažných následků, jak 

medicínských tak sociálních i ekonomických.  

 

Je důležité tuto situaci řešit, proto byly stanoveny 2 strategie: 

1. Zabránit prvním iktům v celé populaci a opakovaným iktům mezi osobami 

přežívajícími svou první mozkovou příhodu - poznáním a potlačením rizikových 

faktorů, příhodu vyvolávající. 

2. Poskytnout pacientům při porušení průtoku krve co nejrychlejší ošetření, aby se 

optimalizovaly šance na přežití bez trvalého poškození. 

 

3.2.2 Rizikové faktory 
Cévní mozkové příhody nevznikají náhodně, ale mají spojitost s rizikovými faktory, které 

mohou být pacientem ovlivnitelné, avšak jsou i rizikové faktory neovlivnitelné (stárnutí, 

genetické dispozice, rasový původ). Mnohé rizikové faktory se vzájemně ovlivňují a dochází 

tak k vzájemnému zesilování účinku. Mezi rizikové faktory patří: hypertenze, fibrilace síní 

(porucha srdečního rytmu), ateroskleróza, prodělání tranzitorní ischemické ataky, diabetes 

mellitus, neprasklé nitrolební výdutě, migréna s přítomností aury, úrazy krku, hormonální 

antikoncepce. Ke zvýšení rizika vzniku CMP dochází při nedodržování zdravého životního 

stylu (kouření, nezdravá strava, nadměrná konzumace alkoholu, nedostatečná fyzická 

aktivita, stres, užívání povzbuzujících drog nadváha). 

 

3.2.3 Formy CMP 
Podle příčiny a lokalizace jsou rozeznávány tři formy:  

 ischemické inzulty - 80% 

 hemorrhagické inzulty - 15% 

 subarachnoidální krvácení - 5% 

Ischemický iktus 

Je charakterizovaný rychlým vznikem ložiskových nebo celkových příznaků na podkladě 

mozkové ischémie, které přetrvávají déle než 24 hodin. Ischemické ikty jsou způsobené: 

a) blokádou krevní sraženinou (trombem), 

b) zúžením (ucpáním) přívodné mozkové tepny ne tepen. 

c) emboly uvolněnými ze srdce či extrakraniální tepny .  
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3.2.4 Klinický obraz 
Příznaky cévní mozkové příhody se týkají několika oblastí: 

Poruchy vědomí - vědomí je schopnost jedince komplexně vnímat sama sebe, okolí 

a adekvátně reagovat na vnitřní i zevní podněty. Při poruše vědomí chybí některý z atributů 

a vzniká buď kvalitativní (zmatenost až delirium), nebo kvantitativní (somnolence, sopor, 

koma) porucha vědomí.  

Poruchy vyšších mozkových funkcí - klinické hodnocení těchto funkcí bývá obtížné. 

Řadíme mezi ně: pozornost a koncentrace, paměť, fatické, vizuálně-prostorové funkce. 

Fatické funkce jsou porušeny u 35-40 % nemocných s centrální mozkovou příhodou. Patří 

zde: 

 afázie - porucha porozumění a tvorby řeči. Nejčastěji se objevuje expresivní afázie, 

 anartrie či dysartrie - porucha artikulace při zachování porozumění a tvorbě řeči, 

 anomie - neschopnost pojmenovat specifický objekt, 

 řečová apraxie - chyby v artikulaci při absenci těžší dysartrie, 

 alexie - neschopnost čtení, 

 agrafie - neschopnost psaní, 

 akalkulie - neschopnost počítat. 

V praxi stačí vyšetřit spontánní řeč (plynulost, artikulaci, obsah), porozumění mluvenému 

slovu, pojmenování ukázaných předmětů, opakování slov, čtení krátkého textu a psaní - 

například vlastní adresy. 

Vizuospaciální (vizuálně-prostorové) poruchy 

Tyto poruchy jsou u pacientů postižených CMP velmi časté. Jde především o vnímání 

vlastního těla, nebo prostoru. Souhrnně se tyto poruchy označují jako neglect syndrom.  

Řadíme zde především: 

 anozognozii - nemocný si neuvědomuje poruchu hybnosti na polovině těla, 

 taktilní extinkci - pacient nevnímá taktilní podnět  na postižené straně při současné 

oboustranné stimulaci, přestože při jednostranné stimulaci jej vnímá, 

 zraková extinkce - pacient při oboustranném zrakovém podnětu nevnímá na 

postižené straně, přestože při jednostranném podnět vnímá, 

 allestezie - nemocný vnímá stimulaci postižené strany na zdravé, 

 astereognozie - nemocný nepozná na postižené straně předměty hmatem, 

 prostorová dezorientace. 

Apraxie - jedná se o specifickou poruchu, kdy postižený není schopen provádět běžné 

komplexní akce (požívání klíčů, příboru).  
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Poruchy hybnosti - je to jeden z nejnápadnějších projevů. Jde o poruchu hybnosti na 

polovině těla. Velmi závažnou obtíží hlavně v akutní fázi je dysfagie. 

Somatosenzorické poruchy - tyto poruchy se týkají propriorecepce a povrchového čití.  

Zrakové poruchy - poruchy zrakového vnímání jsou velmi časté. Při postižení některých 

asociačních zrakových oblastí může vzniknout zraková agnosie, kdy nemocný není schopen 

rozeznat zrakem, ale hmatem ano. V některých případech avšak vzácně může dojít 

i k prosapagnosii, kdy nemocný nepozná obličeje lidí. Velmi častým příznakem je anizokorie 

a porucha přímé a nepřímé fotoreakce a reakce na akomodaci. Důležitým syndromem 

u centrální mozkové choroby je Hornerův syndrom teda mióza, ptóza (víčko nikdy nepřekryje 

střed zornice) a anhidróza na polovině obličeje.  

Poruchy rovnováhy - nejčastěji dochází k pocitu nejistoty, který je doprovázen nauzeou 

nebo zvracením. Velmi častým příznakem je centrální vestibulární syndrom. 

Mezi obecně - varovné příznaky patří: 

 ztráta svalové síly nebo náhlý vznik nemotornosti pohybů některé části těla, zejména 

jednostranně na tváři, horní nebo dolní končetině, 

 znecitlivění nebo jiné neobvyklé pocit v některých částech těla, zejména pokud jsou 

jednostranné, 

 úplná nebo částečná ztráta vidění na jedné straně nebo na jednostranných 

polovinách obou zorných polí, 

 neschopnost dobře mluvit nebo rozumět řeči, 

 nejistota při pohybu, ztráta rovnováhy, 

 jakékoli zhoršení zdravotního stavu - závrať, točení hlavy, polykací potíže, náhlý vznik 

zmatenosti nebo poruchy paměti, 

 neobvykle silná bolest hlavy, jež vznikla náhle nebo má nezvyklý ráz, 

 poruchy vědomí. 

 

3.2.5 Diagnostika 
CMP je zdravotně naléhavá situace, která může být účinně léčená, avšak důležitá je včasná 

diagnostika a zahájení účinné léčby. Základem stanovení správné diagnózy je kvalitní 

zjištění anamnézy. Nejdůležitějším vyšetřením ke stanovení typu CMP je výpočetní 

tomografie (CT) a zobrazení magnetickou rezonancí (MR) hlavy. Mezi další vyšetřovací 

metody patří: ultrazvuk a magnetická rezonanční angiografie, mozková angiografie, 

echokardiografie a neurosonologická vyšetření a laboratorní vyšetření krve. 
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V rámci standardizovaného neurologického vyšetření a k popsání deficitu u pacientů se 

využívá škála NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale). Formulář škály NIHSS 

a pokyny pro její vyplnění je uveden na níže uvedeném odkaze: 

http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/skala_nihss.html 

3.2.6 Terapie 
V léčbě ischemické CMP se uplatňuje řada medicínských postupů. 

Intravenózní trombolýza 

Pokud dojede při ischemické CMP ke splnění indikačních kritérií, musí být aplikovaná 

trombolýza, jelikož je to zatím jediná kauzální metoda léčby ischemické CMP. Trombolýza je 

léčebná metoda vedoucí k rekanalizaci mozkové tepny za účelem obnovení dodávky kyslíku 

a výživy v době před vytvořením nekrózy. Koncept intravenózní trombolýzy vychází ze studií, 

které ukázaly, že při splnění přesného protokolu je léčba dostatečně účinná a bezpečná. 

Trombolýzu lze systémově podat do 4.5 hodin od vzniku potíží. 

Antiagregační léčba 

Použití kyseliny acetylsalicyové je jedinou obecně použitelnou terapií u jakéhokoli subtypu 

ischemické CMP. Kyselina acetylsalicylová je indikována jako akutní léčba u kteréhokoli typu 

ischemického typu. 

Pro zájemce: 

Více o trombolýze a její aplikaci se můžete dozvědět v Doporučeném postupu pro 

intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu, který naleznete na níže 

uvedeném odkaze: 

http://www.cmp.cz/public/e/4f/22/4655_20606_Doporuceny_postup_pro_IVT___definitivni_v

erze_unor_2014.pdf. 

 

Hemoragický iktus 

Hemoragické CMP se rozdělují na dvě velké, částečně společně se vyskytující skupiny: 

krvácení intracerebrální a krvácení subarachnoidální. 

Hemoragický iktus bývá způsoben krvácením do mozkové tkáně. Tyto druhy iktů mají 

největší úmrtnost, ale tvoří relativně malý podíl na všech mrtvicích. Krvácení z tepny uvnitř 

lebky je obvykle způsobeno prasknutím aneuryzmatu, nebo určitým onemocněním. V 

případě, že dochází ke krvácení do mozku, krev utlačuje mozkovou tkáň a poškozuje 

nervové buňky. 

Příčin je mnoho a řadíme zde například: chronická, akutní hypertenze, tepenné výdutě, 

trauma, tepenné disekce, trauma, antikoagulační a antiagregeční léčba, drogy - kokain, 

amfetamin, taneční drogy. V rámci diagnostiky se v praxi nejčastěji pracuje s CT 

http://www.cmp.cz/jnp/cz/zdroje_a_odkazy/skala_nihss.html
http://www.cmp.cz/public/e/4f/22/4655_20606_Doporuceny_postup_pro_IVT___definitivni_verze_unor_2014.pdf
http://www.cmp.cz/public/e/4f/22/4655_20606_Doporuceny_postup_pro_IVT___definitivni_verze_unor_2014.pdf
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diagnostikou. Cílem léčby je zastavit co nejdříve probíhající krvácení. Dle možnosti odstranit 

krev z mozkové tkáně nebo komor, realizovat celková opatření k minimalizaci sekundárního 

cerebrálního poškození a včas diagnostikovat a léčit komplikace. 

3.2.7 Management péče 
Cévní mozková příhoda se nestává pouze zdravotním, ale také sociálním problémem s 

velkou ekonomickou zátěží. Morbiditu i mortalitu lze bezesporu snížit dokonalou organizací 

péče, urgentní diagnostikou, léčbou a v neposlední řadě vhodnou rehabilitační péčí. V roce 

1995 vznikl evropský výbor pro CMP s oficiálním projektem Evropské iniciativy. Na jehož 

podkladě vznikla tzv. Helsingborská deklarace, která ve 13 bodech zahrnuje hlavní cíle péče 

o nemocné.  

Helsingborgská deklarace 

1. Pro práci zdravotnických pracovníků je principiální zájem a potřeba pacienta a jeho 

rodiny. Pomoci mohou i aktivity svépomocných skupin a dobrovolných asociací. 

2. Pokroku v péči o CMP lze dosáhnout pouze tehdy, bude-li cévní mozková příhoda 

posuzována jako emergentní medicínský stav. 

3. Všichni nemocní musí být neodkladně přijati do nemocnice. 

4. Všechna současná a budoucí farmakoterapie musí mít vědecky prokázanou účinnost. 

5. Rehabilitace musí být plánována ve spolupráci s pacientem a jeho rodinou a musí 

reflektovat jeho potřeby. 

6. Nezbytná je mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vzdělávání v problematice CMP 

ke prospěchu všech profesních skupin a pacientských asociací. 

7. Všechny členské státy musí vytvořit takový systém organizace péče o CMP, aby 

počet zemřelých v prvním měsíci byl redukován pod 20 %. 

8. Incidence opakování fatálních i nefatálních CMP v průběhu prvních dvou let po 

příhodě má být redukována pod 20 % a úmrtnost na vaskulární nemoci by měla 

klesnout pod 40 %. 

9. Všem nemocným po CMP musí být zajištěna adekvátní sekundární prevence. 

10. Všichni nemocní s akutním iktem musí být léčeni na specializované 

cerebrovaskulární jednotce intenzivní péče (stroke unit) nebo ošetřováni 

cerebrovaskulárním týmem (stroke team). 

11. Všem takto nemocným musí být umožněna rehabilitace, jakmile to jejich zdravotní 

stav dovolí, a tak dlouho, jak to bude potřebné. 

12. Rehabilitaci musí zajistit interdisciplinární rehabilitační týmy speciálně školené v péči 

o CMP. 

13. Všechny členské státy musí zavést systém pro zhodnocení kvality péče o CMP. 
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3.2.8 Organizace léčebné péče 
Každá cévní mozková příhoda musí být posuzována jako urgentní stav vyžadující 

neodkladnou péči. Cílem organizace přednemocniční péče musí být systém takových 

rozhodnutí, aby byla pacientům poskytnuta první kvalifikovaná akutní lůžková péče do 1 hod. 

od okamžiku, kdy byla přijata první informaci o vzniku onemocnění. 

V rámci přednemocniční péče je důležité získat co nejvíce informací a identifikovat kandidáta 

trombolýzy. Tento proces musí začínat již na úrovni operačního střediska ZZS (vyhodnocení 

časových faktorů, symptomy onemocnění, zjišťování základních kontraindikací). Rozhodující 

je anamnéza, při které musí být zjištěn čas vzniku potíží (svědek). Poté se pacient 

transportuje do zdravotnického zařízení po předchozím telefonickém kontaktu s cévním 

neurologem – z komplexního cerebrovaskulárního centra. V ČR existuje třístupňový systém 

péče o akutní CMP (1. úroveň - Komplexní cerebrovaskulární centra, 2. úroveň - Iktová 

centra, 3. úroveň - Ostatní pracoviště v péči o CMP). 

 Pacient se symptomy CMP do 8 hodin -  KCC (Komplexní cerebrovaskulární 

centra) 

 Pacient se symptomy 8-24 hodin - IC/KCC (Iktová centra/komplexní 

cerebrovaskulární centrum) 

 Pacient se symptomy déle jak 24 hodin - nejbližší neurologie  

Na akutním oddělení pacient zůstává přibližně 4 dny a poté se překládá standardní 

neurologické oddělení, kde jeho pobyt trvá zhruba 3 týdny. V rámci péče o pacienty se 

uplatňuje multidisciplinární tým s ohledem na jeho bio-psycho-sociální a spirituální potřeby. 

Z akutních oddělení jsou pacienti překládáni do ústavní následné péče (rehabilitační 

oddělení LDN). Nezanedbatelné je také zainteresování rodiny a blízkých pacienta. I když 

jsou nemocní odkázáni na institucionální péči, je vhodnou volbou ošetřování nemocných v 

jejich domácnostech se zaangažováním například domácí péče se zajištěním odborné 

rehabilitace a sledováním zdravotního stavu neurologem a internistou. 

 

Úkol: 

1. Vyhledejte si Vyhlášku č. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity a prostudujte si 

hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti při výše uvedených neurologických 

onemocnění. 

2. Vyhledejte si Vyhlášku č. 2/2015 Sb. o stanovení odborných kritérií a dalších 

náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a zaměřte se na 
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poskytování lázeňské léčby u pacientů s uvedených neurologických onemocnění a 

také na lokality lázeňské léčby. 

3.2.9 Fyzioterapie u pacientů po CMP 
Velmi důležitou roli v léčebném režimu hraje fyzioterapie. Správné postupy ošetřování 

a aktivizace pacienta v rané fázi tohoto onemocnění jsou nejlepšími preventivními prostředky 

rozvoje nežádoucích změn a neúspěchů léčby.  

Celkově by rehabilitační péče měla být zaměřena na podporu návratu mozkových funkcí, 

nácviku denních aktivit, dozažení maximální míry soběstačnosti, reedukaci řeči, ovlivňování 

poruch polykání (dysfagie).  

Všichni členové multidisciplninárního týmu a také blízcí pacienta by měli v rámci přístupu 

k pacientovi dodržovat určitá pravidla a to také z důvodu neglect syndromu neboli také 

syndrom opomíjení. Neglect syndrom je porucha, kdy si nemocný neuvědomuje podněty 

z poloviny prostoru kontralaterálně k lézi cerebrální. V rámci přístupu k pacientovi je velmi 

účinná koncepce paní Berty Bobathové, mezi její hlavní zásady patří: 

 personál včetně návštěv, přistupují k lůžku ze strany postižení, 

 lůžko je bez hrazdičky (zabránění chybných pohybových návyků), 

 noční stolek stojí na straně postižení, 

 změna polohy každé 2 až 3 hodiny, správné uložení končetiny (antispastický vzorec), 

 vyžadovat spoluúčast, aktivitu pacienta při denních činnostech (změna poloh, 

posazení, hygienické úkony, oblékání), 

 úzká spolupráce s rodinou (denní kontakt, informace, instruktáže), 

 úzká mezioborová spolupráce (fyzioterapeutem, logopedem, psychologem). 

 

Pro zájemce: 

Zajímavé informace o rehabilitaci osob po cévní mozkové příhodě můžete nalézt v článku 

MUDr. Votavy na odkaze: https://www.solen.cz/pdfs/neu/2001/04/06.pdf. 

  

3.2.10 Prevence 
Hlavním principem primární prevence je změna životního stylu. Primární prevence by 

měla být základem zdravotní politiky státu. Podstatné je vzdělání obyvatelstva formou 

zdravotní výchovy už ve školách, dále hromadnými sdělovacími prostředky, letáky 

a informační materiály a to také v místech kontaktů nemocných s lékařem.  Nedílnou 

součástí primární prevence je včasné zjištění a správná léčba všech tzv. rizikových 

onemocnění (hypertenze, srdeční onemocnění a poruchy srdečního rytmu, diabetes mellitus 

https://www.solen.cz/pdfs/neu/2001/04/06.pdf


 

 

34 

|    Cílové skupiny d louhodobé péče 2017  

 

atd). Po každé prodělané ischemické CMP nebo tranzitorní ischemické atace (TIA) je 

nezbytná sekundární prevence. Sekundární prevence zahrnuje léčbu farmakologickou 

(preparáty kyseliny acetylsalicyové - ASA, antikoagulancia - warfarin, léky snižující krevní 

tlak). 

 

3.2.11 Pacientské organizace 
V České republice existuje pro pacienty Sdružení pro rehabilitaci po cévních mozkových 

příhodách – Sdružení CMP, které se zaměřuje na zlepšování péče o občany postižené 

CMP, občany ohrožení vznikem této choroby a občany s jiným podobným postižením s 

obdobnými příznaky CMP (www.sdruzenicmp.cz). Také společnost ICTUS o.p.s. pomáhá 

osobám postiženým CMP při návratu do plnohodnotného života (http://www.ictus.cz/). 

15.květen 1999 byl vyhlášen evropskou organizací EUROPEAN INITIATIVE (EUSI), 

zaměřenou na výzkum, prevenci, léčbu a zmírnění následků cévních mozkových příhod 

(CMP) Světovým dnem proti mozkové mrtvici (World Stroke Day).  

 

Shrnutí kapitoly: 

Roztroušená skleróza je chronické demyelinizační onemocnění centrálního nervového 

systému. Roztroušená skleróza je jednou z nejčastějších neurologických příčin invalidity 

mladých osob v produktivním věku. O typu klinických příznaků rozhoduje místo, kde se 

vytvořil zánětlivý infiltrát (neuritida optiku poruchy citlivosti poruchy hybnosti atd.). V České 

republice existuje 15 specializovaných center pro péči o pacienty s roztroušenou 

sklerózou. Mezi pacientské organizace, které podporují osoby s roztroušenou sklerózou, 

patří: UNIE ROSKA - česká MS společnost, Sdružení mladých sklerotiků.  

Cévní mozková příhoda je akutní cévní postižení mozku, vzniklé na podkladě náhlého 

závažného postižení mozkových krevních cév. Počet lidí postižených cévní mozkovou 

příhodou narůstá. V rámci léčebné péče se uplatňuje třístupňový systém péče o akutní 

cévní mozkovou příhodu. Je důležité, do péče zapojit celý multidisciplinární tým s ohledem 

na bio-psycho-sociální a spirituální potřeby. V České republice existuje pro pacienty 

Sdružení pro rehabilitaci po cévních mozkových příhodách a společnost ICTUS. 

 

Úkol k zamyšlení: 

1. Na základě uvedených informací identifikujte potřeby osob (pomocí Maslowovy 

pyramidy potřeb): 

a) s roztroušenou sklerózou 

http://www.sdruzenicmp.cz/
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b) po cévní mozkové příhodě 

2. Navrhněte koncepci dlouhodobé péče (oblasti péče + služby) o osoby: 

a) s roztroušenou sklerózou 

b) po cévní mozkové příhodě 

 

Kontrolní otázky: 

1. Charakterizujte roztroušenou sklerózu. 

2. Které pacientské organizace podporují osoby s roztroušenou sklerózou? 

3. Vyjmenujte varovné příznaky CMP. 

4. Co je to trombolýza? 

5. Jak budete postupovat v rámci prevence neglect syndromu? 
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4 POTŘEBY OSOB 

S ONKOLOGICKÝM 

ONEMOCNĚNÍM  
 

V této kapitole se dozvíte o: 

 Psychologických aspektech onkologicky nemocných pacientů (osobnost pacienta, 

vyrovnávání se s nemocí a psychosociálních intervencích) 

 Organizaci péče o onkologicky nemocné 

 Prevenci a screeningu onkologických onemocnění 

 Stagingu 

 Nežádoucích účincích onkologické léčby 

 Potřebách umírajících osob 

 Karcinomu prsu a kolorektálním karcinomu a jejich léčbě 

 Stomiích 

 Pacientských organizacích podporující osoby s karcinomem prsu a kolorektálním 

karcinomem 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

 Vyjmenovat fáze vyrovnání se s onemocněním dle  Elizabeth Küblerové – Rossové 

 Charakterizovat organizování péče o onkologicky nemocné v České republice 

 Popsat preventivní opatření a screening v rámci onkologichých onemocnění 

 Vyjmenovat možné nežádoucí účinky onkologické léčby 

 Charakterizovat staging – klasifikační systém TNM 

 Definovat potřeby umírajích jedinců  

 Charaktetizovat karcinom prsu a kolorektální karcinom a péči o pacienty s těmito 

nemocemi 

 Popsat co je to stomie 

 Vyjmenovat pacientské organizace podporující osoby s karcinomem prsu 

a kolorektálním karcinomem 

 Navrhnout služby dlouhodobé péče pro osoby s onkologickým onemocněním 
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Klíčová slova této kapitoly: potřeba – karcinom prsu – kolorektální karcinom – stomie – 

mamografie – epitéza – rehabilitace - péče 

 

Čas potřebný k prostudování učiva této kapitoly: 120 minut 

 

Průvodce: 

Na začátku této kapitoly se budeme věnovat psychologickým aspektům onkologických 

onemocnění a zaměříme se na osobnost pacienta, na vyrovnávání se s jeho diagnózou, 

na jeho potřeby a na psychosociální intervence. Dále budeme seznámeni s organizací 

péče, prevencí a screeningem onkologických onemocnění, stagingem a nežádoucími 

účinky onkologické léčby. Další část kapitoly je zaměřena na karcinom prsu, přičemž důraz 

je kladen na péči o pacienty v průběhu léčby. Zmíníme se na možnosti rehabilitace 

pacientek po ablaci prsu. V poslední části kapitoly se zaměříme na kolorektální karcinom. 

V závěru kapitoly se budeme věnovat stomiím a pacientským organizacím podporující 

pacienty s onkologickým onemocněním. 

 

4.1 PSYCHOLOGIE ONKOLOGICKY 

NEMOCNÉHO PACIENTA 
V současnosti se k onkologicky nemocným pacientů přistupuje komplexně. Větší otevřenost 

ve sdělování diagnózy, zájem o umírající a starost o kvalitu života a práva nemocných 

obrátily pozornost k podpůrným a psychologickým aspektům léčby.  

 

4.1.1 Osobnost pacienta 
Jedna z psychologických disciplín zabývající se typologii osobnosti popisuje osobnost typu C 

– tzv. cancer prone-personality – osobnost náchylnou onemocnět rakovinou. Zde jsou 

popisovány predisponující faktory: pocit bezmoci a beznaděje v určité situaci, pocit snížené 

schopnosti situaci řešit, pocit ohrožení a menšího uspokojení ze vztahů, ztráta naděje 

a důvěry, tendence oživovat a znovu prožívat dřívější deprivace a selhání (syndrom 

beznaděje-bezpomoci) a potlačování emocionality spolu se zvýšenou tendencí 

k nadměrnému přizpůsobování se požadavků okolí. Tato teorie je velmi diskutovanou a 

psychický stav je třeba však považovat za jeden z mnoha faktorů ovlivňující vznik průběh 

nádorového onemocnění. 
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Úkol: 

1. V odborné literatuře vyhledejte další typy osobnosti, které jsou náchylné ke vzniku 

jiných onemocnění (např. v některé publikaci Jara Křivohlavého). 

 

4.1.2 Vyrovnávání se s nemocí 
Informace o onkologickém onemocnění znamená pro každého pacienta velkou zátěž, 

narušuje jeho tělesnou i duševní integritu. Pacient je konfrontován s problémy tělesnými, 

psychickými i sociálními. Po sdělení diagnózy pacienti často upadají do pasivity a nedokáží 

přemýšlet o budoucnosti (může dojít k rozvoji deprese). 

 

Tab. 1 Přehled hlavních psychologických obtíží onkologických pacientů  

Hrozba smrti Diagnóza zhoubného onemocnění je spojována 

s nevyhnutelnou smrtí 

Ztráta tělesné nedotknutelnosti Ztráta přirozeného pocitu nezranitelnosti 

Ztráta autonomie Ztráta sebeurčení a řízení vlastního osudu 

Ztráta aktivit Částečné omezení či znemožnění jejich vykonávání 

Sociální izolace Změny v sociálních vztazích na základě změněných 

reakcí nemocného vůči okolí a naopak 

Strach ze stigmatizace Vede také ke stranění se druhým 

Ohrožení sociální identity a 

pocitu vlastní hodnoty 

Omezení možnosti realizovat se naplno ve svých rolích 

 

Mezi hlavní prediktory špatného vyrovnání se se zhoubným nádorem patří: sociální izolace, 

nízké socioekonomické postavení, abúzus alkoholu nebo drog, psychiatrická anamnéza, 

předchozí setkání se zhoubným nádorem, nedávná bolestná ztráta, pesimistický přístup 

k životu, absence víry, četné závazky. 

 

Reakce na sdělení diagnózy a vyrovnávání se s onemocněním (nejenom onkologickým) 

probíhá v několika fázích. Nejznámější a nejčastěji používaným je dělení, které vypracovala 

americká lékařka Elizabeth Küblerová – Rossová. 

 Šok – pacient odmítá nemoc, považuje sdělení diagnózy za omyl, bývá ochromen, 

vyděšen. 
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 Hněv, agrese – u pacienta se projevuje podrážděnost, agresivita, otázky typu: Proč 

zrovna já? 

 Smlouvání – pacient s nemocí smlouvá, často vyhledává jiné odborníky v očekávání, 

že lékaři se spletli, někdy se přiklání k alternativní léčbě. 

 Deprese – pacient zažívá smutek, depresi, psychicky strádá. 

 Smíření – pacient částečně nebo zcela akceptuje svou nemoc, omezení, 

nevyhnutelnost smrti (pacient nemusí projít všemi fázemi). 

 

Pro zájemce: 

V případě zájmu o tuto problematiku, Vám doporučuji si přečíst knihu od Elizabeth Küblerové 

– Rossové s názvem Světlo na konci tunelu. 

 

4.1.3 Psychosociální intervence u onkologicky nemocných 
U pacientů slouží psychosociální intervence, zejména k redukci negativního prožívání, 

napomáhá otevřenému vyjádření pocitů, zvyšování pocitu vlastní hodnoty, přijetí diagnózy, 

učí pacienta hospodařit se silami, které má a podporuje jeho aktivní přístup k nemoci, 

pomáhá zlepšovat komunikaci mezi nemocným a jeho blízkými, provází ho při přemýšlení o 

umírání a smrti apod. 

Velmi významná je krizová intervence, která je časově omezená a zaměřuje se na 

překonání akutně vzniklých problémů a zmírnění bezprostředního dopadu traumatické 

události a snížení emoční tísně. 

Sociální opora znamená přítomnost druhé osoby, která na pacienta pozitivně působí 

a zaměřuje se na potřeby sociální interakce, náklonnosti a jistoty. 

Mezi psychoterapeutické intervence, které mohou být využívány u pacientů 

s onkologickým onemocněním, patří: individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie 

(podpůrné, explorativní skupiny, svépomocné skupiny), párová a rodinná terapie a 

poradenství, relaxační a imaginativní terapie apod. 

 

 

4.2 ORGANIZACE PÉČE O ONKOLOGICKY 

NEMOCNÉ 

V současné době v České republice žije téměř více než 500 tisíc pacientů, kteří mají nebo 

měli zhoubný nádor a o které musí zdravotnictví a onkologická pracoviště pečovat. 
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V  budoucnosti lze očekávat růst počtu onkologických pacientů a růst nákladů vynakládaných 

na tuto oblast péče.  

Na základě podmínek a potřeb České republiky a v souladu se závěry Světové zdravotnické 

organizace (WHO) přijatých ke kontrole nádorových onemocnění byl zpracován Národní 

onkologický program ČR (NOP). Cíle Národního onkologického programu České republiky 

směřují ke snižování výskytu a úmrtnosti nádorových onemocnění, ke zlepšování kvality 

života onkologicky nemocných a k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových 

onemocnění v ČR. 

Česká onkologická společnost ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR vytvořila tři 

základní strategie péče, mezi které patří:  

Strategie 1 = rozumná míra centralizace, řízení onkologické péče vyžaduje intenzivní 

spolupráci všech úrovní organizace zdravotnictví. 

Strategie 2 = budování informační základny, organizaci a rozvoj péče nelze zajistit 

bez dat, bez plánování kapacit. 

Strategie 3 = jasný program s důrazem na prevenci, existence strategické osnovy pro 

řízení a rozvoj péče. 

V České republice existuje síť Komplexních onkologických center (KOC), kde je poskytována 

péče nejvyššího stupně o onkologicky nemocné. Síť komplexních onkologických center 

pokrývá celé území České republiky a má potřebné předpoklady k zajištění rovnoměrné 

dostupnosti nejnákladnější terapie na celém území státu. Komplexní onkologická centra 

spoluvytvářejí síť onkologických služeb v regionech ve spolupráci s dalšími odděleními nebo 

ambulancemi zúčastněnými na onkologické péči.   

 

Úkol: 

1. Vyhledejte na internetu seznam všech komplexních onkologických center v ČR. 

 

Pro zájemce: 

Nastudujte si přednášku Činnost sociálního pracovníka na onkologickém oddělení pro 

dospělé v rámci multidisciplinárního týmu od Mgr. Slavíkové, DiS, sociální pracovnice FN 

Motol a LF UK, kterou naleznete na odkaze: https://www.mojemedicina.cz/cs_cz/akce-

vzdelavani/psychologie-a-komunikace/cinnost-socialniho-pracovnika-na-onkologickem-

oddeleni-pro-dospele-v-ramci-multi.html 

 

https://www.mojemedicina.cz/cs_cz/akce-vzdelavani/psychologie-a-komunikace/cinnost-socialniho-pracovnika-na-onkologickem-oddeleni-pro-dospele-v-ramci-multi.html
https://www.mojemedicina.cz/cs_cz/akce-vzdelavani/psychologie-a-komunikace/cinnost-socialniho-pracovnika-na-onkologickem-oddeleni-pro-dospele-v-ramci-multi.html
https://www.mojemedicina.cz/cs_cz/akce-vzdelavani/psychologie-a-komunikace/cinnost-socialniho-pracovnika-na-onkologickem-oddeleni-pro-dospele-v-ramci-multi.html
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4.3 PREVENCE A SCREENING 

ZHOUBNÝCH NÁDORŮ 

Onkologická prevence představuje komplexní soubor opatření, která mají za cíl předvídat 

a předcházet všem negativním událostem spojeným se vznikem, progresí a recidivou 

zhoubných nádorů. Prevenci můžeme rozdělit na primární, sekundární, terciární a kvartérní. 

Cílem primární prevence je snížení výskytu zhoubných nádorů. Opatření v rámci primární 

prevence mají eliminovat rizikové faktory s přímým a prokazatelným vlivem na vznik malignit. 

Ukazatelem úspěšnosti je pokles incidence zhoubných nádorů. Sekundární prevence je 

zaměřená na záchyt prekanceróz a zhoubných nádorů v časných stádiích a cílem je zlepšit 

dlouhodobé výsledky jejich léčby. Významným nástrojem sekundární prevence je screening. 

Screening je definován jako systematické vyhledávání nemoci u asymptomatických jedinců. 

Ukazatelem úspěšnosti je snížení mortality. Do terciální prevence patří včasný záchyt 

recidivy nádoru a tím včasné zahájení terapie. Ukazatelem kvality terciální prevence je 

především délka celkového přežití. Kvartérní prevence se zaměřuje na předcházení 

důsledků progredujícího a nevyléčitelného nádorového onemocnění a to s ohledem na 

somatické, etické, psychické a sociální aspekty. Ukazatelem účinnosti kvartérní prevence je 

kvalita života pacientů.  

 

4.4 STAGING 
Cílem stagingu je dosažení co nejpřesnější informace o rozsahu onemocnění. Nejčastěji se 

používá klasifikační systém TNM, který je založen na popisu 3 složek anatomického rozsahu 

onemocnění. 

 T (tumor) – rozsah primárního nádoru (TX, T1-T4). 

 N (nodus) – přítomnost nebo nepřítomnost metastáz v regionálních lymfatických 

uzlinách (NX, N0-N2). 

 M (metastáza) – přítomnost, nebo nepřítomnost vzdálených metastáz (MX, M0-M1). 

 

4.5 NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ONKOLOGICKÉ 

LÉČBY 
Protinádorová léčba může zapříčinit různé akutní a subakutní vedlejší nežádoucí projevy. 

S těmito projevy se setká nejen klinický onkolog ale i lékař, ošetřující pacienta v dalším 
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domácím léčení. Nemocného nejčastěji trápí především bolest, zažívací obtíže, únava 

a alopecie. Lékař musí pečlivě sledovat hematologické dopady léčby, které pacient většinou 

subjektivně nepociťuje. Mezi výčet nejčastějších nežádoucích účinků onkologické léčby patří: 

nevolnost a zvracení, tkáňová nekróza a flebitida, hematologická toxicita kožní toxicita, 

hypersenzitivní reakce, stomatitidy, průjmy, orgánová toxicita (např. jaterní, plicní, 

kardiotoxicita), zácpa, ileus a alopecie. Alopecie je dočasná ztráta vlasů a je častou, zvláště 

pro ženy nepříjemnou a obávanou komplikací chemoterapie, může způsobit významné 

psychologické poruchy a ovlivnit sociální život pacienta.  

Součástí onkologické léčby musí být také podpůrná léčba, která bude zaměřena na léčbu 

komplikací, které vyplývají z komplexní protinádorové léčby. Také tyto aspekty musí být 

zohledněny v rámci posuzování potřeb pacientů s onkologickým onemocněním. 

 

4.6 POTŘEBY UMÍRAJÍCÍCH LIDÍ 
Potřeby umírajících osob jsou proměnlivé a jsou ovlivněny osobností umírajícího, rodinnou 

a sociální situací, kulturou, tradicí ale také povahou onemocnění a funkčním stavem. V době 

umírání se mění priority a perspektivy nemocného. Je důležité se zaměřit na řešení obtíží 

způsobených chorobou, ale také na strach a úzkost, které v době blízkosti smrti přicházejí do 

popředí a mohou mít různé důvody (strach ze smrti, odloučení, z nevyřešených záležitostí 

a neuskutečněných přání). Vhodné je vytvoření podmínek pro otevřenou komunikaci s jejich 

blízkými i pro uskutečnění toho, co chtějí a potřebují ještě stihnout. 

 

Kalvach a Kabelka (2011) definují potřeby umírajících jako komplexní a člení je takto: 

 Tělesné: bolest, únava, dušnost, výživa atd. 

 Psychické: úzkost, strach, vztahy, osamělost, komunikace, autonomie, důstojnost 

atd. 

 Sociální: majetkové poměry, sociální vztahy, poslední vůle atd. 

 Spirituální, existenciální: smysl života, smíření, vztah k Bohu, svědomí atd. 

 

Bužgová (2015) ve svém výzkumu zjišťovala potřeby hospitalizovaných pacientů (v 

nemocnici) v paliativní péči. Mimo jiné byla zjištěna preference potřeb těchto pacientů a zde 

je jejich výčet: 

1. Respekt a podpora zdravotnických pracovníků 

2. Autonomie 

3. Smysl života a smíření 
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4. Péče o fyzické symptomy nemoci 

5. Sociální oblast 

6. Možnost sdílení emocí 

7. Religiózní potřeby 

Pro tento výzkum byl využit standardizovaný nástroj: Hodnocení potřeb pacientů v paliativní 

péči (Dotazník PNAP) – celé znění a také jeho administraci naleznete v publikaci paní 

docentky Bužgové – Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních (2015). 

 

4.7 NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ PRSU 
Karcinom prsu je zhoubné onemocnění prsní žlázy. Jedná se o nejčastější zhoubný nádor 

u žen se stále rostoucí incidencí. Proto karcinom prsu se zařazuje mezi tzv. civilizační 

choroby. Jeho incidence výrazně roste s věkem a výrazných hodnot dosahuje již před 50. 

rokem života žen. 

Nádory prsu můžeme rozdělit na nezhoubné (benigní), kam patří cysty, hyperplazie, 

papilomy apod. a zhoubné (maligní). Nejčastěji se setkáváme s duktálními (z epitelových 

buněk mlékovodů, 80 %) a lobulární (epitelových buněk mléčných lalůčků, 20 %). Podle 

invazivnosti dělíme karcinomy na invazivní (prorůstají do okolní tkáně) a neinvazivní (in situ). 

 

4.7.1 Rizikové faktory a etiopatogeneze 
Etiopatogeneze je multifaktoriální. Rizikové faktory můžeme rozdělit na dispoziční a faktory 

ovlivnitelné. Mezi dispoziční faktory pro vznik karcinomu patří: věk (nejčastěji mezi 45 a 80 

lety), brzký nástup menarché, pozdní nástup menopauzy, výskyt nezhoubných lézí, 

nuliparita, výskyt podobného typu ca, obezita (na kancerogenezi se podílí přeměna 

androstendionu v estron v tukové tkáni). Mezi genetické faktory patří především mutace 

genů BRCA 1 (17. chromozom) a BRCA 2 (13. chromozom), které jsou spojeny i s jinými 

nádorovými onemocněními (karcinom ovaria, kolorekta), karcinom prsu v osobní anamnéze. 

U 10 – 15 % nádorů hovoříme o tzv. familiárním výskytu. Mezi faktory ovlivnitelné řadíme 

faktory životního stylu jako je kouření, abúzu alkoholu, výživa bohatá na tuky a nedostatek 

fyzické aktivity. Zvýšené riziko je také při užívání estrogenů (např. v rámci prevence 

osteoporózy u postmenopauzálních žen). 

 



 

 

45 

|    Cílové skupiny d louhodobé péče 2017  

 

4.7.2 Klinické příznaky nemoci 
Klinické příznaky můžeme rozdělit na celkové a lokální, nicméně jakýkoli klinický nález vždy 

znamená pozdní diagnózu. Celkové příznaky bývají nespecifické (subfebrilie, únavnost, 

bolest hrudní nebo krční páteře a další). Mezi lokální příznaky patří: nebolestivé zduření 

nebo rezistence s nepravidelnými okraji kdekoliv v prsu, změny na bradavkách, jako jsou 

jejich deformity nebo vpáčení, krvácení nebo sekrece z mlékovodů, změny barvy kůže 

(zarudnutí), vtahování kůže, vzhledem připomínající pomerančovou kůru, důlkovatění, otok 

kůže, mokvání, nehojící se vřed. Na nádorové onemocnění také upozorní rezistence v axile 

nebo v nadkličku. Někdy se může pokročilá metastazující nemoc manifestovat příznaky 

vycházejícími z postižení vzdáleného orgánu (plíce, játra, mozek, skelet), a tím upozorní na 

základní onemocnění. 

 

4.7.3 Diagnostika 
Z diagnostických metod hraje důležitou roli anamnéza (rodinná, gynekologická) a fyzikální 

vyšetření (pohmat - tuhá, hmatná rezistence - bulka, zatvrdliny v axile a pohled - 

pomerančová kůže - kůže fixována k podkoží, vtahování kůže a bradavky, sekrece z prsu). 

Mezi základní zobrazovací vyšetřovací postupy patří mamografie. Ultrasonografie je metoda, 

která doplňuje mamografii například při nejednoznačném nálezu na mamografu. Pro 

diagnózu primárního nádoru v prsu ale také při detekci metastáz se doporučuje vyšetřit 

nádorové markery: Ca 15-3 a CEA. V rámci vyšetření se provádí histologická verifikace, 

mezi kterou zařazujeme punkční biopsii, excizi z tumoru a extirpaci z tumoru.  

Nejjednodušší metodou záchytu karcinomu prsu je samovyšetřování prsu, které si žena 

provádí každý měsíc druhý nebo třetí den po skončení menstruace. Nicméně 

samovyšetřování prsů není metoda včasné diagnostiky.  

 

Mamografie 

Mamografie patří mezi nejefektivnější metodou včasné detekce nádorů prsu. Průměrná 

velikost nádorů prsu detekovaných mamografií je 9–10 mm a neměla by překročit 15 mm. 

Takto veliké nádory prsu by prakticky neměly mít metastázy,  

I při absenci viditelné formace v prsu je mamografie schopna zachytit tzv. mikrokalcifikace, 

které mohou být prvním příznakem nemoci. Proto je vhodnou metodou pro tzv. celoplošný 

screening karcinomu prsu. Mamografii můžeme rozdělit na klinickou (diagnostickou) 

a screeningovou. Screeningová mamografie je součástí preventivních gynekologických 

prohlídek a v České republice by ji měla absolvovat každá asymptomatická žena ve věku 

45–69 let, a to každé dva roky.  



 

 

46 

|    Cílové skupiny d louhodobé péče 2017  

 

Po histologickém potvrzení diagnózy karcinomu prsu je pro další léčebný postup rozhodující 

přesné určení rozsahu onemocnění – staging. Pro prognostický odhad se často využívá 

histologický grading (G1 – prognosticky nejlepší, G4 – prognosticky nejhorší). 

4.7.4 Terapie 
Léčebná strategie je určována dle klinického stadia nemoci a dle prognostických faktorů. 

Během posledních desetiletí došlo k výraznému posunu v léčbě karcinomu prsu. V léčbě 

tohoto zhoubného onemocnění se používají všechny léčebné metody typické pro nádorová 

onemocnění, tj. chirurgický výkon, radioterapie, ale i chemoterapie a hormonoterapie (léčba 

systémová). V posledních letech byly do léčebných standardů karcinomu prsu zapracovány 

i metody cílené molekulární biologické léčby. 

Chirurgické výkony na prsu můžeme rozdělit na prs záchovné výkony a mastektomii, kdy se 

odstraňuje celá mléčná žláza. Pokud to situace dovolí, provádí se parciální mastektomie při 

které se odstraňují jen určité části prsu – lumpektomie (odstranění nádoru s minimem zdravé 

tkáně), kvadrantektomie, segmentektomie (konzervativní operace, prs zachovávající 

operace). Mastektomie  je ablace a při tomto výkonu se odstraňuje celá mléčná žláza 

(totální, radikální). Při totální  se odstraňuje celý parenchym prsní žlázy včetně prsní 

bradavky. Při radikální mastektomii se odstraňuje prs spolu s pektorálními svaly, fascií, 

tukovou a lymfatickou tkání a také nervově cévním svazkem. Při chirurgických operacích 

prováděných s kurativním záměrem se odstraňují lymfatické uzliny. 

Komplikace spojené s léčbou: 

 Problémy po ozařování  

 Nežádoucí účinky chemoterapie 

 Komplikace po chirurgickém zákroku - postmastektomický bolestivý syndrom 

a lymfedém. Lymfedém paže vzniká ztíženým odtokem mízy, neodtéká lymfa a 

vzniká otok tkání. Lymfedém může vzniknout i několik let po operaci. Proto je 

důležité, se zaměřit na preventivní opatření (rehabilitace, nošení volného oděvu, 

prevence úrazu, elevace končetiny). Pokud však dojde k lymfedému, doporučuje se 

elevace končetiny, manuální lymfodrenáž, bandáže, správná životospráva. 

 

4.7.5 Dispenzarizace 
Karcinom prsu je na rozdíl od jiných nádorů schopen recidivovat i po dlouholetém období 

remise, proto je nutné provádět pravidelné kontroly i po ukončení léčby. 

Pravidelná klinická vyšetření včetně anamnézy se provádějí v průběhu prvních třech let od 

ukončení primární léčby v čtyřměsíčních intervalech. Dále v intervalech půlročních během 
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dalších následujících tří let. Následně se pokračuje v ročních intervalech. Mamografie se 

provádí jednou ročně. 

 

4.7.6 Rehabilitace pacientek po operaci karcinomu prsu 
Po operaci karcinomu prsu je nutná rehabilitace pacientek, která umožňuje odstranění 

či zmírnění bolesti a dosažení psychické pohody. Psychologická rehabilitace by měla být 

zahájena ihned po stanovení diagnózy, kdy je vhodná spolupráce s klinickým psychologem.  

Fyzikální rehabilitaci cvičením je nutné zahájit již v prvním pooperačním dni, čímž se 

předchází syndromu zmrzlého ramene, otoku horní končetiny a její omezené hybnosti nebo 

vertebrogenním obtížím. Horní končetina na operované straně má být rozcvičena do 2-3 

týdnů od operace. Běžné denní činnosti pacientka vykonává dle doporučení lékaře a 

fyzioterapeuta a musí se vždy přihlédnout k aktuálnímu stavu. Postupně se může zvyšovat 

zátěž, ale některým činnostem by se měla pacientka vyvarovat – nošení těžkých břemen, 

hraní tenisu, kuželek apod.  

Pro ženu bývá přijetí vlastního vzhledu po chirurgickém zásahu velmi těžkou situací. V této 

fázi se můžeme zaměřit na obnovení původního vzhledu prsu adekvátní náhradou (mamární 

epitézy a vhodné doplňky), nebo plastickou rekonstrukcí prsu. Operace je prováděna na 

plastické chirurgii a je hrazena ze zdravotního pojištění. 

 

4.7.7 Svépomocné skupiny a pacientské organizace 
Pacientka s diagnózou karcinomu prsu potřebuje podporu a je vhodné jí nabídnout kontakty 

na svépomocné skupiny v daném regionu. Zde je výčet některých svépomocných skupin 

zabývající se touto problematikou: 

 Onko Amazonky (www.onko-amazonky.cz), 

 Mamma help (www.mammahelp.cz), 

 Klub ŽAP – Ženy s nádorovým onemocněním (www.klubzap.cz), 

 Občanské sdružení ALEN (www.alentym.cz). 

 

Úkol 

1. Na výše uvedených odkazech pacientských organizací prostudujte, jaké jsou jejich 

cíle a poslání a čím se v rámci péče o nemocné zabývají. 

2. Vyhledejte na internetu další podpůrné skupiny nebo neziskové organizace, které 

podporují nemocné s karcinomem prsu. 

 

http://www.onko-amazonky.cz/
http://www.mammahelp.cz/
http://www.klubzap.cz/
http://www.alentym.cz/


 

 

48 

|    Cílové skupiny d louhodobé péče 2017  

 

4.8 KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM 
Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva) je civilizační onemocnění a ve své většině 

je jedním z typických nádorů stárnoucí populace. Úmrtnost na tyto nádory je relativně 

vysoká. Příčinou vysoké úmrtnosti je skutečnost, že prakticky polovina nádorů je zjištěna 

v pokročilém stadiu. Kolorektální karcinom je v České republice nejčastějším nádorovým 

onemocněním.  

 

4.8.1 Etiopatogeneze 
Zhoubné nádory patří mezi tzv. preventabilní onemocnění – tzn., že kromě určité míry 

geneticky přenosné individuální vnímavosti ovlivňuje jejich výskyt a průběh řada vnějších 

faktorů. Mezi vnější rizikové faktory kolorektálního karcinomu patří strava s vysokým 

obsahem živočišných tuků a červeného masa, nízký obsah vlákniny ve stravě, nadváha, 

konzumace alkoholu, nedostatečný příjem protektivních látek (vitamin C, kyseliny listové). 

Mezi další rizikové faktory patří také zánětlivá onemocnění tlustého střeva, prekancerózy. 

 

4.8.2 Klinický obraz  
Symptomatologie kolorektálního karcinomu je do jisté míry podmíněná lokalizací, velikostí 

mechanické překážky a celkovou odezvou v organizmu. Zúžení průsvitu střeva se projeví 

zvýšenou plynatostí, změnou defekačního stereotypu, kolikovitou bolestí, subileozním 

stavem, náhle vzniklý ileus může být prvním příznakem nádoru. Exulcerace nádoru se 

projeví mikroskopickým nebo makroskopickým krvácením a následnou anémií. Karcinomy 

konečníku se projevují tenesmy, tj. nutkáním na stolici, kdy dochází k malému odchodu 

stolice s příměsí krve nebo hnisu.  Kolorektální karcinom má velkou pravděpodobnost tvorby 

metastáz. Vzdálenými metastázami jsou postiženy především játra, plíce, peritoneum, 

vaječníky. Nezřídka se může metastatický proces objevit jako příznak dosud neznámého 

nádoru. 

 

4.8.3 Diagnostika    
Mezi základní diagnostické metody patří anamnéza, test na okultní krvácení, vyšetření per 

rectum a kolonoskopie. Kolonoskopie je považována za vyšetření první volby s možností 

odběru bioptických vzorků, další výhodou je možnost okamžitého odstranění polypů metodou 

endoskopické polypektomie a následné histopatologické vyšetření. Sonografie má význam 
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především k předoperační detekci jaterních metastáz. Velký význam má také průkaz 

tumorových markerů, CT břicha a malé pánve. 

 

Národní program screening kolorektálního karcinomu 

U screeningu zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku (ale také prsu a děložního 

hrdla) bylo studiemi prokázáno, že organizované programy v dlouhodobém měřítku snižují 

mortalitu na tato onemocnění, a to především díky nižšímu podílu pokročilých, těžko 

léčitelných stadií. Screeningové vyšetření se liší dle věkového kritéria: 

 50-54 let věku – test na skryté (okultní) krvácení do stolice jednou ročně, 

 od 55 let věku – test na skryté krvácení do stolice jednou za dva roky nebo 

screeningová kolonoskopie jednou za 10 let. 

 

4.8.4 Léčba 
Strategii léčby je možno stanovit až po dokončeném STAGINGU. Terapie záleží na 

celkovém stavu pacienta, lokálním nálezu a přítomnosti metastáz 

V rámci chirurgické léčby se může provádět: resekce konečníku, abdominoperineální 

amputace konečníku, lokální excize, paliativní resekce u generalizovaných nádorů. 

Chirurgická léčba karcinomu rekta má významné místo a u lokalizovaného onemocnění 

představuje základní kurativní metodu. 

Radioterapii a chemoterapii je možné provádět v době předoperační, tak pooperační.  

Radioterapie je standardní metodou léčby karcinomu konečníku. Nežádoucí účinky 

radioterapie lze rozdělit na akutní a pozdní. Nejčastější akutní účinky vyplývají z poškození 

sliznice střev (proktitida, enteritida). Také může dojít k poškození močového traktu vedoucí 

k cystitidě (časté močení, dysurie). Objevuje se také kožní toxicita, která se může projevit 

jako erytém, pigmentací, suchou nebo vlhkou deskvamací. Pozdní toxicita se objevuje za tři 

a více měsíců (i let) po ukončení radioterapie. Nejčastějším příznakem bývá chronická 

proktitida a enteritida, neuralgie, lymfedémy dolních končetin, azoospermie, radiační 

kastarace u žen ve fertilním věku. 

 

4.8.5 Stomie  
Stomie je uměle vytvořené vyústění dutého orgánu na povrch těla. Název je odvozen od 

řeckého slova stoma (ústa). U řady pacientů jsou operace končící stomií nevyhnutelné. Pro 

pacienta je velmi těžké prožití zkušeností s operací, po níž zůstane trvalý následek v podobě 

stomie (střevního vývodu). Zásadní je psychologická příprava pacienta. Je nutné seznámit 
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pacienta a popřípadě i jeho rodinu s tím, co to stomie je, jak vypadá a jak funguje. Je důležité 

informovat o způsobu ošetřování a o pomůckách a jejich dostupnosti. Následuje příprava 

technická, která zahrnuje zhodnocení anatomických poměrů břišní stěny (ve stoje, vsedě 

i vleže, v klidu, v pohybu) a zakreslí se místo pro vyšití stomie. Všechno se provádí ve 

spolupráci s pacientem, který by si měl i vyzkoušet nácvik výměny stomických pomůcek. 

Velmi významným členem multidisciplinárního týmu v péči o pacienty se stomií má stomická 

sestra. 

Po operaci je důležitá psychická podpora a také systematické a postupné zaučování 

nemocného v péči o stoma. Pacient může využívat jednodílný nebo dvoudílný stomický 

jímací systém, který může být uzavřený nebo výpustný. Často se stává, že někteří pacienti 

péči o stomii nezvládnou (nevidomý, senior apod.), proto je vhodné edukovat rodinného 

příslušníka. Pacient před propuštěním do domácího ošetřování musí být důkladně poučen 

o výměně stomických pomůcek, ošetřování kůže a stomie, dietních opatřeních, o likvidaci 

pomůcek. Pacient musí vědět, kde si pomůcky opatřit, kdo mu je může předepsat. V případě 

potřeby je pacient poučen o postupu a možnosti kontaktovat agenturu domácí péče. Pacient 

by měl docházet na pravidelné kontroly do stomických poraden, kde může pacient získat 

poukazy na pomůcky ale také další informace týkající se života se stomií. Také existuje 

časopis Radim, který je specializovaný na péči o stomie, pacient zde může získat nejnovější 

poznatky. 

Je prospěšné, když se pacienti mohou začlenit do klubu stomiků. Napomáhá to 

k rychlejšímu vyrovnávání a nabytí sebedůvěry, jež je pro kvalitu života velmi důležitá. 

Seznam klubů stomiků můžete nalézt na tomto odkaze: http://www.stomie.cz/setkani-

stomiku/kluby-stomiku. 

 

Úkol: 

1. Podívejte se na webové stránky firem jako je například B Braun, Coloplast a 

Convatect a zmapujte, jaké stomické pomůcky jsou pacientům k dispozici. 

2. V odborných zdrojích vyhledejte, jakým způsobem jsou pacientů předepisovány 

stomické pomůcky. 

3. V české legislativě vyhledejte, jakým způsobem je posuzována pracovní schopnost 

u pacientů se stomií. 

 

4.8.6 Pacientské organizace 
Mezi organizace, které podporují osoby se stomií patří například IlCO (www.ilco.cz) a mnoho 

informací lze nalézt také na stránkách www.stomie.cz. 

http://www.stomie.cz/setkani-stomiku/kluby-stomiku
http://www.stomie.cz/setkani-stomiku/kluby-stomiku
http://www.ilco.cz/
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Úkol: 

1. Na internetu vyhledejte pacientské organizace, které podporují osoby s onkologickým 

onemocněním. 

 

Shrnutí: 

Informace o onkologickém onemocnění znamená pro každého pacienta velkou zátěž, 

narušuje jeho tělesnou i duševní integritu. Reakce na sdělení diagnózy a vyrovnávání se 

s onemocněním (nejenom onkologickým) probíhá dle Elizabeth Küblerové – Rossové 

v několika fázích (šok, hněv, agrese, smlouvání, deprese, smíření). Potřeby umírajících 

osob jsou proměnlivé a jsou ovlivněny osobností umírajícího, rodinnou a sociální situací, 

kulturou, tradicí ale také povahou onemocnění a funkčním stavem. 

Karcinom prsu je zhoubné onemocnění prsní žlázy. Jedná se o nejčastější zhoubný nádor 

u žen se stále rostoucí incidencí. Mamografie patří mezi nejefektivnější metodu včasné 

detekce nádorů prsu. Léčebná strategie je určována dle klinického stadia nemoci a dle 

prognostických faktorů. Chirurgické výkony na prsu můžeme rozdělit na prs záchovné 

výkony a mastektomii, kdy se odstraňuje celá mléčná žláza. Mezi komplikace po 

chirurgickém zákroku patří postmastektomický bolestivý syndrom a lymfedém, proto je po 

operaci karcinomu prsu nutná rehabilitace pacientek. Obnovení původního vzhledu prsu je 

možné realizovat adekvátní náhradou (mamární epitézy a vhodné doplňky), nebo 

plastickou rekonstrukcí prsu. Pacientka s diagnózou karcinomu prsu potřebuje podporu a 

je vhodné jí nabídnout kontakty na svépomocné skupiny (Onko Amazonky, Mamma help, 

Klub ŽAP, Občanské sdružení ALEN). 

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva) je civilizační onemocnění a ve své 

většině je jedním z typických nádorů stárnoucí populace. Kolorektální karcinom je v České 

republice nejčastějším nádorovým onemocněním. Terapie záleží na celkovém stavu 

pacienta, lokálním nálezu a přítomnosti metastáz. U řady pacientů operace končí 

vyvedením stomie. Stomie je uměle vytvořené vyústění dutého orgánu na povrch těla. Po 

operaci je důležitá psychická podpora a také systematické a postupné zaučování 

nemocného v péči o stoma. Časopis Radim je specializovaný na péči o stomie. Je také 

prospěšné, když se pacienti mohou začlenit do klubu stomiků.   

 

Úkol k zamyšlení: 

1. Na základě uvedených informací identifikujte potřeby osob (pomocí Maslowovy 

pyramidy potřeb) s onemocněním onkologickým onemocněním. 
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2. Navrhněte koncepci dlouhodobé péče (oblasti péče + služby) o osoby s onkologickým 

onemocněním. 

 

 

 

Kontrolní otázky: 

1. Definujte osobnost typu C. 

2. Vyjmenujte fáze vyrovnání se s onemocněním. 

3. Jak se nazývá nástroj k posuzování potřeb pacientů v paliativní péči? 

4. Co je to epitéza? 

5. Co je to postmastektomický syndrom a lymfedém? 

6. Co je to stomie? 
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www.ilco.cz 

www.coloplast.cz 

www.convatec.cz 

www.onko-amazonky.cz) 

www.mammahelp.cz 

www.klubzap.cz 

www.alentym.cz 

http://www.svod.cz 

  

http://www.stomie.cz/
http://www.ilco.cz/
http://www.coloplast.cz/
http://www.convatec.cz/
http://www.onko-amazonky.cz/
http://www.mammahelp.cz/
http://www.klubzap.cz/
http://www.alentym.cz/
http://www.svod.cz/
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5 POTŘEBY OSOB 

S PSYCHIATRICKÝM 

ONEMOCNĚNÍM  
 

V této kapitole se dozvíte o: 

▫ Základní charakteristice schizofrenie a demence 

▫ Epidemiologii, rizikových faktorech, etiopatogenezi, klinických projevech, diagnostice 

a léčbě schizofrenie a demence 

▫ Specifických potřebách pacientů se schizofrenií a demencí 

▫ O pacientských organizacích pro osoby s psychiatrickým onemocněním 

▫ O specifikách rehabilitace a lázeňské péče v psychiatrii 

▫ Naplňování práv osob s demencí 

▫ Organizaci psychiatrické péče v ČR 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

▫ Definovat schizofrenii, demenci 

▫ Popsat epidemiologii, rizikové faktory, etiopatogenezi, klinické projevy, diagnostiku 

a léčbu u pacientů se schizofrenií a demencí 

▫ Charakterizovat specifické potřeby osob s psychiatrickým onemocněním 

▫ Navrhnout služby dlouhodobé péče pro osoby s psychiatrickým onemocněním 

▫ Definovat práva osob s demencí 

▫ Popsat organizaci psychiatrické péče v ČR 

 

Klíčová slova této kapitoly: schizofrenie – demence – Alzheimerova choroba – péče – 

potřeba - rehabilitace 

 

Čas potřebný k prostudování učiva této kapitoly: 100 minut 
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Průvodce: 

V první části této kapitoly se budeme věnovat schizofrenii. Zaměříme se na klinické 

projevy, diagnostiku, léčbu. Vyjmenujeme si jednotlivé formy schizofrenie a následně se 

zaměříme na rehabilitaci a lázeňskou péči u pacientů s psychiatrickým onemocněním. Ve 

druhé části této kapitoly se zaměříme na demenci. Budeme se zabývat epidemiologií, 

příčinami, symptomy diagnostikou a terapií. Také si vyjmenujeme jednotlivé formy 

demence. Následně budou zmíněné dokumenty, které se zabývají naplňováním práv osob 

s demencí. V poslední kapitole se budeme věnovat organizaci psychiatrické péče v ČR. 

 

 

5.1 SCHIZOFRENIE 
Schizofrenie patří k nejzávažnějším psychickým poruchám. Jedná se o specificky lidské 

onemocnění dosud neznámé etiologie projevující se poruchami myšlení, jednání, vnímání, 

emocí a vůle. Až na nepatrné výjimky se vyskytuje s obdobnou frekvencí ve všech 

zeměpisných i kulturních oblastech světa (okolo 1 % populace) a vzniká častěji v mladším 

věku (16-25 let). Vyřazuje značnou část postižených časně z produktivního života 

společnosti a způsobuje přímé i nepřímé (ztráta společenského uplatnění) hospodářské 

škody. Schizofrenie má chronický průběh a výrazně narušuje kvalitu života.  

Vývoj schizofrenie jako nozologické jednotky začíná v roce 1856, kdy francouzský psychiatr 

Benedict Augustin Morel popsal těžké psychické onemocnění u 14-letého chlapce. V roce 

1896 Emil Kraepelin rozpoznal podobnosti všech již vedených syndromů a shrnul je pod 

pojmem dementia preacox (předčasná demence). Eugen Bleuler v roce 1911 navrhnul pro 

tuto skupinu duševních poruch nový název – schizofrenie (rozštěp mysli). 

 

5.1.1 Klinické projevy 
Příznaky schizofrenního onemocnění lze rozdělit na negativní a pozitivní, popřípadě 

i kognitivní a afektivní. Mezi negativní symptomy patří: nedostatky v řeči, afektivní 

oploštěnost, apatie, narušená pozornost a anhedonie-asocialita. Mezi  pozitivní symptomy 

patří halucinace, bludy, bizarní chování, porucha platného společenského myšlení. 

 

5.1.2 Diagnostika 
Diagnostika je založena na rozhovoru, pozorování, konfrontace s údaji objektivní anamnézy. 

Mohou být využity pomocná vyšetření, jako je psychologické vyšetření, zobrazovací metody  
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Nicméně  diagnostická kritéria schizofrenie vycházejí ze současného klasifikačního systému 

MKN-10 („International Classification of Disease“, ICD 10, dle Světové zdravotnické 

organizace) nebo DSM-IV („Diagnostic and Statistical Manual“, dle Americké psychiatrické 

asociace). 

 

5.1.3 Formy schizofrenie 
Paranoidní schizofrenie 

Je považována za nejobvyklejší typ schizofrenie většinou s pozitivními příznaky. V klinickém 

obraze převládají relativně stálé bludy, často paranoidní, které jsou obvykle doprovázeny 

halucinacemi (převážně sluchovými) a jinými poruchami vnímání. 

Hebefrenní schizofrenie 

Tato forma je charakterizovaná desorganizovaným myšlením s oploštělými a nepřiměřenými 

emočními reakcemi. Většinou vzniká v adolescenci, kdy je přítomno bizardní chování. Může 

se vyskytovat grimasování, manýrismy, podivná gesta, nejapný smích a chichotání, 

pseudofilosofické úvahy, impulsivní reakce bez evidentního vztahu k zevním podnětům. 

Významná je změna afektivity. Je přítomná tendence k samotářství. Má špatnou prognózu 

vzhledem k rozvoji negativních příznaků. 

Katatonní schizofrenie 

Tato forma se projevuje zejména výraznými poruchami motorické aktivity, která je v podstatě 

zvýšená nebo snížená. Podle toho rozeznáváme formu produktivní a formu stuporosní. Při 

produktivní formě dochází ke katatonickému vzrušení (nadměrná i násilná motorická aktivita, 

neobvyklé pohyby, bezcílný neklid). Při formě stuporosní (neproduktivní) nastupuje 

všeobecná inhibice chování pacienta nebo alespoň retardace a zpomalení, které je 

doprovázeno různými projevy jako je mutismus, negativismus, vosková ohebnost nebo až 

stupor. Halucinace a systemizované bludy nejsou typické. 

Simplexní schizofrenie 

Málo častá forma, která se projevuje hlavně negativní příznaky. Do popředí jdou změny 

chování s úpadkem vůle, zlhostejněním, zpovrchněním, ztrátou zájmů a oploštěním emocí, 

autismem, alogií. Tuto diagnózu je obtížné přesně stanovit. 

Schizoafektivní poruchy 

Jedná se o časté onemocnění charakterizované přítomností schizofrenní a afektivní 

symptomatiky, rozlišuje se depresivní, manický a smíšený typ. Je zde dobrá prognóza a 

menší narušení osobnosti. 
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5.1.4 Léčba 
Léčba schizofrenie je založena především na farmakoterapii antipsychotiky (chlorpromazin = 

první neuroleptikum). Při užívání klasických neuroleptik se mohou vyskytnout nežádoucí 

účinky. Jedná se o akutní extrapyramidové příznaky (parkinsonská hypokineze, rigidita, 

tremor, dystonie) a pozdní extrapyramidové motorické poruchy (dyskineze, dystonie). 

Od počátku 90. let se podávají atypická antipsychotika (antipsychotika 2. generace), které 

nezpůsobí farmakogenní ztuhlost.  

Nyní je na vzestupu také elektrokonvulzivní terapie, která je dosud nepřekonaná pro svou 

vysokou účinnost a malé riziko výskytu vedlejších nežádoucích účinků. Využívá se při léčbě 

katatonní schizofrenie, při výrazné depresivní symptomatice a maligním neuroleptickém 

syndromu. Tato léčebná metoda je založena na opakované elektrické stimulaci mozku, proto 

se nejčastěji užívá v sérií 6-12 elektrokonvulzí během 3-4 týdnů, méně často je nutné 

k dosažení potřebného účinku použít delší sérii nebo sérii opakovat.  

Pacienti, kteří nespolupracují a bez dozoru neberou léky per os, mohou dostat depotní 

preparáty. Pacienti trpící schizofrenií a dodržující pravidelnou  i léta udržující léčbu mají 

mnohem menší frekvenci relapsů onemocnění.  

Nedílnou součástí léčby schizofrenie je individuální a později i skupinová psychoterapie. Tato 

terapie má být spíše zaměřená na podporu pacienta a na získání lepšího kontaktu s realitou. 

Psychoterapie je nedílnou součástí léčby, zejména po odeznění akutní symptomatiky. 

 

5.1.5 Rehabilitace a organizace péče 
Psychiatrická rehabilitace je neoddělitelnou součástí moderní komplexní péče o pacienty 

s duševními poruchami. Rehabilitace pracuje s pojmy „vyhlídky na zdravý život“ (Healthy Life 

Expectancy - HALLE) a „léta života ovlivněná postižením“ (Disability Adjusted Life Years - 

DALY). Rehabilitace se snaží o maximální využití zachovaných schopností po propuknutí 

duševní poruchy. V psychiatrické rehabilitaci se rozlišují primární újmy, kterými se mění 

postižení vlivem samotného chorobného procesu (kognitivní deficit u schizofrenie) 

a sekundární újmy, které vznikají jako důsledek nějakého léčebného zákroku (nežádoucí 

účinky psychofarmak) nebo jako důsledek onemocnění (nepříznivé postoje veřejnosti po 

návratu z psychiatrické léčebny). Cílem je umožnit co nejkvalitnější opětovné zapojení do 

reálného života ve společnosti. Psychiatrická rehabilitace je zaměřena na všechny složky 

osobnosti psychicky nemocného člověka.  Obecně se skládá z léčebné,  pracovní, sociální 

a pedagogicko-výchovné rehabilitace. 
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V psychiatrické rehabilitaci se také využívá umělecko-kreativní léčba zahrnující arteterapii, 

muzikoterapii, kinezioterapii ale také zooterapii, canisterapie, felinoterapii, hippoterapii. 

Významná je také fyzikální léčba (balneoterapie), která zahrnuje vodoléčebné procedury, 

léčbu světlem (helioterapie) a teplem a elektroléčbu. Tyto procedury většinou směřují 

k navození pocitu uvolnění a pohody. 

Pracovní rehabilitace 

Vlastní rehabilitace spočívá v činnosti (pracovní terapie, ergoterapie), která by měla být 

rozmanitá a taková, aby svou náročností odpovídala možnostem nemocného. Pomáhá 

k získání denního řádu a struktury.  

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, 

volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro 

zaměstnání, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a  vytváření vhodných podmínek 

pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. 

Sociálně – psychologická rehabilitace 

Základem sociální rehabilitace je předpoklad,  že člověk je vždy součástí nějaké sociální 

skupiny. Nácvik sociálních vztahů se provádí v různých zařízeních poskytující psychosociální 

služby. Psychosociální centrum nabízí pacientům v systému doléčování psychiatrické, 

psychologické a sociální služby a poradenství. Socioterapeutické kluby umožňují bývalým 

pacientům pravidelný kontakt v neformálním prostředí. Svépomocné skupiny nemocných 

a jejich příbuzných řeší společné problémy, podporují soudružnost podobně postižených 

pacientů a jejich blízkých.  

V rámci Psychiatrické léčebny v Bohnicích existuje Nadace Bona. Činnost této nadace je 

zaměřena na podporu i vlastní realizaci socioterapeutických programů pro klienty s 

duševním handicapem. Další organizací, pomáhající k návratu duševně nemocných do 

běžného života, je Fokus Praha – Sdružení pro péči o duševně nemocné. 

V rámci péče o pacienty s duševním onemocněním se uplatňuje case management. Jedná 

se o individuální přístup a představuje metodu práce s pacienty, kterou může poskytovat 

zástupce různých profesních skupin (sociální pracovník, všeobecná sestra, psycholog atd.), 

práci s nemocným zajišťuje dlouhodobou individuální pomoc a podporu. Case manager 

vytvoří pro pacienta individuální plán léčby a aktivně se zabývá jeho realizací a kontrolou.  

Do oblasti sociálně -  rehabilitační péče ve stylu bydlení lze zahrnout tzv. chráněné bydlení. 

 

Úkol 

1. Vyhledejte v odborné literatuře jaký je rozdíl mezi chráněnou dílnou, chráněným 

pracovním místem a podporovaným zaměstnáním. 
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2. Vyhledejte si Vyhlášku č. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity a prostudujte si 

hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti při psychiatrickém onemocnění. 

3. V rámci Vašeho regionu vyhledejte chráněná bydlení. 

 

Pro zájemce 

Na webových stránkách České unie pro podporované zaměstnání můžete najít mnoho 

užitečných informací - http://www.unie-pz.cz/. 

 

5.1.6 Lázeňská léčba 
Lázeňská léčba psychicky nemocných představuje komplexní soubor lázeňských 

terapeutických postupů, směřující buď k obnově, nebo alespoň k částečné kompenzaci 

narušených psychických funkcí organismu. Lázeňská léčba se navrhuje za účelem 

zachování pracovní schopnosti a celkového zotavení. Návrh vystavuje praktický lékař, 

psychiatr dodává doporučení (zprávu). Indikaci k lázeňské léčbě stanovuje Věstník MZ. 

Zařízení s indikací léčby duševních poruch jsou Lázně Jeseník. Indikační skupiny jsou: IX/1 

– psychózy ve stavu remise, IX/2 – afektivní, neurotické a psychosomatické poruchy ve 

stadiu remise. 

 

Úkol 

1. Vyhledejte si Vyhlášku č. 2/2015 Sb. o stanovení odborných kritérií a dalších 

náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a zaměřte se na 

poskytování lázeňská léčby u pacientů s psychiatrickým onemocněním a také na 

lokality lázeňské léčby. 

 

5.2 DEMENCE 
Pojem „demence“ pochází z latiny a doslova znamená „bez mysli“. V minulosti byli lidé 

s demencí považováni za blázny. Přelomem  v dějinách pojmu demence je rok 1906, díky 

Aloisi Alzheimerovi (1864-1915) – viz. níže. Demenci lze podle Mezinárodní klasifikace 

nemocí charakterizovat jako „syndrom způsobený chorobou mozku, obvykle chronické nebo 

progresivní povahy, kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí, 

k nimž patří paměť, myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnost učení, jazyk a úsudek, 

v takové míře, která omezuje soběstačnost a trvá minimálně šest měsíců. 

Demenci můžeme rozdělit na primární demenci - demence atroficko - degenerativního 

původu, která zaujímá zhruba 60% podíl všech demencí a sekundární demenci - 

http://www.unie-pz.cz/
http://www.unie-pz.cz/
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symtomatická demence, v těchto případech demence se uplatňují systémové choroby, 

infekce, intoxikace, úrazy mozku. 

Toto onemocnění je hlavní příčinou závislosti a disability seniorů. 

 

5.2.1 Epidemiologie  
Na celém světě žilo v roce 2015 odhadem 46,8 miliónu lidí s demencí. Vyspělejší státy 

vykazují zastoupení této nemoci relativně vyšší a s ekonomickým a společenským rozvojem 

tak lze očekávat, že onemocnění demencí bude u nás dále narůstat. Počet lidí s demencí se 

přitom nejspíš každých dvacet let zdvojnásobí – lze tedy očekávat, že v roce 2030 bude na 

Zemi 74,7 miliónu lidí s demencí. Správnou diagnózu má v ČR zhruba 20 - 30 % lidí 

s demencí. Pro výpočet prevalence demence bývá používán výsledek prevalenční 

studie Alzheimer Europe z roku 2009. Na základě této studie je možné odhadnout počet lidí 

s demencí v ČR v roce 2014 na 152,7 tisíc.  

 

5.2.2 Formy demencí 
Alzheimerova nemoc 

Je nejčastější příčinou demence v populaci a tvoří přibližně 60 – 70 % všech případů 

demence.. Toto onemocnění je charakterizováno klinickými a patofyziologickými příznaky. 

Alois Alzheimer, německý psychiatr v roce 1906 jako první popsal tuto chorobu a to na 

konferenci v Tübingenu v jihozápadním Německu ve sdělení „Neobvyklá porucha 

cerebrálního kortexu“, kde byl poprvé představen případ pacientky Augusty D., která trpěla 

symptomy, jež se následně staly souborem pro nosologickou jednotku. 

Alzheimerova nemoc je primární onemocnění šedé kůry mozkové. Onemocnění trvá 

přibližně 9 let a průběh je velmi individuální. V podstatě brzy dochází k postižení 

osobnostních rysů a charakteristik. Osoby postižené touto chorobou ztrácejí základní etická 

a estetická pravidla, návyky. Dochází k poruchám paměti, nejdříve však krátkodobé, dále se 

objevuje afázie, apraxie, agnózie. Nemocní se brzo stávají závislí na druhé osobě.  

Demence s Lewyho tělísky 

Tato choroba patří mezi primární neurodegenerativní demence. Projevuje se mimo 

základních příznaků demence také kolísajícími poruchami kognitivních funkcí, rekurentním 

výskytem zrakových halucinací a parkinsonským syndromem, a bludů. Někteří autoři tuto 

demenci považují za samostatné onemocnění, nebo za variantu Alzheimerovy choroby, 

popřípadě variantu idiopatické Parkinsonovy choroby.  

 

http://www.alzheimer.cz/clanky/tiskove-zpravy/vysledky-projektu-eurocode/
http://www.alzheimer.cz/clanky/tiskove-zpravy/vysledky-projektu-eurocode/
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Vaskulární demence 

Je druhou nejčastější příčinou demence. Její rozvoj souvisí s onemocněním cév centrálního 

nervového systému, kardiovaskulárního systému, hypertenzí a často je spjat s proběhlou 

zjevnou nebo téměř asymptomatickou cévní mozkovou příhodou. Rozhodující pro stanovení 

této diagnózy je prokázat cerebrovaskulární onemocnění. 

Sekundární demence 

Sekundární demence zastupuje nesourodou skupinou demencí, na jejichž vzniku se podílí 

mnoho příčin. Jde o demence, které souvisejí s traumatem (posttraumatické demence), dále 

s infekcí (Creutzfeldtova-Jakobova demence, demence u syfilis a HIV). Také zde řadíme 

demence metabolické, vzniklé při poruchách jater, respiračního systému, ledvin, demence při 

karencích vitaminů. Mohou existovat demence při endokrinních onemocnění, při tumorech, 

epilepsii, demence při hydrocefalu, ale také demence farmakologického původu. Je velice 

důležité znát tyto demence hlavně pro správnou diferenciální diagnostiku, protože často 

vyžadují specifickou a vzájemně odlišnou léčbu.  

 

5.2.3 Příčiny 
Ačkoli přesná příčina není dosud známá, na vzniku se podílejí některé z rizikových faktorů, 

které můžeme rozdělit na ovlivnitelné a neovlivnitelné. Mezi neovlivnitelné faktory patří 

věk, genetické faktory - například familiární autozomálně dominantní Alzheimerova nemoc, 

Huntingtonova nemoc. K ovlivnitelným faktorům patří: vaskulární faktory (kouření, obezita, 

diabetes, hypertenze, zvýšený cholesterol), nadměrné pití alkoholu, a úrazy hlavy. 

Ovlivnitelné faktory mají významnou roli v sekundární prevenci demence.  

 

5.2.4 Symptomy  
Podle závažnosti a intenzity příznaků a celkového postiženi je demence rozdělována 

do několika stadií: 

1 stadium: typická je mírná, ale objektivně zjistitelná porucha paměti, pacient má obtíže 

s řešením nových nebo komplexních problémů, je apatický a straní se společnosti. 

2. stadium: je přítomná střední až těžká porucha paměti, přidružuje se dezorientace místem 

a časem. Často dochází ke vzniku apraxie, řečových poruch, objevují se potíže 

visuokonstruktivního rázu – neschopnost okopírovat např. obrazce. Pacient zde může trpět 

změnami osobnosti. Zde je již nutný dohled druhé osoby. 
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3. stadium: postižený tímto stádiem není schopen se o sebe starat – je plně odkázán na 

péči okolí. Je velmi těžce narušena verbální komunikace, intelekt je narušen do té míry, že 

jej již obvykle nelze testovat. Bývá přítomná inkontinence moči a stolice. 

4. stadium (terminální): v terminálním stádiu je pacient zcela upoután na lůžko a je závislý 

na péči druhé osoby, nekomunikuje s okolím, je mutistický.  

 

Tab. 2 Klinické příznaky demence (JIRÁK, R., LAŇKOVÁ, 2007) 

Oblast kognitivních funkcí Behaviorální a psychologické 

symptomy demence 

Oblast aktivit denního života 

 porucha paměti 

 porucha orientace 

 porucha úsudku a 

myšlení 

 porucha řeči 

 porucha poznávání 

 apraxie 

 porucha osobnosti 

 společensky 

nepřijatelné chování 

 porucha exekutivních 

funkcí 

 poruchy emotivity 

 deprese, úzkost 

 podrážděnost, apatie 

 ne/verbální agresivita 

 halucinace, bludy 

 misidentifikace 

 toulání 

 příznak soumraku 

(náhlé zhoršení stavu v 

pozdních odpoledních 

hodinách) 

 poruchy příjmu potravy 

 potíže s komplexními 

činnostmi 

 vokalizace (sténání, 

křik) 

 potíže s domácími 

pracemi 

 inkontinence 

 neschopnost 

komunikovat 

 neschopnost chůze 

 plná závislost na 

pomoci druhých 

 

5.2.5 Diagnostika 
Včasné diagnostikování demence je velice důležité hlavně z důvodů časného zahájení léčby, 

jelikož v časných stádiích demence je léčba nejúčinnější.  

Definice DSM IV (Americké psychiatrické asociace) uvádí, že nezbytným příznakem 

syndromu demence je porucha paměti a současně musí být přítomna porucha alespoň jedné 

z dalších kognitivních funkcí: afázie, apraxie, agnózie nebo porucha exekutivních funkcí a 

deficit by se měl projevovat v pacientově denním životě. 
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Významná je diferenciální diagnostika, která je nutná pro odlišení poruch napodobující 

demenci, jelikož podobnými příznaky jako demence se mohou projevovat i jiné nemoci/stavy 

(deprese, delirium, poruchy navozené léky). 

Velký význam u diagnostiky mají zobrazovací metody (CT, MR). U většiny primárně 

degenerativních demencí tyto metody ukazují různý stupeň kortikosubkortikální atrofie 

s rozšířením komorového systému mozku.  

V rámci diagnostiky se využívají také standardizované škály. Pro orientační diagnostiku 

syndromu demence nejvíce používá Mini-Mental State Examination test (MMSE), který 

spolehlivě odliší středně těžkou demenci od normální populace. Tento nástroj však selhává 

v diagnostice časných stadií demence. Škála Dementia Score – DS (Hachinski), je 

nejkomplexnější k  zhodnocení přidružených příznaků demence. Reisbergova škála GDS 

(Global Deterioration Scale) je často používanou škálu, která umožňuje posoudit, zda a do 

jaké míry je pacient postižen kognitivní poruchou.  

 

Pro zájemce: 

Při podezření na demenci mohou rodinní příslušníci, nebo přátelé využít dotazník: Rychlý 

sreening demence, který slouží ke kvantifikaci obtíží s pamětí – viz níže  

Jak často nebo v jaké míře Váš blízký: 

1. Opakuje se a ptá se znovu a znovu na to samé  

2. Zapomíná více než dříve zejména věci, které se staly nedávno, před chvílí  

3. Zapomíná brát léky, nakoupit najednou více věcí a podobně  

4. Zapomene na schůzku, svátek, rodinnou oslavu  

5. Je smutnější nebo bezradnější než dříve  

6. Má problémy s počítáním, vedením účtu a podobně  

7. Nemá již takový zájem o dřívější záliby a koníčky  

8. Potřebuje pomoc nebo alespoň radu při jídle, oblékání či hygieně  

9. Je vznětlivější, podezíravý, neklidný, mluví nesmyslně nebo vidí a slyší to, co ve 

skutečnosti neexistuje  

10. Zhoršila se jeho schopnost řídit automobil  

11. Hledá slova, mluví méně plynule, zapomíná jména 

Hodnoťte následujícím způsobem: 0 – ano, často 1 – někdy 2 – ne 

Maximum 22 bodů odpovídá normě 
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5.2.6 Léčba a organizace péče 
Za hlavní principy správné péče o osoby s demencí se považuje:  

 včasné stanovení diagnózy,  

 optimalizaci tělesného zdraví, kognice, aktivity a celkové pohody;  

 identifikaci a řešení psychologických symptomů a poruch chování;  

 poskytnutí informací a dlouhodobé podpory neformálním pečovatelům. 

Cílem léčby je hlavně zlepšení kvality života klienta a také kvality života pečujících. Léčba by 

měla přinést prodloužení soběstačnosti a funkčnosti nemocného, zpomalení či zastavení 

progrese onemocnění, nebo i zlepšení zdravotního stavu nemocného. Díky léčby můžeme 

oddálit institucionalizaci pacienta a tím i všechny negativní dopady ústavní péče na klienta.  

I přes značný pokrok medicíny stále není známá kauzální léčba demence, avšak dochází 

k výrazným léčebným úspěchům v oblasti zpomalení progrese. Terapie demence obsahuje 

léčbu kognitivních poruch a také behaviorálních a psychologických symptomů demence. 

V rámci farmakoterapie se využívá buď inhibitory acetylcholinesterázy (Donepezil, 

Rivastigmin a Galantamin) a Memantin.  

Také nefarmakologické metody léčby mají své místo v léčbě demence. V posledních letech 

se objevují studie, které prokazují účinnost jednotlivých nefarmakologických metod. Mezi tyto 

metody můžeme zařadit například: 

 kognitivní rehabilitaci - trénování mozku, pomocí různých technik a pomůcek, 

 kinezioterapii a taneční terapii - pohybové terapie, která by měla být pravidelně 

zařazována do denního života pacientů s demencí, 

 senzorickou stimulaci - významná stimulace smyslů včetně hmatu prostřednictvím 

vhodných podnětů, 

 pet terapie – při této terapii využíváme malé domácí zvířata, 

 orientaci realitou – vhodné využívání nástěnek, hodin, kalendářů, 

 reminiscenční terapii – tato terapie využívá vzpomínek a jejich vybavování 

prostřednictvím různých podnětů, tato terapie má také preventivní a aktivizační 

význam. 

Demence je problémem zdravotně-sociálním. Nicméně zdravotně sociální péče není zatím 

v ČR provázaná. Zdravotnická péče osobám s demencí je poskytována především v rámci 

ústavní nebo ambulantní péče zdravotnických zařízení. Gerontopsychiatrická pracoviště se 

specializují na péči o pacienty v seniorském věku s demencí. 

Druhy sociálních služeb upravuje v České republice zákon. Zákon o sociálních službách 

108/2006 Sb. obsahuje výčet druhů sociálních služeb, které jsou poskytovány formou 

ambulantních, terénních a pobytových služeb podle jednotlivých druhů. Pro cílovou skupinu 
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lidí trpících demencí jsou k dispozici následující druhy sociálních služeb: Základní sociální 

poradenství, Odborné sociální poradenství, Osobní asistence, Pečovatelská služba, Tísňová 

péče, Průvodcovské a předčitatelské služby, Odlehčovací služby, Centra denních služeb, 

Denní stacionáře, Týdenní stacionáře, Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, Telefonická krizová 

pomoc, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (nicméně 

je důležité reflektovat novelizaci zákona o Sociálních službách). 

V publikaci České alzheimerovské společnosti – Komplexní péče o lidi s demencí autorky 

uvádějí, že ať už se jedná o zdravotnické nebo sociální zařízení musí být péče poskytovaná 

lidem s demencí cílená. To znamená, že péči o lidi s demencí zajišťuje dostatečný počet 

kvalifikovaných pracovníků, kterým záleží na vztazích, že péče má interdisciplinární povahu, 

je individualizovaná a že potřebám lidí s demencí je přizpůsobeno také prostředí. Vztahová 

péče usiluje o začlenění člověka s demencí do lidského společenství, zachovává a 

podporuje jeho rodinné vazby a za všech okolností respektuje a podporuje jeho důstojnost 

(více na: http://www.alzheimer.cz/res/archive/003/000438.pdf?seek=1475760394). 

 

Na níže uvedeném webovém odkazu naleznete seznam pracovišť, kteří poskytují 

specializovanou péči o pacienty s demencí: 

 http://www.gerontologie.cz/showdoc.do?docid=32&typzar=SPPD&kraj= 

 

V rámci péče je důležitá správná komunikace, která je velmi náročná, nicméně v souvislosti 

s profesionálním přístupem je zcela zásadní.  

 

Úkol: 

1. Sepište na papír zásady komunikace s osobami s demencí a poté je zkontrolujte 

(srovnejte) s odbornou literaturou. 

 

5.2.7 Naplňování práv osob s demencí 
Existuje několik dokumentů, které se zabývají naplňováním práv osob s demencí. Zde je 

výčet některých z nich 

 Evropská Charta práv a svobod pro staré občany,  

 Montrealskou deklaraci  

 Deklarace práv duševně postižených lidí  

 Zásady OSN pro seniory  

 Evropská charta pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují  

http://www.alzheimer.cz/res/archive/003/000438.pdf?seek=1475760394
http://www.gerontologie.cz/showdoc.do?docid=32&typzar=SPPD&kraj
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Úkol: 

1. Vyhledejte jeden z uvedených dokumentů a analyzujte problematiku práv osob 

s demencí. 

2. Vyhledejte zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a nalezněte ustanovení 

vztahující se k ochraně práv uživatelů. 

 

 

5.3 ORGANIZACE PÉČE O PACIENTY 

S PSYCHIATRICKÝM ONEMOCNĚNÍM 

Psychiatrická péče je poskytovaná osobám s duševním onemocněním a to ve veřejných 

a soukromých institucích. Psychiatrickou péči můžeme rozdělit na ambulantní, intermediální 

a lůžkovou.  Péče je realizována prostřednictvím vzájemně propojené sítě center o duševně 

nemocné, mezi které patří především psychiatrické ambulance, klinicko-psychologické 

ambulance, psychiatrické nemocnice, denní stacionáře a zařízení komunitní péče, která 

zprostředkovávají spolupráci psychiatrie a sociálních služeb. Komunitní péče je od poloviny 

20. století významným trendem v řadě vyspělých zemí  a je spojena  s tzv. 

deinstitucionalizací, která vede k redukci velkých psychiatrických léčeben. 

Psychiatrická společnost ČLS JEP na svých webových stránkách (www.ceskapsychiatrie.cz) 

uvádí, že: Komunitní péče je široký soubor služeb, programů a zařízení, jehož cílem je 

pomoci lidem s duševní poruchou žít co nejvíce v podmínkách běžného života, subjektivně 

co nejuspokojivějším způsobem tak, aby mohly být co nejvíce uspokojeny jejich zdravotní, 

psychologické a sociální potřeby. Mezi postupy komunitní péče patří kromě léčby i podpora 

sociálních rolí, zejména v oblasti práce, bydlení a sociálních kontaktů, a podpora vztahů 

s rodinou přáteli a dalšími lidmi. Mezi základní principy komunitní péče patří: mobilita služeb, 

propojenost služeb, péče ve vlastním prostředí pacientů, orientace na lidská práva a potřeby 

pacientů. 

Nejnovějším konceptem je tzv. vyvážená péče (balanced care), při které jde o integrativní 

pojetí. Do péče jsou tak zapojeni: praktičtí lékaři, specializované ambulantní psychiatrické 

služby a týmy, psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic, krizové služby a denní 

stacionáře, rezidenční péče v komunitě, služby psychiatrické rehabilitace. 

 

 

http://www.ceskapsychiatrie.cz/
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Úkol: 

1. Definujte intermediální péči. 

2. Kdo je to komunitní psychiatrická sestra a vyhledejte pracoviště komunitních sester 

v ČR. 

 

Shrnutí kapitoly: 

Schizofrenie se projevuje poruchami myšlení, jednání, vnímání, emocí a vůlí. Příznaky 

schizofrenního onemocnění lze rozdělit na negativní a pozitivní. Za nejobvyklejší typ 

schizofrenie je považována paranoidní schizofrenie. Léčba schizofrenie je založena 

především na farmakoterapii antipsychotiky. Využívá se také elektrokonvulzivní terapie, 

která je dosud nepřekonaná pro svou vysokou účinnost a malé riziko výskytu vedlejších 

nežádoucích účinků. V rámci psychiatrické péče o pacienty se schizofrenií se uplatňuje 

především pracovní rehabilitace a sociálně – psychologická rehabilitace. Mezi organizace 

pomáhající duševně nemocným patří např. Fokus Praha a Nadace Bona. 

Demence je syndrom způsobený chorobou mozku projevující se poruchou paměti, 

myšlení, orientace, chápání, počítání, schopnosti učení, jazyka a úsudku, v takové míře, 

která omezuje soběstačnost a trvá minimálně šest měsíců. Toto onemocnění je hlavní 

příčinou závislosti a disability seniorů. Nejčastější příčinou demence v populaci je 

Alzheimerova nemoc a tvoří přibližně 60–70% všech případů demence. I přes značný 

pokrok medicíny stále není známá kauzální léčba demence. Léčba by měla přinést 

prodloužení soběstačnosti a funkčnosti nemocného, zpomalení či zastavení progrese 

onemocnění, nebo i zlepšení zdravotního stavu nemocného. Péče o seniory s demencí je 

náročná, nicméně je důležité, aby docházelo k naplňování jejich práv. Existuje několik 

dokumentů, které se zabývají naplňováním práv osob s demencí (např. Evropská Charta 

práv a svobod pro staré občany, Deklarace práv duševně postižených lidí, Evropská 

charta pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují). 

Psychiatrickou péči můžeme rozdělit na ambulantní, intermediální a lůžkovou. V současné 

době má také velmi velký význam v rámci psychiatrie komunitní péče, která je spojena 

s deinstitucionalizací.   

 

Úkol k zamyšlení: 

1. Na základě uvedených informací identifikujte potřeby osob (pomocí Maslowovy 

pyramidy potřeb) s psychiatrickým onemocněním. 

2. Navrhněte koncepci dlouhodobé péče (oblasti péče + služby) o osoby 

s psychiatrickým onemocněním. 
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Kontrolní otázky: 

1. Vyjmenujte formy schizofrenie. 

2. Co je to elektrokonvulzivní terapie? 

3. Čím se zabývá Nadace Bona? 

4. Co je to case management? 

5. Vyjmenujte klinické příznaky demence. 

6. Vyjmenujte nefarmakologické možnosti léčby demence. 

7. Vyjmenujte dokumenty definující práva osob s demencí. 

 

Seznam citované literatury ke kapitole č. 5 
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Webové odkazy: 

www.unie-pz.cz 

www.nadacebona.cz 

http://www.solen.sk/pdf/1c2f1c114738286fb947cf7f1dfb7b2b.pdf
http://www.unie-pz.cz/
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www.fokus-praha.cz/index.php/cz 

www.unie-pz.cz 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/pracovni_rehabilitace 

www.ceskapsychiatrie.cz 

  

http://www.fokus-praha.cz/index.php/cz
http://www.unie-pz.cz/
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/pracovni_rehabilitace
http://www.ceskapsychiatrie.cz/
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6 POTŘEBY OSOB 

S ONEMOCNĚNÍM 

POHYBOVÉHO APARÁTU  

 

V této kapitole se dozvíte o: 

▫ Základní charakteristice revmatoidní artritidy, osteoartrózy, osteoporózy 

▫ Epidemiologii, rizikových faktorech, etiopatogenezi, klinických projevech, diagnostice 

a léčbě revmatoidní artritidy, osteoartrózy, osteoporózy 

▫ Specifických potřebách pacientů s revmatoidní artritidou, osteoartrózou, 

osteoporózou 

▫ O pacientských organizacích pro osoby revmatoidní artritidou, osteoartrózou, 

osteoporózou 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

▫ Definovat revmatoidní artritidou, osteoartrózou, osteoporózou 

▫ Popsat epidemiologii, rizikové faktory, etiopatogenezi, klinické projevy, diagnostiku 

a léčbu u pacientů revmatoidní artritidou, osteoartrózou, osteoporózou 

▫ Charakterizovat specifické potřeby osob s onemocněním pohybového aparátu 

▫ Navrhnout služby dlouhodobé péče pro osoby s onemocněním pohybového aparátu 

 

Klíčová slova této kapitoly: revmatoidní artritida, osteoartróza, osteoporóza, potřeby, 

pacientské organizace, péče 

 

Čas potřebný k prostudování učiva této kapitoly: 60 minut 

 

Průvodce: 

V této kapitole se budeme zabývat třemi chronickými onemocněními pohybového aparátu 

a to konkrétně: revmatoidní artritidou, osteoartrózou, osteoporózou. Zaměříme se na 

epidemiologii, etiologii, patogenezi, klinickým obrazem, diagnostikou a léčbou uvedených 

onemocnění. V závěru kapitoly se zmíníme o pacientských organizacích podporující 
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pacienty s onemocněním pohybového aparátu. 

6.1 REVMATOIDNÍ ARTRITIDA 
Revmatoidní artritida je chronické autoimunitní onemocnění kloubů charakterizované 

nespecifickým zánětem periferních kloubů. Cílem zánětu je synoviální výstelka kloubů, šlach 

a tíhových váčků. Klinicky se projevuje chronickou symetrickou polyartritidou a následným 

vznikem kloubních destrukcí a deformit. 

 

6.1.1 Epidemiologie 
Revmatoidní artritida se vyskytuje téměř na celém světě. Incidence se udává mezi 10. (jižní 

Evropa) - 50. (severní Evropa, Amerika) na 100 000 obyvatel. Prevalence je v průměru 0,8 

%. Onemocnění začíná nejčastěji ve čtvrté a páté dekádě života. U 80 % nemocných začne 

revmatoidní artritida mezi 35. a 50. rokem věku.  

 

6.1.2 Etiologie a patogeneze 
Původ onemocnění není známý, ale je zřejmé, že na udržení chronického zánětu se různou 

mírou podílejí zánětlivé buňky infiltrující synoviální membránu a dutinu kloubu. Zřejmá je 

i  aktivita imunitního systému v periferii, která je příčinou mimokloubních manifestací tohoto 

systémového onemocnění. Centrálními buňkami v zánětu a poškození jsou B lymfocyty, 

T lymfocyty, makrofágy, synoviální fibroblasty a neutrofilní leukocyty. Základním 

patologickým projevem je růst zánětlivé tkáně uvnitř kloubu, která svým destruktivním 

působením vyvolává poškození chrupavky a aktivaci osteoklastů, jejímž důsledkem je pak 

odbourávání kosti a vznik typických erozivních projevů revmatoidní artritidy. Výsledkem je 

vymizení chrupavky, destrukce kosti a poškození měkkých struktur kloubu včetně pouzdra a 

vazů. Existuje genetická predispozice k vzniku onemocnění. Onemocnění má častější 

rodinný výskyt u příbuzných 1. stupně a to vzhledem k predominanci žen častěji mezi 

matkou a dcerou anebo ženskými sourozenci.  

 

6.1.3 Klinický obraz 
Hlavním příznakem je symetrická polyartritida, která začíná plíživě. Klouby jsou oteklé, 

teplejší a bolestivé v klidu, při pohybu i palpaci. Typická je ranní ztuhlost postižených 

kloubů, která přetrvává i  několik hodin do plného rozhýbání. Postupně dochází k vzniku 

deformit. U části nemocných narůstají kolem kloubů popřípadě ve vnitřních orgánech 
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revmatoidní uzly. Kůže nad kloubem nebývá barevně změněna. Bolest je buď spontánní, 

nebo se zvyšuje palpací nebo pohybem. Revmatoidní artritida může zasáhnout téměř 

všechny synoviální klouby těla.  

Mimokloubní postižení – Udává se, že až 40 % má nějaké mimokloubní příznaky. Mezi 

mimokloubní postižení patří: revmatoidní uzly, revmatoidní vaskulitida, plicní postižení 

(manifestuje pleuritidou, fibrózou, vaskulititdou), perikarditida, keratokonjunktivitida, bývají 

přítomny hematologické abnormality (např. anemie), svalové postižení, osteoporóza, 

amyloidóza. 

 

6.1.4 Diagnostika 
Diagnostická kritéria jsou založena na klinické identifikaci synovidity alespoň v jednom 

kloubu, jejíž přítomnost nelze lépe vysvětlit jiným onemocněním.  

Určeni diagnózy se provádí na základě anamnézy, fyzikálního vyšetřeni a biochemických 

testů, kde je nalezena zvýšená sedimentace, anemie, zvýšené CRP, pozitivní revmatoidní 

faktor (protilátky proti IgG). Na RTG jsou patrné symetrické nálezy na rukou a zápěstích, 

nohou, kolenou a kyčlích (periartikulární osteoporóza, marginální eroze kosti), dále 

subluxace a luxace kloubů a jejich ankylózy.  

V rámci diagnostiky u revmatoidní artritidy se využívají čtyři třídy funkční zdatnosti. Zařazení 

pacienta do příslušné třídy ukazuje na rozsáhlost postižení touto chorobou. 

A. třída: plná zdatnost, nemocný je schopen vykonávat veškerou normální činnost 

v běžném životě. 

B. třída: zdatnost dostatečná pro běžnou činnost, ale omezená v náročné práci. 

C. třída: činnost je omezena i v běžném životě, nemocný je schopen zastat jen lehké 

práce, obvykle s obtížemi. 

D. třída: pacient je schopen postarat se o sebe jen velmi málo nebo vůbec ne, je 

většinou odkázán na lůžko nebo vozík, potřebuje pomoc další osoby. 

 

6.1.5 Léčba 
Vzhledem k tomu, že etiologie není známa a patogeneze jen z části, zůstává terapie do 

značné míry empirická. Léčba by vždy měla směřovat ke snížení bolesti, redukci zánětu, 

zabránění destruktivních procesů, udržení funkce. Terapie by měla být komplexní a 

zahrnovat interdisciplinární přístup. V akutním stavu je vhodný klid na lůžku, je však nutno 

dbát na prevenci vzniku kloubních kontraktur (vhodné je použití funkční dlahy). Účelem 

fyzioterapie a fyzikální terapie je potlačení bolesti, odstranění ztuhlosti, obnovení pohybu, 
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zvýšení svalové síly a zlepšení funkce kloubu. V chronickém stadiu je důležité denní cvičení 

k prevenci kontraktur a udržení hybnosti. Velmi prospěšná je u revmatoidní artritidy 

mechanoterapie pomocí motodlah. Nicméně nejdůležitější formou léčby je farmakoterapie. 

Využívají se nesteroidní antirevmatika či coxiby a glukokortikoidy. Tyto léky mají 

protizánětlivý, analgetický, antipyretický a dekontrakční účinek. Nicméně se vyznačují také 

nežádoucími účinky jako je např. gastropatie, porucha srážlivosti krve, renální toxicita atd. 

Možná je také terapie biologickými léky a chirurgické léčba, při které se používá 

synovektomie (odstranění větší části zanícené synoviální membrány, jedná se o dočasné 

řešení). 

 

6.1.6 Průběh a prognóza 
Asi u 25 % pacientů není schopno pracovat po 6 letech  od diagnostikování revmatoidní 

artritidy a polovina nepracuje po 20 letech průběhu tohoto onemocnění.  

 

6.2 OSTEOARTRÓZA 
Osteoartróza je onemocnění, při kterém dochází k degenerativní přestavbě kloubní 

chrupavky a reaktivním změnám přilehlých kloubních tkání. Finálním důsledkem je selhání 

pohybové funkce kloubu. Jedná se o metabolickou poruchu kloubních tkání. 

 

6.2.1 Epidemiologie 
Osteoartróza je nejčastějším onemocněním periferních kloubů a ve vyspělých zemích se řadí 

k častým příčinám pracovní neschopnosti a invalidity, Jedná se o  onemocnění středního 

a hlavně staršího věku (hlavně v populaci na 60 let). Symptomatologická gonartróza se 

vyskytuje zhruba u 12 % populace na 60 let. Prevalence i incidence osteoartrózy se ve všech 

lokalizacích prudce zvyšuje s věkem. V populaci nad 65 let trpí až 40 % populace obtížemi 

spojenými s artrózou kolenních a kyčelních kloubů. 

 

6.2.2 Rizikové faktory 
Rizikové faktory se dělí na celkové (systémové) a lokální. Mezi systémové rizikové faktory 

patří: vyšší věk, ženské pohlaví, dědičnost, obezita. Mezi lokální rizikové faktory ovlivňující 

vznik a vývoj osteoartrózy patří různé anatomické abnormality, poruchy osy, úrazy, těžká 
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fyzická práce, sport, vývojové dysplazie, jež vedou k mechanickému přetížení některých 

částí. 

 

6.2.3 Patogeneze 
Osteoartróza se projevuje degenerativními změnami všech kloubních tkání, jejíž důsledkem 

je zhoršená kvalita těchto tkání a jejich biomechanická insuficience vedoucí k pozvolnému 

selhávání pohybové funkce kloubu. Primární patobiochemické a patologické změny se 

odehrávají v kloubní chrupavce. Chrupavka postupně degeneruje, je méně odolná vůči 

mechanické zátěži i působení proteolyzických enzymů a postupně ubývá. Jsou aktivovány 

osteoblasty a produkují větší množství kostní hmoty, což se projeví jednak zahuštěním 

subchondriální kosti a růstem osteofytů.  

 

6.2.4 Klinické příznaky 
Klinický obraz je velmi variabilní a závisí na formě osteoartrózy (primární, sekundární, 

lokalizovaná, generalizovaná), lokalizaci (koleno, kyčel, rameno) a stadiu postižení 

(počínající, pokročilé, terminální). Hlavním příznakem je bolest (námahová bolest, startovací 

bolest), otok, ztuhlost, omezení hybnosti, porucha funkce kloubu. 

Gonartróza: námahová (startovací) bolest, ztuhlost po inaktivitě nebo po ránu, zhrubění 

kloubu, omezení hybnosti, osové deformity. 

Koxartróza: námahová (startovací) bolest v oblasti třísla nebo velkého trochanteru, kulhání, 

bolestivá vnitřní rotace, omezení hybnosti. 

Osteoartróza rukou: námahové, často i klidové bolest rukou, ranní ztuhlost, tvrdé zduření 

kloubů, osové deformity. 

 

6.2.5 Diagnostika 
Charakteristický nález vykazuje synoviální tekutina – bývá zmnožena. Pro diagnostiku jsou 

významné zobrazovací metody – RTG, ultrazvuk, magnetická rezonance a scintigrafie 

skeletu. 

 

6.2.6 Léčba 
Nefarmakologická léčba - Mezi základní režimová opatření patří redukce hmotnosti 

u pacientů s nadváhou a odstranění nepříznivých mechanických faktorů, vhodná aktivita 
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(plavání, jízda na kole)  vhodná obuv a používání opěrných či podpůrných pomůcek (berle, 

hole). Vhodná je také termoterapie – léčba teplem i chladem (kryoterappie). 

Farmakologické léčba - V rámci léčby se podává: paracetamol, nesteroidní antirevmatika, 

opioidy, intraartikulární aplikace glukokortikoidů, chondroitin sulfát a kyselina hyaluronová. 

Chirurgické léčba - U pacientů, u kterých selhává konzervativní léčba, je široce používaná 

náhrada kyčelního kloubu, což vede výrazně k zlepšení kvality života. U artrózy se často 

využívají také artroskopické výkony. U mladých, aktivních jedinců se s dobrými výsledky 

používá osteotomie např. pánve a femuru. 

 

6.3 OSTEOPORÓZA 
Osteoporóza je systémové metabolické onemocnění skeletu charakterizované poruchou 

mechanické odolnosti kosti a v důsledku toho dochází ke zvýšenému riziku vzniku zlomenin. 

Onemocnění postihuje zpravidla celý skelet, ale nemá výraznější charakteristické klinické 

symptomy. Osteoporóza je nejčastějším metabolickým kostním onemocněním, které 

postihuje především ženy po menopauze, ale i muže a ženy v pokročilých věkových 

kategoriích. Klinický význam osteoporózy spočívá v jejích nepříznivých klinických projevech, 

především ve zlomeninách. Osteoporotické zlomeniny vznikají spontánně nebo při 

nepřiměřeně malém úrazu. Než dojde ke zlomenině, nejsou na kosti zvnějšku patrné žádné 

změny a nemusí být bolesti a ani jiné varovné příznaky. 

Mechanická odolnost kosti je podmíněna množstvím a kvalitou kostního minerálu a 

organické matrix a prostorovým uspořádáním kostní hmoty (mikroarchitekturou a 

makroarchitekturou kosti). 

 

6.3.1 Klasifikace 
1. Primární osteoporóza 

Osteoporóza, která vzniká jako součást stárnutí. V důsledku stárnutí se přestávají tvořit 

ženské pohlavní hormony, které regulují ukládání vápníku do kostní hmoty. U mužů vzniká 

později, ale postupně se průběh u obou pohlaví vyrovnává (kolem 65. roku života). 

2. Sekundární 

Je způsobena jiným závažným onemocněním. Vyskytuje se například při onemocnění 

nadledvin, poruchách štítné žlázy, při dlouhodobém pobytu na lůžku, při poruchách 

vstřebávání vápníku, podvýživě – anorexii, bulimii, při dlouhodobém podávání 

kortikosteroidů.  
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Osteoporózu lze rozpoznat již v jejich bezpříznakových počátcích. Klinicky se za 

osteoporózu považuje úbytek nebo zhoršování kvality kostní hmoty v takovém rozsahu, že 

může dojít ke zlomenině. Utrpení a úmrtí a nákladné operace spojené se zlomeninami 

nejsou neodvratitelné. Při osteoporóze jsou typické zlomeniny obratlů, dolního předloktí, 

kyčle, žeber, paže. Zlomeniny představují zdravotní, sociální a ekonomický problém. 

S věkem se riziko zlomenin exponenciálně zvyšuje. Zlomeniny vedou k invalidizaci a často 

k úplné závislosti postižených osob na dopomoci. Všechny zlomeniny zhoršují kvalitu života 

a zvyšují morbiditu, mortalitu po zlomeninách proximálního femuru i obratlů. Nejzávažnější 

osteoporotickou frakturou je zlomenina proximálního femuru. Riziko úmrtí po zlomenině 

proximálního femuru stoupá s věkem. 

 

6.3.2 Klinické příznaky 
Pacient nemusí mít při osteoporóze žádné specifické příznaky a obtíže (osteoporóza je jako 

„tichý zloděj“) a projeví se ne vzácně až zlomeninou. Při rozvinuté chorobě však pacienti 

mohou udávat bolest, nejčastěji v zádech a dlouhých kostech. Bolesti však nejsou 

patognomické. 

 

6.3.3 Rizikové faktory 
Mezi rizikové faktory patří věk nad 65 let, pozdní menarche, nulliparita, BMI < 19 (kg/m2), 

rizikové choroby a stavy (imobilizující choroby, zánětlivá střevní onemocnění, celiakie 

s malabsorpcí, mentální anorexie, Cushingův syndrom, tyreotoxikóza, onemocnění jater), 

déle trvající léčba kortikoidy, antiepileptiky, hormonálními antagonisty (sexuálními).  

Mezi rizikové faktory životního stylu patří: sedavý způsob života, malá tělesná zátěž, 

chronický nikotinismus, nadměrná dlouhodobá konzumace alkoholu, stresový způsob života. 

 

6.3.4 Diagnostické metody  
Klinická diagnóza osteoporózy má vycházet z vyloučení jiných metabolických nebo 

nádorových onemocnění skeletu. Diagnostické metody vychází z anamnézy a podrobného 

klinického a laboratorního vyšetření. V indikovaných případech je součástí vyšetřovacího 

postupu měření denzity kostního minerálu v preferenčních místech skeletu. 

Osteodenzitometrická diagnóza osteoporózy je založena na kvantitativním měření denzity 

kostního minerálu. Radiologické a laboratorní vyšetření má nezastupitelnou roli v diagnostice 

i v diferenciální diagnostice osteoporózy. 
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6.3.5 Léčba a prevence  
Cílem léčby je útlum kostní resorpce a podpora kostní tvorby, prevence pádů, zmenšení 

bolesti a zvětšení pohyblivosti. Chirurgická léčba zahrnuje spojování vzniklých zlomenin po 

napravení různými metodami osteosyntézy a také náhradami umělými klouby s následnou 

rehabilitací. 

K základním doporučením pro primární prevenci osteoporózy i sekundární prevenci zlomenin 

patří suplementace vitaminu D a vápníku, zjištění dostatku bílkovin ve stravě, udržení nebo 

zlepšení mobility pacienta, snížení rizika pádů, tlumení bolesti a prevence úbytku kostní 

hmoty po menopauze.  

 

Pro zájemce: 

Pokud Vás problematika osteoporózy zaujala, můžete své vědomosti prohloubit studiem 

odborného článku lékařů Němcové a Korsy, který se zabývá komplexní léčbou a prevencí a 

to také ve vztahu k léčebné rehabilitaci. Odborný článek naleznete na odkaze: 

https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/04/07.pdf. 

 

Úkol: 

1. Vyhledejte si Vyhlášku č. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity a prostudujte si 

hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti při výše uvedených onemocnění 

pohybového aparátu. 

2. Vyhledejte si Vyhlášku č. 2/2015 Sb. o stanovení odborných kritérií a dalších 

náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a zaměřte se na 

poskytování lázeňská léčby u pacientů s uvedených onemocnění pohybového 

aparátu a také lokality lázeňské léčby. 

 

 

6.3.6 Pacientské organizace 

Na webových stránkách www.revmaticke-nemoci.cz mohou pacienti nalézt mnoho informací 

týkající se revmatoidní artritidy.  

Revma Liga Česká republiky sdružuje lidi s revmatismem, rodinných příslušníků pacientů, 

přátel, lékařů, zdravotníků, sponzorů (http://www.revmaliga.cz).  

Osobám s osteoporózou pomáhá Liga proti osteoporóze (http://www.osteo-liga.cz).  

 

https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/04/07.pdf
http://www.revmaticke-nemoci.cz/
http://www.revmaliga.cz/
http://www.osteo-liga.cz/
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Úkol: 

1. Výše uvedené odkazy pacientských organizací prostudujte a vyberte okruhy 

informací, které byste doporučili pacientům s nově diagnostikovaným onemocněním. 

 

 

 

 

Shrnutí: 

Revmatoidní artritida je chronické autoimunitní onemocnění kloubů charakterizované 

nespecifickým zánětem periferních kloubů, pro které je typická ranní ztuhlost postižených 

kloubů. Postupně dochází k vzniku deformit. Nejdůležitější formou léčby je farmakoterapie. 

Osteoartróza je nejčastějším onemocněním periferních kloubů. Osteoartróza je 

onemocnění, při kterém dochází k degenerativní přestavbě kloubní chrupavky a reaktivním 

změnám přilehlých kloubních tkání. Finálním důsledkem je selhání pohybové funkce 

kloubu. U pacientů, u kterých selhává konzervativní léčba, je široce používaná náhrada 

kyčelního kloubu, což vede výrazně k zlepšení kvality života. 

Osteoporóza je systémové metabolické onemocnění skeletu. Osteoporóza je nejčastějším 

metabolickým kostním onemocněním. Osteoporotické zlomeniny vznikají spontánně nebo 

při nepřiměřeně malém úrazu. Cílem léčby je útlum kostní resorpce a podpora kostní 

tvorby, prevence pádů, zmenšení bolesti a zvětšení pohyblivosti. 

V rámci poradenské činnosti mohou být pacientům k dispozici pacientské organizace – 

např.: Revma Liga Česká republiky a Liga proti osteoporóze. 

 

Úkol k zamyšlení: 

1. Na základě uvedených informací identifikujte potřeby osob (pomocí Maslowovy 

pyramidy potřeb) s onemocněním pohybovým aparátem. 

2. Navrhněte koncepci dlouhodobé péče (oblasti péče + služby) o osoby 

s onemocněním pohybovým aparátem. 

 

Kontrolní otázky: 

1. Definujte základní rozdíly mezi revmatoidní artritidou, osteoartrózou a osteoporózou 

2. Které z uvedených onemocnění se projevuje ranní ztuhlostí 

3. Vyjmenujte preventivní opatření v rámci osteoporózy 

4. Jaké znáte organizace, které podporují osoby s onemocněním pohybového aparátu 
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7 POTŘEBY OSOB 

S METABOLICKÝM 

ONEMOCNĚNÍM 
V této kapitole se dozvíte o: 

▫ Základní charakteristice diabetu mellitu 

▫ Epidemiologii, rizikových faktorech, etiopatogenezi, klinických projevech, diagnostice 

a léčbě  

▫ O akutních a chronických komplikacích 

▫ Specifických potřebách pacientů s diabetem mellitem 

▫ O organizace péče o pacienty s diabetem mellitem 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

▫ Definovat diabetes mellitus 

▫ Popsat epidemiologii, rizikové faktory, etiopatogenezi, klinické projevy, diagnostiku 

a léčbu diabetu mellitu 

▫ Vyjmenovat akutní a chronické komplikace 

▫ Charakterizovat specifické potřeby osob s diabetem melitem 

▫ Navrhnout služby dlouhodobé péče pro osoby s diabetem mellitem 

 

Klíčová slova této kapitoly: diabetes mellitus, komplikace, potřeba, podiatrie, péče 

 

Čas potřebný k prostudování učiva této kapitoly: 60 minut 

 

Průvodce: 

V této kapitole se budeme zabývat metabolickým onemocněním – diabetem mellitem. 

Budeme se věnovat epidemiologii, typům diabetu, klinickým příznakům a komplikacím. 

Dále se zaměříme na léčbu a organizaci péče o pacienty s tímto onemocněním. Zmíníme 

se o podiatrických ambulancích, České diabetologické společnosti a pojišťovacím 

systému. 
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7.1 DIABETES MELLITUS 

Diabetes mellitus je chronické heterogenní onemocnění provázené hyperglykémií v důsledku 

absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. 

Je to onemocnění, při kterém tělo neumí správně hospodařit s glukózou. Glukóza je hlavním 

a nejdůležitějším zdrojem energie. Dokonalé hospodaření s glukózou je řízeno souhrou 

několika hormonů, z nichž nejdůležitější je inzulin. Diabetes je pak charakterizován 

nepřítomností nebo sníženou účinností inzulinu. Při jeho nedostatku nebo nedokonalé 

účinnosti nepřechází glukóza do buněk a hromadí se v krvi – vzniká hyperglykémie. 

 

7.1.1 Epidemiologie 
Diabetes patří mezi civilizační choroby a dostává se do popředí zájmu jako choroba 

s celosvětově narůstajícími zdravotními i socioekonomickými problémy. Počet diabetiků v 

naší populaci stoupá. Příčinou je zlepšení diagnostiky diabetu, neustálé zkvalitňování 

lékařské péče, zlepšující se informovanost odborné i laické veřejnosti, ale také narůstání 

počtu autoimunitních chorob, stárnutí populace a hlavně nezdravý životní styl. V roce 2015 

se léčilo v ČR s tímto onemocněním 858 010 osob. V současné době tvoří nemocní s DM v 

České republice cca 8 % populace. 

 

7.1.2 Formy diabetu 
Diabetes mellitus typu 1 

Tento typ diabetu vzniká důsledkem autoimunitní destrukce beta-buněk ostrůvků slinivky 

břišní, které neprodukují žádný inzulín, nebo tento inzulín v těle zcela chybí. Obvykle se 

tento typ vyskytuje v mladším věku u dětí a mladistvých u dospělých do 40 roku věku. Na 

vzniku cukrovky tohoto typu se podílejí vlivy genetické a vlivy environmentální (vlivy zevního 

prostředí). 

Diabetes mellitus typu 2 

Skoro 90 % všech diabetiků trpí tímto typem cukrovky, který je charakterizován především 

sníženou účinností inzulinu, tzv. inzulinovou rezistencí. Vyskytuje se především v dospělosti 

a zvyšující se počty těchto diabetiků souvisí také se stárnutím populace. Diabetes tohoto 

typu vzniká v důsledku genetických vlivů a vlivů zevního prostředí, přičemž klíčovým 

rizikovým faktorem je obezita. 
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7.1.3 Klinické příznaky 
DM 1. typu – klinickým příznakem je  nadměrná žízeň, konzumace většího množství tekutin, 

nadměrné močení, hubnutí při normální chutí k jídlu, únava, malátnost, poruchy ostrosti 

vidění, poruchy vědomí až kóma, dech páchnoucí po acetonu.  

DM 2. typu – mírné subjektivní potíže, často se zjistí náhodně při jiném vyšetření. Bývá 

přítomna únava, zhoršená chuť k jídlu. Zvýšený pocit žízně, zvýšená konzumace tekutin 

a zvýšené močení je projevem už rozvinutého onemocnění. Může se manifestovat až projevy 

diabetických komplikací. 

 

7.1.4 Diagnostika 
Při laboratorním vyšetření jsou vysoké hladiny krevního cukru (hyperglykémie), průkaz cukru 

v moči (glykosurie) a ketolátky v krvi a moči. 

Přítomnost diabetu je nepravděpodobná, pokud hladina glykémie je nižší než 5,6 mmol/l. 

 

7.1.5 Komplikace 
Komplikace dělíme na akutní a chronické. Mezi akutní komplikace řadíme: hypoglykémii, 

diabetickou ketoacidózu, hyperglykemický hyperosmolární stav a  laktátovou acidózu. 

Z dlouhodobého hlediska vede hyperglykemie k poškození prakticky veškerých tkání 

v organismu. Nejzávažnějším způsobem se však hyperglykémie projevuje svým působením 

na cévní řečiště. Problémy cévních komplikací, které řadu diabetiků invalidizují, vedou ke 

zkrácení jejich života a mají také socioekonomický dopad. Rozlišuje se mikroangiopatie 

a makroangiopatie. Jako mikroangiopatie je označováno postižení kapilár, prekapilár 

a postkapilár a vede k rozvoji pozdních orgánově specifických komplikací diabetu, mezi které 

řadíme diabetickou retinopatii, nefropatii a neuropatii. Makroangiopatie je v podstatě 

akcelerovaná ateroskleróza.  

Diabetes mellitus představuje významné riziko pro vznik ischemických cévních mozkových 

příhod, ischemické choroby srdeční a ischemické choroby dolních končetin. Na rozvoji 

pozdních komplikací se však podílí značnou měrou i diabetická dyslipidémie, arteriální 

hypertenze, obezita a kuřáctví. 

Diabetická retinopatie je oční postižení a patří ve vyspělých zemích na první místo 

v příčinách slepoty. 
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Diabetické periferní postižení tepen je komplexní onemocnění, vyžadující široký pohled 

a nutnost zvážit mnoho patofyziologických mechanismů a mezioborovou spolupráci. Porucha 

prokrvení dolních končetin společně s postižením nervů (ztráta citlivosti), může vést 

k jednomu z nejzávažnějších problémů – diabetické noze. WHO definuje syndrom 

diabetické nohy jako porucha tkání nohy (distálně od kotníku včetně kotníku) způsobená 

diabetickou neuropatií a různým stupněm ischemie. Charakteristickým znakem jsou kromě 

snížené citlivosti především diabetické vředy, které se vyskytují kdekoli v místě největšího 

tlaku a zpočátku bývají nebolestivé. Infekce a nekróza tkáně může postihovat i hlubší vrstvy 

a může dojít k amputaci dolní končetiny. Hojení je záležitost dlouhodobá, proto je důležité 

věnovat péči o nohy maximální pozornost. Diabetická noha má závažné důsledky na kvalitu 

života nemocného. V rámci prevence ulcerací je důležitá edukace pacienta i zdravotnického 

personálu včetně personálu sociálních zařízení. 

 

Podiatrické ambulance 

Podiatrická ambulance je specializovaná ambulance zabývající se prevencí 

a léčbou syndromu diabetické nohy. Základní tým podiatrické ambulance pro diabetiky tvoří 

odborníci vyškolení v podiatrii (diabetolog-endokrinolog, podiatrická sestra, chirurg, protetik). 

Nicméně spolupráce je mezioborová. 

 

Úkol: 

1. Vyhledejte na webových stránkách podiatrické ambulance, které se vyskytují 

v regionu Vašeho bydliště. 

 

7.1.6 Léčba 
Hlavním cílem léčby diabetu je dosáhnout dlouhodobě normoglykémie nebo se k ní alespoň 

co nejvíce přiblížit. Léčba každého diabetika má vždy obsahovat nefarmakologická režimová 

opatření, k nimž patří vhodně volená dieta a fyzická aktivita. 

Farmakologická léčba je odlišná u diabetu 1. a 2. typu. Diabetes 1. typu vyžaduje od počátku 

léčbu inzulinem. Léčba diabetu 2. typu začíná terapií perorálními antidiabetiky spolu 

s režimovými opatřeními. Pokud nedochází k adekvátní kompenzaci, přechází se na 

inzulinoterapii. Samozřejmou součástí komplexní léčby obou typů diabetu je i léčba 

přidružených onemocnění. 

Inzulín lze aplikovat pomocí inzulinky, inzulinovým perem nebo inzulinovou pumpou. 

Aplikace inzulinovou pumpou je nejbližší fyziologii uvolňování inzulinu. Tato metoda 
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poskytuje flexibilitu a předpokládá spolupracujícího pacienta ochotného provádět 

selfmonitoring pomocí glukometru. 

Prognóza je závažná vždy a v každém věku. Neexistuje lehký diabetes, pouze jen dobře 

nebo špatně léčený. Bez farmakologické léčebné intervence nelze u diabetiků 2. typu 

zabránit rozvoji makrovaskulárních i mikrovaskulárních komplikací. 

 

7.1.7 Organizace péče 
V posledních letech dochází k integraci organizované péče o diabetiky. Světová zdravotnická 

organizace WHO řeší zásadní problémy péče o diabetiky a spolupracuje s Mezinárodní 

diabeteologickou federací (International Diabetes Federation). V České republice je 

odborným garantem péče o diabetiky Česká diabetologická společnost. Na péči o 

diabetiky se podílí i dobrovolné organizace jako je například Svaz diabetiků České 

republiky a Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí anebo Svaz postižených 

civilizačními chorobami v České republice.  

Léčebná péče probíhá na základě standardů péče o diabetes mellitus 1. a 2. typu, které jsou 

pravidelně aktualizovány podle nových poznatků. Můžete je nalézt na stránkách České 

diabetologické společnosti: http://www.diab.cz/standardy. Péče probíhá především 

v diabetologických centrech a ambulancích, nicméně je nutná mezioborová spolupráce. 

 

Pro zájemce: 

Na stránkách České diabetologické společnosti si můžete přečíst Národní diabetologický 

program 2012-2022, viz. odkaz: http://www.diab.cz/narodni-diabetologicky-program-2012-

2022. 

 

Problematika řízení motorových vozidel 

Diabetes mellitus je v mnoha směrech prototypem chronického onemocnění Pacientovi to 

přináší řadu nových situací, mezi které patří zejména změna způsobu života a dodržování 

léčebných opatření. 

Důvodem k nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel diabetiků je pouze cukrovka s očními 

a nervovými komplikacemi nebo s opakovaným výskytem kómatu. 

 

Problematika pojišťovacího systému v ČR 

V České republice existuje řada pojišťoven, které v současnosti poskytují nemocným 

s diabetem slušné zabezpečení, léky i pomůcky. 

 

http://www.diab.cz/standardy
http://www.diab.cz/narodni-diabetologicky-program-2012-2022
http://www.diab.cz/narodni-diabetologicky-program-2012-2022
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Úkol: 

1. Na stránkách pojišťovny VZP vyhledejte Úhradovou vyhlášku pro pomůcky pro 

diabetika. 

2. Kdo pacientovi předepisuje pomůcky pro diabetika? 

 

Shrnutí kapitoly: 

Diabetes mellitus je metabolické onemocnění s výraznými zdravotními i 

socioekonomickými problémy. Rozlišujeme diabetes 1. a 2. typu.  Diabetes mellitus 1. typu 

se obvykle vyskytuje v mladším věku u dětí a mladistvých a u dospělých do 40 roku věku. 

Diabetes mellitus 2. typu se vyskytuje především v dospělosti a zvyšující se počty těchto 

diabetiků souvisí také se stárnutím populace. Důležité je předcházet komplikacím diabetu, 

které můžeme rozdělit na  akutní a chronické. Jednou nejzávažnější komplikací je 

diabetická noha, která může vyústit v amputaci dolní končetiny. Prevencí a léčbou 

syndromu diabetické nohy se zabývá podiatrická ambulance. V posledních letech dochází 

k integraci organizované péče o diabetiky a léčebná péče probíhá na  základě standardů 

péče o diabetes mellitus 1. a 2. typu. Na péči se podílí také dobrovolné organizace, jako je 

například Svaz diabetiků České republiky. 

 

Úkol k zamyšlení: 

1. Na základě uvedených informací identifikujte potřeby osob (pomocí Maslowovy 

pyramidy potřeb) s diabetem mellitem. 

2. Navrhněte koncepci dlouhodobé péče (oblasti péče + služby) o osoby s diabetem 

mellitem.  

 

Kontrolní otázky: 

1. Jaký je rozdíl mezi DM 1. typu a DM 2. typu? 

2. Jaké znáte komplikace diabetu mellitu? 

3. Co je to podiatrická ambulance? 

4. Jakým způsobem jsou pacientovi zajišťovány pomůcky pro diabetika? 

 

Seznam citované literatury ke kapitole č. 7 

PERUŠIČOVÁ, Jindřiška. Diabetes mellitus 1. typu. 1. vyd. Praha: GEUM, 2007, Monografie 

(Geum). ISBN, 978-808. 
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PERUŠIČOVÁ, J. Diabetes mellitus 2. typu – léčba hyperglykémie, dyslipidémie, hypertenze. 

Praha: GEUM 2011. ISBN978-80-86256-78-8 

ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST. Národní diabetologický program 2012–2022, 

2012. 2012. dostupné na: www.diab.cz 

RYBKA, Jaroslav. Diabetologie pro sestry. Grada Publishing as, 2006. ISBN 80-247-1612-7 

 

Webové odkazy: 

www.diabetickaasociace.cz 

www.diazivot2.webnode.cz 

www.diadeti.cz 

www.civilky.cz 

www.diab.cz 

 

 

  

http://www.diabetickaasociace.cz/
http://www.diazivot2.webnode.cz/
http://www.diadeti.cz/
http://www.civilky.cz/
http://www.diab.cz/
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8 POTŘEBY OSOB 

S INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM  
V této kapitole se dozvíte o: 

▫ Základní charakteristice AIDS – syndromu získané imunodeficience 

▫ Epidemiologii, klinickém obrazu, diagnostice a léčbě AIDS 

▫ Způsobu přenosu HIV 

▫ Specifických potřebách HIV pozitivních pacientů 

▫ AIDS centrum a České společnosti AIDS pomoci 

 

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: 

▫ Definovat AIDS 

▫ Popsat epidemiologii, klinický obraz, diagnostiku a léčbu AIDS 

▫ Charakterizovat specifické potřeby HIV pozitivních osob 

▫ Navrhnout služby dlouhodobé péče pro HIV pozitivní osoby  

 

Klíčová slova této kapitoly: AIDS, HIV, AIDS centrum, Dům světla, potřeba, péče 

 

Čas potřebný k prostudování učiva této kapitoly: 60 minut 

 

Průvodce: 

V této kapitole se budeme zabývat závažným infekčním onemocněním – AIDS a také 

potřebami HIV pozitivních osob. Zaměříme se na historické hledisko, epidemiologii, 

diagnostiku, klinický obraz, léčbu a způsob přenosu infekce. Zmíníme se o prevenci a 

osvětě HIV. V závěru kapitoly se budeme věnovat společnostem a organizacím, které 

podporují HIV pozitivní osoby. 

 

 

8.1 AIDS 

Zkrácený název AIDS znamená syndrom získané imunodeficience (Acquired 

Immunodeficiency Syndrome, AIDS), neboli syndrom získaného selhání imunity.  
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Původcem onemocnění AIDS je virus, který je známý pod zkratkou HIV, neboli  human 

immunodeficiency virus. Tento virus napadá imunitní systém. HIV virus při proniknutí do 

krevního systému napadá T-lymfocyty, které v lidském těle koordinují tvorbu protilátek a 

funkci obranného systému. Jedná se o viry, které jsou schopné svou RNA přepisovat do 

podoby provirové DNA pomocí vlastního enzymu – reverzní transkriptázy. 

V ČR, se používá tzv. rozšířená definice Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle této 

definice má člověk starší dvanácti let AIDS, jestliže tzv. test na přítomnost protilátek HIV 

(popularizován jako „AIDS-test“) vykázal pozitivní výsledek a zároveň je splněna aspoň jedna 

z následujících podmínek: 

 průjmy nebo horečky, trvající přerušovaně nebo nepřetržitě nejméně jeden měsíc, 

není-li  známa jejich příčina nesouvisející s infekcí HIV, 

 kryptokokální meningitida, 

 tuberkulóza plic nebo jiných orgánů, 

 Kaposiho sarkom, 

 neurologické poškození, které zabraňuje nezávislým každodenním aktivitám, není-li 

známa jeho příčina nesouvisející s infekcí HIV (např. úraz nebo cévní mozková 

příhoda), 

 kandidóza jícnu (může být diagnostikována na základě přítomnosti orální kandidózy 

doprovázené poruchou polykání), 

 klinicky diagnostikovaný život ohrožující nebo opakovaný zápal plic, i bez 

etiologického potvrzení, 

 invazivní karcinom děložního čípku. 

 

8.1.1 Historie 
I přesto, že se o nemoci už několik let vědělo, moderní historie HIV/AIDS začíná  kolem roku 

1981, kdy byly zaregistrovány první oportunní infekce, jako je zápal plic, který je způsoben 

Pneumocystis carinii. Nemoc se začala vyskytovat v gay společnosti, hlavně ve velkých 

městech v USA. Teprve v roce 1983 byl francouzským vědcem prof. Montaquierem a jeho 

spolupracovníky objeven virus, který nazvali lymfadenopatickým virem (LAV). Další skupina 

vědců pracujících v USA, izolovala zanedlouho poté z krve z řad mužů s AIDS podobný 

virus, který dostal název T – lymfotropní virus typ III. ( HLTV III).  Typy  I. a II. byly již 

definovány v 70. letech jako lidské retroviry odpovědné za T-buněčnou leukémii dospělých a 

spastickou paraparézu. 
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8.1.2 Přenos infekce 
Virus HIV je velmi citlivý na teplo, 60 stupňů Celsia už nepřežije a mimo organismus přežívá 

velmi obtížně a velmi krátkou dobu. Aby virus mohl organismus  infikovat, musí do něj 

nejprve proniknout a přijít do styku s krví vnímavého jedince. Při přenosu je k vyvolání 

infekce potřeba minimální množství viru.  

4 základní způsoby přenosu: 

 Pohlavním stykem  

 Při půjčování injekčních stříkaček nebo jehel a dalších předmětů 

 Při krevní transfúzi a injekčním podávání krevních derivátů 

 Z infikované matky na plod 

 

Úkol: 

1. Prostudujte si Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České 

republice na webovém odkaze: 

https://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik_3659_1782_11.html 

 

8.1.3 Epidemiologie 
Od počátku epidemie bylo více než 70 milionů lidí infikováno virem HIV a přibližně 35 milionů 

lidí zemřelo na HIV. V celosvětovém měřítku  má na konci roku 2015 HIV 36,7 milionu lidí. 

Nejvíce postižena je Subsaharská Afrika, přičemž téměř 1 z 25 dospělých (4,4%) žije s HIV 

a představuje téměř 70% lidí žijících s HIV na celém světě. 

Česká republika vykazuje k 31. lednu 2017 celkem 2.924 HIV pozitivních osob (2.502 mužů, 

422 žen), z tohoto počtu již u 537 osob (438 mužů, 99 žen) propuklo onemocnění AIDS 

a tomuto onemocnění již podlehlo 260 osob. 

 

Úkol: 

1. Prostudujte si podrobnou analýzu incidence HIV pro rok 2017 a podívejte se na 

incidenci HIV v jednotlivých krajích České republiky – viz níže uvedený odkaz: 

http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/HIV_AIDS/rocni_zpravy/2017/HIV_AIDS_

05_2017.pdf 

 

8.1.4 Diagnostika 
Základním diagnostickým nástrojem k průkazu HIV infekce je stanovení protilátek vůči HIV 

metodou enzymové imunoanalýzy. Doba, po kterou není infekce určitou metodou 

https://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik_3659_1782_11.html
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/HIV_AIDS/rocni_zpravy/2017/HIV_AIDS_05_2017.pdf
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/HIV_AIDS/rocni_zpravy/2017/HIV_AIDS_05_2017.pdf
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prokazatelná, se nazývá diagnostické okno. Anti-HIV protilátky lze detekovat nejdříve za 

3 týdny po infekci (délka diagnostického okna činí 20-22 dní). Antigen p24 je detekovatelný 

v krvi v časné fázi HIV infekce, proto se používá pro screening dárců krve, buněk, tkání 

a orgánů. Dalšího zkrácení diagnostického okna asi o 5-7 dní je možné dosáhnout metodami 

detekce HIV RNA. 

Vyšetřování se uskutečňuje povinně a anonymně u dárců krve, tkání a orgánů, spermatu 

a mateřského mléka. Bez testu je darování nepřípustné. Vyšetření přítomnosti HIV protilátek 

je možné dle legislativy a může se provést pouze se souhlasem vyšetřované osoby. Bez 

souhlasu fyzické osoby se testování provádí u: 

 těhotných žen, 

 u fyzické osoby, která má poruchu vědomí, u níž je vyšetření důležité z hlediska 

diagnostiky, 

 u osoby, která je obviněná z trestního činu ohrožování pohlavní nemocí, 

 u osob, které jsou léčeny pro pohlavní nemoc. 

Testování lze provést na všech krajských hygienických stanicích pověřených Ministerstvem 

zdravotnictví. V mikrobiologických laboratořích hygienických stanic a nemocnic se dělají 

testy anonymní. Také je možnost se nechat otestovat v sedmi AIDS centrech.  

 

8.1.5 Klinický obraz 
Klinický obraz HIV infekce je velmi rozmanitý a významně se liší v jednotlivých fázích 

onemocnění. Jedním z charakteristických aspektů této infekce je velmi dlouhé období, kdy 

pacient nepociťuje žádné zdravotní obtíže. Nicméně jsou zde některá onemocnění, která 

jsou pro HIV infekci velmi příznačná.  

Přirozený průběh HIV infekce (neovlivněný léčbou) má obvykle tři fáze. První fází je 

primoinfekce, která trvá krátkou dobu a příznaky (neobjevují se u všech nakažených) velmi 

rychle ustupují. Následuje asymptomatická fáze onemocnění, která trvá několik let. 

Infikovaná osoba je bez jakýchkoli klinických příznaků. Poté následuje fáze symptomatická, 

která přináší více či méně závažné zdravotní obtíže. Onemocnění přichází v důsledku 

prohlubující se poruchou imunitního systému. Pokud není HIV infekce adekvátně léčena, 

přidávají se další komplikace a organismus je napaden mnoha oportunními infekcemi, 

tuberkulózou, objevují se vzácné nádory, je postižená nervová soustava, může se objevit 

demence a následně dochází k úmrtí infikované osoby. Postižení AIDS umírají na některou z 

nemocí.  
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8.1.6 Léčba 
V současné době bohužel zatím neexistují žádné léky nebo možnosti očkování. 

Nejdůležitější v boji proti infekci HIV, je prevence.  

Léky, které se dnes používají (tzn. Antiretrovirové léky), zatím nedokážou virus v těle 

zlikvidovat, jen zvolní jeho množení v organismu. Z přípravků, jejichž účinnost byla 

laboratorně prověřena, se dnes nejvíce uplatňuje AZT (Azydothymidine) nebo Azitidin.  

Základem léčby infekce je již zmiňovaná antiretrovirová léčba, profylaxe a léčba  oportunních 

infekcí (vyvolání těžkých infekcí, pokud je imunita oslabena). Také je důležitá péče o 

správnou životosprávu a výživu. 

Ve vyspělých státech je odborná péče a léčba hrazená zdravotními pojišťovnami. 

 

8.1.7 Organizace péče 
AIDS centrum 

Léčebně - preventivní péče a dispenzarizace pro pacienty s HIV/AIDS je  v současné době 

v ČR koncentrována do 7 AIDS center, zřizovaných při infekčních  klinikách nebo krajských 

infekčních odděleních. AIDS centra umožňují všem pacientům komplexní péči, nahrazuje 

činnost praktických lékařů a vlastní problematiku HIV. AIDS centrum na Bulovce v Praze je  

také pověřeno metodickým vedením ostatních Center v ČR a je jediným pracovištěm v ČR, 

které je soustředěné na péči o těhotné ženy s infekcí HIV a jejich novorozené  děti.  

Při terapii infikovaných HIV se Centra řídí „Doporučeným postupem péče  o dospělé 

infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV“, který je v souladu  s mezinárodními 

doporučeními.  

Seznam  AIDS Center v ČR: 

AIDS Centrum FN Bulovka, Infekční klinika,  

AIDS Centrum České Budějovice, infekční oddělení nemocnice 

AIDS Centrum Plzeň, Infekční klinika FN,  

AIDS  Centrum Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice,  

AIDS Centrum Hradec Králové, Infekční klinika FN,  

AIDS Centrum Brno, Infekční klinika FN,  

AIDS Centrum Ostrava, FNsP Ostrava,. 

Česká společnost AIDS pomoc 

Cílem této společnosti je prakticky pomáhat při řešení každodenních komplikací, které 

souvisí s HIV infekcí. Zaměřuje se také na prevenci a osvětu a do její činnosti se zapojují i 

HIV pozitivní osoby. ČASP také vybudovala sociálně-azylového centrum Dům světla a nabízí 
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rovněž bezplatné anonymní testování na HIV a azylové a ubytovací služby pro HIV pozitivní 

osoby. Organizace realizuje AIDS poradny,  a také nonstop telefonní poradenskou linku pro 

oblast prevence HIV/AIDS. Nyní také zaměřuje svou činnost  na oblast právní pomoci v 

případech diskriminace HIV pozitivních osob a na snižování společenského stigmatu. 

Financování organizace je z dotací, darů a příspěvků. 

 

Dům světla 

Pod vedením zkušených pracovníků je možno využít široký okruh terapií (individuální, 

skupinové terapie, psychosociální poradna). Dům světla také pravidelně navštěvuje lékař. 

V sociálním poradenství pomáhají sociální pracovníci stabilizovat klientům sociální situaci, 

zabezpečují jednání s úřady, podporují je v hledání zaměstnání a v samostatném ubytování 

mimo Dům světla.  

 

Pro zájemce: 

Více informací naleznete na webových stránkách České společnosti AIDS pomoc 

https://www.aids-pomoc.cz/. 

 

8.1.8 Preventivní a osvětová akce 
Červená stužka je mezinárodním symbolem problematiky HIV/AIDS a znamená uvědomělost 

a vztah k této problematice. Červenou stužku charakterizují tři slova: zájem, naděje a 

podpora. 1. prosinec je celosvětově označen jako den boje proti AIDS. Smyslem tohoto dne 

je upozornit na tuto problematiku. Světlo pro AIDS (Candlelight) je mezinárodní vzpomínkový 

den na všechny zemřelé v důsledku AIDS (tato akce se pořádá třetí květnovou neděli). 

 

8.1.9 Život s HIV 
Infekce virem HIV přináší do života každého infikovaného jedince a jeho blízkých určité 

změny a omezení - člověk, který si chce udržet uspokojivý zdravotní stav, bude muset být 

disciplinovaný a dodržovat správný životní režim. Oproti jiným chronickým onemocněním 

nese s sebou HIV stále určitá společenská stigmata.  

Pro HIV pozitivní osoby neexistují žádné speciální dávky systému sociálního zabezpečení. 

Zmíněné nároky z daného systému vznikají tak jako jiným osobám – při splnění určitých 

podmínek. Pokud se HIV pozitivní osoba ocitne v nepříznivé životní nebo sociální situaci je 

vhodné poskytnout podporu a pomoc sociálního pracovníka, popřípadě odkázat 

na kompetentní instituci/organizaci. 

https://www.aids-pomoc.cz/
https://www.aids-pomoc.cz/
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Shrnutí kapitoly: 

Zkrácený název AIDS znamená syndrom získané imunodeficience (Acquired 

Immunodeficiency Syndrome, AIDS). Původcem onemocnění AIDS je virus, který je 

známý pod zkratkou HIV, neboli  human immunodeficiency virus. Existují 4 základní 

způsoby přenosu: pohlavním stykem, při půjčování injekčních stříkaček nebo jehel a 

dalších předmětů, při krevní transfúzi a injekčním podávání krevních derivátů, z infikované 

matky na plod. Klinický obraz HIV infekce je velmi rozmanitý a významně se liší 

v jednotlivých fázích onemocnění. Léčebně - preventivní péče a dispenzarizace pro 

pacienty s HIV/AIDS je  v současné době v ČR koncentrována do 7 AIDS center. Česká 

společnost AIDS pomoc pomáhá při řešení každodenních komplikací, které souvisí s HIV 

infekcí. Infekce virem HIV přináší do života každého infikovaného jedince a jeho blízkých 

určité změny a omezení. Oproti jiným chronickým onemocněním nese s sebou HIV stále 

určitá společenská stigmata.  

 

Úkol k zamyšlení: 

1. Na základě uvedených informací identifikujte potřeby HIV pozitivních osob (pomocí 

Maslowovy pyramidy potřeb). 

2. Navrhněte koncepci dlouhodobé péče (oblasti péče + služby) o HIV pozitivní osoby. 

 

Kontrolní otázky: 

1. Co znamenají zkratky AIDS, HIV? 

2. Jaká je epidemiologická situace HIV infekce? 

3. Vyjmenujte 4 způsoby přenosu HIV. 

4. Co poskytuje AIDS centrum? 

5. Co je to Dům světla? 

  

Seznam citované literatury ke kapitole č. 8 

ČESKÁ REPUBLIKA. Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České 

republice: V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ročník 

2003, částka 8. Dostupné na: 

file:///C:/Users/Hani%C4%8Dka/Downloads/ZDRAVOTNICTVI_10-16.pdf 

JILICH, David, Veronika KULÍŘOVÁ a Svatopluk BÝMA. HIV infekce: současné trendy v 

diagnostice, léčbě a ošetřovatelství. Praha: Mladá fronta, 2014. Aeskulap. ISBN 978-802-

0433-251. 

file:///C:/Users/HaniÄ�ka/Downloads/ZDRAVOTNICTVI_10-16.pdf
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STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Zpráva o výskytu a šíření HIV/AIDS za rok 2017. Dostupné 

na: 

http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/HIV_AIDS/rocni_zpravy/2017/HIV_AIDS_05_201

7.pdf 

 

Webové odkazy: 

http://www.hiv-prevence.cz 

http://www.who.int/gho/hiv/en 

https://www.aids-pomoc.cz 

http://www.hiv-aids.euweb.cz/aids-centra.html 
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http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/HIV_AIDS/rocni_zpravy/2017/HIV_AIDS_05_2017.pdf
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