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Úvod 

          Ve své absolventské práci se zabývám problematikou úrazů u seniorů. Téma, 

které jsem zpracovala, se týká seniorů, se kterými pracuji již více jak sedm let. Se 

starými lidmi jsem se setkala v minulých letech v domově pro seniory a v současnosti 

v prostředí následné lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení. Pohybuji se převážně 

mezi pacienty dlouhodoběji upoutanými na lůžko vlivem nemoci nebo dočasné 

imobility, převážně způsobené pádem.  

          Během své praxe na zdravotnické záchranné službě, jsem absolvovala více jak 

70% výjezdů ke starým lidem. Tito pacienti bývají ve velmi těžké životní situaci, 

mnohdy žijí osaměle a rodina o ně nejeví téměř zájem. S příchodem důchodového věku 

se mnohdy jejich životy v okamžiku zcela změní. Pokud se ocitnou v situaci, kdy jsou 

upoutaní na lůžko vlivem zranění, které je ve většině případů následkem pádu, mění se 

jim celý život a někteří již nemají vůli k návratu s plnou soběstačností. Četnost úrazů 

způsobených nehodou se zvyšuje s přibývajícím věkem a zhoršováním se zdravotního 

stavu seniora.  

          Teoretická část popisuje problematiku týkající se lidí vyššího věku a rozdělení 

stáří dle několika kategorií. V této části je zahrnuta i kapitola věnující se pádům, 

příčinám a prevenci vedoucí ke zmírnění rizikovosti. Součástí teoretické části je i 

kapitola, ve které je zmínka o ošetřovatelské péči o pacienta s frakturou humeru a s 

frakturou femuru.  

          Praktická část mé absolventské práce obsahuje čtyři kazuistiky seniorek. Tři se 

týkají fraktury krčku stehenní kosti a jedna popisuje frakturu krčku kosti pažní. Je zde 

zpracováno ošetření týkající se přednemocniční péče, manipulace s pacientkou a 

ošetřovatelská péče, která je poskytnuta v nemocnici, v  místě definitivního ošetření.  
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1 Cíl absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl  

          Zpracovat problematiku úrazů seniorů se zaměřením na pády a jejich prevenci. 

1.2 Dílčí cíle 

          Zpracovat postup bezprostředního ošetření po vzniku úrazu, zajištění pacienta a 

manipulace s ním.  

          Zaměřit se především na diagnózy fraktury krčku humeru a femuru.  
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2 Teoretická část 

2.1 Problematika stáří  

           Stáří je poslední vývojovou etapou, která uzavírá lidský život. Jeho nástup i 

průběh je ovlivněn prostředím, životním stylem, ale i ekonomickou a hlavně psychickou 

stránkou člověka. Stařecký vzhled je projevem důsledků chorob, úrazů, ale je dán i 

pohybovou a mentální aktivitou či pasivitou. Zdravotní a funkční stav stárnoucí 

generace se v dnešní době zlepšuje, což je obrazem způsobu života. Dochází tedy 

k prodlužování života, senior je zdravější, zdatnější a fenotyp stáří se pozitivně mění 

[ČEVELA a kol., 2012]. 

          V minulosti bylo na lidi vyššího věku pohlíženo s úctou a ostatní měli zájem o 

cenné rady a zkušenosti, které posbírali během svého života [KALVACH a kol., 2004]. 

          Na etapu v pozdějším věku života je někdy pohlíženo jako na období 

nemohoucnosti, nemoci a utrpení. Všichni mají potřebu být a zůstat platní, prospěšní a 

užiteční ostatním.  Potřeby člověka jsou individuální a mění se v čase a ve vztahu 

k prostředí, v němž žije. Pro všechny, kteří se dožívají seniorského věku je proto 

důležitá maximální soběstačnost.  

Definice soběstačnosti:  

„Soběstačný (samostatný) je člověk, který nemá podstatné omezení tělesných ani 

duševních schopností a který samostatně a bez pomoci nebo asistence druhých osob 

zvládá všechny potřebné činnosti denního života v prostředí, v němž žije“ [TOPINKOVÁ, 

2010, s. 7]. 

          Stárnutí každého je velice individuální a je přirozenou součástí života. Lidský 

organismus se u pacientů ve vyšším věku stává méně odolným a náchylnějším 

k nemocem. Stáří je doprovázeno polymorbiditou a zhoršováním fyzické zdatnosti a 

soběstačnosti. Včasné a správné rozpoznání nemocí a jejich okamžitá léčba, zvyšuje 

šanci každého pacienta na plné uzdravení a snížení následků invalidity a 

nesoběstačnosti [TOPINKOVÁ, 2010]. 
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2.1.1 Rozdělení a periodizace stáří 

Rozdělí stáří dle věku:  

Dle věku rozdělujeme stáří na tři etapy: 

 Mladí senioři 65 – 74 let  

V  tomto věku mají zájem o pracovní uplatnění a seberealizaci, ve velké míře podporují 

svou rodinu a pečují o vnoučata.  

 Staří senioři 75 – 85 let 

Již nastupují zdravotní problémy, narůstá potřeba rehabilitace a rekondičních pobytů. 

Je zde velké riziko ovdovění, pro vykonání nějaké činnosti je třeba delšího času než 

v nižším věku. Toto období je závislé na větší potřebě odpočinku. 

 Velmi staří senioři 85 a více let 

Zde jsou velice obvyklé problémy se soběstačností a výrazná potřeba dopomoci, péče 

nebo asistence druhé osoby [SCHMEIDLER a kol., 2009]. 

Vymezení a periodizace stáří 

Vymezení a periodizaci stáří můžeme rozdělit na tři části: biologické stáří, 

psychologické stáří a sociální stáří.  

          Biologické stáří označuje konkrétní involuční změny každého jedince. Typickými 

znaky pro toto období je snížení citlivosti smyslových receptorů, jako je zrak, sluch 

nebo čich a pokles respirační kapacity plic. Starý člověk se rychleji unaví a potřebuje 

větší čas k regeneraci sil. Biologické stárnutí je velice individuální, a to jak u daných 

funkcí, tak i u každého z nás. Hlavní roli zde hrají genetické dispozice a životní styl 

každého jedince. U některých zdravých seniorů se mohou objevit stavy, které ovlivní 

jejich mobilitu - jako jsou potíže s pamětí, růst citlivosti na oslnění, špatné noční a 

periferní vidění nebo ztráta schopnosti vyhodnocování informací s následnou pomalejší 

reakcí.  
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          Psychologické stáří může být definováno jako neustálá potřeba aktivity starého 

člověka. Někteří senioři se snaží přizpůsobit standardu mladších lidí tím, že trénují 

potřebné schopnosti až do vysokého věku. Lidé ve vyšším věku se rádi angažují do 

různých společenských rolí. Stoupá zájem o všeobecnou informovanost a rozhled a 

vzrůstá smysl pro detail. Necítí se dobře v neznámém prostředí, vzrůstá nedůvěra 

k neznámým lidem i věcem. Začíná mít potíže s běžnými věcmi jako například: neunese 

těžší nákup nebo samostatně nedojde k lékaři. Klesá soběstačnost a stoupá závislost na 

druhých lidech.  

          Sociální stáří zaznamenává změny v sociálních rolích a potřebách, životní styl a 

ekonomické zajištění seniora. Velmi výraznou psychickou zátěží je odchod do důchodu 

nebo ovdovění. Odchod do důchodu znamená redukci sociálních vztahů a rolí nebo 

ztrátu společenského postavení. Senioři mají pocit neužitečnosti a zbytečnosti, někteří 

z nich pociťují i zhoršení finanční situace [SCHMEIDLER a kol., 2009]. 

„Proti všeobecnému povědomí je třeba na seniory pohlížet především jako na lidi sice 

funkčně znevýhodněné, s horším potenciálem zdraví, než jaký vykazovali ve středním 

věku, s vyšším rizikem onemocnění a funkční dekompenzací stavu, nikoli však jako na 

lidi „postproduktivní“, vesměs závislé na pomoci jiných a funkčně nezlepšitelné“ 

[ČEVELA a kol., 2012, s. 27]. 

Rozdělení stáří dle stavu seniora 

Stáří dle stavu seniora je rozděleno na úspěšné stárnutí a zdravé stáří, obvyklé stárnutí 

a stáří a patologické stárnutí. 

 Úspěšné stárnutí a zdravé stáří 

Zdravotní i psychický stav odpovídá nárokům prostředí, ve kterém se pohybuje, cítí se 

spokojen a má velkou schopnost seberealizace.  

 Obvyklé stárnutí a stáří 

Objevuje se zde zhoršení zdravotního stavu a jeho psychiky. Senior je nespokojený a 

nemá tak velkou možnost seberealizace. 
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 Patologické stárnutí 

Zdravotní a psychický stav je výrazně horší než u ostatních vrstevníků, objevuje se zde 

nulová seberealizace až rezignace, je zde přítomna pasivita a imobilita. Veliký podíl na 

této patologii má i náročnost prostředí a doby, ve které žije, ovdovění, problémy 

s komunikací nebo finanční příjmy.  

          Velice důležitou součástí života starších lidí je i sociální pracovník, který získává 

informace o klientovi a jeho prostředí, ve kterém žije. Doporučuje například pomoc 

pečovatelské služby nebo domácí ošetřovatelské péče, spolupracuje v situaci, kdy lze 

seniora ponechat v domácím prostředí nebo posuzuje situaci, kdy již je nutné ho 

umístit do zařízení, které zajišťuje sociální služby. Cílem musí být udržet i starého 

člověka se závažným zdravotním postižením, pokud si tak přeje, co nejdéle 

v přirozeném domácím prostředí a motivovat k tomu i jeho rodinu [ČEVELA a kol. 

2012]. 

          V případě, že je schopný a soběstačný je pro něj velice důležité, aby žil 

v prostředí, které dobře zná. Za pomoci domácí ošetřovatelské péče nebo pečovatelské 

služby je pro něj ideální dožít v domácím prostředí. Nedílnou součástí v životě seniora 

má i pobytová sociální služba, jako je například domov pro seniory. Tato služba 

zajišťuje zdravotní, sociální a ošetřovatelskou péči dle individuální potřeby uživatele. 

Podporuje klienta v udržení soběstačnosti, umožňuje navazovat mezilidské vztahy a 

respektuje práva. Domov pro seniory spolupracuje s rodinami a jeho blízkými.   

          Velkou roli v životě starého člověka mají i lůžka následné péče. Ne každý je 

schopný zůstat v domácím prostředí nebo má možnost dožít svůj život v sociální 

pobytové službě. V tomto případě je možné umístění do zdravotnického zařízení, které 

nabízí dlouhodobou, komplexní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Zdravotnický 

personál v tomto zařízení pracuje cíleně na včasné mobilizaci a aktivizaci pacienta. 

Hospitalizovaní jsou zde lidé s interními diagnózami stárnutí, ale také pacienti po 

operacích či úrazech. Součástí zdravotnického zařízení jsou lůžka následné péče, ale i 

sociální lůžka. Tato lůžka jsou určena pro seniory, jejichž zdravotní stav vyžaduje 

pomoc druhé osoby, nemohou se obejít bez pomoci druhé osoby a nemohou být 
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propuštěni do domácí péče nebo nemají možnost pobytu v sociální pobytové službě 

jako je domov seniory vlivem obsazenosti. 

2.1.2 Tělesné projevy stáří 

          Odlišnosti starých lidí od mladých jsou dány díky tělesným změnám každého 

člověka. Tyto změny se označují jako fenotyp stáří. Tyto rysy jsou obecné, ale rozsah a 

úplnost změn je velice individuální.  

 Pokles svalové síly – dochází k úbytku svalové hmoty, zhoršuje se koordinace 

pohybů, ale i pokles rychlosti svalové kontrakce. Samozřejmě je pokles svalové 

síly podmíněn inaktivitou, ale také například dlouhodobě probíhajícím 

onemocněním. 

 Tělesná výška – s přibývajícím věkem se výška každého člověka snižuje. Výška se 

snižuje v oblasti trupu, ale délka končetin se nemění.  

 Tělesná hmotnost – hmotnost se snižuje, ubývá aktivní tělesná hmota, přibývá 

tuk a vazivo.  Poměr svalové hmoty a tuku je ovlivněn životním stylem, závisí na 

příjmu potravy a energetickém výdeji.  

 Změny postoje a chůze – krok se zkracuje a chůze se zpomaluje [KALVACH a 

kol., 2004]. 

          U seniora dochází k velice zásadním orgánovým změnám, které pak mají velký 

vliv na pád a jeho případné zranění.  

 Cévní mozková příhoda – například dochází k ischemii nebo hemoragii v mozku. 

Výsledkem je porucha cerebrální cirkulace a následné poruchy motoriky. 

 Dehydratace – klasickými příznaky jsou suchá kůže a sliznice, ortostatické 

kolapsové stavy či zmatenost. 

 Hypoglykémie – jedna z častých příčin pádu, kdy pacient pociťuje nevolnost, 

malátnost až závrať, která může vést ke ztrátě koordinace s následným rizikem 

pádu.  

 Inkontinence – dochází k neschopnosti kontrolovat únik moči nebo stolice. 

Tento problém je velice častý u lidí seniorského věku, kdy vlivem spěchu na 

toaletu nebo špatnou koordinací hrozí pád a případné zranění.  
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 Malnutrice – vzniká důsledkem nedostatečné výživy vedoucí k poklesu celkové 

tělesné hmotnosti. Malnutrice může vést až ke zhoršení fyzické zdatnosti, 

jejichž výsledkem může být pád. 

 Osteoporóza - je častější u žen. Dochází zde k redukci mineralizace kostní 

hmoty, změnám kostní tkáně a k úbytku vápníku v kostní struktuře, čímž se kost 

stává křehčí.   

 Závrať – typický projev u starých lidí. Lze ji popsat jako pocit pohybu vlastního 

těla nebo okolí. Vzniká při poruše zraku, sluchu a vestibulárního aparátu 

[TOPINKOVÁ, 2010, SHULER a kol., 2010]. 

 Ortostatická hypotenze – může být popsána jako zatmění před očima, hučení 

v uších, vše spojené s pocením nebo nauzeou a zblednutím. Někdy dochází i ke 

ztrátě vědomí, ale vědomí se rychle upravuje, pokud je člověk položen na záda. 

Příčinou hypoperfuze mozku je pokles krevního tlaku.  

 Synkopa – náhlá krátkodobá ztráta vědomí, spojená s vertikální pozicí jako je 

například stoj nebo nezapřený sed. Dochází zde ke ztrátě volního svalového 

tonu. Krátkodobé bezvědomí je ve stáří častou příčinou pádů, ale senioři si je 

mnohdy ani nepřipouštějí. Synkopální pády jsou pády většinou ze 

stabilizovaného sedu [KALVACH a kol., 2004]. 
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2.2 Pády a jejich prevence 

„Jako pád je definována změna polohy, která končí kontaktem těla se zemí, může být 

doprovázena poruchou vědomí nebo poraněním“ [TOPINKOVÁ, 2010, s. 44]. 

          Pády jsou u lidí seniorského věku velice časté a s přibývajícím věkem narůstá 

jejich četnost. Postihují až 30% osob ve věku kolem 70 let a až 50% osob ve věku nad 

85 let. Jsou zdrojem významné morbidity a mortality plynoucí z fraktur, imobilizace a 

jiných vážných zranění a následných stavů. Rizikovost je vyšší u žen, u seniorů 

s akutním onemocněním, u dlouhodobě hospitalizovaných a v dlouhodobé ústavní 

péči. Postihují člověka trpícího poruchami lokomočního aparátu či nervové soustavy, 

ale postihují i zdravé staré jedince. S vyšším věkem se zhoršuje zrak a koordinace, 

rizikem jsou i zpomalené motorické reakce, omezený kloubní rozsah a zhoršená 

pohyblivost. Populace vyššího věku nejčastěji padá v domácím prostředí, v okolí 

bydliště nebo vlivem počasí. Většina případů není známa zdravotnickým pracovníkům, 

pacient přichází k lékaři pouze, vede-li pád k poranění nebo k zhoršení soběstačnosti 

[TOPINKOVÁ, 2010].  

          Pro každého je velice důležitá rovnováha, při její poruše dochází k velkému riziku 

a v horším případě i k pádu. Stabilita ovlivňuje vzpřímený stoj. Zajišťují ji tři systémy - 

zrakový, vestibulární a proprioreceptivní. K jejímu udržování je třeba, aby fungovali 

alespoň dva z těchto systémů. U seniora vede zavření očí ke zhoršené kontrole stoje, 

což se projeví nápadným kýváním trupu.  

          Častým problémem, který se týká těchto pacientů je vertigo, které je popisováno 

jako točivá závrať, nejistota při chůzi nebo pocit tahu do jedné strany. Tento stav je 

možné přirovnat ke ztrátě v prostorové orientaci. Objevuje se nauzea, zvracení nebo 

dokonce i palpitace.  

          Mezi další příznaky poruch rovnováhy patří například nystagmus nebo ataxie. 

Nystagmu je oční vada s nekontrolovatelnými, rychlými a trhavými pohyby očí. Ataxie 

je vnímána jako porucha koordinace pohybů [KALVACH a kol., 2004]. 
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        Několik procent seniorů je vlivem následku pádu hospitalizováno. Nejčastějším 

zraněním jsou fraktury proximální části humeru a femuru. Vzniká zde operační riziko, 

imobilizace či nesoběstačnost. Nejvíce rizikovou skupinou jsou osaměle žijící obyvatelé, 

kteří po pádu často leží hodiny bez pomoci na zemi. Úraz a hospitalizace vede i 

k psychické újmě člověka, který pak omezuje svou fyzickou aktivitu ze strachu z další 

nepříjemné nehody. Staří lidé se obtížně vyrovnávají se ztrátou rovnováhy, je zde 

snížena stabilita při chůzi, ale často již i ve stoji.  

          Pád ohrožuje seniory nejen v domácím prostředí, ale i ve zdravotnických 

zařízeních. Pacienti ošetřovatelskému personálu nebo lékaři nehodu mnohdy ani 

nenahlásí. Způsobí si zranění sami, buď tím, že neumí dobře posoudit své fyzické 

schopnosti nebo vlivem psychické poruchy, jako je například demence. 

          Většinu pádů doprovází bolest. „Bolest je nepříjemný senzorický a emoční 

prožitek vyvolán skutečným poškozením tkáně“ [TOPINKOVÁ, 2010, s. 44].  

          Povinností zdravotnického personálu, ať už ve zdravotnickém zařízení nebo 

například v domově pro seniory, je jakýkoli pád seniora zaznamenat do zdravotnické 

dokumentace. Každé zařízení má vlastní formulář pro sepsání nehody. V příloze jsou 

uvedeny dva typy. Lékař společně se zdravotní sestrou po pádu pacienta vyšetří, zdali 

nedošlo ke zranění a případně ošetří. Pokud je to možné, vždy se personál snaží zjistit, 

jak a proč k nehodě došlo, co jí předcházelo a zdali pacient nemá nějaké obtíže. Pokud 

si senior stěžuje na bolest nebo pokud má lékař podezření na frakturu, je nutné 

kontrolní rentgenové vyšetření k vyloučení fraktury, která mohla být způsobena. Pokud 

to stav vyžaduje, je dle ordinace lékaře podán lék proti bolesti [SCHULER, 2010].  

2.2.1 Fenomenologie pádů  

V této kapitole uvádím několik možností vzniku pádu.  

 Pády zhroucením – senior ztrácí náhle ve stoji nebo při chůzi svalový tonus a 

klesá k zemi. Příčinnou těchto nehod může být například transitorní ischemická 

ataka nebo ortostatická hypotenze. 

 Pády skácením – dochází k těžké poruše rovnováhy. Pacient padá bez jakýchkoli 

reflexních obranných pohybů. U tohoto typu se starý člověk často zraní. Pokud 
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jsou tyto stavy přechodné, tak je schopen normální chůze, která je, ale 

narušena.  

 Pády zakopnutím – senior padá na předpažené ruce, směřuje dopředu a je 

následkem zakopnutí špičkou nohy o povrch podlahy nebo o překážku. Do této 

kategorie patří i poruchy chůze, které způsobuje například Parkinsonova 

nemoc. V důsledku nedostatečného oddálení chodidla od podlahy noha 

zadrhne o jakoukoliv nerovnost na povrchu.  

 Pády zamrznutím – Příčinou je záraz dolní končetiny v průběhu chůze, kdy noha 

zůstává jakoby přilepena k podlaze, ale tělo pokračuje v pohybu vpřed.  

 Nediferencované pády – do této skupiny můžeme zařadit pády z nepozornosti 

seniora, nepřizpůsobení chůze danému terénu, jako například při náledí na 

chodníku, nebo i pády způsobené zhoršenou senzorickou funkcí či stavu 

lokomočního aparátu [KALVACH a kol., 2004].  

2.2.2 Příčiny pádu 

K pádu mohou vést následující příčiny:  

          Pády z vnitřních příčin zhoršují například stabilitu, patří sem neurologické 

poruchy - jako jsou: iktus, hemiparézy, svalová slabost, tremor nebo Parkinsonova 

choroba. Další skupinou ovlivňující seniora při jeho mobilitě mohou být 

kardiovaskulární onemocnění. Patří sem například ortostatická hypotenze, která je 

velmi častá při změně polohy z lehu do stoje. Onemocnění pohybového aparátu jsou 

obvykle spojena s poruchami chůze i zvýšeným rizikem pádu. Chůze je pomalá a 

opatrná, pacient často používá kompenzační pomůcky, jako jsou francouzské hole či 

různé druhy chodítek. Do této skupiny dále zařazujeme osteoporózu nebo artrózu, ale 

také psychiatrické onemocnění, jako je například demence nebo poruchy pozornosti.  

          Pády ze zevních příčin jsou ovlivněny okolím. Velkou roli v životě každého seniora 

hraje prostředí, ve kterém se pohybuje. Tato skupina zahrnuje mnoho rizikových 

faktorů, které pádu napomáhají. Mezi hlavní příčiny patří například špatné osvětlení v 

bytě, kluzká podlahová krytina či chůze po mokré podlaze, nevhodně vybavená 

koupelna, nedostatečná opatrnost, nevhodná obuv nebo oblečení, nepoužívání 

kompenzačních pomůcek, jako jsou hole nebo chodítka, které pro svůj pohyb 
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potřebují. Obvykle k pádu dochází při uklouznutí nebo zakopnutí, při špatné chůzi po 

schodech nebo při opírání o nepevný kus nábytku. U hůře pohyblivých pacientů je 

rizikový i přesun z lůžka na pokojové WC. Mezi zevní příčiny můžeme zařadit i 

konzumaci alkoholu [TOPINKOVÁ, 2010].  

Obr. č. 1 – ukázka nevhodné obuvi – pacientovi při chůzi obuv klouže z nohou a tím je 

chůze velmi nestabilní a je zde velké riziko pádu.  

[zdroj vlastní] 

 

Obr. č. 2 - ukázka označení kluzkého povrchu – v zařízeních jako je zdravotnické nebo 

sociální je nutné označení mokré podlahy. Senioři toto často nerespektují a vstupují na 

mokrý povrch, čímž ohrožují sami sebe. 

[zdroj vlastní] 
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Obr. č. 3 - nevhodně vybavená koupelna pro seniora – starý člověk se obtížně  

přesouvá do vany, nejsou zde madla jako podpora při nestabilitě. 

[zdroj vlastní] 

            Vliv na pád seniora mohou mít i léky, které starý člověk užívá. V některých 

případech se objevují nežádoucí účinky léku. Mnoho pacientů neužívá léky dle 

doporučení lékaře, což se snadno podílí na rizikovosti pádu. Zde jsou uvedeny některé 

rizikové skupiny léků, které mohou zavinit pád starého člověka. 

 Analgetika – léky, které se hojně užívají pro léčbu bolesti. Mezi neopioidní patří 

například Tramal či Mabron, které ale mohou vyvolat ospalost a někdy i 

závratě. Léky, které starému člověku mohou pomoci od velké bolesti, patří do 

skupiny opioidních analgetik. Lze sem zařadit například Morfin, který může na 

seniora mít negativní vliv ve smyslu sedace, bradykardie, hypotenze a může zde 

hrozit porucha koordinace.  

 Antiepileptika – mohou vyvolat svalovou slabost, závratě a ataxie což je 

porucha koordinace pohybů. Do této skupiny zařazujeme léky jako je Apaurin, 

Diazepam nebo Neurontin. 

 Antihypertenziva – při špatném užívání nebo dávkování může vzniknout 

hypotenze. Do této skupiny patří například Indap nebo Prestarium. 

 Diuretika – zajišťují zvýšenou diurézu vody a tím snížení krevního tlaku. Do této 

kategorie patří například Furon či Furosemid.  

 Antiparkinsonika – léky používané u Parkinsonovy choroby. Mohou vyvolat u 

seniora poruchy vigility, dezorientaci, ale i posturální hypotenzi. Do této 

skupiny zahrnujeme například Madopar nebo Nakom. 
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 Psychofarmaka – jsou léky u starých seniorů nejvíce zastoupené. Patří sem 

hypnotika, která mají nežádoucí účinek ve smyslu poruch soustředění, svalové 

slabosti nebo ospalosti. Do skupiny hypnotik patří například Rohypnol nebo 

Dormicum. Další kategorií, kterou je možné do skupiny psychofarmak 

zahrnout jsou anxiolytika. Léky zařazené v této kategorii mají nežádoucí účinek 

jako je rozmazané vidění, poruchy koordinace a soustředěnosti. Velmi častým 

špatným nežádoucím účinkem je zde i zmatenost či závrať. Mezi anxiolytika 

patří například Neurol, Lexaurin a také Rivotril. Poslední skupinou patřící do 

psychofarmak jsou neuroleptika, která ale mají na staré lidi špatný vliv ve 

smyslu únavy, poruch koncentrace a dyskineze (porucha souhry pohybů 

končetin). Do této kategorie zahrnujeme například Haloperidol, Buronil či 

Tiapridal. 

2.2.3 Prevence pádů 

          Cílem prevence je co největší snížení rizika, při soustavné podpoře soběstačnosti 

seniora a minimálním limitováním jeho pohybu. Prevenci pádů může zajistit rodina 

v domácím prostředí, personál v domovech pro seniory nebo personál daného 

zdravotnického oddělení, pokud je pacient hospitalizován. Mezi nejdůležitější činnosti 

patří instruktáž a edukace pacienta, včetně jeho rodiny. Důležitou součástí pro udržení 

fyzické kondice je přiměřená fyzická aktivita, cílený nácvik chůze a nácvik rovnováhy. 

Pozornost musí být věnována vhodné obuvi, správnému používání kompenzačních 

pomůcek, úpravám v domácím prostředí (umístění madel na toaletu a do koupelny, 

dostatečné osvětlení nebo například protiskluzové koberečky do koupelny) 

[TOPINKOVÁ, 2010]. 

Obr. č. 4 - ukázka vhodné obuvi – pacient má pevnou obuv, bota je lehká a má 

protiskluzovou podrážku. 

[zdroj vlastní] 
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Obr. č. 5 - úprava toalety - z každé strany jsou zabudovaná madla pro usnadnění 

vertikalizace do stoje. 

[zdroj vlastní] 

Obr č. 6 - úprava koupelny - pro seniora je nejvhodnější sprchový kout, sedačka do 

sprchy s protiskluznými konci a madla pro lepší vertikalizaci do stoje.  

[zdroj vlastní] 

           Pro každého seniora je potřebný i systém nouzové signalizace v případě, že po 

pádu leží na zemi a nedokáže samostatně vstát. Systém nouzové signalizace je možné 

instalovat v bytě starého člověka, například na telefon. Další možností signalizace pro 

případ nouze může být malý přístroj, který nosí klient pověšený na krku a má ho vždy 

při sobě. Mezi činnosti, které ohrožují starého člověka pádem, jsou například mytí 

oken, věšení záclon a podobně. Úkony, které se vykonávají ve výškách je možno zajistit 

úklidovou službou, která vše dle instrukcí zařídí [KALVACH a kol., 2004]. 
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Obr. č. 7 - ukázka nouzové signalizace pro seniory – přístroj má senior zavěšený na 

krku, druhou část, která upozorňuje na tísňové volání má k dispozici rodina.  

   [zdroj vlastní] 

 

                                                       [zdroj vlastní] 
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2.3 Fraktury 

          Mezi fraktury, zahrnuté v mé absolventské práci, patří fraktura krčku humeru a 

fraktura krčku femuru, které jsou časté u lidí seniorského věku.  

2.3.1 Anatomie dlouhých kostí 

 Kost pažní – humerus  

Dlouhá kost, zde popisujeme hlavu (caput), se dvěma hrbolky (tuberculum majus et 

minus). Mezi hlavou humeru a hrbolky se nachází anatomický krček pažní kosti (colllum 

anatomicum humeri). Pod hlavicí najdeme krček (collum chirurgicum humeri), 

přecházející v tělo (corpus humeri). Oblast krčku je místem častých fraktur. Na zevní 

straně proximálního konce pažní kosti hmatáme drsnatinu pro úpon deltového svalu 

(tuberositas deltoidea). Distální konec humeru (condylus humeri) má dvě části – vnitřní 

kladku (trochlea humeri), která nese kloubní plochu pro spojení s loketní kostí (ulna) a 

zevně kulovitou hlavičku (capitulum humeri), která se spojuje s kostí vřetenní (radius). 

Nad nimi vybíhají z pažní kosti bočně dva menší hrbolky (epicondyli humeri). Za 

mediálním epikondylem je žlábek pro nervus ulnaris (sulcus nervi ulnaris), v tomto 

místě je nerv zranitelný a při jeho podráždění se zde vyvolá pocit brnění.  

 Kost stehenní – femur  

Nejmohutnější kost lidského těla. Skládá se z hlavice (caput femoris), krčku (collum), 

dále z těla (corpus) a z kondylů nesoucích kloubní plochy (condyli femoris). Tělo 

stehenní kosti má v proximální části dva hrbolky, velký a malý chocholík 

(trochanter)(condylus medialis et lateralis). Nad oběma kondyly vybíhají do stran 

menší hrbolky (epicondylus medialis et lateralis), které slouží pro úpon svalů [NAŇKA, 

ELIŠKOVÁ, 2009]. 

2.3.2 Základní informace o frakturách  

Definice úrazu: 

„ Úraz je tělesné poškození, které vzniká nezávisle na vůli postiženého náhlým a 

násilným působením zevních sil“ [POKORNÝ a kol., 2004, s. 19]. 
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Fraktura – neboli porucha kontinuity kosti. Vzniká přímým působením hrubé síly na 

kost nebo nepřímo například pádem na nataženou končetinu. S dislokací fragmentů 

kdy stoupá riziko nekrózy. Pokud je hlavice luxovaná, pak je nekróza jistá. Stupeň 

dislokace má vliv na prognózu hlavice i u fraktury krčku femuru [BYDŽOVSKÝ, 2008].  

Všeobecné dělení fraktur: 

 Jednoduchá (uzavřená) – kostní fragmenty nepronikly kůží. 

 Otevřená – kosti pronikly kůží. 

 Neúplná – kontinuita kosti není úplně narušena. 

 Úplná – kontinuita kosti je narušena úplně. 

Dělení fraktury dle linie lomu: 

 Příčná – linie fraktury tvoří s osou kosti pravý úhel. 

 Šikmá – linie fraktury prochází kostí pod úhlem asi 45 stupňů vůči ose kosti. 

 Spirálová – linie fraktury tvoří šroubovitý vzor. 

 Podélná – linie fraktury probíhá v podélném směru. 

Dělení fraktury dle pozice kostních úlomků: 

 Tříštivá – kost je rozlomena na malé kousky. 

 Zaklíněná – jedna část kosti je vpáčená do druhé. 

 Dislokovaná – fragmenty kosti se oddělí a jsou deformovány. 

 Nedislokovaná – dvě části kosti jsou postaveny v normálním umístění. 

 Více úlomková – fraktury se objevují ve dvou sousedních oblastech [KOLEKTIV 

AUTORŮ, 2008]. 

Diagnostika fraktury: 

 Subjektivní – bolest, otok, funkční omezení. 

 Objektivní – deformace končetiny, patologická pohyblivost. 

Anamnéza – podrobný odběr nám umožní představu o mechanizmu úrazu. Vhodné je 

zjistit informace ohledně pohybového systému již před úrazem, další interní či 

neurologické diagnózy, předchozí operace nebo úrazy. Zjišťujeme chronickou medikaci 

a alergie.  
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Klinické vyšetření – v prvotní fázi se zaměříme na stav vědomí a schopnost aktivní 

spolupráce. Pohledem zjišťujeme nepřirozené postavení končetiny, zkrácení, dále 

hodnotíme krvácení rány, otoky a hematomy. Pohmatem je možno cítit krepitaci 

fragmentů fraktury, defekty v měkkých tkáních, pulsaci periferních tepen nebo kožní 

teplotu končetiny. Následuje také vyšetření kloubní pohyblivosti, tento úkon 

provádíme šetrně a pomalu [DUNGL, 2005].  

Hojení zlomenin 

          Fraktura se nejčastěji hojí per secundam tzv. kostní jizvou, svalkem. Svalek je 

nejprve krevní, následuje vazivový a nakonec pevný neboli kostěný [BYDŽOVSKÝ, 

2008]. 

          Léčba zlomenin: 

Dle stavu pacienta ošetřující lékař určí léčbu - konzervativní nebo operační. 

 Konzervativní terapie zahrnuje tři části – repozice, retence a rehabilitace. Tímto 

postupem se rozumí nekrvavá repozice, kdy končetinu imobilizujeme ortézou 

nebo sádrovou fixací. U fraktury tento typ léčby volíme u stabilních a 

nedislokovaných fraktur, umožňujících nekrvavou repozici do anatomického 

postavení. Repozici provádíme v anestezii. Pacienta poučíme o režimu, 

komplikacích při fixaci a důležitou součástí je dostatečná analgezie. Komplikací 

může být nesprávně provedená fixace, vědomá a nevědomá nespolupráce 

pacienta. Velkou roli hrají otlaky na prominujících místech kostí, útlaky a 

následná rigidita. Závažným postižením je i tromboembolická nemoc nebo 

Sudeckova nemoc. Výhodou konzervativní léčby může být absence operace a 

anestezie u pacienta, nejsou zde přítomny pooperační problémy, jako je 

například infekce nebo špatné hojení operační rány. Nevýhodou je, ale 

dlouhodobá imobilizace okolních kloubů, dyskomfort pro pacienta a případné 

otlaky v důsledku sádrové fixace.  

 

 Operační terapie zahrnuje repozici a instrumentální stabilizaci. Pacient je 

uveden do anestezie. Osteosyntéza se provádí šrouby, dlahami nebo hřeby či 
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jejich kombinací, jako jsou například Kirschnerovy dráty. Tento typ léčby je 

indikován, pokud není možné fragmenty zabezpečit v anatomickém postavení 

konzervativním postupem. Při volbě tohoto postupu musíme hodnotit poranění 

komplexně, ale také je nutné brát v úvahu frakturu individuálně. U každého 

poranění je třeba mít na paměti trauma měkkých tkání.  

Zlomeniny krčku humeru 

          Zlomeniny v této části humeru jsou velice časté. Vznikají většinou vlivem pádu a 

postihují často starší osoby. Léčba této zlomeniny v některých případech zanechává 

trvalé následky ve formě funkčního omezení končetiny. Objektivně je patrná 

deformace v oblasti ramene, pacient si drží končetinu v antalgické poloze a je zde 

výrazné omezení v pohybu. U tohoto typu poranění je vždy nutné vyšetřit pulsaci na 

arteria radialis a zkontrolovat případné motorické i senzitivní poruchy. V oblasti paže je 

možná fraktura v místě chirurgického krčku nebo fraktura v místě anatomického krčku, 

u kterého je možné riziko nekrózy hlavice.  

Léčba   

 Konzervativní – proti pohybu se na končetinu asi na 14 dní upevní Desaultova 

fixace. Po 3 týdnech je možno započít šetrnou mobilizaci a rehabilitaci.  

 Operační – chirurg zde volí osteosyntézu nebo fixaci úlomků pomocí 

Kirschnerovými dráty [POKORNÝ a kol., 2004].  

Zlomeniny krčku femuru 

          U starých lidí je včasná operace důležitá, protože jen tak je možná časná 

mobilizace seniorů. Předoperační příprava je důležitá jak z hlediska prevence 

tromboembolické nemoci, tak z hlediska zavodnění u dehydratovaných pacientů nebo 

z hlediska kontroly diabetu. K frakturám krčku stehenní kosti často dochází přímým 

mechanismem a tedy pádem na bok, ale je zde nutné myslet na mechanizmus páčení 

do abdukce nebo addukce v kyčelním kloubu.  

          Rozdělujeme fraktury krčku femuru a fraktury pertrochanterické. U tohoto typu 

je lepší hojení, ale je zde větší riziko krvácení. Závažnost této zlomeniny se odlišuje 

s počtem úlomků a stupněm dislokace. Při tomto typu poranění je nezbytná repozice 
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končetiny a tím i obnova délky a osy končetiny. Pouze stabilní osteosyntéza umožní 

časnou mobilizaci pacienta. Bolest a omezující pohyb velice limituje seniora. U fraktur 

addukčního typu je končetina rotovaná zevně a končetina je na pohled zkrácená. U 

fraktur abdukčního typu je výrazná poklepová bolest na velký trochanter a patologické 

postavení není na pohled tak výrazné.  

Léčba 

 Konzervativní – je možná jen u nedislokované zaklíněné fraktury. Pacient se smí 

pohybovat na lůžku a je možno nacvičovat chůzi s odlehčením. Vše po odeznění 

akutní bolesti.  

 Operační – osteosyntéza, cervikokapitální náhrada nebo totální endoprotéza 

jsou nejčastějším chirurgickým řešením. Největším rizikem u fraktury krčku 

stehenní kosti je ohrožení vitality hlavice. Mezi další riziko patří i zvýšení 

nitrokloubního tlaku hematomem. Důležité je včasné řešení, jinak hrozí nekróza 

hlavice [POKORNÝ a kol., 2004]. 
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2.4 Ošetření fraktur v přednemocniční péči 

Definice přednemocniční péče: 

„ Péče o postiženého na místě vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, během jejich 

dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení 

při stavech, které bezprostředně ohrožují život postiženého, způsobí bez rychlého 

poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, působí náhlé utrpení nebo 

náhlou bolest, působí změny chování a jednání postiženého, ohrožující jeho samotného 

nebo jeho okolí“ [ERTLOVÁ, 2008, s. 16]. 

          Přednemocniční neodkladná pomoc zajištěná odborníky navazuje na základní 

první pomoc, kterou by měl znát každý z nás. U zajištění rozšířené první pomoci je 

značné riziko komplikací, a proto se snažíme o jejich minimalizaci. Akutní výkony lze 

provádět bez souhlasu nemocného, nelze-li při zdravotním stavu pacienta tento 

souhlas vyjádřit.  

          Akutní stav postiženého je velice psychicky tíživý, většinou spojený s bolestí a 

obavami z možné smrti. Úrazem rozumíme náhlé a nečekané postižení, které bez 

varování vytrhne člověka z normálního života. Náhlá změna zdravotního stavu je 

doprovázena mnoha obavami například o rodinu, domácí mazlíčky nebo majetek. 

Proto se může se svými starostmi obracet na zdravotníky se žádostí o zajištění pomoci. 

Rušivým elementem při poskytování první pomoci mohou být rodinní příslušníci nebo 

kolemjdoucí. Záchranář musí být schopen pracovat v improvizovaných podmínkách a 

musí ovládat své emoce. Postižený je v této situaci zřídkakdy schopen cíleně 

komunikovat, zvláště pokud se jedná o seniora. Pro nemocného má velký význam i 

pocit, že mu někdo naslouchá. Psychické postižení nemocného může mít za následek 

například zesílení obav u pacienta nebo zhoršení dechových obtíží či třes až panické 

chování. U starých lidí, bezmocných a odkázaných na péči druhých, se mohou rodinní 

příslušníci chovat příkře až necitlivě, ve snaze zajistit co nejrychlejší přesun pacienta do 

péče někoho jiného [ERTLOVÁ, 2008]. 

           Cílem první pomoci je kvalitní ošetření pacienta, zabránění poškození a 

případným následkům úrazu. Na místě nehody je důležité správně posoudit stav, 
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mechanizmus úrazu a zjištění informací od svědků události, pokud je to možné. 

Zajištění pacienta a následná terapie přispívá ke snížení mortality a morbidity 

nemocných. Snažíme se pacientovi vysvětlit vše, co budeme provádět, pokud to jeho 

stav umožňuje [www.zdravi.e15.cz]. 

Komunikace s pacientem a jeho rodinou 

          Komunikace je velmi důležitá. Cílenými dotazy zjišťujeme aktuální obtíže. 

Rozrušené pacienty se snažíme uklidnit, stručně sdělíme úkony, které budeme 

provádět a zaměříme se i na vysvětlení následné spolupráce, kterou bychom od 

nemocného očekávali. S rodinou zacházíme ohleduplně a chápeme jejich rozrušení. Po 

stabilizaci stavu pacienta je vhodné příbuzným zadat konkrétní úkol, například připravit 

pacientovi věci, které bude potřebovat sebou do nemocnice. Pokud je to možné, 

sdělíme, kam bude nemocný převezen [ERTLOVÁ, 2008]. 

          Každé vyšetření na místě nehody má své specifické zvláštnosti. Mezi důležité 

znaky patří orientace na místě události. Velmi nutné je postupovat systematicky a 

přitom pozorně a rychle. Anamnézu odebíráme dle stavu nemocného, ne vždy je nutné 

použít všechny složky. Mezi důležité druhy anamnézy pro záchranáře jsou osobní 

anamnéza (OA), alergická anamnéza (AA), farmakologická anamnéza (FA). K základním 

informacím patří informace od okolí, například úrazový děj, co předcházelo nehodě 

nebo v jakém stavu či poloze se nacházel pacient před příjezdem zdravotnické 

záchranné služby. S postiženým manipulujeme šetrně. Velice důležitou součástí je i 

lokalizace a intenzita bolesti. Vyšetření fyziologických funkcí je nedílnou součástí 

každého postupu. Zjišťujeme orientaci místem, časem, osobou a situací, rytmus 

dýchání, hodnotu krevního tlaku a pulsu. Všímáme si polohy pacienta, v jaké pozici se 

nachází a schopnost pohybu, případné patologické postavení končetiny, aktivní či 

pasivní pohyb končetiny nebo antalgické držení. Provádíme důkladné vyšetření 

nemocného: integrita kůže a teplota, známky krvácení a případnou krevní ztrátu, otoky 

končetiny, hematom nebo kostní fragmenty u otevřených fraktur, nezapomínáme i na 

vyšetření čití [www.zdravi.e15.cz]. 
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Anamnéza  

           Anamnéza je získávání informací od pacienta. U geriatrických pacientů je 

podstatná trpělivost, vhodná komunikace ze strany záchranáře a dostatek času. 

V přednemocniční péči mezi základní druhy patří například:  

osobní - zjišťuje předešlé prodělané nemoci nebo například operace, 

alergická - zaznamenává alergie a alergické projevy pacienta,  

farmakologická - poukazuje na pravidelně užívané léky, 

gynekologická - velice důležitá u žen, zaznamenává porody či potraty, 

sociální - zde získáváme informace ohledně bydlení, v jakých podmínkách pacient žije, 

zda žije s rodinou nebo sám.  

Nynější onemocnění 

          Zaznamenává subjektivní obtíže pacienta. Snažíme se, aby pacient své problémy 

co nejlépe popsal, co jim předcházelo a jak ho nynější stav omezuje na soběstačnosti. 

Mezi důležité informace patří, kdy měl poslední léky a jaké, zjišťujeme místo a intenzitu 

bolesti, co bolest zhoršuje nebo co jí zlepšuje.  

Status praesens 

          Objektivní nález záchranáře, který se získává celkovým vyšetřením. Na pacienta 

se soustředíme jako na celek a všímáme si každé maličkosti [BYDŽOVSKÝ, 2008]. 

Základní vyšetření a monitorování pacienta 

          Mezi základní vyšetření u fraktur dlouhých kostí, jako je humerus a femur, patří 

pohled a pohmat.  

 Pohledem zjišťujeme celkový stav pacienta - stav vědomí, míru krvácení, stav 

dýchání (dle zvedání a klesání hrudníku), stav a barvu kůže (bledá, opocená, 

cyanotická, přítomnost otoků a poranění kůže).  

 Pohmatem můžeme cítit na hřbetu ruky proud vydechovaného vzduchu, 

hmatáme puls, nedílnou součástí je palpace břišní dutiny a samozřejmostí je 
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prohmatání končetin, zjištění deformit a bolestivosti při manipulaci 

s končetinou. 

          Při kontrolním základním vyšetření je nutné zhodnocení stavu vědomí a dýchání, 

základních životních funkcí, jako je krevní tlak a puls, citlivost na končetině a její 

správné prokrvení.  

          Mezi komplikace, které mohou nastat, patří šok. Je to nepoměr mezi potřebou 

kyslíku ve tkáních a jeho dodávkou krevním oběhem. Rychlost a intenzita šoku je 

ovlivněna závažností poranění a velkou roli hraje i věk pacienta. U starých lidí je 

organismus opotřebovaný a lidské buňky se méně obnovují. Příznaky šoku jsou 

například bledost a studená kůže, špatně hmatný puls, tachykardie, neklid a pocit 

žízně, apatie, somnolence až koma. Léčba šoku by měla být včasná, rychlá a intenzivní. 

Velice důležité je doplnění krevního oběhu infuzní terapií, k podpoře srdeční akce se 

používá Adrenalin nebo Dobutamin a pro pacienta je zároveň nutné zajistit 

dostatečné zásobení tkání kyslíkem podáním kyslíkové masky [ERTLOVÁ, 2008]. 

2.4.1 Ošetření a pomůcky  

          Zajistíme permanentní žilní katétr v dané velikosti dle potřeby pacienta, správnou 

fixaci provedeme sterilním krytím na kanylu, připojíme infuzní set a napojíme 

fyziologický roztok. Nejvhodnějším místem pro zavedení kanyly je hřbet ruky nebo 

předloktí horní končetiny. Účel periferního žilního katétru je jednorázové nebo 

kontinuální podávání léků a infuzní léčby.  

Obr. č. 8 - pomůcky pro kanylaci periferní žíly - Martinovo škrtidlo, desinfekce, kanyla 

velikosti G22 nebo G20, sterilní krytí pro fixaci, spojovací hadička k infuznímu setu a 

náplast pro její zajištění [zdroj vlastní]. 
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Obr. č. 9 - další pomůcky jsou - infuzní set, fyziologický roztok pro hydrataci a udržení 

krevního tlaku pacienta, sterilní injekční stříkačka a jehla pro aplikaci léku na bolest 

[zdroj vlastní]. 

 

Obr. č. 10 - dle ordinace lékaře aplikujeme lék proti bolesti, který působí cca do 2 

minut, používáme opiodní analgetika například Fentanyl . Komplikací u podání je 

útlum dechového centra, nauzea či zvracení [zdroj vlastní].                                                                                                               

 

         

           Po zajištění pacienta a utlumení bolesti je dalším krokem šetrná manipulace a 

příprava na transport. Před překladem na pojízdné transportní lehátko je nutné 

pacienta stabilizovat do vakuové matrace, jejímž účelem je úplná fixace pacienta. 

Z vakuové matrace se odsaje vzduch odsávačkou a ta se individuálně vytvaruje podle 

těla nemocného. Transport pacienta do sanitního vozu je možný na této matraci, která 

má k tomu určená madla nebo je možno využít scoop rám, kterým se pacient uloží na 

vakuovou matraci a následně pak na pojízdné transportní lehátko [ERTLOVÁ, 2008]. 
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Frakturu humeru ošetříme a fixujeme šátkovým obvazem nebo Krammerovou dlahou, 

kterou přiložíme přes rameno a podél paže na předloktí až k prstům. 

 Pacienta s frakturou femuru šetrně fixujeme do vakuové matrace. 

Obr. č. 12 - vakuová matrace – horní končetiny pacienta uložíme na hrudník, matraci 

položíme vždy těsně k postiženému, použijeme techniku navalení, kdy nemocného 

fixovaného natočíme na zdravý bok a vakuovou matraci umístíme co nejvíce pod něj a 

opatrně pacienta položíme na záda [zdroj vlastní]. 

.  

Obr. č. 13 - scoop rám – používá se u pacienta, kde je nutné šetrné naložení na 

vakuovou matraci nebo pojízdné transportní lehátko. Rám se rozpojí a položí vedle 

postiženého, nastaví se potřebná délka, každá polovina se opatrně podsune pod 

pacienta a oba konce rámu se spojí a nemocný se přemístí [zdroj vlastní]. 

 

 

          Během transportu do zdravotnického zařízení je samozřejmostí kontrola 

základních životních funkcí, jako je krevní tlak a puls, po celou dobu převozu 
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komunikujeme s pacientem, pokud to jeho stav dovolí. Nemocného transportujeme do 

zdravotnického zařízení, kde proběhne definitivní ošetření. Nejčastěji je to chirurgické 

oddělení, kde jsou schopni provést operativní řešení nebo na traumacentrum 

[ERTLOVÁ, 2008]. 

2.4.2 Péče o pacienta v místě definitivního ošetření  

          Operační výkon a následující stav je pro seniora velká zátěž. Senioři většinou 

podstupují operační výkon z akutní indikace a bez přípravy a často v závažném stavu 

ihned po úrazu. Rozhodující je zde prognóza. Důležitým prvkem je včasná a přesná 

diagnóza, rychlá orientace a zhodnocení pacientova stavu a jeho přidružených 

onemocnění. Nutná je důkladná a maximální příprava před výkonem a oběhová 

kompenzace. Důraz se klade na šetrné a rychlé kvalitní provedení výkonu s ohledem na 

minimalizaci nutnosti neoperační zátěže. Mezi nejdůležitější prvky patří intenzivní 

pooperační péče s časnou rehabilitací a prevence imobilizačního syndromu. S indikací 

výkonu je seznámen pacient mentálně schopný porozumět informaci lékaře, aby mohl 

dát nebo naopak odmítnout informovaný souhlas, který stvrzuje svým podpisem. 

Informace, které pacientovi sděluje lékař, nesmí u seniora vyvolat psychotrauma 

s následky jako jsou například úzkost, zmatenost nebo apatie. Informování členů rodiny 

je namístě, protože mohou doplnit cílené dotazy, které jsou důležité pro odebrání 

anamnézy [DUNGL, 2005]. 

Předoperační období 

           Zahrnuje vyšetření jako je například elektrokardiograf, rentgen srdce a plic. 

Důležité je vždy zvolit optimální anestezii vzhledem ke stavu pacienta. Důležitou 

součástí je i medikamentózní profylaxe tromboembolické nemoci podáním 

nízkomolekulárního heparinu těsně před výkonem. Zavedení permanentního 

močového katétru u dlouhých operací, příprava operačního pole, což má za následek 

snížení rizika infekce v místě operačního výkonu. Mezi základní činnost patří informace 

o průběhu operace a umožnění prostoru na případné dotazy. Těsně před operací se 

podává premedikace, která je ordinovaná anesteziologem. 
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Peroperační období 

          Největším rizikem v tomto období je úvod a ukončení anestezie. Velké nároky 

jsou kladeny na kardiovaskulární adaptaci organismu. Velmi důležitou součástí je 

dostatečná analgezie, podpora životních funkcí a dostatečná ventilace. Konečnou fází 

v tomto období je plynulé převedení pacienta do intenzivní pooperační péče 

s dostatečnou analgezií [DUNGL, 2005].  

Pooperační období  

          Na oddělení intenzivní péče je stav pacienta nepřetržitě sledován a vše je 

zaznamenáváno do dokumentace. Trvale jsou monitorovány fyziologické funkce za 

podpory přístrojů. Tyto přístroje včasně rozpoznají jakoukoli komplikaci.  

          Nejčastějším způsobem monitorování pacienta je monitor u lůžka či centrální 

monitor v místnosti sester. Monitorování dechové frekvence je základním parametrem 

ventilace. Ventilační pohyby hrudníku jsou snímány pomocí elektrod EKG. Pulzní 

oxymetrie je neinvazivní měření saturace hemoglobinu kyslíkem. Normální hodnota 

saturace je 95 – 98%. Monitorování kardiovaskulárního systému je snímání křivky na 

EKG. Slouží ke sledování srdeční frekvence a srdečního rytmu. Neinvazivní měření 

krevního tlaku pomocí manžety tonometru, měření probíhá v nastavených časových 

intervalech. Důležitá je správná velikost manžety.  

          Nepostradatelnou součástí intenzivní péče je i kontrola operační rány a odpadů 

z drénů, tlumení bolesti, vyprazdňování moči, stolice a odchod plynů či infuzní terapie, 

důsledné polohování a prevence imobilizačního syndromu.  

          Imobilizační syndrom se vyskytuje vlivem dlouhodobého pobytu na lůžku a rozvíjí 

se jako celková odezva organismu. Nutností je pobyt na lůžku zkrátit na minimum. 

Projevuje se ortostatickou hypotenzí, opocením pacienta až krátkodobým 

bezvědomím. Velkou roli zde hraje nechutenství a nejčastější komplikací je zácpa, která 

vzniká vlivem zpomalené střevní peristaltiky, nedostatkem pohybu a nedostatečným 

příjmem tekutin. U seniorů se vytrácí pocit žízně a může nastat až dehydratace. Za 

poměrně krátkou dobu dochází ke snížení výkonnosti až k atrofii svalů. Pacient je 

zmatený a ztrácí orientaci v prostoru a v čase.  
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          Za závažnou komplikaci považujeme vznik dekubitu, což je poškození tkáně, které 

vzniká v důsledku přímého tlaku, tření či imobility. Nejčastějším místem výskytu je 

sakrální krajina, hýždě a paty. Prevencí vzniku je antidekubitální systém například 

anidekubitní matrace umístěná do lůžka, kvalitní polohování a důkladná hygiena 

pacienta.  

          Potřeba soběstačnosti při vykonávání denních aktivit, jako například hygiena, 

oblékání, výživa či vyprazdňování, je pro nemocného základem. Sestra by vždy měla 

podporovat nezávislost pacienta v maximální možné míře. Velice důležitá je motivace, 

která zpočátku vychází ze strany zdravotnického personálu, ale nezbytná je i ze strany 

rodiny. Zdravotníci si ne vždy uvědomují, že postižený člověk ztrácí volnost pohybu, 

blízkost rodinných příslušníku a je vystaven neznámému prostředí. Samozřejmostí je 

strach z operace, bolesti a mnoho omezení, které intenzivní péče vyžaduje. Na všechny 

situace má pacient právo reagovat a to různými způsoby, jako je například agrese, 

úzkost či deprese [KAPOUNOVÁ, 2007]. 

         V pooperačním období je velice důležitá včasná rehabilitace. V počátku se provádí 

pasivní léčebná tělesná výchova a izometrické cvičení svalů. Úkolem této metody je 

protažení zkrácených svalů a izometrické posílení svalových skupin. Nezbytnou 

součástí rehabilitace na jednotce intenzivní péče je i dechová gymnastika. Zaměřuje se 

na koordinaci pohybu a dýchání, dýchání proti odporu a posílení pomocných dýchacích 

svalů. Klademe důraz na co nejčasnější vertikalizaci nemocného. V této fázi probíhá 

nácvik sedu, stoje a rovnováhy. Po stabilizaci stavu se pacient překládá na standardní 

lůžka, nejčastěji na lůžkové rehabilitační oddělení, kde probíhá intenzivní cvičení a 

nácvik soběstačnosti. U seniorů je možné pacienta přeložit na lůžka následné péče, kde 

také pokračuje v rehabilitaci a nácviku chůze a samostatnosti [KAPOUNOVÁ, 2007]. 
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3 Praktická část 

     3.1 Kazuistika č. 1 

      M.R. 1925 

Pohlaví: žena 

Věk: 90 

Anamnéza:  

Osobní anamnéza: hypertenze na terapii, fibrilace síní, sklon k bradykardii, diabetes 

mellitus na inzulinu, ischemická choroba srdeční 

Alergická anamnéza:  0 

Farmakologická anamnéza: Warfarin, Furon, Tritace, Amlodipin, Atoris, 

Coryol, Diaprel MR, Siofor, Lanzul 

Gynekologická anamnéza:  1 porod 

Rodinná anamnéza: matka zemřela stářím v 81 letech, otec rakovina plic, zemřel 

tragicky 

Pracovní anamnéza: starobní důchodce, dříve pracovala jako dělnice v čalounictví 

Sociální anamnéza: bydlí se synem 

          Pacientka žila sama doma, upadla a byla nalezena synem, stěžovala si na 

bolest levé dolní končetiny v oblasti kyčelního kloubu. Při příjezdu posádky rychlé 

zdravotnické pomoci (RZP) seděla na zemi v polosedě v pokoji, opřená o sedací 

soupravu, vzpomíná si, že vstala z křesla a zamotala se jí hlava. Stále si stěžovala na 

neúnosné bolesti v levé noze, jiné obtíže neudávala. Na pohled bylo viditelné 

zkrácení levé dolní končetiny, končetina rotována zevně. 

Naměřila jsem tyto fyziologické funkce:  

Krevní tlak (TK) 100/60, puls (P) 60, dechy (D)14, glykémie (Gly) 5,6, saturace 99%. 



37 
 

          Následujícím vyšetřením jsem zkontrolovala případné další zranění. Hlava i 

krk bez traumatického nálezu, hrudník byl stabilní, břicho měkké, prohmatné a 

nebolestivé. Vyprazdňování pacientka udávala bez obtíží. Pánev pevná, bolestivost 

lokalizována v oblasti levého kyčelního kloubu, levá dolní končetina zjevně 

zkrácená a na první pohled rotována zevně, pravá dolní končetina bez známek 

traumatu, končetiny na pohled bez otoků. Vyprazdňování pacientka udávala bez 

obtíží. 

Z důvodu pádu jsem provedla i neurologické vyšetření:   

Glasgow Coma Scale (GCS) : orientovaná pouze osobou, časem a místem nikoliv,   

4-4-6. 

Zornice iso foto ++, jazyk plazila středem, bez lateralizace. 

      Diagnóza (DG) : suspektní fraktura krčku femuru vlevo. 

      Ošetření: 

          Pacientce jsem zajistila intravenózní vstup (i.v.), (kanyla č. 20G), podala jsem 

fyziologický roztok  500 ml, po telefonické domluvě s lékařem jsem aplikovala 

bolusově Fentanyl 25 mkg na zmírnění bolesti, vzhledem k naměřené hodnotě 

krevního tlaku a drobné konstituci pacientky. Po jedné minutě pacientka udávala 

zmírnění bolesti, proto jsme ji přesunuli na vakuovou matraci, a byla fixována a 

následně umístěna na pojízdné transportní lehátko. Pacientku jsme transportovali 

vleže na chirurgické oddělení místní nemocnice. 

           Při předání se pacientka cítila celkem dobře, s ohledem na své zranění, byla 

předána v kompenzovaném stavu, bolestivost levé dolní končetiny udávala již 

mírnější a snesitelnější.  

      Další průběh léčby: 

Pracovní DG: Dle rentgenového snímku diagnostikována fraktura colli femoris 

lat.sin.  
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          Pacientce ještě týž den provedena operace totální endoprotézy kyčelního 

kloubu vlevo. Po operaci převezena na jednotku intenzivní péče, kde sledovány 

fyziologické funkce každých 30 minut po dobu prvních dvou hodin, operační rána a 

odpad, který byl sváděn do Redonových drénů. Pacientce také zaveden 

permanentní močový katétr. Ošetřujícím personálem polohována v poloze na 

zádech se správným antiluxačním postavením levé dolní končetiny – extenze a 

abdukce v kyčelním kloubu za pomoci klínu, vloženého mezi dolní končetiny. Velice 

důležité bylo také zabránění vnitřní rotaci v kyčelním kloubu derotační botou. Dolní 

končetiny pacientky byli zabandážované po kolena.  

          Druhý den po operaci byl vyndán drén z rány a pacientka přeložena na 

standardní pokoj a již začala s rehabilitací a nácvikem soběstačnosti. Bolesti 

udávala snesitelné, a proto byl dostačující každé ráno Zaldiar 325mg per os. 

S fyzioterapeutkou prováděla základní cvičení na lůžku a izometrické posilování 

svalů na levé dolní končetině. Sestra vždy jednou za den kontrolovala TK, P a Gly 

třikrát denně, byl aplikován Clexane 0,4 ml subkutánně (s.c.) jedenkrát denně, 

kontrola a převaz operační rány. V průběhu dalších dnů pacientka intenzivně 

rehabilitovala, poučena o rizikových polohách, učila se správné vertikalizaci do sedu 

s klínem vloženým mezi dolní končetiny a byla vedena ke správnému stereotypu 

chůze ve vysokém chodítku s odlehčením operované končetiny.  

          Desátý den po operaci byly extrahovány stehy z rány. Pacientka lucidní proto 

jí fyzioterapeutka edukovala jak pečovat o jizvu a naučila i masáž jizvy. 

Z chirurgického oddělení nemocnice byla pacientka přeložena na následnou péči. 

Zde indikováno pokračování v rehabilitaci, nácvik soběstačnosti a nácvik chůze. 

          Po intenzivní rehabilitaci pacientka na lůžku soběstačná. V začátku probíhal 

nácvik chůze ve vysokém chodítku bez došlapu na levou dolní končetinu. Po 

kontrole v traumaporadně, v nemocnici kde proběhla operace, dovolen v průběhu 

rehabilitace již plný nášlap na operovanou končetinu.  

          Pacientka se pohybovala po oddělení následné péče v nízkém pevném 

chodítku a byla schopna samostatného pohybu a základní sebeobsluhy. 
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          Z důvodů sociální situace, kdy pacientka žile sama doma se synem, který je, 

ale velmi pracovně vytížen, ponechána na oddělení následné péče a měla podanou 

žádost do domova seniorů a čekala na umístění.  

          Před pár týdny přišlo pozvání k nástupu do domova seniorů, ale pacientka 

nebyla na překlad psychicky připravená, její zdravotní stav se náhle zhoršil a 

bohužel zemřela.   
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3.2 Kazuistika č. 2 

V. M. 1932 

Pohlaví: žena 

Věk: 83 

Anamnéza:  

Osobní anamnéza: stav po pravostranné cévní mozkové příhodě, varixy na dolních 

končetinách, hypacusis – naslouchadlo má a umí jej sama nasadit 

Alergická anamnéza: 0 

Farmakologická anamnéza: Letrox, Anopyrin, Tritace, Apo-ome, Atoris, 

Fraxiparine0,4 s. c., Lozap, Agen, Tenaxum, Lusopress 

Gynekologická anamnéza: 1 porod, 2x kyretáž 

Rodinná anamnéza: bezvýznamná 

Pracovní anamnéza: důchodce, dříve dětská zdravotní sestra 

Sociální anamnéza: žila sama, nyní umístěna na následné péči  

          Pacientka šla sama večer o francouzské holi na toaletu, kde upadla na pravý 

bok a dále nebyla schopna pohybu. Volala o pomoc, zdravotní sestra ve službě jí 

našla mezi dveřmi. Při příjezdu posádky RZP ležela na zemi, na zádech, podložená 

peřinou jako prevence proti prochladnutí.  Zdravotní personál udával, že nemocná 

nebyla v bezvědomí a na vše si pamatovala. Seniorka si stěžovala na bolest 

v pravém třísle, která vystřelovala do kolenního kloubu. Na první pohled viditelné 

zkrácení končetiny a postavení v zevní rotaci.  

Byly naměřeny tyto fyziologické funkce: 

TK 150/70, P 76, D 16, Gly 4,2, Sat. 97%. 

          Provedeno doplňující vyšetření kde hlava i krk bez zjevných zranění, hrudník 

pevný a symetrický, dýchání čisté. Břicho měkké a bez obtíží prohmatné, pánev 



41 
 

stabilní. Dolní končetiny bez otoků, pravostranná hemiplegie bez aktivního pohybu 

na horní končetině. Pravá dolní končetina byla bez otoku, na pohmat citlivá v třísle, 

hybnost končetiny pro bolest nemožná, čití a prokrvení končetiny bylo dobré.  

DG: suspektní fraktura krčku femuru vpravo 

Ošetření: 

          Zaveden i.v. vstup (kanyla č. 20G), podán fyziologický roztok  500 ml, po 

telefonické domluvě s lékařem aplikován bolusově Fentanyl 30 mkg pro zmírnění 

bolesti. Nástup účinku opiátu byl rychlý a pacientka mohla být šetrně přesunuta na 

vakuovou matraci, zde fixována a následně umístěna na pojízdné transportní 

lehátko a transportována vleže na traumacentrum do fakultní nemocnice v Praze. 

           Při předání se pacientka cítila dobře, byla předána v kompenzovaném stavu, 

bolestivost pravé dolní končetiny zmírněna.  

Další průběh léčby: 

Pracovní DG: Dle rentgenového snímku diagnostikována fraktura colli femoris lat.dx.  

          Ještě týž den provedeno předoperační vyšetření a pacientka byla operovaná ve 

spinální anestezii. Operatér provedl cervicocapitální endoprotézu pravého kyčelního 

kloubu. Pooperačně přeložena na jednotku intenzivní péče, kde byly nepřetržitě 

monitorovány základní životní funkce po 15minutách v průběhu dvou hodin, zahájena 

prevence proti dekubitům a důsledně dodržován antiluxační režim. Jako prevence proti 

žilní trombóze byly zabandážovány dolní končetiny. Na oddělení intenzivní péče 

zdravotní personál pečlivě sledoval stav rány a případný odpad, který byl z rány 

odváděn. Pacientka se cítila dobře, neměla žádné obtíže ani s odvodem moče, která 

byla sváděna do permanentního močového katétru a ani s odchodem plynů či stolice.  

          Následující den byl možný překlad na standardní oddělení. Dle rozhovoru se 

zdravotním personálem byla od začátku velice snaživá, měla přiměřené bolesti, 

indikována analgetika dle potřeby per os a neměla žádné subjektivní potíže. Rána byla 

klidná a bez známek zánětu nebo dalších komplikací, stehy byly extrahovány 14 den po 

operaci. Při rozhovoru fyzioterapeutka uvedla, že nemocná rehabilitaci zvládala bez 
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obtíží. Zpočátku probíhalo izometrické cvičení svalů dolních končetin, nácvik 

vertikalizace do sedu a stoj ve vysokém chodítku s odlehčením operované končetiny. 

Po dohodě s rodinou byla pacientka po týdnu od operace přeložena na lůžka následné 

rehabilitační péče. Prostředí velmi dobře znala, vzhledem k dřívější hospitalizaci po 

cévní mozkové příhodě. 

          Na lůžka rehabilitační péče pacientka přijata v dobré náladě a s úsměvem, 

proběhlo vřelé uvítání a ubezpečení, že opět bude soběstačná tak jako při minulé 

hospitalizaci. Fyzioterapeutka pokračovala dále dle instrukcí z fakultní nemocnice 

v Praze. Především probíhal nácvik sedu a přesunů, které byly důležité pro další 

samostatnost. Pacientka velmi snaživá a s velkou poctivostí dodržovala antiluxační 

režim. Každé ráno zdravotní sestra zabandážovala obě dolní končetiny, léky na bolest 

měla ordinované dle potřeby a jednou denně dostávala Fraxiparine0,4 s.c. Pro 

podporu hojení operační rány byla indikovaná biolampa 1 x denně na 10 minut. Během 

rehabilitace neměla žádné obtíže, netrápily jí bolesti ani ortostatická hypotenze, tak 

častá u změn poloh. Nácvik chůze zvládala výborně a po několika týdnech již byla 

samostatná.  

          Po dvou měsících byla propuštěna domů, syn zařídil domácí péči, kdy za 

pacientkou docházela zdravotní sestra a pečovatelka. Seniorka se samostatně 

pohybovala o jedné francouzské holi v rámci bytu, kde bydlela.  
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  3.3 Kazuistika č. 3 

E. N. 1932 

Pohlaví: žena 

Věk: 83 

Anamnéza: 

Osobní anamnéza: arteriální hypertenze, chronické srdeční selhávání, ischemická 

choroba srdeční, stav po infarktu myokardu, chronická renální insuficience, totální 

endoprotéza levého kyčelního kloubu před půl rokem 

Alergická anamnéza: 0 

Farmakologická anamnéza: Clexane0,4 s. c., Nolpaza, Furon, Coryol, Citalec, 

Kalium chloratum 

Gynekologická anamnéza: 2 porody 

Rodinná anamnéza: matka zemřela na infarkt myokardu, otec stářím, jeden syn a 

jedna dcera 

Pracovní anamnéza: důchodce, dříve švadlena 

Sociální anamnéza: 2x vdova, v péči domova pro seniory 

          Pacientka byla u dcery na víkend na chalupě, nesla konvičku s vodou, chtěla 

zalít květiny, náhle zakopla o dřevěnou podlahu na verandě, upadla a volala o 

pomoc. Dcera našla maminku na zemi, stěžovala si na velmi silné bolesti pravé 

dolní končetiny. Dcera volala na číslo 155. Při příjezdu posádky RZP dcera okamžitě 

záchranáře upozornila, že nemocná je půl roku po operaci totální endoprotézy na 

levém kyčelním kloubu, popsala situaci, jak k nehodě došlo. Seniorka ležela na 

podlaze, naříkala pro úporné bolesti dolní končetiny a prosila o pomoc, strachovala 

se, zda si nepoškodila i nedávno operovanou levou dolní končetinu.  

           Bylo provedeno vyšetření, kde hlava i krk bez zjevných zranění, hrudník byl 

pevný a symetrický, dýchání čisté. Břicho měkké a prohmatné, pánev stabilní. Dolní 
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končetiny bez otoků, bolestivost pravé dolní končetiny, na pohled mírné zkrácení a 

končetina rotovaná zevně, levá dolní končetina při manipulaci bez bolesti, totální 

endoprotéza pravděpodobně neporušena. 

Byly naměřeny fyziologické funkce: 

TK 125/10, P 70, D 16, Gly 3,5, Sat. 96%. 

DG: suspektní fraktura krčku femuru vpravo 

Ošetření: 

          Zaveden i.v. vstup (kanyla č. 20G), podán fyziologický roztok  500 ml, po 

telefonické domluvě s lékařem aplikován bolusově Fentanyl 35 mkg pro zmírnění 

bolesti. Pacientka šetrně přesunuta na vakuovou matraci, kdy byla otočena na levý 

bok a matrace se zasunula pod pacientku, pak byla fixována a následně umístěna 

na pojízdné transportní lehátko. Během transportu monitorovány základní životní 

funkce, v poloze vleže transportována na traumacentrum do fakultní nemocnice 

v Praze. 

           Při předání pacientka klidná, byla předána v kompenzovaném stavu, 

bolestivost pravé dolní končetiny snesitelná.  

Další průběh léčby: 

Pracovní dg: Dle RTG snímku diagnostikována fraktura colli femoris lat.dx. 

          Dle zdravotních záznamů provedena osteosyntéza pravé dolní končetiny. 

Operace byla provedena okamžitě po základním předoperačním vyšetření a během 

výkonu byla pacientce podána antibiotika. Průběh byl klidný, vše bez komplikací a po 

operaci podány dvě krevní transfúze. Na oddělení intenzivní péče sledována a 

monitorována každých 15 minut po dobu prvních dvou hodin, ale cítila se dobře a bez 

větších obtíží. Byly naměřeny hodnoty krevního tlaku 125 / 75 a pulsu 62, pacientka 

byla bez teploty, saturace 98%. Zdravotní sestra kontrolovala stav rány, kde nebylo 

patrné začervenání ani otok, rána byla klidná a byl viditelný hematom, což je po tak 

velkém zásahu do těla pacienta samozřejmostí. Na oddělení intenzivní péče dodržován 
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přísný antiluxační režim, indikovaná derotační bota na obě dolní končetiny z důvodu 

nedávné totální endoprotézy na levém kyčelním kloubu. 

          Po dvou dnech pacientka přeložena na standardní ortopedické oddělení. Hojení 

operační rány bylo bez komplikací, stehy odstraněny 12 den po operaci. Pro rozvoj 

močové infekce byla nasazena antibiotika a odstraněn permanentní močový katétr. 

Rodina zajistila překlad na zdravotnické pracoviště, které bylo blíže jejich bydlišti. 

Pacientka před propuštěním měla nauzeu, ale po podání Torecanu a Deganu 

nevolnost ustoupila. Celá léčba v pražské fakultní nemocnici se obešla bez bolesti a bez 

potřeby silnějších analgetik.  

         Na následné péči, kam byla přeložena, byla započata rehabilitace. Dle instrukcí 

operatéra měla dovoleno léčebné tělesné cvičení na lůžku s izometrickým posilováním 

svalů, nácvik sedu a vertikalizace do stoje ve vysokém chodítku, ale pouze 

s odlehčením operované končetiny. Součástí léčby byla i indikace biolampy 1 x denně 

jako podpora hojení rány a motodlaha, která měla za úkol pasivní rozcvičení velkých 

kloubů jako je kyčelní a kolenní kloub.     

          První kontrolní vyšetření u operatéra bylo za tři týdny od operace. Byly 

provedeny rentgenové snímky, na kterých zaznamenáno vyhovující postavení 

osteosyntézy, jizva zhojena, volná a pružná. Dle lékaře dovolen nášlap na operovanou 

končetinu s padesáti procentní zátěží. Rehabilitační sestra s pacientkou prováděla 

nácvik chůze ve vysokém chodítku s povolenou zátěží, ale stále myslela i na předešlou 

totální endoprotézu na levé končetině.  

          Po několika týdnech, kdy jsem pacientku navštívila, schopna samostatné chůze 

v nízkém chodítku, byla soběstačná a cítila se dobře. Dle rozhovoru s rodinou již 

s ošetřujícím lékařem projednávaly propuštění do domova seniorů, kde má seniorka 

trvalý domov. Nemocná se zpět do svého bydliště velmi těšila a věřila, že při pravidelné 

rehabilitaci bude opět chodit o francouzských berlích jako před nehodou. 
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3.4 Kazuistika č. 4 

E. S. 1934 

Pohlaví: žena 

Věk: 81 

Anamnéza 

Osobní anamnéza: diabetes mellitus na inzulinu, arteriální hypertenze, chronická 

fibrilace síní, těžká osteoporosa, skoliosa hrudní páteře, stav po plicní embolii, fraktura 

proximálního femuru levé horní končetiny 

Alergická anamnéza: Tramal 

Farmakologická anamnéza: Clexane 0,4ml s.c., Digoxin 0,125mg, Vasocardin, 

Amprilan, Agen, Furon, Tiapridal 

Gynekologická anamnéza: 1 porod 

Rodinná anamnéza: matka 89 let věkem, otec 79 let věkem 

Pracovní anamnéza: důchodce, dříve archivářka 

Sociální anamnéza: žije sama, vdova 

 

          Pacientka uklouzla na namrzlém chodníku, upadla a udeřila se do levého ramene 

a boku. Nalezena kolemjdoucím starším mužem, snažil se jí pomoci vstát, cítila 

pichlavou bolest v levém ramenním kloubu. Volána posádka rychlé zdravotnické 

pomoci, která dorazila na místo asi po 15 minutách. Žena seděla na lavičce, byla bledá 

a prochladlá. Popsala záchranáři situaci a po prohmatání levé horní končetiny se 

ukázalo podezření na frakturu. Nemocná položena na pojízdné transportní lehátko, 

levá horní končetina zafixována do trojcípého šátku.  

Byly naměřeny tyto fyziologické funkce: 

TK 110/60, P 60, D 15, Gly 7,2, Sat. 98%. 

           Následným vyšetřením proběhla kontrola dalších zranění. Hlava i krk bez 

traumatického nálezu, hrudník byl stabilní, pánev pevná, břicho měkké, prohmatné a 

nebolestivé. Vyprazdňování pacientka udávala bez obtíží. Bolestivost lokalizována 
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v oblasti levého ramenního kloubu, čití a prokrvení prstů v normě, pravá horní 

končetina bez známek traumatu, dolní končetiny na pohled bez otoků nebo případných 

oděrek.  

DG: suspektní fraktura krčku humeru vlevo 

Ošetření: 

          Zaveden i.v. vstup (kanyla č. 20G), podán fyziologický roztok  500 ml, po 

telefonické domluvě s lékařem aplikován Fentanyl 25mkg titračně do odeznění 

bolesti. Nástup účinku opiátu byl rychlý. Pro zmírnění prochladnutí přikryta dekou a 

zabalena do termofolie. Zraněná seniorka byla transportována v polosedě na 

traumatologickou ambulanci do pražské fakultní nemocnice. 

           Při předání se pacientka cítila dobře, byla předána v kompenzovaném stavu, 

bolestivost končetiny zmírněna.  

Další průběh léčby: 

Pracovní DG: Dle RTG snímku diagnostikována fraktura colli humeri lat.sin.  

          Dle rozhodnutí lékaře pacientka léčena konzervativně, pro předchozí prodělanou 

plicní embolii, levá horní končetina fixována do Dessaultova obvazu. Dle potřeby 

podávány analgetika intramuskulárně a na spaní indikován Oxazepam  per os dle 

potřeby. Po pěti dnech zajištěn překlad na lůžka následné péče pro nácvik 

soběstačnosti a rehabilitaci.  

          Zpočátku probíhala rehabilitace šetrnou formou se zaměřením na hybnost prstů 

a předloktí, nácvik úchopů a stimulace čití levé horní končetiny. Pacientka velice 

depresivně naladěna, cvičení pro ni bylo velmi bolestivé a proto před cvičením 

indikovaná analgetika (1 tableta Aulinu 100mg). Nemocná byla natolik zahleděna do 

svého problému, že odmítala jakýkoliv pohyb, takže nácvik soběstačnosti a chůze byl 

velkým problémem. Personál přistupoval velice citlivě a snažil se o motivaci k pohybu a 

následné samostatnosti. 

          Po první ortopedické kontrole dle ošetřujícího lékaře započata rehabilitace 

ramenního kloubu. Po několika týdnech se rozsah pohybu v ramenním kloubu a 
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funkčnosti končetiny velmi zlepšovala. Pacientka nacházela opět sílu a odvahu 

k samostatnosti a k dobré náladě jí i přispěl fakt, že se sama oblékla a byla samostatná 

při osobní hygieně. 

          Ze sociálního hlediska nebylo možné, aby se seniorka vrátila do svého domku. 

Bydlela sama a syn za ní dojížděl každý den, proto byla podaná žádost do domova pro 

seniory.  

          Necelý rok po původní fraktuře, seniorka při špatné manipulaci personálem 

upadla z koupacího vozíku. Na rentgenovém snímku byla vidět fraktura proximálního 

konce humeru na levé končetině. Dle lékaře deformita pažní kosti s ostrými fragmenty 

a tím hrozící perforace kůže. Pacientka převezena do fakultní nemocnice a byla 

provedena operace pod clonou antibiotik, vše proběhlo bez komplikací a po operaci 

podány dvě krevní transfúze. Na oddělení intenzivní péče byly monitorovány základní 

životní funkce. Krevní tlak byl 115/70 a puls 53, sledováno každých 30 minut po dobu 

prvních dvou hodin. Pacientka byla diabetička, proto byla monitorována i hladina 

glykémie a to 3 x denně. Seniorka se cítila velmi slabá, byl zaveden permanentní 

močový katétr a na stolici používaná podložní mísa. Samozřejmostí bylo i podávání 

antibiotik a prevence proti žilní trombóze v podobě aplikace Clexanu 0,4 s.c.  

          Druhý den po operaci za pacientkou přišla rehabilitační sestra. Při vyšetření 

fyzioterapeutka viděla oslabenou extenzi prstů, bez porušení čití a prokrvení. Seniorka 

posazována na lůžku s dolními končetinami z lůžka, sed stabilní.  

          Devátý den po operaci přeložena zpět na lůžka následné péče, zdejší prostředí již 

znala a na personál byla zvyklá. Zpočátku byla velmi smutná z toho, co se událo. Bylo 

zřejmé, že funkčnost levé horní končetiny již nebude stoprocentní. Velmi se snažila a 

intenzivně rehabilitovala, od prvních dnů se pohybovala s doprovodem v nízkém 

čtyřkolém chodítku a snažila se být samostatná. 

          Po necelém půlroce se pacientka stěhovala do nového domova. Byla přijata do 

domova pro seniory, kde zvládala běžné denní aktivity bez pomoci personálu. Při mé 

poslední návštěvě vypadala velice spokojeně a na tváři měla úsměv.  
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3.5 Zhodnocení kazuistik 

 

          Každá kazuistika se odehrává v jiném prostředí a v odlišné situaci. Z kazuistik je 

patrné, že lidé seniorského věku jsou velice náchylní k pádům. Mezi nejčastější 

poranění patří fraktury krčku humeru a femuru. Velmi běžné je operační řešení, které 

sebou nese rizika. Operace je velký zásah do těla a ne vždy je pacient schopný opět 

kvalitně žít.  

          Velmi důležitou součástí u takto těžkých zranění je opětovné získání 

soběstačnosti a zvládání běžných denních činností. Velkou roli hraje zázemí každého 

pacienta a motivace k dalšímu životu.  

          V první kazuistice je ukázáno, že i při zvládnutí veškeré zátěže byla seniorka 

schopná samostatného pohybu a ještě poměrně kvalitního života. Natolik si zvykla na 

zdravotní prostředí a personál daného oddělení, že nechtěla odejít. Byl to pro ni velký 

šok, když se dozvěděla, že by se měla stěhovat do domova pro seniory a psychicky se 

zhroutila. Za několik dní pacientka zemřela. 

          Ve druhé kazuistice je vidět perfektní přístup rodiny a blízkých. Udělali vše pro to, 

aby se mohla nemocná opět vrátit do svého domova. Syn zařídil pečovatelskou službu 

a seniorka je velmi spokojená a zvládá běžné denní činnosti. 

          Ve třetí kazuistice je zřejmé, že i při komplikacích je možné, aby senior žil i nadále 

kvalitní život. Pacientka se velmi těšila zpět do domova pro seniory, kde si již zvykla a 

měla to tam ráda. Věděla, že i ve svém domácím prostředí je mnoho možností jak 

rehabilitovat, získat plnou soběstačnost a dosáhnout svého cíle 

          Ve čtvrté kazuistice je poukázáno, na to, že ne vždy je nehoda zaviněna chybou 

seniora. Pacientka měla za sebou velmi těžkou cestu k soběstačnosti a opětovný pád jí 

úplně degradoval. Jak je, ale napsáno, s velkou pílí a odhodláním opět zvládala běžné 

denní činnosti a čekalo ji nové prostředí a nové prožitky v domově pro seniory. 
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4 Diskuze  

          Ve své absolventské práci jsem chtěla poukázat na četnost úrazů u seniorů, 

nejčastěji způsobené vlivem pádu. Někteří lidé v seniorském věku jsou stále velice 

aktivní a mají zájem o různé činnosti, ale většina z nich, dle mého zjištění, žije spíše 

v ústraní. Jsou situace, kdy senioři svým neuváženým chováním zvyšují riziko poranění 

například nevhodnou obuví, nepoužíváním kompenzačních pomůcek nebo přeceněním 

vlastních sil. Často žijí osaměle a rodina se jim příliš nevěnuje. V dnešní moderní době 

je dostatečné množství pomůcek, které jim mohou usnadnit pohyb, problémem může 

být nedostatečná informovanost. Z mého pohledu je velice nutná edukace týkající se 

různých úprav prostředí či pomoc při výběru vhodného chodítka, různých druhů holí či 

výběr správné a pevné obuvi. Představuji si, že tento úkol by měl plnit praktický lékař 

nebo specializovaný odborník, který má ve své kompetenci předepisování daných 

pomůcek.  

          Překvapila mě dostupnost literatury s tématikou týkající se geriatrických 

pacientů. Nebylo obtížné sehnat větší počet knih, ve kterých, ale informace byli velmi 

podobné. Shodovaly se názory na příčiny pádů u seniorů v několika titulech a s mými 

zkušenostmi z reálných výjezdů zdravotnické záchranné služby. Ztotožňuji se s názorem 

autorky Evy Topinkové, která ve své knize Geriatrie pro praxi uvádí, že mnoho pádů je 

zapříčiněno nepřizpůsobením domácího prostředí, ve kterém senioři pobývají. Velkou 

míru rizika ukazuje i fakt, že si často lidé vyššího věku mnohdy nepřipouštějí své 

nerozumné chování. Příkladem by mohlo být to, že v noci, když jdou na toaletu, 

nevyužívají žádné osvětlení. Riziko pádu je v této situaci velmi vysoké a poměrně časté. 

          Domnívám se, že velký vliv na úrazy starých lidí mají i léky, které užívají a jsou 

indikované od různých lékařů. Z praxe je známo, že příčinou pádu může být i nevolnost 

způsobená některým medikamentem. Je důležité, aby se shodovaly jednotlivé lékové 

interakce a léčivé prostředky na sebe neměly negativní vliv. Je obecně známo, že 

senioři si v mnoha situacích určují dávky léků sami, tím pádem se znásobuje účinek. U 

každého seniora je myšlení individuální a z vlastní zkušenosti jsem poznala, že 

přípravky užívají ve větších dávkách, než mají indikované od svého lékaře nebo naopak 

je neužívají vůbec a to z důvodu svého nerozumu, nebo z finančních důvodů. Staří lidé 
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často zapomínají léky užívat, proto je vhodný dohled druhé osoby. Například u léků na 

Parkinsonovu chorobu je neužívání velkým problémem. Tyto léky napomáhají 

například ke zmírnění třesu nebo ztuhlosti, což můžeme brát jako prevenci pádu. 

Například může dojít k nehodě nadměrným utlumením či vyvoláním nežádoucích 

účinků, jako je například hypotenze u přípravků regulujících krevní tlak.  

          Ve své práci uvádím několik příkladů zahrnující prevenci proti pádu. Za prvé 

nedílnou součástí předcházení rizika je vhodné oblečení a obuv. Za druhé považuji za 

důležité používání kompenzačních pomůcek a jejich správné nastavení a za třetí je 

podstatná úprava domácího prostředí. Mnohdy jsou to finančně náročné položky a ne 

každý má možnost je starému člověku zajistit. Někdy však stačí jen maličkosti, jako jsou 

madla na toaletu, sprchový kout se zabudovanou stoličkou nebo malé osvětlení 

reagující na pohyb. 

          V praxi jsem se setkala s tím, že pacient leží hodiny na zemi osamocen v bytě a 

nemá možnost komunikace s druhou osobou. Proto, dle mého názoru, je důležitý 

signalizační systém, kterým je možné přivolat další osobu na pomoc. Systém, který je 

mi znám, se skládá ze dvou částí, kde jednu část nosí senior pověšenou na krku, má ji 

vždy při sobě a centrální ovladač, kde se hlásí nouzové volání je u rodiny. Takovýmto 

drobným opatřením je možné starému člověku zachránit život.        

   

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

Závěr 

          Ve své absolventské práci jsem popsala problematiku seniorů, pro které je 

jedním z největších rizik pád. Hlavním cílem bylo poukázat na četnost pádů a prevenci, 

která je pro lidi vyššího věku tolik důležitá. Dílčím cílem bylo zpracovat postup 

bezprostředního ošetření po vzniku úrazu, zajištění pacienta a manipulace s ním.       

          V teoretické části jsem zpracovala kapitoly týkající se starých lidí, jejich potřeb a 

poukázala jsem na důležitost soběstačnosti. Pády, jsou u lidí vyššího věku časté a 

mohou mít za následek imobilizaci pacienta až smrt. Zabývala jsem se také 

zpracováním základních informací týkající se fraktur, jejich dělení a následné ošetření. 

V neposlední řadě jsem se zaměřila i na přednemocniční péči, jejíž nedílnou součástí 

jsou fixační a transportní pomůcky. Každý zdravotnický pracovník by se měl snažit o 

profesionální komunikaci s rodinnými příslušníky a zdravotničtí záchranáři obzvlášť. Pro 

každého člověka je situace, kdy je jeho blízký zraněný velmi stresující a proto je nutné 

brát ohled na jejich reakce a poskytnout jim co nejvíce možných informací. 

           V praktické části jsem zpracovala čtyři kazuistiky týkající se pádů u seniorek. Tři 

se věnují frakturám krčku femuru a jedna fraktuře krčku humeru. Popsala jsem 

anamnézy, situaci jak k nehodě došlo a následné ošetření zdravotnickou záchrannou 

službou. Zmapovala jsem ošetření, které následovalo dále po úrazu a snažila jsem se 

shrnout nácvik soběstačnosti a rehabilitaci, která následovala včetně jejich zapojení do 

aktivního života, který pak následoval. 

           Všechny čtyři seniorky jsem znala osobně ze svého zaměstnání, byla jsem 

součástí jejich léčby a každodenního života do té chvíle, než byly propuštěny 

z nemocnice. 

           

 

 



53 
 

Summary 

 

          The assignment describes injures in the elderly. Injuries are common in the 

elderly people. The most common causes of injuries include falls. The main aim of the 

assignment is to deal with the issue of injuries in the elderly, treatment immediately 

after injury and handling with the patient. 

 

          The theoretical part describes life, feelings and problems in the elderly people. 

The age is physiological for a person. The old people should maintain contact with 

other people. Fall is a bad experience for seniors. Fracture is the result of a fall. The 

causes of fall are different e.g. nausea, bad shoes, not using mobility aids or icy 

sidewalk. A patient is hospitalized with injury. As the result people may be bedridden 

and immobile. Immobility may lead to decubiti that it is important to prevent.  

 

          The practical part describes three case histories – injuries caused by falls. Two 

cases describe fracture of the femoral neck and one describes fracture of the neck of 

humerus. A paramedic finds out personal history including allergy, vein cannulation, 

applying medication against the pain and fixation of the limb to splint. We take blood 

pressure and pulse. The patient is loaded onto the stretcher and transported to the 

traumatological department.  

 

 

Key words:   

elderly, fall, pain, fracture, immobility, operation, treatment, rehabilitation    
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Příloha č. 2 – hlášení o pádu  
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