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Úvod 

 

Ve své absolventské práci se zabývám problematikou bazální stimulace. 

Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, 

který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Bazálně stimulující 

ošetřovatelská péče  se přizpůsobuje věku a stavu klienta. Elementy konceptu 

integrované do péče mají význam jak např. v neonatologické intenzívní péči u dětí 

předčasně narozených, tak také v péči o děti i dospělé s vrozeným intelektovým a 

somatickým postižením, u lidí s různými akutními a chronickými onemocněními, po 

úrazech mozku a také klientů s demencí. Téma mé práce je  Realizace bazální 

stimulace na oddělení anesteziologie a resuscitace. Tuto problematiku jsem zvolila 

z toho důvodu, že v současné době pracuji jako zdravotní sestra na anesteziologicko 

– resuscitačním oddělení v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích a bazální 

stimulaci využíváme jako jednu z možností péče o pacienta. 

V úvodu práce představím téma, popíšu základní a nástavbové prvky bazální 

stimulace.  Výzkumnou část práce provedu pomocí dotazníku. Bazální stimulace 

patří v současnosti v zemích Evropské unie k nejpopulárnějším ošetřovatelským 

konceptům v ošetřovatelství. Koncept je v zahraničí integrován do osnov ve výuce 

ošetřovatelství na zdravotnických školách, v klinické praxi se s konceptem pracuje 

na mnoha pracovištích. K dispozici je značné množství odborné literatury se 

zaměřením na neonatologii, speciální pedagogiku, intenzívní medicínu až po 

geriatrickou péči a doprovodnou péči k umírání. 

Cílem mé práce je zjistit, zda se na anesteziologicko resuscitačních 

odděleních s konceptem bazální stimulace pracuje, kdo s ní pracuje, u jakých 

pacientů je používán a zda je do programu péče zapojována i rodina nemocného. 

Výzkumnou část projektu provedu dotazníkovou metodou ve třech 

vybraných nemocnicích na anesteziologicko resuscitačních odděleních mezi 

zdravotnickým personálem. Jedná se o oddělení anesteziologie a resuscitace v ÚVN 

ve Střešovicích, v nemocnici na Homolce a v Klaudiánově nemocnici v Mladé 
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Boleslavi. Zjištěná data vyhodnotím v rámci nemocnic a poté výstupy z jednotlivých 

nemocnic mezi sebou porovnám. 

Novými poznatky a výstupem z této práce přispěji k hlubšímu seznámení 

s tímto tématem a tím i ke zkvalitnění péče o nemocného. 
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1 Cíl absolventské práce 

 

Cílem mé práce je zjistit a porovnat, zda a jak se na anesteziologicko 

resuscitačních odděleních ve vybraných nemocnicích s konceptem bazální stimulace 

pracuje.  
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2 Teoretická část 

 

2. 1 Úvod do konceptu bazální stimulace 

 

2.1.1 Vznik konceptu bazální stimulace 

 

Koncept bazální stimulace (concept basic stimulation) byl vyvinut v 70. letech 

20. století. Zakladatelem je Prof. Dr. Andreas Fröhlich, speciální pedagog, který 

pracoval od roku 1970 v Rehabilitačním centru Westpfalz/Landstuhlu v Německu s 

těžce psychosomaticky postiženými dětmi. Jeho tvrzení, že tyto děti jsou vzdělavatelné 

a to minimálně v oblasti vnímání vlastního těla či nácviku různých pohybových vzorců 

ve smyslu sebeobsluhy, bylo předpokladem pro vytvoření tohoto konceptu. Koncept 

bazální stimulace poté zpracoval na základě svých zkušeností z praxe ve své 

doktorandské studii. Od roku 1994 působí Prof. Dr. Andreas Fröhlich jako profesor na 

Katedře speciální pedagogiky na Univerzitě v Landau.  

  Zdravotní sestra Chriestel Bienstein přenesla v 80. letech koncept bazální 

stimulace do ošetřovatelské praxe jak do péče o dlouhodobě nemocné, tak do 

intenzivní medicíny. Poznatky ukázaly, že prvky konceptu mají význam pro pacienty 

všech věkových kategorií, tak pro lidi pro nemocné, ale i pro zdravé.  

Společně potom vypracovali systém vzdělávání lektorů bazální stimulace a 

podílejí se na vědeckých projektech v oblasti konceptu bazální stimulace. Díky tomu se 

dosáhlo dobrých výsledků v klinické praxi. Toto bylo stimulem pro mnoho odborníků 

z oblasti medicíny, aby se začali konceptem zabývat. 

Koncept bazální stimulace má dnes registrovanou ochrannou známku a stal se 

uznávaným pedagogicko-ošetřovatelským konceptem. 
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2.1.2 Koncept bazální stimulace v současnosti 

 

Koncept Bazální stimulace zaujímá v zahraničí, především pak v zemích 

Evropské unie, velmi důležité místo v oblastech speciální pedagogiky a ošetřovatelství. 

Díky tomu, že k aplikování do praxe není zapotřebí používání žádných speciálních 

pomůcek a přístrojů, koncept finančně nezatěžuje rozpočet zdravotnických zařízení. 

Nejvíce je rozšířen v zemi svého vzniku v Německu. Ve velkých zahraničních 

zdravotnických zařízeních mají vlastní lektory, kteří školí své zaměstnance. Tento 

koncept je aplikován především na pacientech na odděleních intenzivní medicíny (JIP, 

ARO), kteří se nacházejí ve stavu vigilního kómatu. Neodmyslitelnou součástí života se 

stává i pro klienty v domovech důchodců, hospicích, geriatrických odděleních, ale také 

na odděleních péče o nedonošené děti.  

První zmínka o konceptu v České republice byla v roce 2000 na multioborové 

ošetřovatelské konferenci v Olomouci a v časopise Sestra. V České republice v lednu 

roku 2003 lektorovala Mgr. Karolína Friedlová svůj první základní kurz na Lékařské 

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Následně byl integrován do tematických 

plánů pro studijní program zdravotnický asistent na středních zdravotnických školách a 

je zohledněn ve Vyhlášce MZ ČR o stanovení činnosti všeobecné sestry ve Sbírce 

zákonů č. 424/2004, § 4, odstavec h. V říjnu 2005 byl založen ve Frýdku-Místku 

INSTITUT Bazální stimulace a v listopadu 2005 proběhla tamtéž historicky 1. národní 

konference bazální stimulace za účasti prof. Christel Bienstein [FRIEDLOVÁ, 2007, s. 

17]. 

V současné době je v České republice koncept bazální stimulace ve fázi 

zavádění do praxe. Po celé naší republice probíhají základní i nástavbové kurzy. Aktivně 

se jich účastní jak ošetřující z různých oblastí ošetřovatelství, vyučující předmětu 

ošetřovatelství na zdravotnických školách a univerzitách, ale také fyzioterapeuti, 

ergoterapeuti, speciální pedagogové a v neposlední řadě také lékaři. Poznatky pak 

využívají v neontologické péči, dětské intenzivní péči, ale také v péči o dospělé. Jedním 

z důvodů je široká škála technik konceptu, které se zaměřují na podporu komunikace, 

vnímání a pohybové aktivity klienta. 



8 

 

2.2 Koncept bazální stimulace 

 

Friedlová definuje koncept bazální stimulace jako: „Bazální stimulace je 

koncept, který podporuje v nejzákladnější rovině lidské vnímání“  [FRIEDLOVÁ, 2007, s. 

19]. 

Základními prvky konceptu bazální stimulace jsou podle Friedlové: 

 pohyb, 

 komunikace, 

 vnímání. 

 

Tyto prvky se mezi sebou vzájemně ovlivňují.  

Vnímání pomocí smyslových orgánů má nenahraditelný význam od narození až 

do smrti člověka. Bazální stimulace se využívá u pacientů s porušenou nebo určitým 

způsobem omezenou komunikací. Takový jedinec často není schopen žádné verbální 

komunikace. Neznamená to ale, že není schopen vnímat vůbec. Člověk je na základě 

nejnovějších vědeckých poznatků schopen vnímat i ve stavu bezvědomí či agonie 

během umírání. Lidské vnímání lze pak určitými vhodnými způsoby stimulovat a 

ovlivňovat.  

Lidský mozek si uchovává životní návyky v paměťových drahách v různých 

regionech. To mu dává šanci cílenou stimulací uložených vzpomínek znovu aktivovat 

jeho činnost a podpořit tak smysly vnímání, komunikaci a hybnost pacienta.  

 

2.2.1 Stimulace vnímání 

 

Jednotlivé prvky bazální stimulace se orientují podle vývoje vnímání v 

embryonální fázi. Na podkladě současných vědeckých poznatků bylo zjištěno, že se 

nejprve vyvíjí vnímání somatické, které nás informuje o našem těle, dále pak vnímání 

chvění, vibrací a vestibulární vnímání, které nás informuje o změně polohy a postavení 

těla v prostoru. Tyto druhy vnímání vytváří u člověka pocit jistoty [FRÖLICH, 1998]. 

K pochopení podstaty vnímání si musíme uvědomit definici pojmu vědomí.  
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Pojem vědomí se mění dle oblasti použití a to: 

 v psychologii, 

 ve filozofii, 

 v lékařství, 

 v jiných vědách. 

 

Psychologie definuje: „Vědomí je bazální funkcí, která umožňuje vznik dalších 

psychických projevů jako je vnímání, myšlení, prožívání atd. Je charakteristické 

uvědoměním duševních obsahů, zahrnujících minulou zkušenost, prožitek i hodnocení 

aktuálního dění, případně i anticipaci budoucí situace“ [VÁGNEROVÁ, 2005, s. 40]. 

Fyziologie lidské vědomí definuje jako: „Bdělý stav, v němž je člověk schopen 

sebeuvědomování, orientované pozornosti a záměrného jednání a myšlení na základě 

souboru smyslových a paměťových informací“ [TROJAN, 2003, s. 708].  

Nervová soustava má schopnost plasticity a dokáže se přizpůsobit nejrůznějším 

vlivům. Poškozené části mozku mohou znovu nabýt svých funkcí nebo jiné části mozku 

mohou převzít jejich funkci. Této skutečnosti můžeme využít u dětských pacientů s 

postižením a u pacientů po traumatických nebo jiných postižení mozku. Snažíme se 

podporovat reprodukci paměťových stop z dřívějších vývojových fází a tím podpoříme 

vnímání. Stimuly musí být nadprahové a dobře strukturované [ABMLER, 2004]. 

Karolína Friedlová uvádí, že „všechny aktivity člověka se dějí na základě stálé 

výměny mezi vnímáním, pohybem a komunikací“ [FRIEDLOVÁ, 2007, s. 23]. 

Při realizaci konceptu bazální stimulace v praxi se terapeuti snaží podněty a 

pohybem navázat komunikaci s klienty s poruchou v oblasti vnímání a komunikace. Aby 

byla stimulace vnímání účinná, je zapotřebí získat:  

 kvalitní autobiografickou anamnézu, 

 neustále sledovat reakci klienta na poskytovanou stimulaci, 

 zapojit rodinu a příbuzné do péče o pacienta. 

 

Porucha vědomí může být navozena vratným nebo nevratným postižením 

mozku, které může být globální či ložiskové. Poruchy vědomí se rozdělují na 

kvantitativní a kvalitativní.  
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Kvalitativní poruchy vědomí jsou: 

 somnolence, 

 sopor, 

 kóma, 

 apalický stav. 

 

Kvalitativní poruchy vědomí jsou například: 

 psychomotorický neklid, 

 zmatenost, 

 delirium. 

 

Somnolence je lehká porucha vědomí, kde člověk reaguje na oslovení. Může 

otevřít oči, je zachováno polykání a na výzvu je zachována motorická odpověď.  

 

Sopor je hlubší porucha vědomí, kde pacient se probouzí na základě 

bolestivého podnětu, reaguje na něj grimasou, otevřením očí nebo obranným 

pohybem. 

Kóma je stavem hlubokého bezvědomí, kdy člověk nereaguje na zevní podněty. 

Navázání kontaktu s ním není možné. Na bolestivý podnět reaguje flekční nebo 

extenční reflexní odpovědí. 

Apalický stav se nazývá také vegetativním stavem nebo vigilním kómatem. 

Jedná se o zvláštní druh poruchy vědomí, kdy je příčinou poruchy poškození mozkové 

kůry. Pacient působí jako by byl při vědomí, má otevřené oči, ale nesleduje, 

nekomunikuje a reaguje pouze reflexně [ABMER, 2004]. 

 

2.2.2 Podpora hybnosti 

 

Pohyb je pro každého člověka důležitý téměř po celý život.  

Pohyb: 

 zajišťuje chůzi 
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 je potřebný k vyprazdňování 

 je potřebný k dýchání 

 je potřebný k práci 

 je potřebný k přijímání potravy 

 je potřebný k udržení různých pozic těla 

 je potřebný k rozmnožování  

 k mnoha dalším aktivitám.  

 

Pohyb také úzce spojuje komunikaci a jiné psychické projevy člověka, ale také 

umožňuje vnímat své vlastní tělo a jeho okolí. 

Hlavním myšlenkovým konceptem se pro Prof. Dr. Andrease Fröhlicha v tomto 

oboru stal koncept Bobathových. Fyzioterapeutka Berta Bobath ve 40. letech 20. 

století přišla s jeho myšlenkou a to během své péče o klienty po mozkových příhodách. 

Koncept poté zařadila i do péče o děti s cerebrální pohybovou poruchou. Její manžel 

neurolog Karel Bobath tyto poznatky zpracoval z hlediska neurofyziologie [FRIEDLOVÁ, 

2007]. 

Manželé Bobathovi založili v Londýně Bobath centrum a jejich koncept se stal 

jedním z nejuznávanějších terapeutických postupů u dětí i dospělých s patologií CNS. 

Bobath koncept se často využívá při léčbě dětské mozkové obrny.  

V České republice je několik Bobath terapeutů, prvními certifikovanými Bobath 

terapeuty pro děti byly MUDr. Irena Chmelová a fyzioterapeutka Olga Večeřová, které 

v roce 1997 v Londýně získaly toto vzdělání. Pracují tak s myšlenkou, že určitými 

cílenými formami cvičení je možno zlepšit pohyblivost. 

Vychází se především z podrobného vyšetření a terapeutického postupu na 

základě patologie CNS u pacientů se zhoršenou hybností.  

 

U pacientů se vyhodnotí:  

 co klient dovede sám, 

 co dokáže s pomocí, 

 co nedokáže provést vůbec.  
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Podle toho terapeut sestaví klientovi léčebný plán a cíl.  

K dosažení cíle se použije: 

 terapeutických nástrojů,  

 pozoruje reakce pacienta na tyto techniky.  

 

Techniky se zaměřují na to, aby usnadnily klientovi vykonávat pohyb co 

nejpřesněji a nejsnadněji a pozitivně ovlivnily patologický tonus klienta. Klient cvičí jen 

s omezenou pomocí terapeuta, aby se docílilo samostatného pohybu. Musí se dbát na 

to, aby se klientovi nedostalo více opory, než je nutné, může se stát pasivním a 

pomůcka neplní svůj úkol. Důležitou součástí Bobath konceptu musí být týmová 

spolupráce mezi klientem, ošetřovateli a jeho rodinou [FRIEDLOVÁ, 2007]. 

 

2.2.3 Podpora komunikace 

 

Komunikace je základním předpokladem pro fungování mezilidských vztahů. Je 

to uvědomělá činnost lidského chování a umožňuje navazování kontaktu.  

 

Komunikace slouží: 

 k výměně názorů, 

 k výměně informací,  

 k vyjádření pocitů.  

 

Jedná se o proces, během kterého na sebe působí účastníci tohoto procesu.  

 

Komunikační proces se skládá z pěti složek:   

 z komunikátora neboli mluvčího, 

 z komunikanta neboli příjemce, 

 z komuniké, což je vysílaný obsah, 

 ze zpětné vazby,  
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 z kontextu, neboli prostředí, kde komunikace probíhá [FRIEDLOVÁ, 

2007]. 

 

Při komunikaci je důležité, aby hovořící i příjemce chtěli, uměli a měli možnost 

komunikovat, což je nezbytné pro vzájemnou výměnu informací mezi sestrou a 

pacientem. 

 

Komunikace se dělí na:  

 verbální, 

 neverbální.  

 

Verbální komunikace používá slov a neverbální komunikace je komunikací beze 

slov.  

Do neverbální komunikace patří: 

 proxemika, 

 haptika, 

 posturika,  

 mimika, 

 pantomimika, 

 paralingvistika, 

 gestikulace, 

 vzhled, 

 celková úprava zevnějšku, 

 zrakový,  

 tělesný kontakt.  

 

Neverbální komunikace obsahuje i složku behaviorální, vyjadřující součást 

sdělovaného chováním komunikujícího. Velmi důležité jsou v komunikaci oči hlavně 

tehdy, když se plně spoléháme na její verbální složku. Ošetřovatel pacienta by měl co 

nejvíce udržovat oční kontakt, který pacienta ujišťuje o tom, že se mu ošetřovatel 

opravdu věnuje. 



14 

 

Komunikovat a pohybovat umíme díky schopnosti vnímat. Tyto tři složky se 

navzájem ovlivňují. Vnímání umožňuje pohyb a komunikace je umožněna pomocí 

pohybu a vnímání. Komunikačními kanály mohou být všechny smyslové orgány.  

 

V konceptu bazální stimulace se dle stavu a schopností klienta využívají tyto 

komunikační kanály:  

 somatický, 

 vestibulární, 

 vibrační, 

 auditivní, 

 optický, 

 olfaktorický, 

 taktilně-haptický.  

 

Terapeut by měl mít profesionální dovednosti ve využití všech prvků 

komunikačních kanálů, vhodně je v dané situaci zvolit a měl by umět rozpoznat 

klientovy reakce a přiměřeně reagovat. Koncept bazální stimulace vychází z toho, že 

každý jedinec jakkoli postižený je schopen v každé situaci některými ze svých smyslů 

vnímat. Na klienta se pohlíží jako na osobnost a nezáleží na jeho postižení ani na 

aktuálním tělesným, mentálním nebo duševním stavem [FRIEDLOVÁ, 2007]. 

Bazální stimulace využívá i jednu z významných neverbálních akcí, kterou je 

dotek. Díky němu dostáváme mnoho impulsů z okolního prostředí a naopak i my s jeho 

pomocí komunikujeme s okolím. Často taktilní komunikace může nahradit komunikaci 

slovní. Pouze cíleně promyšlené a zřetelné doteky mohou plnit svou funkci. Doteky, 

které nejsou cílené, mohou u klientů s poruchou vnímání vyvolat pocit nejistoty a 

strachu. Pacientovi musíme dát jasně najevo začátek i konec naší přítomnosti při 

poskytování péče. K tomu používáme tzv. iniciální dotek [FRIEDLOVÁ, 2007].  
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2.2.4 Desatero bazální stimulace 

 

Každý zdravotník pracující s konceptem bazální stimulace by měl znát pravidla 

komunikace s klienty, tzv. desatero bazální stimulace.  

 

Desatero bazální stimulace definuje tyto postupy: 

 

1) Přivítat se a rozloučit se s klientem pokud možno vždy stejnými slovy. 

2) Při oslovení klienta se dotýkat vždy stejného místa – iniciální dotek.  

3) Hovořit zřetelně, jasně a ne příliš rychle.  

4) Nezvyšovat hlas a mluvit přirozeným tónem. 

5) Dbát, aby tón vašeho hlasu, vaše mimika a gestikulace odpovídaly významu 

vašich slov. 

6) Při rozhovoru s klientem používat takovou formu komunikace, na kterou byl 

zvyklý, což se zjišťuje z anamnézy. 

7) Nepoužívat v řeči zdrobněliny, pokud na ně klient není zvyklý. 

8) Nehovořit s více osobami najednou. 

9) Při komunikaci s klientem se pokusit redukovat rušivé hluky a zvuky 

okolního prostředí. 

10) Umožnit klientovi reagovat na vaše slova. [www.bazalni-stimulace, 9] 

 

2.3 Prvky konceptu bazální stimulace 

 

Získání kvalitní autobiografické anamnézy je předpokladem kvalitního a 

účinného konceptu bazální stimulace.  

 

Zdravotník sestaví na jejím základě: 

 ošetřovatelské diagnózy, 

 krátkodobé cíle, 

 dlouhodobé cíle, 
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 ošetřovatelský plán.  

 

Jednotlivé prvky bazální stimulace se upravují dle aktuálních reakcí pacienta na 

poskytovanou péči.  

Prvky konceptu se dělí na základní prvky bazální stimulace a na nástavbové 

prvky bazální stimulace.  

 

Základní prvky bazální stimulace jsou:  

 somatické, 

 vestibulární, 

 vibrační.  

 

Mezi nástavbové prvky stimulace patří:  

 optické,  

 auditivní, 

 taktilně-haptické, 

 olfaktorické, 

 orální.  

 

Zdravotní personál může využít všech druhů stimulace, ale zároveň dle časové 

náročnosti a konkrétního stavu klienta může použít jen některé prvky bazální 

stimulace, ale přínosné je aplikovat i jen jeden z prvků stimulace. 

Každý člověk vnímá „skutečnost“ individuálně a jinak významově prožívá. 

Příkladem může být chuť, která je jedním člověkem vnímána jako velmi chutná a jiným 

člověkem jako méně chutná. Obdobně je to tak s ostatními vjemy. Proto pokud rodina 

pacienta svědomitě a co nejpřesněji vytvoří biografickou anamnézu klienta, může 

zdravotník vhodně zvolit a aplikovat prvky bazální stimulace.  
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2.4 Základní prvky konceptu 

 

Mezi základní prvky konceptu bazální stimulace patří somatická, vestibulární a 

vibrační stimulace. 

 

2.4.1 Somatická stimulace 

 

Somatická stimulace umožňuje zprostředkovat klientovi vjemy ze svého těla a 

stimulovat vnímání tělesného schématu a následně okolního světa. Prostřednictvím 

kůže získáváme vjemy z povrchu těla. Kůže je největším percepčním orgánem 

sdružujícím receptory pro chlad, tlak, teplo, dotek a bolest. Somatická stimulace 

využívá dotek jako nejzákladnější formu kontaktu. Je to jednoduchá přirozená forma 

komunikace beze slov. Koncept bazální stimulace využívá možnosti pomocí doteků 

komunikovat a to v následujících technikách: 

 

  polohování, 

 somatická stimulace tělesného schématu, 

 podpora a stimulace dýchání, 

 pomoc při pohybu a korekce polohy [FRIEDLOVÁ, 2007]. 

 

Dotýkat se je základní lidská schopnost. Ošetřující se obvykle učili pouze jak 

mají používat svoje ruce k vykonávání jednotlivých ošetřovatelských postupů, ale ne 

jak využít ruce k poskytování informací o klientově těle, pomoci nemocnému se na 

svém těle orientovat a také pomocí doteků využívat somatického komunikačního 

kanálu. Doteky, které jsou poskytované pacientovi kvalitně, navodí příjemné pocity a 

umožní zlepšit jeho zdravotní stav.  

 

Při provádění doteků klademe důraz především na : 

 kvalitu, 

 lokalitu, 
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 intenzitu. 

 

Pečující si musí dávat pozor na provádění nečekaných a špatně cílených doteků, 

které mohou vyvolat u pacienta pocit nejistoty a neschopnosti se orientovat v dané 

situaci [FRIEDLOVÁ, 2003]. 

 

Pro provedení kvalitního doteku je podstatné: 

 klid, 

 způsob a význam kontaktu, 

 vyvinutá síla a tlak, 

 rytmus a opakování, 

 kontinuita a sled [FRIEDLOVÁ, 2007]. 

 

Nesmíme si plést koncept bazální stimulace s dotekovou terapií, přestože 

koncept bazální stimulace pracuje s dotekem a klade na něj velký důraz. Jedním 

z faktorů ovlivňující kvalitu doteků je počet rukou na pacientově těle. Ruce ošetřujících 

spolu s podložkou, na které nemocný leží, se stávají pro pacienta mediem nejčastějšího 

kontaktu.  

 

2.4.1.1 Iniciální dotek 

 

Doteky přicházející nečekaně mohou pacienty lekat, proto by měli dát ošetřující 

nemocnému vždy jasně najevo, kdy začíná a končí jejich přítomnost a ošetřující 

činnosti. Koncept bazální stimulace předává tuto informaci pomocí cíleného doteku, 

kterému říkáme iniciální dotek. Z biografické anamnézy ošetřující personál zjistí a 

vhodně zvolí konkrétní místo na těle nemocného.  

 

Tím může být: 

 rameno, 

 paže, 
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 předloktí, 

 ruka.  

 

Dotek musí být zřetelný a přiměřeného tlaku, bez násilného tlačení pacienta do 

podložky a musí být doprovázen verbálně. Iniciální dotek realizujeme vždy před 

zahájením intervence a po jejím ukončení [FRIEDLOVÁ, 2007]. 

Iniciální dotek dodržuje celý ošetřující tým. Nezbytným předpokladem je 

legalizace iniciálního doteku. Iniciální dotek by měl být zapsán do dokumentace 

nemocného a poté umístit ceduli se zvoleným místem pro iniciální dotek do 

bezprostřední blízkosti pacientova lůžka [FRIEDLOVÁ, 2007]. 

 

Pravidla eliminace obranné reakce organismu: 

 omezení letmých a krátkodobých doteků, 

 omezení rušivých a chaotických doteků, 

 eliminace chaotických doteků vyvolávajících pocity nejistoty, 

 dotek provádíme klidně, celou plochou ruky, ne jen prsty, 

 pracujeme se stálým tlakem přizpůsobeným k situaci a stavu nemocného, 

 po dohodě se zdravotním týmem se stává iniciální dotek rituálem [FRIEDLOVÁ, 

2007].  

 

2.4.1.2 Tělesné koupele 

 

Klasická koupel pacientů upoutaných na lůžko se provádí ve většině 

zdravotnických zařízení během ranní hygieny. Kvůli imobilizaci klienta ji musí provádět 

dvě i více sester. Často se provádí ve spěchu a tak je vykonána nepříliš kvalitně. Tělesná 

koupel dle konceptu bazální stimulace se od tohoto modelu podstatně odlišuje.   

Koncept bazální stimulace dokazuje, že se koupel může stát pro pacienta 

příjemným zážitkem s novými podněcujícími stimuly a zároveň pozitivně ovlivňující 

orgánové funkce. Prostřednictvím takovéto tělesné koupele se dá docílit intenzivního 

kontaktu u pacienta a to pouze za použití žínky a ručníku. Díky těmto pomůckám 
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pacient kvalitněji koupel prožívá, protože necítí jen prsty zdravotníka, ale celou plochu 

žínky. To nemocnému umožňuje uvědomit si povrch svého těla včetně tělesných 

hranic. Lze ji rovněž aplikovat u pacientů kdykoli během dne za použití různých 

pomůcek a různými členy zdravotního týmu i rodiny pacienta [FRIEDLOVÁ, 2006]. 

 

Druhy tělesných koupelí podle konceptu bazální stimulace: 

 Somatická koupel zklidňující – teplota vody je 37 – 40 °C, 

 Somatická koupel povzbuzující – teplota vody je 23 – 28 °C, 

 Neurofyziologická koupel - dle konceptu Bobath – klade důraz na vyvolání 

vzpomínek na pohyb a pohybové vzory, 

 Diametrální koupel – uvolnění svalových kontraktur, teplota vody je 38 – 40 °C, 

 Symetrická koupel – synchronně stimuluje obě horní a následně pak obě dolní 

končetiny, 

 Rozvíjející koupel – zdůrazňuje se zde symetrie a střed těla. 

 

Při provádění koupelí je nutné dodržovat následující zásady:  

 u každého mytí se snažit stimulovat pacientovo tělo oběma rukama, 

 během koupele můžeme vynechat umývání intimních míst a obličeje, 

 při koupeli neodcházet od pacienta, měly by být eliminovány veškeré 

rušivé elementy,  

 v místnosti zajistit příjemnou teplotu a klidnou atmosféru, 

 tělesná koupel by měla být poskytována jen jedním ošetřujícím, 

v intenzivní péči mohou koupel provádět dva ošetřující s ohledem na 

invazivní vstupy klienta, 

 délka koupele by neměla přesáhnout 15-20 minut,  

 ošetřující, který provádí koupel, by neměl v jejím průběhu hovořit se 

třetí osobou,  

 při negativní reakci pacienta stimulaci přerušit, 

 během koupele udržovat stálý verbální i neverbální kontakt s klientem 

[FRIEDLOVÁ, 2007]. 

 



21 

 

2.4.1.3 Polohování v konceptu bazální stimulace 

 

Polohováním v konceptu bazální stimulace rozumíme uložení pacienta na lůžko 

či křeslo tak, aby poloha zajistila jeho maximální pohodlí, vylučovala možnost 

komplikací a plnila léčebný a preventivní účel. Správným uložením klienta se zabrání 

vzniku kontraktur, deformit a proleženin. Pomocí polohování dle tohoto konceptu 

pomůžeme klientovi získat informace o svém těle a umožní stabilizovat vnímání svého 

tělesného schématu. Ke změně vnímání hranic vlastního těla dochází při klidném ležení 

již po několika minutách. Pacient vnímá sám sebe velmi obtížně a také ztrácí 

psychickou a tělesnou orientaci v prostoru a čase. Následkem ztráty orientace svého 

těla se dostává pacient do stavu zmatenosti. Takový stav pacienta vyžaduje péči 

většího počtu ošetřujícího personálu. 

 Nedostatečná pohybová aktivita omezuje přísun informací k nemocnému. 

Polohováním dle konceptu bazální stimulace poskytujeme pacientovi nejen 

somatickou stimulaci, ale také stimulaci vestibulární. Díky změnám polohy pacienta 

stimulujeme vestibulární aparát. Změnou pozice klienta z vleže na zádech do polohy 

vleže na boku nebo vsedě navíc stimulujeme i zrakový aparát. 

I minimální změnou polohy můžeme stimulovat vnímání nemocného, je to 

například: 

 propletení prstů rukou, 

 překřížení dolních končetin, 

 položení rukou na hrudník, 

 ohnutím horních končetin k tělu, 

 polohováním na různě tvrdých a měkkých matracích, 

 změny polohy pomocí srolovaných ručníků a malých polštářů, 

 polohováním pomocí perličkových polohovacích polštářů [FRIEDLOVÁ, 

2007].  

 

V konceptu Bazální stimulace se využívají dva základní postupy v rámci 

polohování.  Říkáme jim poloha mumie a poloha hnízdo. 
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Poloha hnízdo poskytuje klientům komfort z dobré pozice a navozuje jim 

příjemné pocity. Tato poloha je důležitá pro vnímání tělesného schématu, motoriku a 

svalový tonus.  

 

 

Obrázek 1 - Poloha hnízdo [FRIEDLOVÁ, 2007] 

 

Tuto polohu volíme u pacientů: 

 neklidných a zmatených,  

 s motorickým neklidem, 

 umírajících, 

 v bezvědomí, 

 s hypertenzí, 

 se spastickou. 

 

Tuto metodu aplikujeme v pozici na zádech, vleže na boku, nebo v poloze na 

břiše. Pacienta nejprve uvedeme do jeho oblíbené polohy, kterou zjistíme z biografické 

anamnézy. Použijeme předmět jemu vlastní pro hmatovou stimulaci. Dvě deky nebo 

ručníky srolujeme do pevné role, případně použijeme perličkové polštáře nebo 

speciální vaky, kterými ohraničíme tělo nemocného pacienta. Poté pacienta přikryjeme 
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až po ramena, pokud je mu to příjemné. V rámci nástavbové stimulace můžeme 

klientovi pustit hudbu, rádio nebo televizi. 

 

Polohu hnízdo aplikujeme: 

 při odpočinku, 

 v noci, 

 po tělesné koupeli, 

 po vyšetřeních, 

 pro navození příjemného pocitu, 

 po masáži stimulující dýchání, 

 při stimulaci vnímání tělesných hranic. 

 

Polohou hnízdo docílíme: 

 orientaci pacienta na svém těle a svého okolí, 

 zklidnění pacienta, 

 stabilizování vnímání tělesného schématu, 

 navození relaxace a uvolnění. 

 

U hemiplegických pacientů při použití polohy hnízdo na zádech přidáme navíc 

mikropolohování, abychom využili gravitaci a váhu těla klienta [FRIEDLOVÁ, 2007].  

 

Poloha mumie je aplikována především u nemocných, u kterých je důležitá 

intenzivní stimulace vnímání tělesného obrazu. Jedná se především o klienty ve 

vigilních kómatech. Kontraindikací polohy mumie je klaustrofobie zjištěná u klientů 

v biografické anamnéze.  
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Obrázek 2 – Poloha mumie [FRIEDLOVÁ, 2007] 

 

Ruce klienta u této polohy pokládáme na jeho hrudník, nebalíme je k tělu. 

Umožníme mu tak vnímání vlastního dýchání, a pokud bude chtít, může se snadno 

z této polohy uvolnit. Polštářem podkládáme hlavu pacienta, lokty, kolena i paty. Po 

tomto polohování chvíli setrváme u nemocného a sledujeme jeho reakce. Pokud bude 

zapotřebí, můžeme polohu mumie lehce uvolnit. 

Polohu mumie, pokud je to možné, použijeme po aplikaci tělesné koupele. 

Polohu mumie můžeme kombinovat s polohou hnízdo.  

 

Polohu mumie použijeme u pacientů: 

 neklidných, agresivních nebo zmatených, 

 nemocných v dospávací fázi po anestézii, 

 pacientů v bezvědomí, 

 u dlouhodobě imobilních nemocných.  

 

2.4.1.4 Somatická stimulace dýchání 

 

Koncept bazální stimulace často využívá také techniky k podpoře dýchání. 

Dýchání je základné lidskou potřebou a tak stav, kdy nemocný pociťuje nedostatečné 

množství vzduchu, je velmi nepříjemný a vede k pocitům ohrožení na životě a k obavě 
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ze smrti. Cílem somatické stimulace podpory dýchání je pomoci pacientovi navodit 

pravidelné, hluboké a klidné dýchání.  

 

Techniky somatické stimulace podpory dýchání:  

 kontaktní dýchání  

- ošetřující položí své ruce na hrudník nemocného a provádí 

s ním nádech a výdech  

 kontaktní dýchání s vibrací  

- ošetřující přiloží obě své dlaně na hrudník pacienta a při 

jeho výdechu hrudník mírně stlačuje a provádí jemné 

vibrace 

- usnadňuje vykašlávání pacienta 

 masáž stimulující dýchání 

- masírujeme v oblasti zad či ventrální části hrudníku 

- rytmická masáž s dostatečným kontinuálním tlakem rukou 

ošetřujícího.  

Vodně zvolená masáž terapeutem může být nejúčinnější, nejefektivnější a pro 

oba příjemným zážitkem. 

 

2.4.2 Vestibulární stimulace 

 

Pro zdravého jedince je přirozené se neustále pohybovat, měnit své polohy a to 

s ohledem na různé činnosti a situace prováděné během dne. V oblasti vnitřního 

sluchového orgánu má každý jedinec umístěno rovnovážné ústrojí. Během pohybování 

se dochází k přelévání endolymfy a člověk si uvědomuje informace o své poloze a 

pohybu v prostoru. Klient upoutaný na lůžko nebo jiným způsobem imobilní má 

výrazně omezenou tuto schopnost. 

Díky konceptu bazální stimulace poskytujeme nemocným podporu a 

zajišťujeme jim lepší orientaci v prostoru a vnímání jejich pohybu. Lineární, rotační a 

statické pohybování hlavou ovlivňuje vestibulární vnímání.  
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Následky nedostatečné stimulace vestibulárního aparátu:  

 nauzea,  

 kolaps,  

 poruchy orientace v okolí pacienta a na jeho těle,  

 zvýšení svalového napětí, 

 bolest hlavy. 

 

 Stimulace vestibulárního ústrojí používáme u nemocných:  

 upoutaných na lůžko po dobu delší tří dnů, 

 s omezením pohybu, 

 ve vigilním kómatu,  

 s hlubokou mentální retardací, 

 s rozvíjející se spastickou flexorů a extenzorů [FRIEDLOVÁ, 2007]. 

 

Pokud klient leží na lůžku, ošetřující prostřednictvím minimálních pohybů hlavy 

provede vestibulární stimulaci, které opakuje 3krát až 5krát. Pokud je to možné, 

provádí ošetřující vestibulární stimulaci před každou změnou polohy pacienta. Polohu 

pacienta můžeme změnit pomocí změny polohy celého lůžka.  

Vestibulární stimulaci můžeme provádět i vsedě, kdy terapeut sedí na podložce 

za nemocným a svým tělem pevně uchopí tělo pacienta, jeho hlavu opře o svůj hrudník 

a provádí s ním pohyby ve tvaru ležaté osmičky. Tento pohyb napodobuje pohyb 

ovesného klasu v ovesném poli. Efektivitu vibrační stimulace umocníme uložením 

pacienta do zavěšeného houpacího vaku z látky. 

 

2.4.3 Vibrační stimulace  

 

Hlavním cílem vibrační stimulace je stimul kožních receptorů pro vnímání 

vibrací tzv. Vaterova Paciniho tělíska a receptorů hluboké citlivosti, tzv. 

proprioreceptory, které jsou umístěny ve svalech, šlachách a vazivovém aparátu kostí a 

kloubů. Vnímání vibrací se probíhá směrem od periferie dovnitř těla. Vibrační 
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stimulace slouží jako příprava pohybového vnímání a dále slouží k dřívější mobilizaci a 

vertikalizaci nemocného.  

K vibrační stimulaci používáme různé speciální pomůcky nebo vlastní ruce. 

Jednou z hlavních pomůcek používáme vibrátor, který vkládáme do dlaní nemocných. 

Dále lze použít celotělové vibrátory k vibrační stimulaci, které působí na matracích, kde 

pacient leží. 

Poruchy kůže, krvácivé stavy, varixy a poranění jsou kontraindikovány k vibrační 

stimulaci.  

 

Pomůcky k vibrační stimulaci: 

 lidský hlas, 

 ruce, 

 ladička, 

 dupání, 

 klepání, 

 elektrické přístroje, 

 hudební nástroje.  

 

Vhodnými elektrickými přístroji k vibrační stimulaci mohou být: 

 bateriové vibrátory, 

 holicí strojek, 

 elektronický zubní kartáček, 

 vibrující hračky, 

 vibrující lehátka a sedátka, 

 mobilní telefon s vibrací [FRIEDLOVÁ, 2007]. 

 

2.5 Nástavbové prvky bazální stimulace 

 

Mezi nástavbové prvky bazální stimulace patří optická stimulace, auditivní 

stimulace, orální stimulace, olfaktorická stimulace a taktilně-haptická stimulace. 
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2.5.1 Optická stimulace 

 

Standardní nemocniční prostředí bývá pro klienta během jeho pobytu 

v nemocnici často nudné a s malým množstvím vizuálních podnětů. Takové prostředí se 

stává pro člověka, který se probudil z bezvědomí, zbytečně stresujícím a může u něj 

vyvolat i strach, úzkost nebo také agresivitu.  

Zrakový vjem je společně se sluchovým vjemem nejčastěji využívaným smyslem 

k navázání komunikace a poznávání okolního světa.  

 

Vnímání zrakem člověku umožňuje: 

 poznávat lidi a předměty, 

 orientovat se, 

 uspořádat své okolí, 

 rozpoznávat okolní svět, 

 pozitivně prožívat ostatní vjemy, 

 posilovat pocit jistoty, 

 schopnost se učit [FRIEDLOVÁ, 2007]. 

 

Pro efektivní optickou stimulaci měníme polohu klienta. Pouhým pootočením 

hlavy se pacientovi změní zorné pole a jeho prostředí se jiným úhlem pohledu stává 

přitažlivějším. 

 

Změny a poruchy zrakového vnímání se mohou projevovat těmito způsoby:  

 jedinec nedokáže vnímat jednotlivé předměty ve svém prostředí,  

 poruchy vidění celistvosti předmětů nebo lidí, 

 pacient nerozpoznává detaily,  

 porucha vidění prostorových vztahů,  

 pacient si neumí dát do souvislosti předměty ve svém prostředí, 

 porucha konstantnosti barev,  

 pacient vnímá předměty ve svém okolí různě (jejich délku, formu, 

velikost), 
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 poruchy vizomotoriky,  

 nemocný nekoordinuje zrakový vjemem a motoriku, 

 pacient obtížně vnímá lokalizaci v prostoru,  

 pacient nevnímá polohu předmětů v prostoru vztahu ke svému tělu 

[FRIEDLOVÁ, 2007]. 

 

Zásady optické stimulace: 

 nabízet nemocnému takové podněty, které jsou jasně světlé nebo 

tmavé, 

 nabídnout klientovi uvědomění si rozdílu mezi dnem a nocí, krátké 

vystavení obličeje pacienta slunečnímu světlu, 

 umožnit nemocnému sledovat čas umístěním hodin do jeho zorného 

pole, 

 barevně sladit vzhled oddělení, kontrastně zvolit barevné záclony a 

závěsy, barevné ložní prádlo a barevné oblečení personálu, 

 do zorného pole nemocného umístit barevné obrázky nebo fotografie 

dostatečného formátu minimálně A3,  

 pokud pacient používá brýle, nezapomeneme mu je nikdy nasadit, 

 obrázků, fotografií nebo pohlednic dávat pozor na negativní asociace, 

 při poruše zraku pacienta volit jednoduché černobílé obrázky, 

 televizní programy nabízet na krátkou dobu a podle jeho oblíbenosti, 

 stimulovat pohybovou aktivitu umístěním fotografií a obrázků na okraj 

pacientova zorného pole, aby byl nucen vyvinout pohybovou aktivitu. 

 

Pacientům, kteří jsou zmateni, či dezorientovaní umísťujeme jejich osobní 

předměty do jejich bezprostřední blízkosti. Pozorování stále stejných objektů vyvolává 

u pacientů halucinace a dezorientaci. [FRIEDLOVÁ, Skriptum pro nástavbový kurz 

Stimulace vnímání]. 
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2.5.2 Auditivní stimulace 

 

Auditivní stimulace je vnímání sluchovým aparátem a slouží k navázání 

kontaktu s pacientem jednotlivými zvuky. Důležité je minimalizovat špatně 

rozpoznatelné zvuky z okolního prostředí. Naopak se snažíme maximalizovat význam 

poskytnutých slovních sdělení.  

Při aplikaci auditivní stimulace je důležité spojit slovní kontakt s kontaktem 

tělesným. Vhodnou volbou je spojení s iniciálním dotekem.  

Umožněním klientovi nepřetržitě poslouchat rádio nebo sledovat televizi 

neprovádíme bazální stimulaci! 

 

Cíle auditivní stimulace: 

 stimulovat vnímání, 

 zvyšovat rozlišovací schopnosti sluchového aparátu, 

 navazovat kontakt s pacientem, 

 umožnit pacientovi informovat se o sobě a svém těle, 

 mobilizovat vzpomínky pacienta, 

 budovat u pacienta pocit jistoty, 

 umožnit pacientovi orientaci. 

 

Prostředky a možnosti auditivní stimulace 

 hudba  

- nabízet nemocnému prostřednictvím sluchátek, 

- pouštět ji až po ukončení řeči, 

- volit klidnou hudbu, která vyvolává uvolnění, 

- též je nezbytné setrvávat ve společnosti klienta a pozorovat 

jeho reakce. 

 

 řeč 

- vyprávění, předčítání nebo nahrávky známých hlasů 

kamarádů nebo příbuzných, 
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- rodinní příslušníci vyprávějí o aktuálním dění doma, 

- rodina hovoří a oslovuje klienta způsobem, na který byl 

zvyklí. 

 zpěv 

- příbuzní pacienta mohou zpívat jeho oblíbené písničky, 

- lze též využít muzikoterapeuty. 

 

Předpoklady pro úspěšné provedení auditivní stimulace 

 rozloučit a přivítat se vždy stejnými slovy, 

 dotýkat se pacienta zřetelně, 

 používat před oslovením iniciální dotek, 

 hovořit pomalu a zřetelně, 

 hovořit obvyklým tónem a hlasitostí, 

 rodina pacienta hovoří ve formě pacientovi dobře známé, 

 nepoužívat zdrobněliny, 

 nehovořit s více osobami najednou, 

 redukovat rušivé zvuky, 

 nabízet známé zvuky [FRIEDLOVÁ, Skriptum pro nástavbový kurz 

Stimulace vnímání]. 

 

2.5.3 Orální stimulace 

 

Nejaktivnější a nejcitlivější tělesnou zónu představují ústa. Také se řadí mezi 

nejintimnější oblasti lidského těla. Používáme je k příjmu potravy a tekutin, ale také 

k polibkům, zprostředkovávají nám pocity požitku a rozkoše. Ústa mohou sloužit i jako 

pracovní nástroj. Umožňují zjistit chuť, vůni a konzistenci jednotlivých věcí. 

Za normálních okolností může člověk ústa zavřít a tím ji chrání od vysychání. 

Čím větší je postižení, tím více má pacient ústa otevřená. 

Stav vědomí klienta lze také hodnotit podle aktivity jeho úst, pokud je pacient 

při vědomí, má ústa zavřená, polyká sliny a je schopen pohybovat jazykem. Při 
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změnách vědomí pacientovi padá čelist a ústa se otvírají, klient obvykle není schopen 

polykat a sliny mu vytékají z dutiny ústní ven. Tím často dochází k jejímu vysychání.  

 Cílem orální stimulace je zprostředkovat klientovi pocity ze svých úst a 

stimulovat tak jeho vnímání. Především jde o vjemy taktilně – haptické, vizuální a 

olfaktorické. Můžeme ji provádět jako samostatnou činnost a nebo jako přípravu na 

přívod stravy.  

 

 Předpoklady pro úspěšné provedení orální stimulace:  

 orální stimulaci neprovádět, je-li klient viditelně unavený, 

 klientovi umožníme zaujmout takovou polohu, ve které se může na své 

požitky a vjemy co nejlépe koncentrovat, 

 umožnit ochutnat pacientovi jemu příjemné, oblíbené a známé chutě,  

 klienta pozorně pozorovat a sledovat jeho reakce. 

 

K pacientovým ústům přistupujeme ze strany, abychom v něm nevzbuzovali 

pocity strachu. Důležité je i aplikovat již zmíněný iniciální dotek. 

 

 

Postup u pacientů neotvírající ústa:  

 iniciální dotek, 

 čichová stimulace, 

 dotek nemocného na hlavě, 

 vestibulární stimulace, 

 somatická stimulace obličeje, 

 manuální stimulace slinných žláz,  

 lehká stimulace rtů, 

 orofaciální stimulace. 

 

V průběhu orální stimulace nepoužíváme více než 3 chutě a nevnikáme 

nemocnému násilím do úst. Vyvolal by se tím nepříjemný zážitek ze strany pacienta. 
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Pro orální stimulaci používáme molitanové štětičky nebo cucací váčky, které jsou 

namočené v oblíbené tekutině. 

Pro pacienty upoutaných na lůžko je nutné dodržovat polohu v sedu, aby 

nedošlo k hyperextenzi hlavy. Při podávání stravy navodíme příjemnou atmosféru. Po 

ukončení příjmu potravy necháme pacienta ještě 30 minut ve zvýšené poloze, aby 

nedocházelo k tzv. reflexu.  

 

Pravidla při krmení pacienta:  

 upřednostnit vhodnou pozici vsedě,  

 přizpůsobit pacientovi tempo podávání jídla, 

 během jídla s pacientem nepříliš hovořit,  

 dotazovat se, až když má ústa klient prázdná,   

 po každém polknutí chvíli počkat před následujícím soustem,  

 využít prvků asistované péče a podpořit klienta k vkládání soust do úst. 

 

V průběhu orální stimulace udržujeme stálý kontakt s nemocným [FRIEDLOVÁ, 

2007]. 

 

2.5.4 Olfaktorická stimulace 

 

Každý jedinec má své oblíbené vůně a konkrétní pachy, které jsou pro něj 

důležité. Stejně tak každý jinak vnímá různé vůně a některé mu nepříjemné. Všechny 

vůně a pachy vyvolávají u člověka pozitivní či negativní vzpomínky. 

Existuje úzká souvislost mezi olfaktorickou stimulací a orální stimulací. Před 

samotným prováděním olfaktorické stimulace je velmi důležité zjistit, jaké vůně a 

chutě nemocný upřednostňuje. Tyto informace získáváme z jeho biografické 

anamnézy. Jinak bychom mohli vyvolat negativní stimulaci. Abychom docílili žádaného 

výsledku, nesmíme nabízet olfaktorické stimuly kontinuálně. Mohlo by dojít k návyku a 

posléze i k neúčinku stimulace.             
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K olfaktorické stimulaci nejlépe použijeme vůně parfémů, deodorantů, 

prostředků osobní hygieny a vůně jídel. Nevhodné je použití vonné svíčky. [FRIEDLOVÁ, 

Skriptum pro nástavbový kurz Stimulace vnímání]. 

 

2.5.5 Taktilně-haptická stimulace 

 

Díky schopnosti pohybu rukou můžeme rozpoznávat různé předměty. Tím 

získáváme během našeho života zkušenosti a ty pak uchováváme v své paměti. 

Pacienti, kteří jsou neklidní, mají velmi aktivní končetiny a tak si často tahají za různé 

zavedené katétry, mají taktilně-haptickou potřebu, tudíž potřebují identifikovat 

předmět, který nahmatali. Potřebují do své paměti zařadit předměty, které dříve 

neznaly a vyvolávají v nich nejistý pocit. 

Taktilně-haptická stimulace umožňuje těmto pacientům poznávání jim známých 

materiálů a věcí. 

 

K taktilně–haptické stimulaci používáme tyto předměty:  

 oblíbené předměty a hračky, 

 předměty používané k výkonu povolání (vařečka, počítačová 

myš, volant apod.), 

 kelímky, hrníčky na pití, žínky, ručníky, 

 zubní kartáček a předměty k osobní hygieně, 

 předměty z denního života. 

 

Stimulace chodidel 

 možnost pohybovat chodidly po prostěradle, 

 doteky na chodidlech, 

 možnost použití vlastních ponožek či bot [FRIEDLOVÁ, Skriptum 

pro nástavbový kurz Stimulace vnímání]. 
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2.6 Biografická anamnéza 

 

Friedlová uvádí: „Koncept bazální stimulace zohledňuje biografii klienta, jeho 

návyky a zvyky a umožňuje tak najít společnou konstruktivní cestu terapeutům i 

klientům pro periodu, během níž se nenacházejí v domácím prostředí“ [FRIEDLOVÁ, 

2007, s. 131].  Zjištěné biografické údaje by měli sloužit k individuální péči o pacienta. 

Na základě biografické anamnézy můžeme porozumět danému jedinci a zpříjemnit mu 

tím život. 

 

Od rodinných příslušníků nemocného zjišťujeme pomocí biografické anamnézy: 

1) Jméno pacienta – oslovení nebo přezdívku od blízkých pacienta 

2) Sociální situaci pacienta - v jakém prostředí pacient žije 

3) Profesi pacienta 

4) Jaký charakteristický typ je pacient (sangvinik, introvert, cholerik nebo 

flegmatik), 

5) Denní rytmus pacienta a charakteristická struktura dne 

6) Které doteky má pacient rád a naopak 

7) Zda je klient pravák nebo levák 

8) Jak pacient spí, v jaké poloze usíná a jak je zvyklý se přikrývat 

9) Jaké má charakteristické hygienické návyky - jak si čistí zuby, jak se holí 

10) Jaké jsou oblíbené a neoblíbené jídla a nápoje 

11) Jaké zvuky má rád klient - oblíbení interpreti, skupiny 

12) Oblíbené vůně 

13) Oblíbené předměty a věci citového charakteru 

14) Jak se chová pacient při bolestech 

 

Předpoklady pro sběr biografických dat 

 sociální kompetence ošetřujícího – komunikační schopnosti, empatie, 

schopnost aktivně naslouchat, schopnost identifikovat, nonverbální 

komunikace, schopnost integrovat do péče příbuzné, schopnost 
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spolupracovat s jinými týmy, trpělivost a schopnost aplikovat vytýčené 

přání a cíle 

 intelektuální schopnosti 

 organizační schopnosti 

 

Friedlová uvádí: Ošetřovatelská péče nám dává velkou možnost otevření cesty 

dialogu a získání tak mnoho cenných informací pro poskytování kvalitní individuální 

péče“ [FRIEDLOVÁ, Skriptum pro nástavbový kurz Stimulace vnímání, s. 23] 
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3 Praktická část 

 

3.1 Dotazníková metoda průzkumu  

 

Pro účely průzkumu této absolventské práce jsem sestavila dotazník, který je 

uveden jako příloha č. I. 

Dotazník je měrný prostředek, pomocí kterého zkoumáme mínění 

dotazovaných o jednotlivých jevech. Dotazník bereme jako formu psaného řízeného 

rozhovoru. Na dotazy, které jsou na rozdíl od rozhovoru vyjádřeny ústně, vyžadujeme 

písemné odpovědi. Dotazník je díky tomu méně časově náročný než rozhovor.   

Při vytváření dotazníků jsem promyslela a přesně určila hlavní cíl dotazníkového 

průzkumu, logicky a stylisticky správně připravené zakotvila konkrétní otázky a 

smysluplně jsem otázky seřadila. Před definitivní aplikací dotazníku jsem provedla 

průzkum na malém počtu zkoumaných osob, konkrétně v Ústřední vojenské nemocnici 

v Praze, který mi pomohl provést závěrečné úpravy v dotazníku. Dotazník jsem 

připravila tak, aby byl pro oslovené respondenty co nejvíce srozumitelný. Odpovědi na 

otázky byly anonymní, tím jsem zvýšila upřímnost odpovědí. Přes to může výsledky 

zkreslit fakt, že dotazovaní odpovídali na otázky spíše tak, jak by se chtěli vidět.  

 

3.2 Místa provádění průzkumu 

 

Průzkum jsem prováděla v těchto třech zdravotnických zařízeních: 

 Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská fakultní nemocnice Praha, 

 Nemocnice Na Homolce v Praze, 

 Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav. 

 

Jako přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK 

a ÚVN v Praze působí MUDr. Tomáš Tyll, Ph. D. Místo vrchní sestry vykonává Mgr. 
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Ludmila Kocourková. Oddělení disponuje třemi lůžkovými stanicemi (ICU A, ICU B, RES) 

s celkovým počtem lůžek 24. Z toho 6 lůžek boxového systému je na stanici RES.   

Primářem oddělení ARO v Nemocnici Na Homolce je MUDr. Michael Stern. 

Funkci staniční sestry zastává Helena Miková. Lůžková stanice má 8 lůžek boxového 

systému.   

Na oddělení ARO v Klaudiánově nemocnici v Mladě Boleslavi pracuje MUDr. 

Ivan Herold, CSc. Jako vrchní sestra resuscitačního oddělení působí Jana Truksová. 

Kapacita tohoto oddělení je 12 lůžek.  

O vyplnění dotazníku jsem požádala zdravotníky z výše uvedených tří nemocnic. 

Předem jsem vše projednala a zažádala o povolení provést dotazníkový průzkum u 

vrchních sester jednotlivých nemocnic. 

Do každé nemocnice jsem osobně donesla 20 dotazníků, oslovila jsem tedy 

celkem 60 zaměstnanců nemocnic. Oslovení pracovníci dotazník vyplnili anonymně a 

po té vložili do boxů připravených u vrchní sestry nebo mi ho odevzdali osobně. 

Převážně na všech odděleních jsem se setkala s ochotou podílet se na tomto projektu. 

Jen výjimečně oslovení zdravotníci nechtěli dotazník vyplnit. Důvodem byla zřejmě 

neznalost konceptu bazální stimulace a příliš pracovních povinností. 

V předem dohodnutém termínu jsem si ostatní dotazníky vyzvedla a po té 

vyhodnotila. 

 

3.3 Vyhodnocení dotazníků 

 

Dotazníky jsem vyhodnotila pomocí programu Excel, kde jsem jednotlivé 

odpovědi zapsala a po té sečetla, případně vypočítala procentuelní rozložení odpovědí.  

Celkem bylo dotázáno 60 zdravotníků, z toho 9 dotazník vůbec nevyplnilo. 

Důvodem byla především naprostá neznalost tématu bazální stimulace, nedostatek 

času a výjimečně neochota věnovat volný čas vyplnění. 
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Tabulka 1 - Pohlaví respondentů 

POHLAVÍ RESPONDENTŮ muž žena CELKEM 

ČETNOST 1 50 51 

ČETNOST V % 2 98 100 

 

Dotazník řádně vyplnilo 51 lidí, z toho bylo 50 (98%) žen a 1 muž (2%). 

Z dotazovaných respondentů byl pouze jeden muž, který pracuje v ÚVN v Praze. 

 

 

Graf 1 - Pohlaví respondentů 

 

Tabulka 2 - Věk respondentů 

VĚK RESPONDENTŮ 18-25 LET 26-35 LET 36-45 LET 45 a VÍCE LET CELKEM 

ČETNOST 2 31 15 3 51 

ČETNOST V % 4 61 29 6 100 

 

Z celkového počtu 51 dotazovaných bylo nejvíce zdravotníků ve věku 26-35 let, 

tj. 31 (61%). Další velká skupina 15 (29%) byla ve věku 36-45 let. Věkově nejmladší 18-

25 let byli pouze 2 (4%) zdravotníci a to z ÚVN Praha na rozdíl od Nemocnice na 

Homolce, kde měli 3 (6%) zdravotníci více než 45 let. 
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Graf  2 - Věk respondentů 

 

Tabulka 3 - Délka práce respondentů ve zdravotnictví 

PRACUJÍ VE 
ZDRAVOTNICTVÍ 

DO 1 
ROKU 

1 - 3 
ROKY 

4 - 7 
LET 

8 - 10 
LET 

11 - 15 
LET 

16 A 
VÍCE LET CELKEM 

ČETNOST 0 3 6 12 12 18 51 

ČETNOST V % 0 6 12 24 24 35 100 

 

Na otázku číslo 3. „Jak dlouho pracujete ve zdravotnictví?“ odpovědělo 18 (35%) 

respondentů, že pracují ve zdravotnictví více než 16 let. Jednoznačně služebně 

nejstarší byli zaměstnanci Nemocnice na Homolce. Dvě stejně početné skupiny 

dotazovaných byli v rozmezí 8-10 let a 11-15 let, což bylo 12 (24%) respondentů. 

Celkem 6 (12%) respondentů mělo odpracováno 4-7 let a celkem 3 (6%) respondenti 

pracují v rozmezí 1-3 roky. Žádný z dotazovaných nepracoval ve zdravotnictví méně než 

1 rok. 
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Graf 3 - Délka práce respondentů ve zdravotnictví 

 

Tabulka 4 - Pracovní zařazení respondentů 

PRACOVNÍ 
ZAŘAZENÍ 

LÉKAŘ/
KA 

VŠEOBECNÁ 
SESTRA U 

LŮŽKA 
FYZIOTERA-

PEUT/KA 
OŠETŘOVATEL/

KA 

SESTRA PRO 
INTENZIVNÍ 

PÉČI CELKEM 

ČETNOST 0 41 3 0 7 51 

ČETNOST 
V % 0 80 6 0 14 100 

 

Mezi dotazovanými nebyla žádná lékařka nebo lékař ani ošetřovatel či 

ošetřovatelka. Naopak nejčastější odpověď na otázku č. 4 byla všeobecná sestra u lůžka  

- 41 (80%). Celkem 7 (14%) dotazovaných uvedlo, že pracují jako sestra pro intenzivní 

péči.  Pouze 3 (6%) respondentů pracují jako fyzioterapeuti. 
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Graf 4 - Pracovní zařazení respondentů 

 

Tabulka 5 - Pracoviště respondentů 

PROFESE 
RESPONDENTŮ ICU 

JIP 
CHIRURG. 

TYPU 
JIP 

PEDIATR. 
JIP 

NEUROLOG. ARO jiné CELKEM 

ČETNOST 5 0 0 0 46 0 51 

ČETNOST V % 10 0 0 0 90 0 100 

 

Nejčastější odpověď na otázku číslo 5 „Jaké je vaše pracoviště?“ byla ARO – 46 

(90%). Pouze 5 (10%) respondentů bylo z ICU a to z ÚVN Praha. Ostatní oddělení 

neměla žádná zastoupení. Rozložení profesí je znázorněno v grafu číslo 5. 

 

 

Graf 5 – Pracoviště respondentů 
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Tabulka 6 - Znalost konceptu bazální stimulace 

ZNALOST 
KONCEPTU BS ANO NE CELKEM 

ČETNOST 50 1 51 

ČETNOST V % 98 2 100 

 

Velmi mě potěšilo zjištění, že o konceptu bazální stimulace ví drtivá většina 

dotazovaných respondentů, a to celkem 50 (98%). Pouze 1 (2%) dotazovaný se 

s pojmem bazální stimulace nikdy nesetkal, tento respondent byl mezi dotazovanými 

z Nemocnice na Homolce.  

 

 

Graf 6 - Znalost respondentů o konceptu bazální stimulace 

 

Tabulka 7 - První seznámení respondentů s pojmem bazální stimulace 

PRVNÍ 
SEZNÁMENÍ 

S BS VE ŠKOLE 

NA SEMINÁŘI, 
NA ŠKOLENÍ, 

NA KONGRESU 
V 

ZAMĚSTNÁNÍ 

V TISKU 
(ČASOPISY, 

NOVINY, 
KNIHY), NA 
INTERNETU JINDE CELKEM 

ČETNOST 9 14 19 8 0 50 

ČETNOST V 
% 18 28 38 16 0 100 

 

Nejčastěji se zdravotníci setkali s pojmem bazální stimulace v zaměstnání – 19 

(38%), dále pak na semináři, školení nebo kongresu – 14 (28%), 9 (18%) respondentů 

byli seznámeni s konceptem ve škole, 8 (16%) z nich zná koncept z tisku nebo 

z internetu. Jiný zdroj prvního seznámení neuvedl žádný dotazovaný. 
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Graf 7 - První seznámení respondentů s konceptem bazální stimulace 

 

Tabulka 8 - Provádění bazální stimulace na pracovištích respondentů 

PROVÁDÍ SE BS 
NA ODDĚLENÍ ANO NE CELKEM 

ČETNOST 40 10 50 

ČETNOST V % 80 20 100 

 

Převážná část dotazovaných odpověděla na otázku číslo 8 „Provádí se bazální 

stimulace na vašem oddělení?“ odpověděla ano – 40 (80%), záporně odpovědělo 10 

(20%) dotazovaných.  Jako důvod byl nejčastěji uveden nedostatek financí. Zajímavé 

zjištění mě potkalo při vyhodnocování dotazníků z Klaudiánovy nemocnice v Mladé 

Boleslavi, kde na stejném oddělení odpověděla téměř polovina zaměstnanců odlišně. 
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Graf 8 - Provádění bazální stimulace na pracovištích respondentů 

 

Tabulka 9 - Význam bazální stimulace dle názoru respondentů 

VÝZNAM BS 
PRO PACIENTA ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE CELKEM 

ČETNOST 28 20 2 0 50 

ČETNOST V % 56 40 4 0 100 

 

28 (56%) dotazovaných odpovědělo ano na otázku číslo 9 „Má podle Vás 

bazální stimulace pro pacienta nějaký význam?“, spíše ano odpovědělo 20 (40%) 

dotazovaných, spíše ne jen 2 (4%) dotazovaní, ne neuvedl žádný dotazovaný. Kladné 

hodnocení odpovědí na otázku číslo 9 koresponduje s otázkou číslo 8. 
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Graf 9 - Význam bazální stimulace dle názoru respondentů 

 

Tabulka 10 - Řízení se pravidly bazální stimulace 

ŘÍDÍ SE 
PRAVIDLY BS ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE CELKEM 

ČETNOST 12 32 5 1 50 

ČETNOST V % 24 64 10 2 100 

 

Nejčastější odpovědí na otázku číslo 10 bylo spíše ano – 32 (64%), méně 

početnou skupinou bylo ano 12 (24%), spíše ne odpovědělo 5 (10%) a pouze 1 (2%) 

respondent odpověděl ne. Obdobné rozložení odpovědí bylo ve všech třech poptaných 

nemocnicích. 
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Graf 10 - Řízení se pravidly bazální stimulace 

 

Tabulka 11 - Důvody nepoužívání technik bazální stimulace v plné míře 

DŮVOD NEPOUŽÍVÁNÍ TECHNIK BS ČETNOST 

NEDOSTATEK PERSONÁLU 18 

NEDOSTATEK ČASU 33 

NEDOSTATEČNÉ PROŠKOLENÍ Z DŮVODU ČASU 11 

NEDOSTATEČNÉ PROŠKOLENÍ Z DŮVODU FINANCÍ 7 

NEDOSTATEČNÉ PROŠKOLENÍ Z DŮVODU ZÁJMU 7 

NEDOSTATEK POMŮCEK 7 

JINÉ 4 

 

 

V otázce číslo 11 „Pokud nepoužíváte techniky bazální stimulace v plné míře, 

uveďte prosím důvod“ byla možnost označit více variant. Nejčastější odpovědí na tuto 

otázku bylo nedostatek času - 33 odpovědí.  Někteří respondenti uváděli jako důvod 

nedostatek personálu – 18 odpovědí. 11 respondentů uvádělo nedostatečné proškolení 

z důvodu času. Varianty nedostatečné proškolení z důvodu financí, proškolení z důvodu 

zájmu a nedostatek pomůcek označilo stejný počet respondentů a to celkem 7. Mezi 

jinými důvody uvedli shodně 4 respondenti nevhodné schéma pacientů. 
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Graf 11 - Důvody nepoužívání konceptu bazální stimulace v plné míře 

 

Tabulka 12 - Používané typy bazální stimulace 

POUŽÍVANÉ TYPY BS ČETNOST 

SOMATICKÁ STIMULACE 41 

VIBRAČNÍ STIMULACE 14 

VESTIBULÁRNÍ STIMULACE 15 

OLFAKTORICKÁ STIMULACE 13 

ORÁLNÍ STIMULACE 28 

OPTICKÁ STIMULACE 27 

TAKTILNĚ-HAPTICKÁ STIMULACE 13 

 

V otázce číslo 12 jsem zjišťovala, které typy bazální stimulace dotazovaní na 

svých pracovištích používají. U této otázky byla možnost označit více variant. 

Somatickou stimulaci označilo nejvíce dotazovaných, celkem 41. Další početnou 

skupinou byla označena orální stimulace – 28 odpovědí. Také optická stimulace měla 

podobné zastoupení – 27x označeno. Méně častěji byly označeny skupiny vestibulární 
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stimulace – 15x a vibrační stimulace -  14x. Shodný počet respondentů – 13 – používá 

stimulaci olfaktorickou a stimulaci taktilně-haptickou.    Jeden respondent na tuto 

otázku neodpověděl. Odůvodnil to tím, že tomuto rozdělení nerozumí a neví, co 

jednotlivé typy znamenají. Pracoviště tohoto respondenta je Nemocnice Na Homolce. 

 

 

Graf 12 - Používané typy bazální stimulace 

 

Tabulka 13 - Informovanost rodiny klienta o bazální stimulaci 

INFORMOVANOST 
RODINY ANO NE CELKEM 

ČETNOST 31 19 50 

ČETNOST V % 62 38 100 

 

Velmi častá odpověď na otázku číslo 13 „Informujete rodinu klienta o bazální 

stimulaci?“  byla ano – 31 (62%).  Záporně odpovědělo 19 (38%) dotazovaných.  

Zarážející bylo vyhodnocení této otázky z dotazníků vyplněných v Nemocnici Na 

Homolce. Polovina odpovědí byla kladná a polovina záporná. Většina odpovědí 

dotazovaných z ÚVN byla kladná a převážná většina odpovědí dotazovaných 

z Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi byla záporná. 
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Graf 13 - Informovanost rodiny klienta o bazální stimulaci 

 

Tabulka 14 - Zjišťování biografické anamnézy od rodiny klienta 

ZJIŠŤOVÁNÍ BA OD 
RODINY PACIENTA ANO NE CELKEM 

ČETNOST 37 13 50 

ČETNOST V % 74 26 100 

 

Biografickou anamnézu pacienta zjišťují respondenti v počtu 37 (74%). Ostatní 

13 (26%) uvedli odpověď ne. 

Odpovědi dotazovaných z ÚVN a z Nemocnice Na Homolce se kladně 

shodovaly, naopak v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi odpovídala téměř 

polovina respondentů odlišně.  
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Graf 14 - Zjišťování biografické anamnézy od rodiny klienta 

 

Tabulka 15 - Zapojování rodinných příslušníků a blízkých do konceptu bazální 

stimulace 

ZAPOJOVÁNÍ  
RODINY DO BS ANO NE CELKEM 

ČETNOST 39 11 50 

ČETNOST V % 78 22 100 

 

Otázka číslo 15 „Zapojujete do bazální stimulace rodinné příslušníky a blízké 

klienta?“ koresponduje s otázkou číslo 14. Vyhodnocení proto dopadlo velmi podobně. 

Ano uvedlo 39 (78%) a ne uvedlo 11 (22%) respondentů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

Graf 15 - Zapojování rodinných příslušníků a blízkých do konceptu bazální 

stimulace 

 

Tabulka 16 – Ochota rodiny zapojit se do konceptu bazální stimulace 

OCHOTA RODINY 
ZAPOJIT SE DO BS ANO NE CELKEM 

ČETNOST 37 13 50 

ČETNOST V % 74 26 100 

 

Odpovědi na otázku číslo 16 „Jsou rodinní příslušníci a blízcí ochotni pomoci a 

zapojit se do procesu bazální stimulace?“ dopadly velmi podobně jako u přecházející 

otázky. Odpověď ano označilo 37 (74%) dotazovaných a odpověď ne označilo 13 (26%) 

dotazovaných. 
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Graf 16 - Ochota rodiny zapojit se do konceptu bazální stimulace 

 

Tabulka 17 – Vzdělávání se respondentů v oblasti bazální stimulace 

VZDĚLÁVÁNÍ SE 
V BS ANO NE CELKEM 

ČETNOST 19 31 50 

ČETNOST V % 38 62 100 

 

Převážná části respondentů na otázku číslo 17 „Vzděláváte se v oblasti bazální 

stimulace?“ odpověděla ne – 31 (62%), jen 19 (38%) respondentů odpovědělo ano.  

Rozložení odpovědí bylo ve všech třech dotazovaných nemocnicích obdobné. 
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Graf 17 - Vzdělávání se respondentů v oblasti bazální stimulace 

 

Tabulka 18 – Důvody nevzdělávání se v oblasti bazální stimulace 

DŮVODY NEVZDĚLÁVÁNÍ SE V BS ČETNOST 

KURZ NEHRADÍ ZAMĚSTNAVATEL 4 

KURZ JE FINANČNĚ NÁKLADNÝ 4 

MÍSTO KONÁNÍ KURZU JE PRO MĚ DALEKO 4 

NEMÁM INFORMACE O KONÁNÍ KURZŮ 12 

NEMÁM ZÁJEM SE VZDĚLÁVAT V OBLASTI BAZÁLNÍ STIMULACE 8 

NEMÁM ČAS 10 

JINÝ DŮVOD 1 

 

 

Jako důvod, proč se dotazovaní nevzdělávají v konceptu bazální stimulace 

uvedlo v otázce číslo 18 v největším počtu 12 respondentů neinformovanost o konání 

kurzů, nemá čas  10 a 8 nemá zájem se v konceptu bazální stimulace vzdělávat.  Stejný 

počet dotazovaných, tedy 4, uvedlo, že kurz nehradí zaměstnavatel nebo místo konání 

kurzu je daleko, či že je kurz finančně nákladný. Jeden dotazový jako důvod, proč se 

nechce dále vzdělávat, uvedl, že již v oblasti bazální stimulace nabyl dostatečného 

vzdělání. Tento jedinec pracuje v Nemocnici Na Homolce. U této otázky byla možnost 

označit více variant. 
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Graf 18 - Důvody nevzdělávání se v oblasti bazální stimulace 
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4 Diskuse 

 

Problematika konceptu bazální stimulace mě osobně velmi zajímá. Při výběru 

tématu mě ovlivnil převážně fakt, že koncept bazální stimulace používám na svém 

pracovišti. Také mě inspirovala moje starší kolegyně, která s jistou formou bazální 

stimulace pracuje již několik let během své dlouhodobé praxe s klienty. Pečovala o své 

pacienty s využitím prvků konceptu, aniž by věděla, že pracuje s konceptem bazální 

stimulace. Eticky přistupovala ke všem pacientům a setkala se tak s pozitivní odezvou a 

hlavně s úspěšností jejich léčby. 

Současné podrobné rozpracování konceptu bazální stimulace umožňuje zvolení 

vhodné techniky stimulace pacienta a tím individuálně a významně podpořit zlepšování 

jeho tělesného a psychického stavu. Důležitou úlohu plní zvolení iniciálního doteku a 

jeho viditelné umístění u lůžka nemocného (viz příloha číslo 5).  

Při zpracovávání této práce jsem narazila na problém s dostupností odborné 

literatury. V České republice aktivně publikuje pouze jedna autorka a to Mgr. Karolína 

Friedlová. Jako první získala certifikaci lektora konceptu bazální stimulace v České 

republice. 

S odpověďmi na otázku číslo 17 „Vzděláváte se v oblasti bazální stimulace?“ 

jsem úplně spokojená nebyla. U převážné části respondentů zněla odpověď ne 62%, 

jen 38% respondentů odpovědělo ano. Tudíž téměř 2/3 oslovených zdravotníků se 

v konceptu bazální stimulace nechtějí vzdělávat. Dle reakcí dotazovaných zdravotníků 

jsou vzdělávací kurzy finančně i časově náročné. 

V praxi se ukázalo, že takovéto zatížení personálu by se zmírnilo, pokud by 

kurzy probíhaly přímo na pracovištích. Jako přínosné vidím pověření konkrétní osoby, 

která by dbala na šíření a využívání konceptu bazální stimulace v dané nemocnici.  

Souhlasím s názorem Friedlové, že „Je nutné, aby profesionálové respektovali 

příbuzné jako rovnocenné partnery i jejich schopnosti a kompetence“ [FRIEDLOVÁ, 

2007, s. 137]. Laicky řečeno: je důležité zapojovat rodinu a přátele nemocného a úzce 

s nimi spolupracovat. Tuto myšlenku potvrzují i výsledky dotazníkového šetření, kde 

celkem 78% respondentů spolupracuje s rodinou nemocného na konceptu bazální 

stimulace. Toto zjištění mě velmi potěšilo. Problémem je nízká povědomost široké 
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veřejnosti o existenci konceptu. Domnívám se, že by ke zlepšení situace prospělo 

umístění informačních letáčků na chodbách a nástěnkách nemocnic. 

Překvapily mě odpovědi na otázku, kde jsem zjišťovala, které typy komunikace 

bazální stimulace ve své praxi dotazovaní používají. Jeden respondent na tuto otázku 

vůbec neodpověděl a odůvodněním, že uvedeným typům stimulací nerozumí a neví, co 

jednotlivě znamenají. Somatickou stimulaci používají dotazovaní v největší míře, 

naopak olfaktorickou a taktilně – haptickou nejméně. 

Zaskočil mě výsledek vyhodnocení otázky číslo 8, kde jsem se dotazovala 

zdravotníků, zda se bazální stimulace na jejich pracovišti provádí. V Klaudiánově 

nemocnici v Mladé Boleslavi odlišně odpověděli. 

Celkovou úroveň informovanosti o konceptu bazální stimulace jsem 

vyhodnotila velmi pozitivně. Otázkou číslo 6 jsem prověřovala povědomost o konceptu 

mezi dotazovanými zdravotníky. Překvapivých 50 respondentů z celkového počtu 51 

dotazovaných o konceptu bazální stimulace někdy slyšel.  

Domnívám se, že pokud by se ošetřující personál v konceptu bazální stimulace 

více vzdělával, novými poznatky by tak zkvalitnil péči o nemocného. Podpora 

vzdělávání by měla pramenit nejen z vlastního zájmu zdravotníků, ale také z podpory 

managementu nemocnic. Pouze kvalitní a vzdělaní zaměstnanci mohou přispět 

k úspěšnosti léčby pacientů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Závěr 

 

Ve své absolventské práci jsem se zabývala tématem realizace bazální stimulace 

na oddělení anesteziologie a resuscitace. Cílem mé práce bylo především zjistit a 

posoudit, zda a jak se na anesteziologicko resuscitačních odděleních ve třech různých 

mnou zvolených nemocnicích s konceptem bazální stimulace pracuje.  

Po podrobném prostudování dostupné literatury a elektronických dokumentů 

jsem vypracovala teoretickou část této práce. Tu jsem roztřídila do šesti hlavních 

kapitol. V úvodu jsem popisovala historické počátky a vznik a současnost konceptu 

bazální stimulace. Po té jsem objasnila podstatu konceptu bazální stimulace. 

V následujících kapitolách jsem se podrobněji zaměřila na jednotlivé prvky konceptu 

bazální stimulace a rozdělila jsem je na základní a nástavbové. Charakterizovala jsem 

jednotlivé techniky, metody a způsoby základních i nástavbových prvků. V závěru 

teoretické části se věnuji biografické anamnéze. 

V praktické části jsem pomocí dotazníkového šetření zkoumala využití, znalosti 

a význam konceptu bazální stimulace u zdravotnického personálu. Mezi dotazovanými 

osobami byli ošetřující z oddělení anesteziologie a resuscitace v Nemocnici Na 

Homolce, z oddělení anesteziologie a resuscitace a ICU v ÚVN Praha a z oddělení 

anesteziologie a resuscitace Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. 

Dotazníky jsem vyhodnotila podle jednotlivých otázek a zjistila jsem, že většina 

respondentů koncept bazální stimulace zná a používá. Hlavními příčinami, proč 

menšina respondentů s konceptem nepracuje, jsou časová náročnost a nedostatečná 

vzdělanost. Tímto průzkumem jsem cíl mé absolventské práce dle mého očekávání 

splnila. Navíc mě potěšila ochota dotazovaných zdravotníků na tomto projektu 

spolupracovat a o tématu bazální stimulace se mnou se zájmem diskutovat.   
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РЕЗЮМЕ 

 

Pеализация базальной стимуляции в отделении 

анестезиологии и реанимации 

 

В моей выпускной дипломной работе представлен метод  базальной 

стимуляции. В основе этого метода -  взаимодействие реабилитационных 

процедур  с развитием  жизненных концепций, касающихся всех  областей  

человеческих потребностей.    

Базальная стимуляция  -  это комплексный уход и  реабилитация пациента,  

соответствующие  его возрасту и состоянию.  

Элементы концепции комплексного ухода и базальной стимуляции 

наиболее распространены  в отделениях интенсивной терапии  недоношенных 

новорожденных, а также в отделениях реабилитации детей с врожденными 

умственными и физическими отклонениями, а также  инвалидов и  пациентов с 

острыми и хроническими заболеваниями головного мозга. Эта концепция 

применима  и для пациентов  с посттравматическим состоянием,  и для 

пациентов с органическими поражениями головного мозга.  

Тема  моей дипломной работы  -  реализация базальной стимуляции в 

отделении анестезиологии и реанимации.  

Я выбрала эту тему потому, что в настоящее время работаю медицинской 

сестрой в  реанимационно-анестезиологическом отделении Центрального 

военного госпиталя.  Принцип   базальной стимуляции  -  один  из способов  ухода 

за пациентами, применяемый у нас в отделении. 

     В  работе я опишу основные элементы, принципы, правила и условия системы 

сенсомоторной деятельности и базальной стимуляции.  

В практической  части моей  дипломной работы  будет показан 

проведенный мною  блиц-опрос.  

В настоящее время базальная стимуляция  в Евросоюзе является одной из 

наиболее популярных концепций ухода за пациентами.  К тому же она  не только 
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включена в учебно-образовательную программу обучения сестринскому делу в 

медицинских учебных заведениях, но  и широко применяется в клинической 

практике.  

Известно, что эта концепция эффективно внедряется в разных  сферах  

жизни и деятельности  человека.   

Заметим, что существует большое количество литературы по 

неонатологии, специальной педагогике, интенсивной терапии при уходе за 

престарелыми и  умирающими  людьми.  

      Цель моей работы - определить пути работы с концепцией базальной 

стимуляции  в  реанимационно-анестезиологических отделениях для тех 

специалистов, которые будут  работать с данной концепцией. В работе будет 

определен  контингент пациентов,  для которых  можно ее применять . Будет 

рассмотрена  также целесообразность  и эффективность привлечения в данную 

программу  семьи пациента. 

      В научно-исследовательской  части проекта я проведу анкетирование 

медицинского персонала, работающего в  реанимационно-анестезиологических 

отделениях  трех выбранных мною больниц. Это реанимационно-

анестезиологические отделения   в Центральном военном госпитале  в 

Стрешовицах,  в больнице Гомолка и  больнице Клаудяна в Млада-Болеславе.  

      В работе будет проанализирована  и дана сравнительная  оценка 

врачебной деятельности  в этих трех больницах на основе собранной 

информации. 

    Надеюсь, что сделанные мною в этой работе выводы, будут не только 

способствовать более глубокому знакомству с этой темой, но  и улучшат 

обслуживание пациентов. 

Kлючевые слова: Базальная стимуляция, пациент, опросник, 

стимулирующий концепт, уход за пациентом, больница. 
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PŘÍLOHA Č. 1 - Dotazník 

Dobrý den, 
 
prosím o vyplnění anonymního dotazníku, na základě kterého provádím 

průzkum bazální stimulace, který zpracuji ve svém projektu absolventské práce. 
Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte do mých rukou nebo vaší vrchní sestře. 

 
Děkuji za vyplnění, Daniela Břeňová 
 

DOTAZNÍK 
 

1. Vaše pohlaví? 

a) muž  

b) žena 

 

2. Jaký je váš věk? ……………………….. 

 

3. Jak dlouho pracujete ve zdravotnictví? …………………………. 

 

4. Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

a) lékař/ka 

b) všeobecná sestra u lůžka 

c) fyzioterapeut/ka 

d) ošetřovatel/ka 

e) jiné (prosím uveďte)………………………………… 

 

5. Jaké je Vaše pracoviště?  

a) ICU  

b) JIP chirurgického typu 

c) JIP pediatrická 

d) JIP neurologická 

e) ARO 

f) jiné (prosím uveďte)………………………………… 

 

6. Slyšel/a jste někdy o bazální stimulaci? 

a) ano 

b) ne 
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   Pokud bude Vaše odpověď NE, děkuji za Váš čas, pokud bude Vaše odpověď 

ANO, prosím pokračujte dál. 

 

7. Kde jste se poprvé s pojmem bazální stimulace setkal/a? 

a) ve škole 

b) na semináři, na školení, na kongresu 

c) v zaměstnání 

d) v tisku (časopisy, noviny, knihy), na internetu 

e) jinde (prosím uveďte)……………………………………. 

 

8. Provádí se bazální stimulace na Vašem oddělení? 

a) ano 

b) ne (uveďte důvod) ………………………… 

   

9. Má podle Vás bazální stimulace pro pacienta nějaký význam? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

10. Řídíte se pravidly bazální stimulace? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

 

11. Pokud nepoužíváte techniky bazální stimulace v plné míře, uveďte prosím 

důvod (můžete uvést i více možností)  

a) nedostatek personálu 

b) nedostatek času 

c) nedostatečné proškolení z důvodu času 

d) nedostatečné proškolení z důvodu financí 

e) nedostatečné proškolení z důvodu zájmu 

f)  nedostatek pomůcek 

g) jiné (prosím uveďte)……………………………………. 

 

12. Které typy bazální stimulace ve své praxi využíváte? (můžete označit více 

možností) 
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a) somatická stimulace 

b) vibrační stimulace 

c) vestibulární stimulace 

d) olfaktorická stimulace 

e) orální stimulace 

f) optická stimulace 

g) taktilně-haptická stimulace 

 

13. Informujete rodinu klienta o bazální stimulaci? 

a) ano 

b) ne 

 

14. Zjišťujete od rodiny klienta biografickou anamnézu zaměřenou na bazální 

stimulaci – zvyklosti klienta? 

a) ano 

b) ne 

 

15. Zapojujete do bazální stimulace rodinné příslušníky a blízké klienta? 

a) ano 

b) ne 

 

16. Jsou rodinní příslušníci a blízcí ochotni pomoci a zapojit se do procesu bazální 

stimulace? 

a) ano 

b) ne 

 

17.  Vzděláváte se v oblasti bazální stimulace?  

a) ano 

b) ne 

 

18. Pokud jste v otázce č. 17 odpověděl/a NE, uveďte z jakého důvodu? (lze uvést 

více možných odpovědí) 

a) kurz nehradí zaměstnavatel 

b) kurz je finančně nákladný 

c) místo konání kurzu je pro mě daleko 

d) nemám informace o konání kurzů 

e) nemám zájem se vzdělávat v konceptu bazální stimulace 

f) nemám čas 

g)  jiný důvod (uveďte)…………………………………………………………. 
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PŘÍLOHA Č. 2 – Formulář pro biografickou anamnézu strana 1 [ÚVN Praha] 
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PŘÍLOHA Č. 3 – Formulář pro biografickou anamnézu strana 2 [ÚVN Praha] 
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PŘÍLOHA Č. 4 – Formulář pro zápis realizace bazální stimulace [ÚVN Praha] 

 

 

 

 

 



69 

 

PŘÍLOHA č. 5 -  Cedule pro iniciální doteku  [ÚVN Praha] 

 

INICIÁLNÍ BOD PACIENTA 

 

JMÉNO: 

 

OŠETŘUJÍCÍ PERSONÁL: 

 

RODINA: 

 

 

 

 

 

 

Nečekané doteky u pacienta vyvolávají pocit strachu a nejistoty. Iniciálním 

dotekem dáme pacientovi vždy najevo naši přítomnost a činnost u něho. Dotek 

doplníme oslovením, dodržují ho všichni, kteří přijdou s pacientem do styku.  


