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Úvod

Druhé vydání příručky z edice Rady pro pečující. Najdete v něm zásady, 
jak manipulovat a cvičit s ošetřovanou osobou v domácím prostředí, 
a dozvíte se i o speciálních cvičeních podle nejrůznějších diagnóz. 
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7POLOHOVÁNÍ

1.1

POLOHOVÁNÍ

• Polohování je důležitou složkou v péči o dlouhodobě ležícího i o málo se 
  pohybujícího nemocného. Slouží nám jako prevence proti vzniku dekubi- 
  tů (proleženin), jako prevence nebo i částečná náprava při zkrácení šlach. 
  Dále má svoji úlohu při zajištění stability ošetřovaného v lehu na boku, 
  v sedu apod.
• Polohování nám může usnadnit takzvaná ponáška. Jedná se o pomůc- 
  ku, která se dává pod ošetřovaného na lůžko asi od poloviny stehen až 
  pod lopatky. Bývá to prostěradlo složené na široký pruh. Existují i speci- 
  ální pevné, ale prodyšné podložky a lze taktéž využít velký pruh pevné 
  flanelové látky.
• Tato pomůcka složená na dlouhý široký pruh se klade na prostěradlo tak, 
  aby byla o něco málo delší, než je šířka lůžka. Nejlépe se ponáškou mani- 
  puluje ve dvou osobách. Ležícího nemocného můžeme snadno posunout 
  po lůžku vzhůru nebo do stran.
• Přesun se provádí takto: Ponášku uchopí pevně dvě osoby (každá z jedné 
  strany) co nejblíže těla ošetřovaného v místě stehen a také u lopatek. 
  Společně ve stejnou chvíli ponášku mírně nadzvednou a poponeso po 
  lůžku požadovaným směrem. Tato pomůcka je dobře využitelná i pro 
  jednoho pečujícího, a to například u přetáčení ošetřovaného na bok. 
  Pomocí tahu k sobě a mírného nadzvednutí ponášky vzhůru ošetřovaného 
  otočíme z lehu na zádech na bok, ale současně ho přitáhneme zády víc 
  ke kraji lůžka, aby na druhé straně měl dostatek prostoru pro pokrčené 
  dolní končetiny. Takovou polohu je nutno ještě upravit, aby byla příjemná 
  pro nemocného. Ošetřovaného můžeme přetočit na bok i bez ponášky 
  tak, jak je to popsáno u nácviku otáčení na lůžku v kapitole 1.2. Následně 
  ještě poupravíme polohu na boku tím, že tahem za ponášku k sobě od 
  zad ošetřovaného upravíme polohu pánve do středního postavení nebo 
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  mírného přetočení vpřed. Zároveň můžeme nemocného přisunout zády 
  blíže ke kraji lůžka, aby měl dostatek prostoru pro jednu nebo obě pokrčené 
  končetiny. Obr.: 1, 2, 3, 4, 5.
• Polohování je dobré provádět několikrát za den. Polohu ošetřovaného 
  měníme po půl až dvou hodinách.
• Správným polohováním si ušetříte spoustu práce i času. Pokud nemoc- 
  ného otočíte třeba na bok a správně jej nezajistíte polštáři, dekou či jinými 
  pomůckami, mohou nastat dvě situace. Buď se vám ošetřovaný přetočí 
  na záda a poloha, do které jste jej pracně dostávali, bude pryč. V jiném 
  případě bude ošetřovanému tato poloha nepohodlná, bude ho něco tlačit, 
  může docházet k nedokrvování končetin, což vyvolává nepříjemné pocity. 
  V takovém případě vás bude každou chvíli volat zpátky a bude chtít pou- 
  pravit polohu ruky, nohy nebo otočit jinak. Takto se vy jako pečující velmi 
  nadřete a během dne neuděláte nic jiného, než že budete neustále k dis- 
  pozici pouze ošetřovanému.

POSUNUTÍ A OTOČENÍ
POMOCÍ PONÁŠKY
VE DVOU

{
PŘETÁČENÍ NA BOK
POMOCÍ PONÁŠKY
V JEDNOM PEČUJÍCÍM

{

POLOHOVÁNÍ

Obr. 1 Obr. 2
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• Pokud ale ošetřovaného napolohu- 
  jete, aby se cítil v dané poloze pří- 
  jemně, nikam se nepřetáčel, neměl 
  pocit, že padá, pak máte vyhráno 
  a získáte čas pro sebe, pro domác- 
  nost, pro cokoli, co je potřeba.
• Při polohování se snažte myslet na 
  to, v jaké poloze byste chtěli ležet vy, 
  jak by vám to bylo příjemné a co by 
  vás později mohlo tlačit. Takovýmto 

POSUNUTÍ DO STRANY
POMOCÍ PONÁŠKY{ OTOČENÍ NA BOK

ZA POMOCI PONÁŠKY{

ÚCHOP ZA PONÁŠKU
PŘI POSUNUTÍ VZHŮRU{

POLOHOVÁNÍ

Obr. 3 Obr. 4

Obr. 5
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  vcítěním se do pocitů a potřeb ošetřované osoby je potřeba se řídit. Dbejte 
  na komfort nemocného, jako byste dbali na svůj vlastní. Toto si můžete 
  zkontrolovat jednoduchými otázkami: „Tlačí tě teď něco?“ nebo „Leží se ti 
  pohodlně?“ či „Vydržíš v této poloze?“
• Níže uvedené příklady polohování se dají samozřejmě kombinovat. Napří- 
  klad polohování kotníků proti zkrácení šlach se dá kombinovat s preven- 
  tivním polohováním dolních končetin proti vzniku dekubitů na patách 
  (oba způsoby můžeme napolohovat současně, aniž by jeden rušil účinek 
  druhého).

Polohování kotníků proti zkrácení šlach
Polohou je leh na zádech s nataženými dolními končetinami.
Cílem je udržet kotníky v přitažení – „ve fajfce“ (poloha kotníků jako při stoji).
Polohovací pomůckou je kvádr obalený molitanem nebo jiným měkčím ma-
teriálem. Tato pomůcka se vloží mezi pelest postele a plosky nohou. Jedná 
se o prevenci zkrácení Achillovy šlachy. Obr. 6.

POLOHOVÁNÍ
PROTI ZKRÁCENÍ
ACHILLOVY
ŠLACHY

{

POLOHOVÁNÍ

Obr. 6
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Polohování jako prevence vzniku dekubitů (proleženin) na patách
Polohou je leh na zádech.
Cílem je prevence vzniku dekubitů na patách.
Polohovací pomůckou je polštář, dva polštáře, složená deka dle toho, co 
máme k dispozici a co odpovídá požadovanému účelu. Tyto pomůcky se 
vkládají pod obě dolní končetiny ošetřovaného, nejlépe v rozsahu od kotní-
ků až po kolenní klouby. Polohování je úspěšné, pokud má ošetřovaný obě 
paty ve vzduchu. Polohovací pomůcka zároveň nemá utlačovat podkolenní 
jamky. Obr. 7.

Polohování končetin po operaci kyčelních kloubů v lehu na zádech
Polohou je leh na zádech.
Cílem je zamezení možnosti překřížení dolních končetin nebo vtáčení ope-
rované dolní končetiny dovnitř (rotace v kyčelním kloubu). Polohovací po-
můckou je polštář, deka nebo nějaký měkčí klín. Tato pomůcka se vkládá 
mezi kolena nebo v celé vzdálenosti od kolen po kotníky. Ošetřovaný by 
neměl při polohování polštář pevně svírat koleny v obavě, že jej nesmí pustit. 
Polštář by neměl být příliš objemný, aby nedocházelo k přílišnému roznože-
ní. Pomůcka je vložena mezi dolní končetiny proto, aby upozorňovala leží-
cího na případný nežádoucí pohyb. Při polohování mají být dolní končetiny 
uvolněné, aby mohl pacient v klidu odpočívat. Obr. 8.

POLOHOVÁNÍ
PROTI VZNIKU

PROLEŽENIN
NA PATÁCH

{

POLOHOVÁNÍ

Obr. 7
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Polohování horní končetiny při bolestivém rameni 
Polohou je leh na zádech.
Cílem je uložit horní končetinu do takové polohy, aby nebolela a mohlo 
dojít k uvolnění tkání. Bolestivost často vyvolává poloha v lehu na zádech, 
kdy horní končetina sice leží na lůžku, ale je jakoby níž než tělo (rameno je 
předsunuté), proto je důležité polohovat do vodorovné polohy podložením 
celé horní končetiny (rameno volné, nepředsouvá se ). Postupuje se tak 
u poúrazových nebo pooperačních stavů a stavů po CMP (cévní mozkové 
příhodě).
Polohovací pomůckou je polštář, deka či jiná měkká pomůcka.
Vkládá se pod horní končetinu od ramene až po prsty ruky. Horní končeti-
na může být polohovaná podél těla, ale i odtažená od těla. Polohování je 
úspěšné, ovlivní-li bolestivost kloubu napolohované končetiny a ošetřovaný 
se může v lehu uvolnit. Obr. 9.

Polohování ruky
Poloha je leh na zádech, sed, leh na boku.

POLOHOVÁNÍ
NOHOU
PO OPERACI
KYČELNÍHO
KLOUBU

{

POLOHOVÁNÍ

Obr. 8
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Cílem je udržet již staženou dlaň a prsty v otevřené poloze. Nejedná se ale 
o polohu násilnou, kdy se snažíme otevřít dlaň na maximum a udržet ji tře-
ba přivázáním. Hlavním cílem je zamezit dalšímu stahování dlaně a prstů 
a tím i zkracování tkání. Polohování se používá u osob po CMP a u poúra-
zových stavů.
Polohovací pomůckou je větší měkký míček nebo smotané jedno či dvě obi-
nadla, plyšová hračka, srolovaný ručník a jiné. Polohovací pomůcka nesmí 
být tvrdá a nesmí mít ostré hrany. Tato pomůcka se vkládá do dlaně ošet-
řovaného. Pokud by ošetřovaný nebyl schopen udržet míček či plyšovou 
hračku v ruce (třeba pro spasticitu), lze ji jemně přichytit k ruce a zápěstí 
obinadlem. Ale nestahovat, jedná se opravdu o jemné přichycení. Obr. 10.

POLOHOVÁNÍ
RUKY PŘI

BOLESTIVÉM
RAMENI

{

POLOHOVÁNÍ

Obr. 9

DETAIL
A POLOHOVÁNÍ 
RUKY

{

Obr. 10
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Polohování na boku
Poloha je leh na boku.
Cílem je zajistit ošetřovanému pohodlnou a stabilní polohu.
Polohovací pomůcky jsou polštáře, deka nebo jiné polohovací pomůcky. 
Ty se vkládají mezi obě dolní končetiny od kyčelních kloubů po kotníky. Je 
třeba zajistit vodorovnou polohu dolních končetin na šířku pánve. Svrch-
ní dolní končetina nesmí nikam padat ani sjíždět. Nohy mohou být buď 
obě pokrčené, anebo spodní dolní končetina natažená a svrchní pokrčená. 
Pánev se nesmí překlápět ani vpřed ani vzad, důležité je střední postave-
ní pánve kolmo k rovině lůžka. V této poloze ošetřovanému podkládáme 
také krční páteř, aby byla v prodloužení páteře. Svrchní horní končetinu 
můžeme buď ošetřovanému ponechat položenou na těle, nebo ji podložit 
polštářem před tělem, aby nevisela dolů z lůžka.
Pokud se nám ošetřovaný přece jen přetáčí vzad, můžeme polohu zajistit 
ještě peřinou stočenou „do hada“ a dát mu ji za záda od ramen až mezi 
kolena. Obr. 11. 

Polohování v sedu s dolními končetinami na lůžku 
Poloha je sed s nataženými dolními končetinami na lůžku.
Cílem je zajistit ošetřovanému polohu pro odpočinek v sedu. Aby byl oše- 
třovaný schopen se samostatně najíst, napít nebo si například číst.

POLOHOVÁNÍ
NA BOKU {

POLOHOVÁNÍ

Obr. 11
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Polohovací pomůcky jsou v tomto případě polohovací lůžko, polštáře, deka. 
Nejprve je třeba nemocného vysunout co nejvíce nahoru k čelu lůžka. Po-
tom zvedneme podhlavník u polohovacího lůžka, jak to jen jde, aby ošetřo-
vaný seděl ve vzpřímeném sedu s nataženými dolními končetinami. Pokud 
dochází k úklonu na jednu stranu, zajistíme ošetřovaného na této straně 
polštáři. Polštář můžeme podložit i pod horní končetinu, aby se ošetřovaný 
mohl o ruku v případě potřeby vzepřít, ale poslouží to i k lepší stabilitě. 
Pokud nelze nechat nohy v natažení, podložíme dekou či polštářem ještě 
dolní končetiny pod koleny, aby byly v mírném pokrčení, ale uvolněné. Obr. 12.

Polohování v sedu
Poloha je vzpřímený sed s dolními končetinami přes okraj lůžka.
Cílem je zajistit ošetřovanému pohodlnou polohu pro lepší sebeobsluhu, 
samostatnost při jídle, čtení a podobně.
Polohovací pomůcky jsou polštáře, deka, stolička a stůl. Pokud ošetřova-
ný neudrží samostatně stabilitu v sedu, dáváme podle potřeby polohovací 

POLOHOVÁNÍ

POLOHOVÁNÍ PRO
LEPŠÍ STABILITU SEDU{POLOHOVÁNÍ DO SEDU

S NOHAMA NA LŮŽKU{

Obr. 12 Obr. 13
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pomůcky za záda a z boku. Když nemocný nedokáže držet stabilitu a stále 
padá na jednu stranu, lze mu ještě podložit hýždě na straně, na kterou 
padá, polštářem nebo dekou pro získání pevnější základny sedu.
Pokud je lůžko příliš vysoké a nedosáhne nohama na zem, podkládáme 
ošetřovanému pod nohy stoličku. Stabilitu můžeme též zlepšit umístěním 
stolku před pacienta, aby si o něj mohl opřít horní končetiny. Obr. 13.

1.2

NÁCVIK OTÁČENÍ NA LŮŽKU

• Otáčení na lůžku je důležité pro mnoho situací v domácí péči, například  
  jako základ pro změnu polohy do sedu, při polohování na bok, pro osobní 
  hygienu, při převlékání ošetřovaného a podobně.
• Otáčení může být prováděno dvěma způsoby:
  1. U nehybného ošetřovaného přesunem pokrčené dolní končetiny přes 
    druhou nataženou dolní končetinu. Následuje pasivní přetočení ce- 
    lého trupu i končetin na bok. Úchop pro otočení je za vzdálenější 
    ramenní kloub a za pánev na straně pokrčené dolní končetiny.
    Obr. 14, 15. 
  2. U pohyblivého pacienta s malou svalovou silou (neschopného pohyb 
    na bok dokončit) učíme otáčení odděleně pro horní a pro dolní část těla.
• Základní polohou pro tohoto pacienta je leh na zádech. Obě dolní konče- 
  tiny jsou pokrčené a opřené ploskami nohou o postel. Vyzveme ošetřo- 
  vaného, aby otočil pokrčené dolní končetiny na bok, na který jej chceme 
  otočit, a je-li potřeba, tak mu dopomůžeme. Mělo by následovat otočení 
  hlavy, aby ošetřovaný viděl, kam jej otáčíme. Následně mu dopomůžeme 
  otočit horní trup úchopem za horní část lopatky a rameno. Pokud je leh 
  na boku konečnou polohou, do které jsme nemocného chtěli dostat, 
  upravíme ještě nohy tak, aby svrchní měl pokrčenou a spodní nataženou. 

NÁCVIK OTÁČENÍ NA LŮŽKU
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  V takovém případě by měl ošetřovaný ležet na boku uprostřed lůžka, aby 
  neměl strach, že spadne z postele.
• U zdatnějších pacientů postačí jen slovní vedení, jak má požadovaný pohyb 
  provést, a on jej provede. Nikdy nedělejte již naučený a samostatně zvlád- 
  nutý pohyb za ošetřovaného, ale veďte jej k samostatnosti. Udržíte tak 
  své nemocné v kondici, zvýšíte jim pocit sebevědomí a zlepšíte jejich sobě- 
  stačnost v rámci lůžka. Pokud nemocným budete chtít vše ulehčit a uděláte 
  většinu věcí za ně, UŠKODÍTE JIM ! Vychováte si „ležáka“ a navíc sami sebe 
  „přikováte“ k jeho lůžku. Proto NEPŘECEŇUJTE, ale ani NEPODCEŇUJTE 
  své nemocné.
• Hladký průběh otáčení na bok často narušuje strach ošetřovaného ze 
  samotné změny polohy těla. Pohyb při otáčení pro něho může znamenat 
  bolest. Nepříjemné pocity vyvolává i představa, že při otáčení spadne 
  z lůžka. Proto při otáčení na bok stůjte na straně, kam budete nemocného 

OTÁČENÍ NA BOK
S PLNOU DOPOMOCÍ
PEČUJÍCÍHO I

{
OTÁČENÍ NA BOK
S PLNOU DOPOMOCÍ
PEČUJÍCÍHO II

{

NÁCVIK OTÁČENÍ NA LŮŽKU

Obr. 14 Obr. 15
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  přetáčet. Utvoříte svým tělem před nemocným zábranu proti pádu. Často 
  takový jednoduchý úkon dodá ošetřovanému odvahy, navrátí mu pocit 
  jistoty a on se uklidní. Někdy postačí posunout nemocného po lůžku co 
  nejvíce vlevo, pokud budeme přetáčet doprava, a teprve potom provést 
  zamýšlený pohyb. Utvoříte před nemocným velkou volnou plochu lůžka, 
  okraj postele je dostatečně vzdálen, a tudíž i jeho obavy se zmenší. Pokud 
  ani to nepomůže, zkuste odvést pozornost ošetřovaného slovně nebo mu 
  dejte mačkat míček. Zkrátka zaměstnejte jeho pozornost nebo provádějte 
  otáčení ve dvou.
• Důležitý je během jakékoliv manipulace s nemocným klidný slovní dopro- 
  vod a vysvětlování, co s ním teď máme v úmyslu dělat, jaký pohyb bude 
  následovat, jak chceme, aby nám pomohl, co má či nemá dělat. Ošetřo- 
  vaný bude lépe spolupracovat, zmenší se i jeho strach a tím nám usnadní 
  práci.

1.3

NÁCVIK VSTÁVÁNÍ Z LEHU DO SEDU

• Může se provádět buď pasivně u nehybného ošetřovaného, nebo aktivně 
  s dopomocí pečujícího anebo jen se slovním doprovodem. Ošetřovaný 
  provede celý požadovaný úkon samostatně.
• U pasivního posazování ošetřovaného otočíme na bok, dolní končetiny 
  pokrčené v kolenou mu sesuneme z okraje lůžka k zemi. Úchopem za ra- 
  mena jej zvedneme do sedu. Pokud máme polohovací lůžko, lze pacienta 
  k jídlu či jiné činnosti posazovat jen posunem po lůžku co nejvýš na pol- 
  štář a zvednutím podhlavníku.
• Aktivní posazování je podobné pasivnímu, jen vyžadujeme spolupráci pa- 
  cienta: aktivní otočení na bok, pokrčení dolních končetin v kolenou a kyčlích 
  a jejich přitažení k břichu. Následuje sesunutí dolních končetin z lůžka. 

NÁCVIK VSTÁVÁNÍ Z LEHU DO SEDU
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  Důležitá je opora rukou. Spodní horní končetinou se ošetřovaný vzepře 
  o lůžko loketním kloubem, svrchní horní končetinou se vzepře o lůžko 
  dlaní a prsty nebo rukou zavřenou v pěst. Poté následuje napřímení trupu 
  a otočení těla do vzpřímeného sedu.
• Pokud není nemocný schopen provést sed aktivně, můžeme mu dopomoci 
  do otočení a následně i při zvednutí do sedu. Ale dbáme, abychom nepro- 
  váděli pohyb za něho. Spíše ošetřovanou osobu jistíme, aby nedošlo k pře- 
  točení zpět na záda nebo k podklesnutí rukou při odtlačování se z lůžka 
  do napřímení. Snažíme se o co největší aktivitu samotného ošetřovaného. 
  Sedání můžeme brát jako způsob posilování končetin. Obr. 16, 17, 18.

NÁCVIK VSTÁVÁNÍ Z LEHU DO SEDU

SEDÁNÍ Z LEHU
S DOPOMOCÍ
PEČUJÍCÍHO I-III

{

Obr. 16 Obr. 17

Obr. 18
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• U dopomoci při vstávání z lehu do sedu je důležité vyvarovat se tahání 
  ošetřovaného za ruku. Někdy když řekneme ošetřovanému „budeme sedat“, 
  tak vztáhne ruce k pečujícímu a chce, aby jej pečující za ruce vytáhl do 
  sedu. U tohoto způsobu sedání je nebezpečí vzniku bolestivosti ramene. 
  Zároveň dochází k vytahování kloubního pouzdra ramenního kloubu. Tento 
  způsob už vůbec není vhodný pro osoby po cévních mozkových příhodách, 
  kdy je jedna ruka oslabená (nehybná či hybná jen částečně ) nebo boles- 
  tivá. Není to vhodné u osob po úrazu horní končetiny, po její operaci a po- 
  dobně. Tomuto způsobu dopomoci do sedu se snažíme vyvarovat i proto, 
  že nevedeme ošetřovaného k samostatné aktivitě, ale udržujeme ho v do- 
  mnění, že jej vždycky někdo zvedne. Takový člověk pak nemá snahu sedat 
  si sám, protože spoléhá na své okolí. Obr. 19.

1.4

SED

• Sed je důležitou polohou pro lepší komunikaci pacienta s okolím. Je důle- 
  žitý při jídle, osobní hygieně a podobně. Pokud umožníme i trvale ležícímu 
  člověku (dovoluje-li to jeho stav) sed, zkvalitníme mu život. Obohatíme 
  jeho svět o výhled z okna, možnost četby, sledování televize, možnost lep- 
  ší komunikace s rodinou.
• Pokud ošetřovaný neudrží samostatně v sedu stabilitu a hrozil by pád, 
  můžeme jeho bezpečí a komfort zajistit pomůckami, jako je např. stolička 
  pod dolní končetiny, pokud nedosáhne na zem. Můžeme před něj dát 
  stolek, o který si opře ruce. Tato opora přinese nemocnému větší jistotu 
  a stabilitu v prostoru, bývá schopný se sám napít, číst si, někdy luštit 
  křížovky. Pokud i při podložení nohou stoličkou pacient ztrácí rovnováhu 
  a padá, zajistíme ho polštáři z boku, na který se kácí. Nebo polštářem 
  podepřeme jeho záda. Můžeme ho obložit i celého. Pokud ošetřovaný 

SED
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PŘÍKLAD
ŠPATNÉ DOPOMOCI
PRO SEDÁNÍ Z LEHU

{

  přesto padá na stranu, podsuneme mu polštář či jinou podložku pod 
  hýždi na straně, na níž padá.
• Někdy ošetřovaný v sedu sklouzává hýžděmi z lůžka nebo se posadí příliš 
  na okraj postele a je třeba mu nějak dopomoci do pevnějšího sedu. V ta- 
  kovémto případě ho instruujeme, aby přenesl váhu těla na jednu hýždi, 
  druhou odlehčil a posunul se vzad. Stejné se střídavě opakuje na druhé 
  straně, dokud pevně téměř celými stehny nesedí na lůžku. Pokud posun 
  nedokáže nemocný provést samostatně, je třeba mu dopomoci – pomůžeme 
  mu naklonit se na jednu stranu, svými koleny či stehny zatlačíme do kolene 
  ošetřovaného na odlehčené straně a svým tělem mu pomůžeme posunout 
  hýždi vzad. To stejné provedeme na druhou stranu. Provádíme tolikrát, 
  kolikrát je třeba, aby výsledkem byl stabilní sed.
  Cvik lze provádět i při posunu vpřed, pokud chceme, aby se pacient po- 
  sunul na kraj lůžka tak, aby měl plosky dolních končetin na zemi a mohl 
  vstát. Obr. 20, 21.
• Pro stabilní sed můžeme využít i posazení do křesla s opěrkami pro ruce 
  a opěrkou zad. Křeslo by nemělo být nízké, aby se ošetřovanému obtížně 
  nevstávalo. Pro stabilní sed někdy stačí mechanický vozík, ale neměl by 
  být příliš široký, aby se v něm pacient nehroutil do stran. Je-li sed široký, 

SED

Obr. 19
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ÚCHOP PŘI DOPOMOCI 
V POSUNU VZAD
PO LŮŽKU I

{
ÚCHOP PŘI DOPOMOCI
V POSUNU VPŘED
PO LŮŽKU II

{

STABILITA V SEDU
NA ŽIDLI ČI VOZÍKU{ STABILITA SEDU

NA VOZÍKU S OPĚRKAMI{

SED

Obr. 20 Obr. 21

Obr. 22 Obr. 23
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  je nutné vypodložit pacientovi ve vozíku mezery mezi bočnicí vozíku a steh- 
  ny polštářem, dekou apod. Stejné je třeba provést u zádové opěrky. Opět 
  můžeme využít dvou polštářů nebo přehnout deku na půlku přes šířku 
  (ne podél ) a obě její strany smotáme do válců, aby uprostřed byla jen 
  volná plocha deky pro oporu zad a válce z deky byly vedle boků ošetřova- 
  ného směrem k bočnici. V takovém případě se ošetřovaná osoba nebude 
  ve vozíku hroutit, ale bude mít stabilní a pohodlný sed. Obr. 22, 23. 
• Možnost a schopnost sedu na vozíku zkvalitní vašemu blízkému život. 
  Umožní mu pohybovat se po bytě i mimo byt, zlepší mu kontakt s okolím 
  a obohatí jeho společenský život.
• Sed je pro ošetřovaného i zdraví prospěšná poloha. Sedem a výdrží v něm 
  pacient trénuje svůj hluboký stabilizační svalový systém kolem páteře. 
  Musí zapojit i břišní svaly pro udržení stability. V této poloze se člověku 
  dýchá snáze než v lehu, lépe tak využije celou kapacitu plic. Proto je sed 
  také preventivní polohou proti vzniku zápalu plic a také preventivní polo- 
  hou proti vzniku proleženin, které hrozí u dlouhodobě ležících osob.
• Variantou je sed s dolními končetinami na lůžku, kdy jsou nohy natažené 
  a trup je za zády podepřen polštáři nebo zvednutým podhlavníkem. Důle- 
  žité je udržet rovnou páteř. Ošetřovaný se nesmí hrbit, hroutit ani uklánět 
  k jedné straně. V případě potřeby jej zajistíme polštáři z boků, dostatečně 
  pod zády a hlavou, aby byl ve stabilní poloze. Pokud ošetřovaný sklouzává 
  dolů, dáme mu mezi plosky a pelest postele klín či válec.
  Chceme-li tuto polohu využít pro osobní hygienu, stravování a jiné úkony, 
  musíme ošetřovanému zajistit zvýšení podhlavníku, aby opravdu seděl té- 
  měř zpříma a nebyl v polosedu. V polosedu se člověk nenají, vylévá na 
  sebe polévku a špatně se mu polyká. V polosedu je trupové svalstvo neu- 
  stále výrazně aktivováno, dochází k přetěžování krční páteře, ve zvýšené 
  aktivitě jsou i žvýkací svaly, proto není tato poloha vhodná pro další aktivity. 
 
  

SED
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MANIPULACE 
S OŠETŘOVANOU 

OSOBOU
A DOPOMOC

MIMO LŮŽKO
}

2.

24



25

2.1
NÁCVIK VSTÁVÁNÍ ZE SEDU / 26

2.2
CHŮZE / 29

2.3
NÁCVIK KROKU / 31

2.4
NÁCVIK CHŮZE DO SCHODŮ / 33

2.5
NÁCVIK PŘESEDÁNÍ NA VOZÍK / 37

25



26

2.1

NÁCVIK VSTÁVÁNÍ ZE SEDU

• Lze provést několika způsoby podle míry hybnosti a spolupráce pacienta. 
  Můžeme mu dopomáhat v jedné nebo ve dvou osobách, a to z boku, zepředu, 
  za pomoci chodítka nebo stolu či jiného opěrného bodu.
• Ať už dopomáháme do stoje jakýmkoliv způsobem, vždy se snažíme přimět 
  ošetřovaného k co největší spolupráci. Snažíme se jej navést, aby položil 
  plosky nohou pevně na zem. Následně aby se mírně předklonil a přenesl 
  váhu těla na přední část chodidel a pohybem těla šikmo vzhůru vstal. Ve 
  stoji je důležité udržovat rovnováhu. Stabilitu zajistíme neustálým připo- 
  mínáním ošetřovanému, že má přenášet váhu těla dopředu a dbát na za- 
  tížení přední části chodidel. Je důležité mu vysvětlit, proč nesmí přenášet 
  váhu těla na paty. Při stoji na patách totiž dochází k záklonu trupu, násled- 
  ně ke ztrátě rovnováhy a pádu vzad. Takový stoj je velmi nestabilní a pro 
  ošetřovaného nese velké riziko pádu a úrazů.
• Vstávání ze sedu na lůžku můžeme provést s dopomocí zepředu anebo 
  s dopomocí z boku.
• Při dopomoci z boku ošetřovaný sedí s dolními končetinami opřenými o pod- 
  ložku. Pečující se posadí vedle něj a poté se trochu natlačí svou pánví z boku 
  pod pánev ošetřovaného. Celý úkon slovně doprovází a zároveň pomáhá 
  ošetřovanému vstát pomocí úchopu jednou rukou za pánev na vzdálenější 
  straně a druhou rukou za stehno těsně nad kolenem. Tah se provádí smě- 
  rem šikmo vzhůru. Před dokončením napřímení do stoje pečující přehmátne 
  rukou ze stehna do podpaží a dopomůže ošetřovanému napřímit se. 
  Obr. 24, 25.
• Při variantě zepředu stojí pečující před ošetřovaným. Svými koleny zafixuje 
  kolena ošetřovaného (může zafixovat jen jedno koleno, pokud je druhá noha 
  dostatečně silná a fixaci nepotřebuje) a uchopí jej buď za lopatky shora, 
  pokud je pečující vyšší než ošetřovaný, nebo ošetřovaného chytí za horní 

NÁCVIK VSTÁVÁNÍ ZE SEDU
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DOPOMOC ZEPŘEDU
PŘI VSTÁVÁNÍ DO STOJE I{ DOPOMOC ZEPŘEDU

PŘI VSTÁVÁNÍ DO STOJE II{

DOPOMOC Z BOKU
PŘI VSTÁVÁNÍ DO STOJE I{ DOPOMOC Z BOKU PŘI 

VSTÁVÁNÍ DO STOJE II{

NÁCVIK VSTÁVÁNÍ ZE SEDU

Obr. 24 Obr. 25

Obr. 26 Obr. 27
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  část hrudníku pod pažemi. Pečující napomáhá ošetřovanému při vstávání 
  opět tahem šikmo vzhůru a tentokrát na sebe. Obr. 26, 27, 28.
• Když jsou pečující dva, vezmou ošetřovaného každý z jedné strany v podpaží 
  a dopomohou mu v pohybu tahem dopředu a šikmo vzhůru.
• Pokud chceme ošetřovanému pomoci, aby se postavil do pultového chodítka, 
  tak se postavíme z boku nebo zepředu. Při variantě zepředu vyzveme 
  ošetřovaného, aby uchopil madla chodítka a opřel plosky nohou pevně 
  o podložku. Pečující ho chytí za horní část hrudníku pod pažemi. Často 
  je nutné, aby se naklonil k ošetřovanému přes chodítko. Vyzve jej, aby se 
  přitahoval do chodítka pomocí rukou a propínal kolena. Cílem je stabilní 
  postoj, kdy jsou kolenní klouby propnuté, horní končetiny opřené o pult 
  chodítka předloktím a lokty jsou u těla. Dolní část hrudního koše je opře- 
  na o pult chodítka při stoji i při chůzi.

DOPOMOC
ZEPŘEDU
PŘI VSTÁVÁNÍ –
ÚCHOP

{

NÁCVIK VSTÁVÁNÍ ZE SEDU

Obr. 28
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• Pokud jsou pečující dva, každý uchopí ošetřovaného z jedné strany v podpaží 
  a společně mu pomáhají tahem šikmo vzhůru a dopředu za spolupráce 
  ošetřovaného, který se přitahuje do chodítka.
• Při vstávání s berlemi je vše velmi podobné. Ošetřovaný sedí s nohama 
  opřenýma o podložku, rukama drží berle ( francouzské berle za rukojeť 
  bez zaháknutí za předloktí, podpažní berle rovněž pouze za rukojeť, berle 
  nemá v podpaží  ). Pečující vyzve ošetřovaného, aby se snažil vstát, vezme 
  jej v podpaždí a pomáhá mu tahem šikmo vzhůru a dopředu. Teprve až 
  když ošetřovaný bezpečně stojí, může upravit berle ( francouzské berle 
  zapřít o předloktí a podpažní berle do podpaží). Vedeme ošetřovaného, 
  aby přenášel váhu těla vpřed, přitom však stál na zemi celými chodidly. 
  Zkontrolujeme, zda se bezpečně a dostatečně opírá o berle.
• Pomoc zepředu je obdobná jako u vstávání bez pomůcek. Berle ošetřovaný 
  opět upraví pro chůzi, až když bezpečně stojí.
• Dopomáhat mohou i dva pečující, stojící po bocích ošetřovaného. I v tomto 
  případě berle ošetřovaný upravuje pro chůzi, až když cítí, že stojí zcela 
  bezpečně.

2.2

CHŮZE

• Schopnost chůze je velmi významná, proto člověk, který o ni nemocí či 
  úrazem přijde, svůj stav nese velmi těžce. Tato ztráta může zapříčinit 
  změny v jeho chování, vnímání okolí, může vyvolat i depresivní stavy a jiné 
  komplikace.
• Bez chůze pacient rychle ztrácí kondici, dochází k úbytku svalové hmoty. 
  Mohou vyvstat i potíže v podobě cévních nebo dýchacích komplikací a řada 
  dalších obtíží.
• Proto je důležité vytrvale podporovat ošetřovaného v jeho snaze chodit, 

CHŮZE
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  ať už je samostatně chodící, či chodí s nějakou pomůckou. Někdy se lidé 
  za berle, hůl nebo chodítko stydí a nechtějí s nimi vycházet na ulici. 
  Snažte se je přesvědčit a pomoci jim, aby se s novou pomůckou smířili 
  a sžili. Aby se dokázali vyrovnat se svou nemocí i handicapem a přijali 
  novou kompenzační pomůcku jako prostředek, jak žít plnohodnotně dál. 
  Můžeme je ze začátku na procházkách doprovázet a rozptylovat jejich 
  pozornost, aby překonávali své rozpaky.
• Při nácviku i tréninku chůze dbáme, aby měl ošetřovaný vždy pevnou a ne- 
  klouzavou obuv.
• Pokud váš blízký není ve stavu, ve kterém by byl schopen vyjít ven, pod- 
  porujeme ho alespoň v samostatném pohybu po bytě či v chůzi s dopo- 
  mocí.
• Setkáváme se s otázkami typu: „Mám doma rodiče s demencí. On je až 
  příliš aktivní a je problém ho uhlídat. Nebylo by lepší ho nějakým způso- 
  bem udržet v klidu?“ Nebo: „Mám maminku, ona při chůzi vrávorá, ale 
  přesto chce pořád něco dělat, chce nám pomáhat. Já jí říkám, že se za 
  život už napracovala dost a že si má sednout a odpočinout si. Mám se 
  snažit ji utlumit?“
  Odpověď zní: NE! To není dobrá cesta. Lepší je upravit takovému člověku 
  prostředí bytu, aby pro něj bylo bezpečné. Na vstupní dveře dejte třeba 
  ještě jeden zámek, který by váš nemocný nedokázal otevřít. Nebo udělejte 
  jiná opatření, například ho vhodně zaměstnejte. Činnost může být i ne- 
  smyslná, ale ošetřovaný má činnost považovat za důležitou a okolí ji 
  nesmí zesměšňovat. Rozhodně ho k aktivitám povzbuzujte. Jakmile totiž 
  zeslábne a postupně ztratí schopnost chůze, bude pečování daleko ná- 
  ročnější. Z našeho „vesele pobíhajícího“ rodiče se totiž najednou může 
  stát imobilní „ležák“, postupně ztrácející zájem o své okolí a chuť do života.

CHŮZE
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2.3

NÁCVIK KROKU

• Je důležitý pro nácvik chůze nebo pro přesun na invalidní vozík nebo WC 
  křeslo.
• Pro nácvik kroku jde použít chodítko, berle či vycházkové hole. Nejprve 
  ošetřovaného učíme se postavit u lůžka pevně na obě nohy.
• Pokud ošetřovaná osoba není ve stoji stabilní, poskytujeme oporu buď 
  jednou osobou ( obr. 29  ), nebo nemocného mohou držet dva, každý z jedné 
  strany. V prvním případě se pečující postaví před ošetřovaného a vyzve 
  ho, aby si položil ruce na jeho ramena. Potom podepře ruce ošetřovaného 
  svými nataženými horními končetinami a uchopí ho v podpaždí ze strany 
  za horní část hrudníku. Takto odebere ošetřovanému část váhy těla a oše- 
  třovaný může provést krok snadněji. 
• Opora dvou vypadá následovně. Z každé strany ošetřovaného se postaví 
  jedna osoba. Jednou rukou podepírají nemocného v podpaždí a druhou 
  ho drží za ruku. Takto poskytují ošetřovanému oporu a pomáhají mu k lepší 
  stabilitě postoje. Dochází k odlehčení váhy těla, odlehčení dolních konče- 
  tin – provést krok je pro něj mnohem snazší. Obr. 30.
• Pokud si je ošetřovaný ve stoji jistý a nekácí se, potom ho začínáme učit 
  přešlapovat na místě. Můžeme použít pokyn „Pochodujeme jako vojáci“ 
  nebo „Šlapeme zelí “. Tím si vyzkoušíme, zda je jeho stabilita opravdu dobrá, 
  a zároveň již posilujeme dolní končetiny. Pokud jsme úkon zvládli a oše- 
  třovanému se netočí hlava, můžeme udělat první krok vpřed.
• Při nestabilitě stoje, nebo pokud je ošetřovaný příliš slabý, můžeme vyu- 
  žít k nácviku kroku pultové chodítko, které je ošetřovanému oporou a roz- 
  loží váhu jeho těla. Nebo je možné využít nízké rámové chodítko, u kterého 
  je odlehčení dolních končetin sice menší, ale rovněž zajistí dostatečnou 
  stabilitu pro nácvik kroku. Obr. 31, 32. 

NÁCVIK KROKU
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ÚCHOP PRO DOPOMOC 
PŘI CHŮZI{ ÚCHOP PRO DOPOMOC 

PŘI CHŮZI VE DVOU{

DOPOMOC PŘI CHŮZI
V RÁMOVÉM CHODÍTKU I{ DOPOMOC PŘI CHŮZI

V RÁMOVÉM CHODÍTKU II{

NÁCVIK KROKU

Obr. 29 Obr. 30

Obr. 31 Obr. 32
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• Pokud má ošetřovaný berle, dáme mu pokyn, ať dá obě dopředu, opře se 
  o ně a udělá krok vpřed jednou nohou a potom i druhou. Krok by měl být 
  stejnoměrný, spíše kratší, jedna noha se přesune mezi berle a druhá na- 
  kročí až za berle. U nácviku kroku následuje krok zpět k místu, z něhož 
  jsme vykročili.
• Při nácviku kroku o jedné holi se řídíme zásadou, že hůl se drží na druhé 
  straně, než je bolestivá noha ( pokud je bolestivá levá noha, hůl držíme 
  v pravé ruce a opačně )! Ošetřovaný přenese hůl zároveň s bolestivou dolní 
  končetinou vpřed, poté následuje krok druhou nohou až za hůl.
• Můžeme nacvičovat i úkrok stranou. Úkrok využijeme třeba při přesunu 
  na WC křeslo, vozík, nebo když si chce ošetřovaný sednout na židli ke stolu. 
  Pokud váš blízký neví, jak úkrok provést, učíme ho přenést váhu na dolní 
  končetinu, na které zůstane stát. Druhou nohu zvedne, posune ji do strany 
  a položí na zem. Potom přisune nohu, na které stál, k noze, co prováděla 
  úkrok. Můžeme opakovat podél lůžka k jedné straně a zpět. Tento pohyb 
  můžeme nemocnému upřesnit tím, že mu řekneme: „Udělej krok do strany, 
  jako když tancuješ mazurku.“
• Dále můžeme zařadit mírné podřepy. Ověří nám stabilitu stoje a zároveň 
  tím posilujeme také svaly dolních končetin.

2.4

NÁCVIK CHŮZE DO SCHODŮ

• Chůze do schodů je i v době výtahů a bezbariérových přístupů velmi důle- 
  žitá. Nejčastěji se setkáváme se schody v domovech našich blízkých, ale 
  jsou rovněž u vstupu do úřadů, na poštu, někdy i do zdravotnických zaří- 
  zení, v dopravních prostředcích a podobně.
• Schody často představují nepřekonatelnou překážku v běžném životě člo- 
  věka stiženého nějakou nemocí či úrazem.

NÁCVIK CHŮZE DO SCHODŮ
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• U nácviku chůze do schodů bez pomůcek může využít pacient zábradlí 
  nebo pomoci druhé osoby či obojí. Pokud svému blízkému asistujeme 
  při chůzi do schodů, jdeme vedle něho a dopomáháme mu z boku úcho- 
  pem za paži z vnitřní strany. Při chůzi ze schodů je situace stejná. Pokud
  je schodiště úzké, při chůzi do schodů jdeme za ošetřovaným a přidržu- 
  jeme ho úchopem za pas nebo za horní část pánve. Při chůzi ze schodů 
  dopomáháme zepředu, couváme před ošetřovaným a přidržujeme ho rov- 
  něž za pas. Ošetřovaný tak nemá strach z hloubky pod sebou, vnímá před 
  sebou vaši osobu. 
• Při nácviku chůze do schodů o jedné holi ( vycházkové i francouzské ) 
  může nemocný opět využít k opoře zábradlí. Nebo se opírá jedinou rukou 
  o hůl a z druhé strany mu napomáháme přidržením za paži z vnitřní strany. 
• Chůze do schodů o jedné holi vypadá následovně: První jde na schod sil- 
  nější dolní končetina, potom druhá dolní končetina a nakonec hůl na stej- 
  ný schod. Jedná se o chůzi po jednom schodu, ne střídavě. O jedné holi 
  může ošetřovaný chodit i střídavě, ale chůze po jednom schodu je bez- 
  pečnější vzhledem k omezené stabilitě ošetřovaného. Obr. 33, 34.

DOPOMOC PŘI CHŮZI 
DO SCHODŮ
O FRANCOUZSKÉ HOLI I

{ DOPOMOC PŘI CHŮZI 
DO SCHODŮ
O FRANCOUZSKÉ HOLI II

{

Obr. 33 Obr. 34

NÁCVIK CHŮZE DO SCHODŮ
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• Při chůzi ze schodů o jedné holi se řídíme podobnými zásadami, ale po- 
  stup je přesně opačný. První jde o schod níž hůl, pak slabší dolní končetina 
  a nakonec silnější dolní končetina (na stejný schod). Obr. 35, 36.
• Chůze do schodů o dvou berlích ( podpažních, francouzských ): Nemoc- 
  nému můžeme napomáhat buď z boku, nebo jít za ním a držet ho za pas. 
  Při chůzi ze schodů opět buď z boku, nebo jdeme před pacientem a drží- 
  me jej za pas, či horní část pánve.
• Chůze do schodů o dvou berlích: první jde silnější noha, potom slabší noha 
  a nakonec berle. ( Berle lze přesunout na schod spolu se slabší dolní kon- 
  četinou.) Obr. 37, 38.
• Chůze ze schodů o berlích: první jdou o schod níž berle, potom slabší 
  noha a nakonec silnější. Obr. 39, 40. 
• Zásady pro chůzi s pomůckami v terénu: Například při nastupování do do- 
  pravního prostředku, je-li to možné, nastupujeme u řidiče, aby nás řidič 
  viděl, nepřivřel do dveří a počkal, než si po nastoupení bezpečně sedneme. 

DOPOMOC PŘI CHŮZI
ZE SCHODŮ
O FRANCOUZSKÉ HOLI I

{ DOPOMOC PŘI CHŮZI
ZE SCHODŮ
O FRANCOUZSKÉ HOLI II

{

Obr. 35 Obr. 36
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  Při chůzi o berlích či holi po mokrém terénu je vhodné dělat krátké kroky 
  a opírat berle o zem kolmo. Pokud bychom se opřeli o šikmo položenou 
  berli, hrozí její podklouznutí a následně pád.

DOPOMOC PŘI CHŮZI 
DO SCHODŮ
O DVOU BERLÍCH I

{ DOPOMOC PŘI CHŮZI 
DO SCHODŮ
O DVOU BERLÍCH II

{

DOPOMOC PŘI CHŮZI
ZE SCHODŮ
O DVOU BERLÍCH I

{ DOPOMOC PŘI CHŮZI
ZE SCHODŮ
O DVOU BERLÍCH II

{

Obr. 37 Obr. 38

Obr. 39 Obr. 40

NÁCVIK CHŮZE DO SCHODŮ
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2.5

NÁCVIK PŘESEDÁNÍ NA VOZÍK

• Řídíme se fyzickou zdatností a schopnostmi ošetřované osoby. Od toho 
  se odvíjí způsob pomoci a přesunu z lůžka do vozíku, na židli či na WC 
  křeslo.
• Pokud chceme nemocného přesunout na mechanický vozík, je důležité 
  upravit si vozík i prostředí kolem lůžka nebo místa, ze kterého budeme 
  ošetřovanou osobu přemisťovat. Je třeba, aby přesun proběhl co nejrych- 
  leji, nejbezpečněji a nejpohodlněji pro všechny zúčastněné.
• U většiny vozíků lze odejmout či odklopit opěrky pod ruce ( područky ). 
  Dále je možné odklopit či úplně odstranit stupačky pro nohy. Ovládací 
  mechanismy jsou různé a je důležité se s nimi obeznámit hned na začátku 
  užívání. Pokud si sami nevíte rady, je třeba se informovat. Například v půj- 
  čovně pomůcek, u prodejce či výrobce vozíků, na rehabilitaci nebo u svého 
  známého, o kterém víte, že vozík také užívá.
• Důležité je vědět, že mechanický vozík se dá složit velice jednoduchým 
  způsobem, a to uchopením za prostředek sedací podložky (sedáku) vpředu 
  a vzadu u opěrky zad a vytažením směrem nahoru. Rozložení vozíku je 
  rovněž jednoduché, nataženýma rukama zatlačíme směrem k zemi do kraj- 
  ního vyztužení sedáku vozíku. Složení vozíku jistě oceníte třeba při trans- 
  portu autem, kdy stačí objemný vozík jednoduchým manévrem složit a ulo- 
  žit do kufru auta.
• U nehybného ošetřovaného nebo u ošetřovaného s velmi malou svalovou 
  silou je vhodný tzv. pasivní přesun. Je dobré upravit si prostředí tak, 
  aby vyhovovalo pomáhajícímu i osobě, která je přesouvána. Nejvhodnější 
  je nastavit polohovatelné lůžko do výše sedáku vozíku, na vozíku odejmeme 
  područku, která je na straně lůžka (područka by překážela v hladkém pře- 
  sunu). Nikdy nesmíme zapomenout vozík zabrzdit! Vozík přistavíme bokem 
  co nejblíže k lůžku a k dolním končetinám ošetřovaného.
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• Když jsou k dispozici dvě osoby, tak jedna stojí za zády vozíku. Ta chytí 
  přesouvaného za horní část pánve a připraví se k jeho zvedání. Druhá 
  stojí z druhé strany vozíku u stupaček pro nohy. Uchopí přesouvaného 
  za horní část hrudního koše blízko podpaží, kolena ošetřovaného zapře 
  svými koleny proti sklouznutí. Následně oba pomáhající přenesou ošetřo- 
  vaného do vozíku. Obr. 41, 42, 43.

PŘESUN DO VOZÍKU
ZA POMOCI
DVOU PEČUJÍCÍCH I

{ PŘESUN DO VOZÍKU
ZA POMOCI
DVOU PEČUJÍCÍCH II

{

PŘESUN
DO VOZÍKU
ZA POMOCI
DVOU
PEČUJÍCÍCH III

{

Obr. 43

Obr. 41 Obr. 42

NÁCVIK PŘESEDÁNÍ NA VOZÍK



39NÁCVIK PŘESEDÁNÍ NA VOZÍK

• Pasivní přesun lze provést i za pomoci jedné osoby. Ošetřovaná osoba si 
  spojí své ruce za rameny pomáhajícího. Ten uchopí ošetřovaného za pánev, 
  koleny zafixuje jeho kolena a nadzvedne ho (opřená kolena poslouží jako 
  páka). Přesouvající se s nemocným pootočí k vozíku a posadí ho co nejdále 
  do vozíku. Pomáhající by měl být stále v mírném podřepu, aby si chránil 
  svá záda a váhu těla nemocného nesly z větší části horní a dolní končetiny, 
  nikoli jeho páteř. Obr. 44, 45.
• Pokud má ošetřovaný dostatek fyzické síly, lze ho přesouvat na vozík jen 
  s malou dopomocí. Chytíme ho za pánev a táhneme šikmo vzhůru do 
  vzpřímeného stoje. Následně mu pomáháme k přenesení váhy těla a sedu 
  do vozíku. Přesouvaný se může držet buď vzdálenější područky vozíku, 
  nebo se může opírat o ramena přenášejícího (svými) spojenými horními 
  končetinami. Opět je třeba dbát, aby přenášející chránil svou páteř. Obr. 
  46, 47, 48, 49.
• Je dobré naučit ošetřovaného ovládat invalidní vozík. Měl by umět pou- 
  žívat brzdy a zacházet se stupačkami. Zvyšuje to jeho bezpečnost. A učí- 
  me jej i samostatné jízdě na vozíku, pokud je v jeho silách. Nejprve je 
  doba strávená ve vozíku krátká, aby si pacient na polohu vsedě zvykl. 
  Postupně se snažíme pobyt ve vozíku i délku jízdy prodlužovat.

PŘESUN DO VOZÍKU
S VELKOU DOPOMOCÍ 
JEDNÉ OSOBY I

{ PŘESUN DO VOZÍKU
S VELKOU DOPOMOCÍ 
JEDNÉ OSOBY II

{

Obr. 44 Obr. 45
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PŘESUN DO VOZÍKU
S MALOU DOPOMOCÍ I{ PŘESUN DO VOZÍKU

S MALOU DOPOMOCÍ II{

DALŠÍ ZPŮSOB
DOPOMOCI
PŘESUNU DO VOZÍKU I

{ DALŠÍ ZPŮSOB
DOPOMOCI
PŘESUNU DO VOZÍKU II

{

Obr. 46 Obr. 47

Obr. 48 Obr. 49

NÁCVIK PŘESEDÁNÍ NA VOZÍK
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3.1

ZÁSADY CVIČENÍ

• Pokud v domácí péči ošetřujeme osobu upoutanou na lůžko nebo osobu 
  s malou pohybovou aktivitou během dne, je důležité s ní cvičit. Cvičením 
  udržujeme tělesnou kondici, hybnost kloubů, podporujeme funkci dýcha- 
  cího a oběhového systému. Cvičení může posloužit i jako způsob zaba- 
  vení nemocného během dne. Pokud měl dříve ošetřovaný kladný vztah 
  k pohybu, většinou cvičení uvítá. Při cvičení se vyplavují hormony endorfiny, 
  které navozují příjemné pocity.
• Důležité je nejen cvičit, ale i protahovat končetiny, aby nedocházelo ke 
  zkracování šlach. Zkrácením šlach dochází k omezení pohyblivosti kloubů. 
  Velké zkrácení při pohybu způsobuje bolest a tím další omezení pohy- 
  blivosti i aktivity daného jedince. V konečném stadiu dochází až k úplné 
  nehybnosti kloubů a ke změně svalové hmoty na vazivo.
• Cvičení nemusí být vždy jen klasické skrčení a natažení končetin. Součástí 
  těchto aktivit je také samostatné oblékání, převlékání, obouvání se. U hůře 
  pohyblivých osob může být převlékání natolik náročnou aktivitou, že již 
  nemají sílu cvičit. To však nevadí, protože při této činnosti musejí také po- 
  užít své končetiny, natáhnout a skrčit ruku, vstát, sednout, ohnout se. 
  Vždy je třeba vzít v úvahu celkový stav a kondici našeho nemocného. 
  Pokud ho oblékání unaví, ale provádí je samostatně, klidně s ním už tré- 
  nujeme jen chůzi. Pokud je však ošetřovaný v lepší kondici nebo naopak 
  zcela upoutaný na lůžko, je třeba cvičení zařadit.
• Nikdy necvičíme takzvaně přes bolest. Mírnou bolest lze tolerovat, ale 
  pokud cvičenec udává velkou bolest, děláme raději menší pohyb, aby se 
  klouby uvolnily a bolest ustoupila. Pokud na ni nebudeme dbát, hrozí 
  poškození měkkých tkání (svalů a vazů). U ošetřovaného vyvoláme také 
  strach z cvičení. A může nastat i situace, že se tělo začne bolesti bránit 
  a kloub nebo více kloubů ztuhne, aby jimi nebylo možné pohybovat, a tudíž 
  působit bolest.

ZÁSADY CVIČENÍ
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• U cvičenců po CMP (cévní mozkové příhodě) začínáme cvičit od velkých 
  kloubů (kyčle, ramena). Viz následující kapitola.
• Následující ukázky jsou klasické cviky prováděné cvičenci na udržení po- 
  hyblivosti kloubů a zlepšení kondice. Není nutné provádět s ošetřovanými 
  všechny cviky, ale je důležité cvičit všechny klouby těla. Posloupnost a po- 
  čet cviků je vždy individuální. Pohyb by měl být pestrý jako u zdravých 
  jedinců. Nejedná se o žádné speciální cvičení. Cviky byly vybírány tak, aby 
  je zvládl provádět ošetřovaný i rodina v domácím prostředí.
• Při cvičení se vždy přizpůsobujeme cvičenci a jeho zdravotnímu stavu. 
  Není nutné cvičit nejprve cviky pro horní končetiny a teprve poté cviky 
  pro dolní končetiny, pro trup a hlavu. Cviky můžeme dle potřeby a schop- 
  ností cvičence střídat.
• Dobré je řídit se pravidlem, že je lépe cvičit častěji během dne a kratší 
  dobu než jednou za den, ale dlouho. Pokud je cvičení příliš intenzivní a dlou- 
  hé, způsobí únavu svalů a následně může dojít i ke zhoršení stavu a kon- 
  dice cvičence. Cvičíme-li častěji během dne, byť třeba 10  –15 minut, je to 
  pro cvičence daleko přínosnější. Lidské tělo se s pravidelnou krátkodobou 
  zátěží snáze vyrovnává a lépe regeneruje.

3.2

CVIČENÍ V LEHU

• Pro pasivní cvičení i cvičení s dopomocí je důležité správné uchopení 
  končetiny, se kterou budeme pohybovat.
• U nehybné osoby provádíme pohyb pasivně. Pokud je ošetřovaný schop- 
  ný samostatného pohybu, provázíme ho jen slovně. Případně pokud jej 
  nedokáže provést v plném rozsahu, napomáháme mu pohyb dotáhnout.
• Všechny pohyby provádíme pomalu a plynule, aby je ošetřovaný mohl 
  procítit a pochopit. Při pomalém pohybu se lépe zapojí svaly.

CVIČENÍ V LEHU
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• Přitahovat, propínat špičky
  Poloha: leh na zádech, natažené dolní končetiny.
  Úchop: jedna ruka na plosce nohy pod špičkou, druhou rukou fixujeme 
  holeň ošetřovaného.
  Pohyb: rukou na plosce nohy vedeme kotník do přitažení ke kolenu ( fajfky) 
  a do protažení ( špička od těla). Obr. 50.

• Kroužky v kotníku
  Poloha: leh na zádech, natažené dolní končetiny.
  Úchop: jedna ruka na plosce nohy pod špičkou, druhá ruka fixuje holeň 
  ošetřovaného.
  Pohyb: rukou na plosce nohy vedeme kotník do krouživého pohybu, nej- 
  prve na jednu stranu a pak na druhou. Obr. 51.

• Krčit a natahovat prsty na nohou
  Poloha: leh na zádech, natažené dolní končetiny.
  Úchop: jedna ruka na prstech nohy, druhá ruka fixuje kotník.
  Pohyb: ruka na prstech nohy vede prsty do skrčení a natažení. Obr. 52.

PŘITAHOVÁNÍ
A PROPÍNÁNÍ ŠPIČEK{ POMOC PŘI KROUŽENÍ 

KOTNÍKEM{
Obr. 51Obr. 50
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• Krčit a natahovat dolní končetinu v kolenním kloubu
  Poloha: leh na zádech, natažené dolní končetiny.
  Úchop: jedna ruka na plosce nohy, druhá ruka na lýtku pod kolenním klou- 
  bem (nebo druhá ruka na stehně těsně nad kolenním kloubem).
  Pohyb: dolní končetinu nemocného vedeme do skrčení v koleni i kyčli do 
  maxima a zpět do natažení. Věnujeme pozornost reakcím na případnou 
  bolest způsobenou pohybem. Pokud se bolest objeví, provádíme pohyb 
  v menším rozsahu (jen menší pokrčení). Obr. 53.

• Zvedat celou nataženou dolní končetinu
  Poloha: leh na zádech, natažené dolní končetiny.
  Úchop: jedna ruka pod kotníkem, druhou rukou můžeme kontrolovat na- 
  tažené koleno.
  Pohyb: rukou pod kotníkem provádíme pohyb celou nataženou dolní kon- 
  četinou směrem ke stropu a zpět dolů. Obr. 54.

• Unožování
  Poloha: leh na zádech, natažené dolní končetiny.
  Úchop: jedna ruka pod kotníkem, druhou rukou můžeme uchopit za 
  stehno těsně nad kolenním kloubem.

DOPOMOC PŘI KRČENÍ
A NATAHOVÁNÍ PRSTŮ{ DOPOMOC PŘI KRČENÍ 

V KOLENI A KYČLI{
Obr. 52 Obr. 53

CVIČENÍ V LEHU
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  Pohyb: vedeme dolní končetinu cvičence pomalu do unožení, posunujeme 
  po podložce a zpět k druhé dolní končetině. U tohoto cviku dáme pozor, 
  aby cvičenec nevytáčel špičku a koleno směrem od těla. Špička nohy a ko- 
  leno mají směřovat vzhůru ke stropu.

• Přetáčení kolen
  Poloha: leh na zádech, pokrčené obě dolní končetiny, plosky opřeny o pod- 
  ložku.
  Úchop: může být oběma rukama za kolena nebo jen jednou rukou za dol- 
  ní končetinu, která nedovede samostatně provést pohyb. Pokud cvičenec 
  neudrží obě nohy ve skrčení, protože mu kloužou plosky po podložce, 
  potom mu pomáháme plosky držet přitisknuté k lůžku.
  Pohyb: přetáčíme obě kolena vlevo a vpravo. Obr. 55.

• Kolena od sebe a k sobě
  Poloha: leh na zádech, pokrčené obě dolní končetiny, plosky opřeny o pod- 
  ložku.
  Úchop: každá ruka na jedno koleno nebo držíme plosky přitisknuté na lůžko.

DOPOMOC PŘI ZVEDÁNÍ 
NATAŽENÉ NOHY{ PŘETÁČENÍ KOLEN

DO STRANY{

Obr. 54 Obr. 55
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  Pohyb: vedeme obě kolena současně od sebe do roztažení a k sobě tak, 
  aby se kolena dotkla. Obr. 56.

• Most
  Poloha: leh na zádech, pokrčené obě dolní končetiny, plosky opřeny o pod- 
  ložku.
  Úchop: rukama fixujeme plosky nohou k podložce. Tento cvik nelze prová- 
  dět s cvičencem pasivně, ale jen aktivně nebo aktivně s mírnou dopomocí. 
  Pohyb: cvičenec se vzepře o nohy a lokty a zvedne hýždě nad podložku, 
  chvíli vydrží, potom pokládá hýždě zpět na lůžko. Obr. 57, 58. 

• Jízda na kole
  Poloha: leh na zádech.
  Úchop: za plosku nohy a druhou rukou za lýtko (nebo druhou rukou za 
  stehno těsně nad kolenem).
  Pohyb: cvičenec se může vzepřít o lokty nebo jsou horní končetiny volně 
  podél těla. Nohy provádějí pohyb jako při šlapání na jízdním kole. Jízda 
  může být dopředu i pozpátku.
  Pokud potřebujeme cvik provádět pasivně, cvičíme jen s jednou nohou, 
  potom druhou. V ostatních případech provádí cvičenec cvik samostatně 
  nebo jen s mírnou pomocí cvičitele. Obr. 59.

PŘITAHOVÁNÍ
A ODTAHOVÁNÍ KOLEN{ ÚCHOP PRO DOPOMOC 

PŘI MOSTU I{

Obr. 56 Obr. 57

CVIČENÍ V LEHU
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• Nůžky
  Poloha: leh na zádech, natažené dolní končetiny.
  Úchop: není. Pohyb se provádí aktivně. U nepohyblivých cvičenců tento 
  cvik neprovádíme.
  Pohyb: cvičenec se může vzepřít o lokty nebo položí horní končetiny vol- 
  ně podél těla. Dolní končetiny cvičenec nadzvedne nad podložku a kříží je 
  ve vzduchu. Střídá v křížení levou a pravou.

• Zvedat horní končetinu do vzpažení
  Poloha: leh na zádech, nohy natažené nebo pokrčené, ruce natažené po- 
  dél těla.
  Úchop: jednou rukou za paži a druhou za zápěstí. Pokud je nemocný scho- 
  pen nám v pohybu pomoct, můžeme ho uchopit pouze za zápěstí.
  Pohyb: pomalu vedeme nataženou horní končetinu do vzpažení (za hlavu) 
  a pomalu zpět. Obr. 60.

• Zvedat obě horní končetiny do vzpažení
  Poloha: leh na zádech, natažené nebo pokrčené dolní končetiny, horní kon- 
  četiny spojené propletením prstů.
  Úchop: obě ruce za zápěstí spojených horních končetin cvičence.

ÚCHOP PRO DOPOMOC 
PŘI MOSTU II{ ÚCHOP PŘI CVIKU

JÍZDA NA KOLE{

Obr. 58 Obr. 59
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  Pohyb: u pasivního pohybu nebo pohybu s dopomocí pomalu vedeme 
  obě natažené horní končetiny do vzpažení (za hlavu) a pomalu zpět. Obr. 61. 

• Zvedat obě horní končetiny ke stropu
  Poloha: leh na zádech, nohy natažené nebo pokrčené, ruce spojené pro- 
  pletením prstů.
  Úchop: obě ruce za zápěstí spojených horních končetin cvičence.
  Pohyb: vedeme obě horní končetiny cvičence vzhůru před tělo směrem 
  ke stropu a zpět na prsa.

DOPOMOC PŘI ZVEDÁNÍ 
HORNÍ KONČETINY
DO VZPAŽENÍ

{ DOPOMOC PŘI ZVEDÁNÍ 
OBOU RUKOU
DO VZPAŽENÍ SOUČASNĚ

{

Obr. 61

• Kroužky v ramenou
  Poloha: leh na zádech, natažené nebo pokrčené dolní končetiny. Horní 
  končetiny spojené tak, že levá ruka drží pravý loketní kloub a pravá ruka 
  drží levý loketní kloub.
  Úchop: ruce drží lokty cvičence.

Obr. 60

CVIČENÍ V LEHU
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  Pohyb: krouživý pohyb v ramenních kloubech zleva doprava a opačně. 
  Obr. 62.

• Boxování
  Poloha: leh na zádech, nohy natažené nebo pokrčené, ruce podél těla.
  Úchop: jedná se o aktivně prováděný pohyb. Ale slabší ruku cvičence mů- 
  žeme uchopit za zápěstí, případně ještě pod loktem.
  Pohyb: boxování proti stropu. Rychlý pohyb vpřed do natažení horní kon- 
  četiny a zpět k tělu střídavě jednou a druhou horní končetinou. Obr. 63.

• Upažení
  Poloha: leh na zádech, natažené nebo pokrčené dolní končetiny, horní 
  končetiny podél těla.
  Úchop: jednou rukou za zápěstí cvičence, druhou za paži těsně nad loktem. 
  Pohyb: vedeme nataženou horní končetinu do upažení (odtažení od těla 
  do boku) a zpět k tělu. Obr. 64.

• Krčit a natahovat loket
  Poloha: leh na zádech, opět nohy natažené nebo pokrčené, ruce podél těla.
  Úchop: jednou rukou za zápěstí, druhou rukou za rameno.
  Pohyb: vedeme horní končetinu do skrčení v lokti a opět do natažení. 
  Obr. 65, 66.

DOPOMOC
PŘI KROUŽENÍ
V RAMENOU

{

Obr. 62
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DOPOMOC PŘI CVIKU
BOXOVÁNÍ{ DOPOMOC

PŘI UPAŽOVÁNÍ{

DOPOMOC PŘI KRČENÍ
A NATAHOVÁNÍ LOKTE I{ DOPOMOC PŘI KRČENÍ

A NATAHOVÁNÍ LOKTE II{

Obr. 63 Obr. 64

Obr. 65 Obr. 66

CVIČENÍ V LEHU



53CVIČENÍ V LEHU

• Kroužky v zápěstí
  Poloha: leh na zádech, natažené nebo pokrčené dolní končetiny, horní 
  končetiny podél těla. 
  Úchop: jednou rukou za zápěstí cvičence, druhou rukou za dlaň. 
  Pohyb: vedeme horní končetinu do krouživého pohybu v zápěstí na jednu 
  stranu a pak na druhou. 

• Ruka v pěst a natažení dlaně
  Poloha: leh na zádech, natažené nebo pokrčené dolní končetiny, horní 
  končetiny podél těla.
  Úchop: oběma rukama za ruku cvičence.
  Pohyb: jedna ruka vede prsty na ruce cvičence do pokrčení a druhá palec 
  do dlaně. A následně opět do natažení prstů. Obr. 67.

• Přetáčení hlavy
  Poloha: leh na zádech, natažené nebo pokrčené dolní končetiny, horní 
  končetiny volně podél těla.
  Úchop: není, jde o aktivní cvik. Pokud cvičenec není schopen samostat- 

DOPOMOC PŘI ZAVÍRÁNÍ
A OTEVÍRÁNÍ RUKY{ DOPOMOC

PŘI NATÁČENÍ HLAVY{
Obr. 67 Obr. 68
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  ného pohybu hlavou, úchop rukama za hlavu v oblasti čela a spánků na 
  obou stranách.
  Pohyb: otáčení hlavy po polštáři vlevo a vpravo. Obr. 68.

• Úklony hlavy
  Poloha: leh na zádech, natažené nebo pokrčené dolní končetiny, horní 
  končetiny volně podél těla.
  Úchop: není. Pokud cvičenec neprovede pohyb samostatně, úchop rukama 
  za hlavu v oblasti čela a spánků na obou stranách.
  Pohyb: hlava se uklání k rameni a na druhou stranu.

• Předklon hlavy
  Poloha: leh na zádech, natažené dolní končetiny, horní končetiny volně 
  podél těla.
  Úchop: není. Pokud cvičenec neprovede pohyb samostatně, uchopíme 
  ho pod týlem.
  Pohyb: zvedání hlavy z lehu na lůžku do předklonu ( krční páteř se zvedá 
  a stáčí k hrudníku – vytvoří písmeno C. Brada směřuje do jamky na krku). 
  Může následovat chvilková výdrž v předklonu a následně návrat zpět na 
  lůžko. Obr. 69.

DOPOMOC
PŘI PŘEDKLONU HLAVY{

Obr. 69

CVIČENÍ V LEHU
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3.3

CVIČENÍ V SEDU

• Cvičení v sedu můžeme zařadit u cvičenců schopných samostatně sedět 
  nebo u cvičenců, kteří potřebují v sedu jen mírnou dopomoc. Pokud je 
  ošetřovaný schopen takto cvičit, nemusíme ho nutit do cvičení v lehu. 
  Takovéto cvičení může provádět i samostatně kdekoli, kde je možné se 
  posadit a mít kolem sebe trochu prostoru.
• U nemocných po CMP (cévní mozkové příhodě) začínáme cvičit od velkých 
  kloubů (kyčlí, ramen).

• Přitahovat – propínat špičky
  Poloha: vzpřímený sed, nohy mírně od sebe, ruce volně podél těla nebo 
  opřené dlaněmi o stehna.
  Úchop: cvičenec by cvik měl zvládnout samostatně. Pokud to nedokáže, 
  uchopíme jeho nohu za kotník a pod nártem.
  Pohyb: přizvedneme obě nohy a přitahujeme a propínáme kotníky. Nebo 
  můžeme dolní končetiny ponechat ploskami na podložce a střídavě zve- 
  dat paty od podložky, a pak přitahovat špičky. Při dopomáhání vedeme 
  nohu pacienta do přitažení špičkou směrem ke kolenu a do propnutí špič- 
  kou k zemi. Obr. 70.

• Kroužky v kotníku
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny mírně od sebe, horní končetiny 
  volně podél těla nebo opřené dlaněmi o stehna.
  Úchop: není, pokud cvik zvládne cvičenec samostatně. Nebo mu můžeme 
  dopomáhat tak, že ho uchopíme jednou rukou za kotník a druhou za nárt 
  a plosku pod špičkou.
  Pohyb: přizvedneme nohu a provádíme kroužky v kotníku. Je možné cvi- 
  čit oběma dolními končetinami zároveň. U dopomoci vedeme cvičenci 
  kotník do krouživého pohybu na jednu stranu a potom na druhou.



56

• Natahovat a krčit kolena
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny mírně od sebe, horní končetiny 
  volně podél těla nebo v opoře o stehna.
  Úchop: není, pokud cvik zvládne cvičenec samostatně. Nebo dopomá- 
  háme úchopem jednou rukou za kotník nebo dlaní pod patou. Pokud je 
  potřeba větší dopomoci, uchopíme jeho nohu za kotník nebo pod patou 
  a druhá ruka fixuje stehno těsně nad kolenem.
  Pohyb: jedna noha nebo obě provádějí pohyb do natažení v koleni, chvíli 
  výdrž, následně opět skrčení v koleni. 

• Zvedání dolní končetiny v kyčelním kloubu
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny mírně od sebe, horní končetiny 
  opřené o židli.
  Úchop: není, pokud cvik zvládne cvičenec samostatně. Nebo dopomáháme 
  tak, že uchopíme oběma rukama cvičencovo koleno, nebo ho chytíme za 
  holeň a lýtko.
  Pohyb: jedna dolní končetina se zvedá kolenem vzhůru a zpět, noha je po 
  celou dobu skrčena. Při dopomáhání vedeme pacientovu pokrčenou nohu 
  vzhůru a zpět. Obr. 71.

• Kroky vpřed a vzad
  Poloha: vzpřímený sed, nohy mírně od sebe, ruce volně podél těla nebo 
  opřené o stehna.

DOPOMOC
PŘITAHOVÁNÍ
A PROPÍNÁNÍ
ŠPIČKY

{

Obr. 70

CVIČENÍ V SEDU
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  Úchop: není.
  Pohyb: cvičenec posunuje střídavě dolní končetiny drobnými kroky vpřed 
  do natažení a následně zpět k židli.

• Úkroky v sedu
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny mírně od sebe, horní končetiny 
  volně podél těla.
  Úchop: není.
  Pohyb: cvičenec zvedne mírně dolní končetinu nad podložku a přenese ji 
  od těla do boku a zpět, to samé druhou dolní končetinou.

• Vzpažování
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny mírně od sebe, horní končetiny 
  volně podél těla.

DOPOMOC PŘI ZVEDANÍ 
KOLENA KE STROPU{ DOPOMOC

PŘI VZPAŽOVÁNÍ{

Obr. 71 Obr. 72
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  Úchop: není, pokud cvik zvládne cvičenec samostatně. Nebo ho můžeme 
  podle potřeby uchopit za jedno nebo obě zápěstí.
  Pohyb: provádíme jej více způsoby.
    První způsob – horní končetiny zvedat přes předpažení do vzpažení 
    (natažené ruce dát dopředu před tělo a vzhůru nad hlavu). Obr. 72.
    Druhý způsob – ruce cvičence mohou být propletené prsty, pohyb je 
    stejný, jen ke konci pohybu vytočíme dlaně vzhůru ke stropu. To dopo- 
    může k lepšímu protažení, potom vrátíme dolů.
    Třetí způsob – můžeme vzpažit (dát horní končetiny nad hlavu) přes 
    upažení (ruce do stran vodorovně) a nad hlavou tlesknout a zpět.

• Upažování
  Poloha: vzpřímený sed, nohy mírně od sebe, ruce volně podél těla.
  Úchop: není, pokud cvik zvládne cvičenec samostatně. Nebo pomáháme 
  tak, že uchopíme cvičence za zápěstí a druhou hlídáme rameno cvičence, 
  aby se nezvedalo.
  Pohyb: obě ruce od těla a do upažení (celé natažené horní končetiny jdou 
  od boku těla aspoň do výše ramen). Obr. 73.

• Hmity ve vzpažení a připažení
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny mírně od sebe, horní končetiny 
  volně podél těla.
  Úchop: není, pohyb by měl být aktivní.
  Pohyb: jedna natažená ruka ve vzpažení, druhá podél těla – obě končetiny 
  provádí drobné hmity. Obě ruce vystřídáme.

• Hmity do stran
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny mírně od sebe, horní končetiny 
  volně podél těla.
  Úchop: není.
  Pohyb: ruce jdou do upažení, skrčit lokty, následně provádíme v upažení 
  drobné hmity, opět natáhneme lokty a v plném upažení provádíme drobné 
  hmity. Můžeme přidat i rotaci trupu doleva a doprava.

CVIČENÍ V SEDU



59CVIČENÍ V SEDU

• Boxování v sedu
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny mírně od sebe, horní končetiny 
  volně podél těla.
  Úchop: není. Pokud cvičenec neprovede jednou rukou plný pohyb, může- 
  me mu dopomáhat tak, že ho chytíme za zápěstí a za paži nad loktem nebo 
  za rameno.
  Pohyb: ruce v pěst, vystřelujeme střídavě jednu ruku a druhou ruku vpřed 
  a k tělu. U dopomoci cvičenci vedeme jeho ruku rovně před tělo do nata- 
  žení lokte a zpět k tělu do pokrčení lokte. Obr. 74.

• Kroužky v ramenou
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny mírně od sebe, horní končetiny 
  volně podél těla.

DOPOMOC
PŘI UPAŽOVÁNÍ{ DOPOMOC PŘI BOXOVÁNÍ

V SEDU{

Obr. 73 Obr. 74
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  Úchop: není, pokud cvik zvládne cvičenec samostatně. Nebo ho chytíme 
  za paži nad loktem a druhou rukou za rameno.
  Pohyb: více způsobů.
    První způsob – obě natažené horní končetiny provádí velké kruhy v ra- 
    menou vpřed a vzad.
    Druhý způsob – ruce na ramena („křidýlka“ ) a provádíme kroužky na 
    jednu a na druhou stranu.
    Třetí způsob – ruce spojíme za lokty, obě horní končetiny provádí krouž- 
    ky před tělem společně, krouživý pohyb provádíme na obě strany.

• Vzpírání se na horních končetinách
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny mírně od sebe, ruce volně podél 
  těla.
  Úchop: není.
  Pohyb: ruce v pěst zapřeme o židli, na které sedíme, a propínáním horních 
  končetin a tlačením ramen dolů se snažíme zvedat nad židli (nadzvednout 
  hýždě nad židli), ale nezapírat se přitom o nohy. Při tomto pohybu pracují 
  jen ruce.

• Úklony v sedu
  Poloha: vzpřímený sed, nohy mírně od sebe, ruce volně podél těla.
  Úchop: není.
  Pohyb: rovný úklon k zemi bez rotace, horní končetina na straně úklonu 
  se spouští k zemi. Provádíme na obě strany.

• Protahování v úklonu se vzpažením
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny mírně od sebe, horní končetiny vol- 
  ně podél těla.
  Úchop: není.
  Pohyb: pravou nataženou horní končetinu vzpažit (dát nad hlavu), levá 
  horní končetina v bok, úklon vlevo. V protažení chvíli výdrž bez hmitání, 
  poté vyměníme strany.

CVIČENÍ V SEDU
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• Rotace trupu v sedu
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny mírně od sebe, horní končetiny 
  v bok.
  Úchop: není.
  Pohyb: otáčení trupu vlevo a vpravo.

• Úklony hlavy
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny mírně od sebe, horní končetiny 
  volně podél těla.
  Úchop: není.
  Pohyb: rovný úklon (bez rotace) k rameni na jednu a na druhou stranu.

• Předklon hlavy
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny mírně od sebe, horní končetiny 
  volně podél těla.
  Úchop: není.
  Pohyb: provedeme plynulý oblouček krční páteří do předklonu hlavy k jam- 
  ce v dolní části krku. Návrat zpět jen do roviny, nikdy hlavu nezakláníme.

• Rotace hlavy
  Poloha: vzpřímený sed, nohy mírně od sebe, ruce volně podél těla.
  Úchop: není.
  Pohyb: hlava rotuje doleva k levému rameni a poté k pravému.

3.4

CVIČENÍ OPROTI ODPORU

• Odporová cvičení zařazujeme, pokud chceme zvýšit svalovou sílu končetin. 
• Nezařazujeme, pokud jsou svaly na končetinách příliš slabé a cvičenec by 
  nedokázal proti odporu provést plynulý pohyb.
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• Odpor musí být vždy takový, aby jej cvičenec dokázal bez problémů pře- 
  konat.
• Odporová cvičení neprovádíme u cvičenců s jakýmkoli vážným onemoc- 
   něním srdce.

• Krčení dolní končetiny v koleni a kyčelním kloubu
  Poloha: leh na zádech, ruce podél těla, nohy natažené.
  Odpor: klademe svou rukou položenou na dolní části stehna těsně nad ko- 
  lenním kloubem v průběhu celého pohybu.
  Pohyb: cvičenec z natažení krčí dolní končetinu v koleni a kyčli (dle mož- 
  ností cvičence až do 90˚ v kyčelním i kolenním kloubu). Obr. 75.

• Natahování dolní končetiny
  Poloha: leh na zádech, ruce podél těla, jedna noha natažená. Druhá při- 
  tažená k břichu.
  Odpor: na pokrčenou dolní končetinu, a to na plosku nohy pod klenbu.
  Pohyb: cvičenec proti odporu natahuje dolní končetinu ze skrčení do úplného 
  natažení. 

KLADENÍ ODPORU 
PROTI POHYBU
DO SKRČENÍ NOHY

{

Obr. 75

CVIČENÍ OPROTI ODPORU
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• Zvedání natažené nohy
  Poloha: leh na zádech, horní končetiny podél těla, dolní končetiny natažené. 
  Odpor: klademe na dolní část stehna nad kolenem. Je možné tlačit i na 
  holeň nad kotníkem, což je však méně vhodné, protože takto odpor klademe 
  přes dva klouby (mezi kyčelním kloubem a kotníkem je kloub kolenní).
  Pohyb: cvičenec zvedá proti odporu nataženou dolní končetinu. 

• Pokládání natažené dolní končetiny
  Poloha: leh na zádech, horní končetiny podél těla, jedna noha je natažená. 
  Druhá zvednutá nad podložku, co nejvýš cvičenec zvládne.
  Odpor: klademe na dolní část stehna těsně nad podkolenní jamkou. Mů- 
  žeme zařadit i odpor na lýtko nad kotníkem, což je však méně vhodné, pro- 
  tože jde opět o odpor přes dva klouby.
  Pohyb: cvičenec pokládá nataženou nohu ze zvednutí na lůžko.

• Unožování
  Poloha: leh na zádech, ruce podél těla, nohy natažené.
  Odpor: klademe z vnější strany dolní končetiny jednou rukou nadkolen- 
  ním kloubem a druhou rukou z boku nad kotníkem.
  Pohyb: cvičenec proti odporu unožuje. 

• Přinožování
  Poloha: leh na zádech, ruce podél těla, jedna noha volně natažená, druhá 
  v unožení.
  Odpor: klademe jej z vnitřní části na unoženou nohu nad kolenem a nad 
  kotníkem.
  Pohyb: cvičenec proti odporu sune unoženou dolní končetinu do přino- 
  žení. Obr. 76.

• Propínání a přitahování špičky nohy
  Poloha: leh na zádech, horní končetiny podél těla, dolní natažené.
  Odpor: klademe na plosku propínané nohy pod špičku. Při přitahování 



64

  nohy klademe odpor na hřbet nohy za špičku, těsně za prsty. 
  Pohyb: cvičenec provádí pomalu proti odporu přitažení ( „fajfku“ ) a ná- 
  sledně propnutí ploskou směrem k lůžku („špičku jako baletka“ ).

• Vzpažování
  Poloha: leh na zádech, nohy natažené nebo pokrčené, ruce podél těla.
  Odpor: klademe na horní končetinu těsně nad loketní kloub nebo celým 
  svým předloktím na předloktí cvičence.
  Pohyb: cvičenec proti odporu provádí vzpažení (dle možností do 90˚ nebo 
  až nad hlavu). Obr. 77.

• Připažení ze vzpažení
  Poloha: leh na zádech, dolní končetiny natažené nebo pokrčené, jedna 
  horní končetina podél těla. Druhá ve vzpažení.
  Odpor: klademe na paži těsně nad loketní kloub nebo celým svým před- 
  loktím po celé délce předloktí cvičence.

KLADENÍ ODPORU PROTI
POHYBU DO PŘINOŽENÍ{
KLADENÍ ODPORU PROTI

POHYBU DO VZPAŽENÍ {

Obr. 76

Obr. 77

CVIČENÍ OPROTI ODPORU
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  Pohyb: cvičenec ze vzpažení provádí pohyb přes předpažení do připažení. 
  Obr. 78.

• Upažování
  Poloha: leh na zádech, nohy natažené nebo pokrčené ruce podél těla.
  Odpor: klademe na paži z boku, buď jen jednou rukou těsně nadloketním 
  kloubem, nebo oběma rukama z boku, těsně nad loketní kloub a nad zá- 
  pěstí.
  Pohyb: cvičenec odtahuje horní končetinu od těla ( dle možností do 90˚ 
  nebo až nad 90˚). Obr. 79. 

• Připažení z upažení
  Poloha: leh na zádech, dolní končetiny natažené nebo pokrčené, jedna 
  horní končetina podél těla. Druhá v upažení.
  Opor: klademe na upaženou horní končetinu. Buď jen z vnitřní strany paže 

KLADENÍ ODPORU PROTI 
POHYBU DO PŘIPAŽENÍ{ KLADENÍ ODPORU PROTI 

POHYBU DO UPAŽENÍ{
Obr. 78 Obr. 79
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  nad loketním kloubem, nebo oběma rukama. Jednou z vnitřní strany paže 
  nad loketní kloub a druhou nad zápěstí.
  Pohyb: cvičenec provádí přitažení upažené paže proti odporu.

• Krčení loketního kloubu
  Poloha: leh na zádech, dolní končetiny natažené nebo pokrčené, horní kon- 
  četiny volně podél těla.
  Odpor: klademe na předloktí horní končetiny hned za zápěstím. Pro lepší 
  kontrolu pohybu cvičencovy končetiny můžeme druhou rukou fixovat paži 
  cvičence těsně nad loketním kloubem (aby cvičenec nezvedal celou horní 
  končetinu, ale krčil jen loketní kloub).
  Pohyb: cvičenec provádí proti odporu pohyb do úplného skrčení loketního 
  kloubu. Obr. 80.

• Natahování loketního kloubu
  Poloha: leh na zádech, dolní končetiny natažené nebo pokrčené, jedna 
  horní končetina volně podél těla. Druhá skrčená v lokti.
  Odpor: klademe na předloktí zdola, hned za zápěstí. Pro lepší kontrolu 
  pohybu můžeme druhou rukou opět fixovat paži cvičence těsně za loket- 
  ním kloubem.
  Pohyb: cvičenec provádí proti odporu pohyb do plného natažení horní 
  končetiny v loketním kloubu. Obr. 81.

• Sklopit a přitahovat zápěstí
  Poloha: leh na zádech, nohy natažené nebo pokrčené, jedna ruka volně 
  podél těla. Druhá skrčená v loketním kloubu.
  Odpor: při sklopení ruky dlaní dolů klademe odpor rukou na dlaň cvičen- 
  ce. Při pohybu opačném mírně tlačíme na hřbet jeho ruky.
  Pohyb: cvičenec provádí proti odporu střídavě pohyb do sklopení dlaně 
  a přitažení hřbetu ruky směrem nahoru.

• Natahování kolenního kloubu v sedu
  Poloha: vzpřímený sed, nohy opřené o podložku, ruce volně podél těla.

CVIČENÍ OPROTI ODPORU
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KLADENÍ ODPORU
PROTI POHYBU
DO KRČENÍ
LOKETNÍHO KLOUBU

{
KLADENÍ ODPORU
PROTI POHYBU
DO NATAŽENÍ
LOKETNÍHO KLOUBU

{

KLADENÍ ODPORU
PROTI POHYBU
DO NATAŽENÍ NOHY
V SEDU

{
KLADENÍ ODPORU PROTI 
POHYBU DO POLOŽENÍ 
NOHY ZE ZVEDNUTÍ
NA PODLOŽKU

{

Obr. 80 Obr. 81

Obr. 82 Obr. 83
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  Odpor: klademe na holeň těsně nad kotník. Pro lepší kontrolu nad pohybem 
  dolní končetiny můžeme fixovat stehno cvičence nad kolenním kloubem.
  Pohyb: cvičenec provádí proti odporu pohyb do úplného natažení kolen- 
  ního kloubu. Obr. 82.

• Krčení kolenního kloubu z natažení v sedu
  Poloha: vzpřímený sed, ruce volně podél těla, jedna noha opřená o pod- 
  ložku. Druhá natažená v kolenním kloubu.
  Odpor: klademe na lýtku těsně nad kotníkem natažené nohy. Pro lepší 
  kontrolu nad pohybem dolní končetiny můžeme fixovat stehno cvičence 
  těsně nad kolenem.
  Pohyb: cvičenec provádí proti odporu pohyb do skrčení v kolenním kloubu. 
 
• Zvedání pokrčené dolní končetiny kolenem ke stropu
  Poloha: vzpřímený sed, horní končetiny podél těla. Dolní končetiny opřené 
  o podložku.
  Odpor: klademe na stehnu těsně nad kolenním kloubem.
  Pohyb: cvičenec proti odporu zvedá pokrčenou nohu kolenem vzhůru.

• Pokládání nohy ze zvednutí na podložku
  Poloha: vzpřímený sed, ruce volně podél těla. Jedna dolní končetina po- 
  ložena volně na podložce. Druhá pokrčená v kolenním kloubu zvednutá 
  kolenem ke stropu.
  Odpor: klademe pod plosku zvednuté dolní končetiny.
  Pohyb: cvičenec provádí proti odporu pohyb do položení nohy na pod- 
  ložku. Obr. 83.

CVIČENÍ PROTI ODPORU
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3.5

CVIČENÍ S MÍČEM

• Aby cvičení nebylo jednotvárné, můžeme použít různé pomůcky, jako 
  jsou míče, gumy, činky (místo činek PET láhve naplněné vodou), pytlíky 
  s pískem a další.
• Takto můžete zvýšit zájem cvičence o pohyb a udržování kondice.
• Míč pro cvičení použijeme buď v podobě zcela nafouknuté, nebo polovy- 
  fouknuté.
• Používáme takzvaný overball, což je měkký, lehce stlačitelný míč.
• Míč může být jen pomůckou ke zpříjemnění cvičení, ale hlavně jej lze při 
  stlačování a výdrži ve stlačení využít jako sílu vyvíjející odpor, pro posilo- 
  vání svalů.
• Je mnoho cviků a jejich variant, které lze provádět, záleží jen na vaší fan- 
  tazii a schopnostech a možnostech každého cvičence.

• Propínání kolenního kloubu za pomoci míče
  Poloha: leh na zádech, ruce volně podél těla, dolní končetiny natažené.
  Míč: vložíme pod kolenní kloub.
  Pohyb: vyzveme cvičence, ať zatne stehenní svaly (ať zatlačí kolenem do 
  míče, jako by jej chtěl zploštit). Tím dojde k propnutí kolena a zvednutí 
  celé nohy nad podložku. Následuje výdrž v propnutí, a pak dolní konče- 
  tinu cvičenec uvolní, patu nohy položí na podložku. Pohyb několikrát opa- 
  kujeme. Obr. 84.

• Stlačování míče mezi koleny nebo kotníky
  Poloha: leh na zádech, horní končetiny volně podél těla, dolní končetiny 
  natažené.
  Míč: vložíme mezi kolena, pro náročnější variantu cviku mezi kotníky.
  Pohyb: vyzveme cvičence, aby stiskl míč koleny nebo kotníky. Ve stisku ná- 
  sleduje výdrž, potom uvolnění. Cvik se několikrát opakuje. Obr. 85.
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PROPÍNÁNÍ
KOLENNÍHO KLOUBU
ZA POMOCI OVERBALLU

{ STLAČOVÁNÍ
MÍČE
MEZI KOLENY

{

STLAČOVÁNÍ OVERBALLU 
MEZI POKRČENÝMI
KOLENY

{
POSILOVÁNÍ
PRSNÍCH SVALŮ
POMOCÍ OVERBALLU

{

Obr. 84 Obr. 85

Obr. 86 Obr. 87

CVIČENÍ S MÍČEM
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• Stlačování míče mezi pokrčenými koleny
  Poloha: leh na zádech, horní končetiny volně podél těla, dolní končetiny 
  pokrčené.
  Míč: vložíme mezi kolena pokrčených nohou.
  Pohyb: požádáme cvičence, aby stiskl míč koleny. Ve stisku následuje vý- 
  drž, potom ho vyzveme k uvolnění svalů, ale míč nesmí spadnout. Cvik 
  několikrát opakovat. Obr. 86.

• Posilování prsních svalů
  Poloha: leh na zádech, nohy natažené, ruce v předpažení, lokty pokrčené.
  Míč: cvičenec jej vezme do obou rukou.
  Pohyb: vyzveme cvičence, aby stlačil míč rukama tak, aby se zploštil. 
  Následuje výdrž ve stlačení, a potom ho vybídneme, aby ruce uvolnil. Cvik 
  několikrát opakujeme.
  Cvik je náročný, protože míč je nestabilní a při stlačení pod rukama uhýbá 
  do stran. Stejný cvik provádíme i v sedu, postup pro cvičení je totožný. 
  Obr. 87.

• Protahování horních končetin
  Poloha: leh na zádech, dolní končetiny natažené, horní končetiny volně 
  podél těla.
  Míč: cvičenec uchopí oběma rukama.
  Pohyb: vybídneme cvičence, aby pomalu plynule vzpažil, následuje návrat 
  ze vzpažení, ruce cvičence i s míčem skončí položené na trupu. Cvik opa- 
  kovat. Obr. 88.
  Tento cvik provádíme i v sedu, postup je stejný, jen při návratu ze vzpažení 
  končí horní končetiny s míčem na stehnech cvičence.

• Předání míče nad hlavou 
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny opřené o podložku, horní končetiny 
  podél těla.
  Míč: cvičenec drží míč v jedné ruce. 
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VZPAŽOVÁNÍ OBOU 
HORNÍCH KONČETIN
S OVERBALLEM

{ PŘEDÁNÍ MÍČE
NAD HLAVOU I{

PŘEDÁNÍ MÍČE
NAD HLAVOU II{ PŘEDÁNÍ MÍČE

NAD HLAVOU III{

Obr. 88 Obr. 89

Obr. 90 Obr. 91

CVIČENÍ S MÍČEM
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  Pohyb: obě ruce jdou pomalu a plynule do upažení a potom až nad hlavu 
  do vzpažení. Nad hlavou si ruce předají míč a následuje pohyb ze vzpažení 
  do upažení, pohyb končí v připažení. Postup několikrát opakujeme.
  Obr. 89, 90, 91.

• Předávání míče před tělem
  Poloha: vzpřímený sed, dolní končetiny opřené o podložku, horní konče- 
  tiny v upažení.
  Míč: cvičenec drží míč v jedné ruce.
  Pohyb: obě horní končetiny provádějí pohyb z upažení do předpažení, 
  před tělem dojde k předání míče z jedné ruky do druhé a následuje návrat 
  z předpažení do upažení. Celý postup několikrát opakovat. 

• Stlačování míče chodidlem 
  Poloha: vzpřímený sed, horní končetiny volně podél těla, dolní končetiny 
  položené na podložce.
  Míč: vložíme pod chodidlo cvičence.
  Pohyb: vyzveme cvičence, ať nohou stlačí míč k zemi. Následuje výdrž 
  ve stlačení, potom uvolnění. Několikrát opakujeme. Obr. 92.

• Koulení míče chodidlem
  Poloha: vzpřímený sed, horní končetiny volně podél těla, dolní končetiny 
  opřené o podložku.
  Míč: vložíme pod chodidlo cvičence.
  Pohyb: vyzveme cvičence, ať posune nohu po míči vpřed a následně vzad.

• Stlačování míče mezi koleny
  Poloha: vzpřímený sed, horní končetiny volně podél těla, dolní končetiny 
  položené na podložce.
  Míč: vložíme mezi kolena cvičence.
  Pohyb: vyzveme cvičence, ať míč koleny pevně stiskne. Následuje výdrž 
  ve stlačení, potom ho požádáme, ať opět nohy uvolní, ale míč nesmí spad- 
  nout. Obr. 93.
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• Stlačování míče mezi kotníky
  Poloha: vzpřímený sed, horní končetiny volně podél těla, dolní položené 
  na podložce.
  Míč: vložíme mezi kotníky cvičence.
  Pohyb: vyzveme cvičence, ať míč kotníky pevně stiskne. Následuje výdrž 
  ve stlačení, potom ho požádáme, ať opět nohy uvolní, ale míč nesmí spad- 
  nout.

STLAČOVÁNÍ MÍČE
CHODIDLEM{ STLAČOVÁNÍ MÍČE

MEZI KOLENY{
Obr. 92 Obr. 93

CVIČENÍ S MÍČEM
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4.1

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP)

• Jedná se o postižení celé poloviny těla. Postižení je většinou levostranné 
  nebo pravostranné. Končetiny mohou být plegické (zcela nehybné) nebo 
  paretické (hybné s omezením nebo velmi malou svalovou silou a špatně 
  fungujícím nervovým zásobením svalů).
  Podle závažnosti ji dělíme na:
    1. TIA, což je transitorní ischemická ataka – její příznaky odezní do 24 hodin. 
    2. RIND – je cévní příhoda, kdy příznaky trvají déle než 24 hodin, ale ne 
    déle než tři týdny.
    3. Dokonaný iktus – trvalé příznaky cévní mozkové příhody.
  Při CMP může dojít k tzv. afázii, která vzniká postižením řečového centra 
  v mozku. Jedná se o vážnou poruchu schopnosti komunikace. Jsou posti- 
  ženy také kognitivní (poznávací ) funkce. Můžeme se setkat se třemi druhy 
  afázií:
    1. S afázií expresivní neboli motorickou – takový pacient nehovoří, rozumí, 
    ale nedokáže odpovědět.
    2. S afázií senzorickou neboli percepční – takový pacient nerozumí. Dokáže 
    plynně, ale nesmysluplně hovořit. Nerozumí, co my chceme sdělit jemu.
    3. S afázií smíšenou – kombinace obou předchozích.
• Při manipulaci s osobou po CMP musíme mít na paměti, která strana těla 
  je postižená. Dopomáháme vždy za zdravou polovinou těla. Končetiny na 
  postižené straně jsou lehce zranitelné, často bolestivé, někdy úplně bez cit- 
  livosti i svalové síly, a proto za ně při dopomoci nechytáme. Na této straně 
  smíme dopomáhat pouze za tzv. kořenové klouby (rameno, kyčelní kloub).
  Proto také upravíme prostředí kolem lůžka. Noční i jídelní stolek s pitím 
  a potřebnými věcmi dáme ze strany, kterou má ošetřovaný postiženou. 
  Tím chceme docílit, aby se musel přes postiženou stranu otočit a opřít 
  o ochrnuté končetiny. Lůžko na straně postižení necháme volně otevřené 
  do prostoru, aby musel vstávat přes tuto stranu.

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA
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• Postižená osoba by měla vstávat z lůžka vždy přes postiženou stranu. 
  Chceme zapojit mozek i postižené končetiny do zvedání. Ošetřovaný musí 
  být okolnostmi donucený začít své postižené končetiny používat.
• Snažíme se nemocného přimět k tomu, aby zapojil postiženou horní kon- 
  četinu do běžných denních činností, jako je česání, umývání, pití. Aby se 
  snažil postiženou končetinou přidržet pečivo pro namazání, přidržet hrnek 
  pro nalití čaje, apod.
• Afatickému člověku se nesmějeme, i když mluví zvláštním způsobem a vy- 
  volává úsměv na tváři. Ani se na něho nezlobíme, pokud nemůže a nedo- 
  káže něco říct. Afatika, který nemůže mluvit, učíme znovu vyslovovat abecedu, 
  dbáme, aby správně otevíral ústa. Učíme jej podle obrázků pojmenovávat 
  věci. Nebo pojmenovat věci denní potřeby: kartáček, hřeben, tužku a podobně. 
  Jsme trpěliví, chceme, aby po nás opakoval slova a věty. Chceme, aby nám 
  zkusil říct, co měl k jídlu, co má na sobě oblečené a podobně. Afatik má 
  často tendenci jen ukazovat, co chce, a nechce přitom použít řeč. V takové 
  situaci se jej snažíme přimět, ať zkusí mluvit, třeba mu řekneme, že mu 
  tu věc nepodáme, dokud se ji nepokusí pojmenovat. Pokud přistoupíme 
  jen na domluvu gesty a ošetřovaný zjistí, že mu rozumíme beze slov, ne- 
  bude mít potřebu opět začít mluvit. Takového nemocného učíme znovu 
  psát, napsat své jméno, opsat nějakou větu. I tato schopnost se ztrácí. 
  Někdy si ošetřovaný neuvědomuje, že mluví nesrozumitelně, nebo si myslí, 
  že tomu, co řekl, musíme nutně rozumět, a pokud tomu tak není, rozzlobí 
  se. Může se zlobit na sebe, že není schopen řeči, ale také na pečujícího, 
  že mu nerozumí.
• Nikdy necvičíme přes velkou bolest, protože může dojít k poškození měkkých 
  tkání. Také dochází ke stažení svalů v oblasti, se kterou cvičíme, a tělo 
  nemocného se začne bolesti bránit. Pro příští cvičení vezmeme pacientovi 
  chuť cvičit, bude se cvičení bát.
• Pakliže s postiženou končetinou cvičíme pomalu a plynule jen do stavu 
  mírné bolesti, ošetřovaný se začne do cvičení zapojovat a postupně může 
  docházet k obnově hybnosti a posílení ochablých svalů. Každý den opa- 
  kujeme stejné cvičení, aby si je ošetřovaný snadněji zapamatoval a pohyby 
  zautomatizoval.

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA
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• Osoba po CMP by měla cvičit půl hodiny až hodinu denně.
• Může se stát, že končetiny postižené strany přes veškerou péči zůstanou 
  plegické (bez pohybu). Záleží totiž na průběhu CMP i na rozsahu poškoze- 
  ní mozkové tkáně. I když končetiny zůstávají bez pohybu, je důležité pro- 
  vádět s nimi pasivní cvičení a udržovat rozsah pohybu v kloubech podle 
  možností postiženého.
• Při nácviku chůze i při chůzi samotné dopomáháme ošetřovanému vždy 
  ze zdravé strany úchopem v podpaždí. Stejným způsobem dopomáháme, 
  i když ošetřovaný chodí o jedné francouzské nebo čtyřbodové holi. V ta- 
  kovém případě musí pečující dávat velký pozor na tuto pomůcku. Pokud 
  by byla dopomoc prováděna z postižené strany a došlo by u nemocného 
  ke ztrátě stability či k pádu, pečující by svou snahou zabránit pádu mohl 
  snadno ošetřovanému ublížit a poškodit mu měkké tkáně kolem ramenního 
  kloubu a tím následně zhoršit zdravotní stav.
• Při chůzi můžeme postiženou horní končetinu dávat na šátkový závěs nebo 
  bolestivou a nehybnou končetinu můžeme zasunout do kapsy županu, 
  bundy, kalhot… U mužů můžeme postiženou ruku zastrčit za pásek kalhot. 
  Takto zabezpečená končetina nikde při pohybu nepřekáží a nedochází k vy- 
  tahování tkání kolem ramenního kloubu.

Příklady cvičení po cévní mozkové příhodě

• Polohování
  Na zádech a na zdravém boku. Polohu měníme po dvou hodinách.
  Pozor! Na postiženém boku jen v nouzi, například při proleženinách na 
  zdravých částech těla, ale i takto polohujeme jen krátkodobě. 
  Viz kapitola 1.1 Polohování.

• Pasivní pohyby, cvičení s dopomocí
  Cvičíme v případě, že nemocný nemůže pohyb vykonat samostatně vlastní 
  silou.
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  Zásadou je cvičit od kořenových kloubů (rameno a pánev) k akrálním čás- 
  tem končetin (dlaň a prsty, chodidlo). Cvičení provádíme plynule a v plném 
  možném rozsahu. Provádíme několikrát denně. 

• Horní končetina
  Ramenní kloub: provádíme vzpažování, upažování, krouživé pohyby.
  Loketní kloub: krčíme a natahujeme.
  Zápěstí: pohyb do ohnutí za dlaní i za hřbetem ruky. Pohyb za palcem a za 
  malíčkem při zápěstí drženém v rovině. Krouživé pohyby.
  Prsty: krčíme, natahujeme, roztahujeme a dáváme k sobě, skládáme prsty 
  do špetky.

• Dolní končetina
  Kyčelní kloub: přednožení, unožení, při skrčeném koleni a opoře o plosky 
  nohou provádíme přetáčení dolních končetin vlevo, vpravo. 
  Kolenní kloub: vedeme končetinu do skrčení a natažení.
  Kotník: propínáme a krčíme, provádíme krouživé pohyby.
  Prsty: natahujeme, krčíme.
  Úchopy pro pasivní pohyby i pohyby s dopomocí najdete v kapitole 3. 
  Cvičení.

• Horní končetina v lehu na zádech
  Ramenní kloub: vzpažování (horní končetiny sepnuté, nebo zdravá kon- 
  četina drží postiženou za zápěstí).
  Krouživé pohyby (horní končetiny sepnuté, nebo úchop za loketní klouby, 
  kdy zdravá končetina podpírá postiženou). 
  Loketní kloub: krčíme a natahujeme současně obě horní končetiny (ruce 
  sepnuté, nebo zdravá ruka drží postiženou končetinu za zápěstí).
  Zápěstí: pohyb do ohnutí za dlaní i za hřbetem ruky (pohybu může opět 
  napomáhat zdravá končetina). Krouživé pohyby.
  Prsty: krčíme, natahujeme (opět lze dopomáhat zdravou končetinou). 
  Roztahujeme a dáváme k sobě, do špetky.

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA
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• V sedu
  Postiženou končetinou utíráme stůl krouživými pohyby, pohyby zleva do- 
  prava i nahoru a dolů.
  Zdravou končetinou utíráme stůl, postižená končetina je v opoře o stůl 
  celým předloktím a vyvíjí stejnoměrný tlak do stolu při pohybu zdravé 
  končetiny. Obměnou může být, že postižená končetina stlačuje předlok- 
  tím molitanový míček (klidně i dva) proti stolu, zatímco zdravá vykonává 
  pohyb. 
  V sedu u stolu rolujeme utěrku (ručník, svetr) z plochy do ruličky. 
  Po desce stolu válíme váleček (PET lahev) vpřed a zpět k sobě.
  V sedu na židli koulíme velký gymnastický míč oběma končetinami od 
  sebe a k sobě (obě končetiny současně, poté střídavě ručkujeme).
  V sedu na židli koulíme velký gymnastický míč umístěný na postižené straně 
  těla vpřed a vzad (s nataženým loketním kloubem, varianta s pokrčeným 
  loketním kloubem). 
  Gymnastický míč je u postižené strany, horní končetina s pokrčeným lo- 
  ketním kloubem stlačuje s výdrží míč k zemi. 

• Ve stoji
  Stoj proti zdi na délku paží, ruce se opírají o zeď celou plochou dlaní. 
  Postižená končetina vyvíjí stejnoměrný tlak proti zdi. Důležité je neodle- 
  povat patku dlaně od zdi. Pokud nelze přitisknutí udržet, můžeme pod 
  dlaň postižené ruky dát molitanový míček a tlak vyvíjet do něj. 
  V opoře o zeď provádíme pohyb do kliku, ale ne v plném rozsahu. Důležité 
  je postiženou končetinou vyvíjet stejnoměrnou sílu. Patka dlaně by měla 
  být stále přilepená ke zdi, pokud to nelze zajistit, můžeme dlaň podložit 
  molitanovým míčkem.
  Zdravou končetinou utíráme stůl, postižená končetina je v opoře o stůl 
  celou dlaní a vyvíjí stejnoměrný tlak do stolu při pohybu zdravé končetiny. 
  Postižená končetina v opoře o stůl, patka dlaně přilepená (nebo molitanový 
  míček pod dlaní), zdravá končetina pracuje ve výšce (například sundává 
  věci z poličky a dává je na stůl a opačně).
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  Při postižení horní končetiny se hodně věnujeme výcviku úchopů (úchop 
  hrnečku, PET lahve, pečiva, zubního kartáčku), cvičením je i nácvik běžných 
  denních činností, jako je umývání, česání, čistění zubů, oblékání, psaní a po- 
  dobně.

• Dolní končetina v lehu na zádech
  Kyčelní kloub: přednožení, unožení, přetáčení dolních končetin vlevo a vpra- 
  vo při skrčených kolenou a opoře o plosky nohou. Cvičení polohy mostu.
  Kolenní kloub: vedeme končetinu do skrčení a natažení. Cvičíme tzv. jízdu 
  na kole.
  Kotník: propínáme a krčíme, provádíme krouživé pohyby.
  Prsty: natahujeme, krčíme.

• V sedu
  Dupání do podložky celou plochou chodidla.
  Kopání do míče (může být zavěšený, nebo jej někdo drží).
  Stlačování míče pod chodidlem.

• Ve stoji
  Stoj u pracovní desky či stolu, váha stejnoměrně rozložená na obě dolní 
  končetiny, vykonáváme jakoukoli práci rukama (přípravné práce k vaření, 
  montování čehokoli). 
  Stoj u pracovní desky postiženým bokem, bez opírání těla o desku (váha 
  se automaticky přenese víc na postiženou dolní končetinu), horní konče- 
  tiny vykonávají nějakou práci (  škrábání brambor nad pracovní deskou, 
  hnětení těsta).
  Věnujeme se též tréninku chůze. Pokud je postižená horní končetina ne- 
  hybná a visí při chůzi podél těla, je lépe zavěsit ji při chůzi na šátek (stejným 
  způsobem nám poslouží zastrčení postižené končetiny palcem za opasek 
  kalhot nebo do kapsy kalhot či bundy). Při „plácání“ chodidla o zem při 
  chůzi (nelze zvednout špičku nohy) je dobré konzultovat s rehabilitačním 
  lékařem nebo ortopedem. Pokud je to vhodné, můžeme nechat předepsat 
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  nebo nechat vyrobit peroneální pásku či rigidní dlahu, která udržuje po- 
  stavení kotníku ve střední poloze a při kroku zvedá špičku, čímž usnad- 
  ňuje chůzi.

4.2

PARKINSONOVA NEMOC

Jedná se o chronické neurologické onemocnění, jehož projevy jsou:
1. Třes – zpravidla se vyskytuje v klidu, kdy končetiny visí volně podél těla. 
 Může se však zvýraznit při větší emoční zátěži, stresu, strachu a podobně. 
 Třes může být jen na jedné straně těla, nebo na celém těle.
2. Zpomalení pohybů – velké potíže činí začátek pohybu. Třeba počátek chůze 
 z klidové polohy nebo stoupání ze sedu. Problémy činí i změna polohy na 
 lůžku a podobně.
3. Rigidita – neboli ztuhnutí končetin. Svaly na končetině při cvičení vykazují 
 zvýšený odpor. Potíže můžeme pozorovat při dotažení pohybu do krajních 
 poloh.
4. Poruchy chůze a rovnováhy – Problémem je rozejít se, zastavit chůzi. Různé 
 kývání dopředu a dozadu. Charakteristická je také cupitavá chůze. Proje 
 vuje se i takzvaný freezing (zamrznutí ), jedná se o náhlé přerušení pohybu 
 a neschopnost v něm pokračovat.
5. Změny v obličejové části – hypomimie je nedostatek mimických projevů. 
 S tím souvisí tichá monotónní řeč. Objevuje se i takzvaný olejovitý (vos- 
 kovitý) obličej – nadměrné pocení a produkce kožního mazu. Potíže s po- 
 lykáním, nadměrné slinění.
6. Typické držení těla – držení šíje a trupu v sehnuté poloze a pokrčení kon- 
 četin.
7. Psychické změny – potíže s pamětí, myšlením, objevuje se demence.

• Důležité je přistupovat k parkinsonikovi s trpělivostí a klidem, nespěchat 
  na něj, ale povzbuzovat ho klidným hlasem.
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• Při chůzi ho upozorňovat, ať dělá delší krok. Pokud se zadrhne v chůzi, 
  klidně zastavte, ať chvíli postojí a znovu vykročí. Někdy je třeba zastavovat 
  i častěji, dle kondice a momentálního stavu ošetřovaného.
• Parkinsonik by měl začít s cvičením hned po probuzení. Důležité je pro- 
  tahování, procvičit jemnou motoriku končetin, zařadit posilovací a švihová 
  cvičení.

Příklady cvičení u Parkinsonovy nemoci

• Polohování: proti zkracování Achillových šlach, ohýbačů kolenních a ky- 
  čelních kloubů.
  Pasivní cvičení: provádíme mírně rytmicky, cvičíme pohyby ve všech klou- 
  bech končetin, též pohyby hlavy do rotace, předklonu i úklonů. 
  Aktivní cvičení: pokyny musí být jasné, hlasité, energické. Provádíme švi- 
  hové pohyby, pohyby v rytmu. Pokud vede cvičení druhá osoba, například 
  tleská do rytmu nebo slovně doprovází v podobě: „teď, teď, teď  “, „švih, 
  švih, švih“, nebo „krok, krok, krok.“

• Cvičení v sedu
– Provádíme rotace, úklony, předklon a mírný záklon hlavou.
– Provádíme švih horní končetinou do vzpažení a zpět.
– Provádíme švih horní končetinou do upažení, pohled za rukou a zpět.
– Provádíme švih současně oběma horními končetinami do vzpažení a zpět, 
  pohyb končetin je sledován pohybem hlavy. 
– Ruce položíme na ramena (křidélka), švihneme do předpažení a zpět. 
– Tleskneme nad hlavou, a pak za zády.
– Současně střídavě předpažujeme a zapažujeme levou i pravou končetinu.
– Střídavě natahujeme levé a pravé koleno.
– Střídavě unožujeme levou a pravou dolní končetinu, vždy v konečné pozici 
  dupneme. 
– Střídavě dáváme k sobě levé koleno a pravý loket a opačně. 
– Nacvičujeme vstávání ze sedu. 

PARKINSONOVA NEMOC
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• Cvičení ve stoji
– Švih do přednožení a zanožení. Opora o opěradlo židle či stůl apod.
– Podřepy s důrazem do vztyku.
– Výpony na špičky a na paty.
– Pochodujeme na místě.
– Provádíme švih do upažení horní končetiny, podíváme se za rukou a zpět. 
– Trénink chůze po rovině i v terénu. Slovním vedením udáváme rytmus 
  chůze například: „raz – dva“, nebo „krok, krok, krok“ či „levá, levá, levá“.    
  Pokud není možné se rozejít (cupitání na místě apod.), dáme povel: „krok 
  vzad“, „krok do boku“, nebo cvičenci dáme před nohu nějakou malou 
  překážku, aby ji musel překročit. 
– Nacvičujeme běžné denní činnosti, jako oblékání, jídlo, šněrování bot. 

4.3

TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA
KYČELNÍHO KLOUBU,
CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA

• U totální endoprotézy kyčelního kloubu se jedná o úplnou náhradu kyčel- 
  ního kloubu, tedy kloubní hlavice i jamky.
• Cervikokapitální endoprotéza je částečná náhrada kyčelního kloubu. V tom- 
  to případě zůstává původní kloubní jamka a nahrazuje se pouze kloubní 
  hlavice.
• Důvodem k výměně je poškození kloubu buď úrazem, zánětem, onkologic- 
  kým onemocněním, nebo degenerativním onemocněním, jako je artróza.
• Ošetřovaný po náhradě kyčelního kloubu by měl vždy vstávat přes zdra- 
  vou stranu. Proto také upravíme prostředí kolem lůžka. Noční i jídelní 
  stolek s pitím a potřebnými věcmi dáme k lůžku ze strany, kterou má 
  ošetřovaný zdravou nebo která nebyla operovaná. Lůžko na straně zdravé 
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  dolní končetiny necháme volně otevřené do prostoru, aby nemocný věděl, 
  že má vstávat jen přes tuto stranu.
• Mezi stehna se vkládá polštář nebo nějaký klín, aby nedošlo k přílišnému 
  přitažení dolních končetin a hlavně aby nedošlo k jejich překřížení.
• Nesedáme do hlubokého křesla, hrozí luxace (vykloubení) kyčelního kloubu. 
  Volíme sed zvýšený, buď na vysoké židli, nebo na židli můžeme dát ještě 
  pevný polštář, aby poloha kyčelních kloubů byla 90˚.
• Je třeba se vyvarovat vnitřní rotace v kyčelním kloubu na operované kon- 
  četině (poloha, kdy se špička dolní končetiny vtáčí dovnitř).
• Důležité je zachovat stejnoměrný krok, levou nohou provést stejně dlouhý 
  krok jako pravou. Lidé po operaci často provádějí jen přísuny zdravou dolní 
  končetinou k operované noze. Tomuto se snažíme zabránit a neustále oše- 
  třovaného slovně opravujeme, aby si zautomatizoval správný pohyb.
• Chůze o berlích probíhá podle zásady: berle přenést vpřed, operovanou 
  dolní končetinu k nim a potom zdravou dolní končetinu až za berle. Pokud 
  už je ošetřovanému dovolena alespoň 75 % zátěž na dolní končetinu, může 
  provádět chůzi střídavou, tzn.: levá berle vpřed, na kříž k berli pravá dolní 
  končetina, pravá berle vpřed a potom levá dolní končetina.
• Chůze o berlích po schodech: jako první jde o schod výš zdravá dolní kon- 
  četina, potom operovaná a nakonec berle.
• Chůze o berlích ze schodů: první jdou o schod níž berle, potom operovaná 
  dolní končetina (  k berlím ) a nakonec zdravá dolní končetina na stejný 
  schod.
• U cvičení klademe důraz na posilování dolních končetin i hýžďových svalů. 
  Snažíme se cvičence přimět k samostatnému cvičení jen pod dohledem.

Příklady cvičení po operaci totální i částečné náhrady kyčelního kloubu

• Polohování
  Pokud je nutné, provádíme na zádech, zdravém i operovaném boku. Dů- 
  ležité je, aby operovaný měl vleže na zádech mezi koleny malý polštářek 
  zabraňující překřížení dolních končetin. Při polohování na zdravém boku 
  musí být operovaná dolní končetina podložena do vodorovné polohy (ko- 

TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU,
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  lenní kloub operované dolní končetiny nesmí přesáhnout středovou osu 
  těla). Dohlížíme, aby ani při otáčení na lůžku nedošlo k překřížení dolních 
  končetin.

• Pasivní cvičení
  Pasivní pohyby provádíme v plném možném rozsahu. Postupujeme od prstů 
  směrem k pánvi.
– Prsty: natahujeme a krčíme.
– Kotník: krouživé pohyby, natahujeme kotník a děláme fajfku.
– Koleno: krčíme a natahujeme, cvičíme tzv. jízdu na kole.
– Kyčelní kloub: přednožení – ale ne až do 90 stupňů.
– Unožení – zásadou je nevytáčet špičku a koleno zevně (patu tlačíme ven).
  Úchopy pro cvičení, viz kapitola 3 Cvičení. 

• Aktivní cvičení v lehu na zádech
  Při cvičení volně dýcháme.
– Kotník: provádíme krouživé pohyby, propínáme a přitahujeme špičky.
– Koleno: propínáme kolena do podložky ( je možné pod kolena dát např. 
  molitanový míček ), suneme patu po podložce, cvičíme tzv. jízdu na kole.
– Kyčelní kloub: mezi kotníky dáme overball nebo polštářek a stlačujeme obě 
  dolní končetiny k sobě. 
– Obměna – míč dáme mezi kolena při natažených dolních končetinách a stla- 
  čujeme končetiny k sobě. 
– Obměna – míč dáme mezi skrčená kolena a stlačujeme k sobě. 
– Unožování – koleno i špička nohy směřují ke stropu, nevytáčíme zevně 
  (patu tlačíme do boku). 
– Cvičíme mostění.
– Stahujeme hýždě. 

• V lehu na zdravém boku
  Mezi koleny a kotníkem musí být polštář či složená deka. 
– Kotník: přitahování (  fajfka ) a propínání.
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– Koleno: krčení a natahování, lze provádět jednou i oběma končetinami sou- 
  časně.
– Kyčelní kloub: unožování – nevytáčíme špičku, pohyb je za patou.

• V lehu na břiše
– Operovanou končetinu krčíme v koleni (přitahujeme patu k hýždím).
– Operovanou končetinu maximálně skrčíme v koleni, stáhneme hýždě, od- 
  lepíme koleno od podložky a položíme. 
– Nohy opřeme o špičky, propneme kolena a stáhneme hýždě, opět povolíme. 
– Stahujeme hýždě. 

• V sedu
– Kotník: stoupáme střídavě na patu a na špičku.
– Koleno: natahujeme koleno do propnutí a zpět.
– Výdrž v propnutí. 
– Míč dáme mezi kotníky a obě dolní končetiny současně natahujeme až 
  do propnutí.
– Obměnou je míč mezi koleny.
– Kyčelní kloub: míč mezi koleny stlačujeme k sobě, při stisknutí vydržíme.

• Ve stoji
  Pokud není dovolena plná zátěž, použijeme oporu o berle či chodítko. 
– Kotník: kroužky.
– Koleno: zvedáme koleno a pokládáme nohu zpět.
– Cvičením je též chůze po rovině, chůze v terénu i chůze do schodů.

TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU,
CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA



89

4.4

CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA 
RAMENNÍHO KLOUBU

• Cervikokapitální endoprotéza ramenního kloubu je úplnou nebo i částeč- 
  nou náhradou ramenního kloubu. Může být vyměněna jen hlavice pažní 
  kosti, nebo hlavice pažní kosti spolu s kloubní jamkou.
• Důvodem výměny kloubu mohou být zánětlivé procesy v ramenním kloubu, 
  zlomeniny, které bývají často tříštivé, a nádorová onemocnění.
• Stejně jako u náhrady kyčelního kloubu by měl ošetřovaný vstávat z lůžka 
  vždy přes zdravou stranu.
• Cvičení zaměřujeme na zvětšování rozsahu pohybu v kloubu a také na 
  posílení svalů celé horní končetiny.
• V domácí péči vedeme ošetřovaného, aby používal operovanou končetinu 
  při všech běžných denních činnostech a aby končetinu nešetřil. Aby si vy- 
  čistil zuby, sám se učesal, umyl si obličej a podobně.
• Při dopomoci u vstávání z lůžka ošetřovaného netaháme za operovanou 
  končetinu do sedu. Při chůzi nikdy nedopomáháme za operovanou kon- 
  četinu, mohli bychom nešetrným zacházením způsobit ošetřovanému bo- 
  lestivost končetiny nebo i drobná poranění operovaného kloubu.

Příklady cvičení u cervikokapitální endoprotézy ramenního kloubu

• Polohování
  Viz kapitola 1.1 Polohování: Polohování při bolestivém rameni.

• Pasivní pohyby 
  Provádíme v plném možném rozsahu. Nepoužíváme násilné dotažení do 
  krajních poloh. Postupujeme od prstů směrem k rameni.
– Prsty: natahujeme a krčíme, přitahujeme a odtahujeme od sebe, skládáme 
  do špetky, ruku zatínáme v pěst.

CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU
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– Zápěstí: provádíme krouživé pohyby, ruku sklápíme za dlaní a zvedáme 
  za hřbetem ruky.
– Loketní kloub: krčíme a natahujeme.
– Ramenní kloub: vzpažujeme, upažujeme, kroužíme (ideálně oběma kon- 
  četinami naráz, kdy zdravá podepírá operovanou končetinu). Vleže na boku 
  lze provádět výcvik hybnosti do zapažení.
  Úchopy pro cvičení, viz kapitola 3 Cvičení. 

• Aktivní cvičení v lehu na zádech
  Vyvarujeme se neúměrné zátěži a švihovým pohybům, cvičíme pomalu 
  a tahem. 
– Prsty: natahujeme, krčíme, přitahujeme a odtahujeme, prsty skládáme do 
  špetky, ruku zatínáme v pěst, mačkáme molitanový míček. 
– Zápěstí: kroužíme, ruku sklápíme za dlaní a zvedáme za hřbetem ruky, vtá- 
  číme za palcem a vytáčíme za malíčkem. Ždímáme hadr. 
– Loketní kloub: krčíme a natahujeme, je-li možná zátěž, zvedáme lehkou 
  činku (malou PET lahev s vodou).
– Ramenní kloub: je-li možná zátěž, tak cvičíme s malou činkou ( malou PET 
  lahví s vodou). Vzpažujeme, upažujeme, kroužíme s končetinami v úchopu 
  za loketní klouby. V úchopu za loketní klouby (před tělem ve výši klíčních 
  kostí ) pohybujeme za levou končetinou do boku, pak za pravou končetinou 
  do boku. Stlačujeme míč mezi dlaněmi s výdrží. 

• Aktivní cvičení v lehu na zdravém boku 
  Ramenní kloub: zapažujeme, upažujeme proti gravitaci bez zátěže.

• Aktivní cvičení v lehu na břiše
– Zapažujeme nataženou končetinu, je-li to možné, s malou činkou. 
– Končetinu upažíme, předloktí spustíme z lůžka k zemi ( loket ohnutý), z této 
  polohy zapažujeme, loket držíme stále v ohnutí. 
– Ruce dáme do polohy svícnu, zvedáme nad podložku a pokládáme zpět.

CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU
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• Aktivní cvičení v sedu
– Loketní kloub: s malou činkou krčíme a natahujeme.
– Ramenní kloub: míč (overball  ) v dlaních stlačujeme k sobě, při stisknutí 
  vydržíme.
– Míč uchopíme oběma rukama, vzpažíme a vrátíme se zpět.
– Míč uchopíme oběma rukama a obkreslujeme před tělem kruh.
– Míč uchopíme oběma rukama, předpažíme a vrátíme ruce zpět na prsa.
– Předáváme si míč nad hlavou a vracíme se zpět do připažení.
– Míč si předáváme před a za tělem.
– Boxujeme s malou činkou ( PET lahví ). 
– Střídavě vzpažujeme s malou činkou.
– S činkou zapažujeme.
– S činkou upažujeme.

• Aktivní cvičení ve stoji
– Lze cvičit to co v sedu. Nacvičujeme běžné denní činnosti, jako je česání, 
  umývání, u žen zapínání podprsenky, oblékání, mytí nádobí, dávání nádo- 
  bí do police, hnětení a válení těsta, umývání oken, věšení prádla (pokud 
  jsou šňůry příliš vysoko, použijeme sušák na prádlo), žehlení, vytírání po- 
  dlahy a podobně. 
– Do čtvrtého měsíce po operaci, například při chůzi, je dobré nosit na od- 
  počinek šátkový závěs. Aktivní pohyb vykonává končetina bez šátku.

4.5

TOTÁLNÍ NÁHRADA KOLENNÍHO KLOUBU

• U totální endoprotézy se jedná o úplnou náhradu kloubu, tedy kloubní 
  části na stehenní kosti i kloubních částí na obou kostech lýtkových.
• Důvodem k výměně je poškození kloubu artrózou, úrazem a také poškození 
  kloubu u revmatických onemocnění.

TOTÁLNÍ NÁHRADA KOLENNÍHO KLOUBU
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• Ošetřovaný smí vstávat z lůžka na obě strany.
• Dopomáhat ošetřovanému při vstávání z lůžka i při chůzi smíme z obou 
  stran.
• Ošetřovaný se vyvaruje doskoků a dopadů z výšky na operovanou konče- 
  tinu, dlouhodobého klečení, nošení těžkých břemen.
• Důležité je zachovat stejnoměrný krok, levou nohou provést stejně dlouhý 
  krok jako pravou. Lidé po operaci často provádějí jen přísuny zdravou dol- 
  ní končetinou k operované noze. Tomuto se snažíme zabránit a neustále 
  ošetřovaného slovně opravujeme, aby si zautomatizoval správný pohyb.
• Chůze o berlích probíhá podle zásady: berle přenést vpřed, operovanou 
  dolní končetinu k nim a potom zdravou dolní končetinu až za berle. Pokud 
  už je ošetřovanému dovolena alespoň 75 % zátěž na dolní končetinu, může 
  provádět chůzi střídavou, tzn.: levá berle vpřed, na kříž k berli pravá dolní 
  končetina, pravá berle vpřed a potom levá dolní končetina.
• Chůze o berlích po schodech: jako první jde o schod výš zdravá dolní kon- 
  četina, potom operovaná a nakonec berle.
• Chůze o berlích ze schodů: první jdou o schod níž berle, potom operovaná 
  dolní končetina (k berlím) a nakonec zdravá dolní končetina na stejný schod. 
• U cvičení klademe důraz na posilování dolních končetin i hýžďových svalů. 
  Snažíme se cvičence přimět k samostatnému cvičení jen pod dohledem.

Cvičení po totální náhradě kolenního kloubu

• Polohování
  Pokud je potřeba jej provádět i v domácím prostředí, polohujeme na zá- 
  dech a zdravém i operovaném boku. 

• Pasivní cvičení
  Pasivní pohyby provádíme v plném možném rozsahu. Postupujeme od 
  prstů směrem k pánvi.
– Prsty: natahujeme a krčíme.
– Kotník: provádíme krouživé pohyby, natahujeme kotník a děláme fajfku.
– Koleno: natahujeme a krčíme, cvičíme tzv. jízdu na kole.

TOTÁLNÍ NÁHRADA KOLENNÍHO KLOUBU
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– Kyčelní kloub: přednožujeme, unožujeme, přetáčíme dolní končetiny se 
  skrčenými koleny vlevo a vpravo.
  Úchopy pro cvičení, viz kapitola 3 Cvičení. 

• Aktivní cvičení v lehu na zádech
– Kotník: kroužíme, propínáme a přitahujeme špičky.
– Koleno: propínáme kolena do podložky ( je možné dát pod operované ko- 
  leno např. molitanový míček ), suneme patu po podložce, cvičíme tzv. 
  jízdu na kole.
– Kyčelní kloub: mezi kotníky dáme overball (středně velký míč ) nebo pol- 
  štářek a stlačujeme obě dolní končetiny k sobě.
– Obměna – míč dáme mezi kolena při natažených dolních končetinách a stla- 
  čujeme končetiny k sobě.
– Obměna – míč dáme mezi skrčená kolena a stlačujeme k sobě. 
– Neoperovaná končetina leží v pokrčení, operovaná s propnutým kolenem 
  a přitaženou špičkou ( špička stále směřuje ke stropu), operovanou kon- 
  četinu unožujeme. 
– Cvičíme mostění.
– Přitahujeme půlky k sobě.

• Aktivní cvičení v lehu na zdravém boku
– Mezi koleny a kotníkem může být polštář či složená deka. 
– Kotník: přitahujeme a propínáme.
– Koleno: krčíme a natahujeme, lze provádět oběma končetinami současně.
– Kyčelní kloub: unožujeme.

• Aktivní cvičení v lehu na břiše
– Operovanou končetinu krčíme v koleni (přitahujeme patu k hýždím).
– Operovanou končetinu maximálně skrčíme v koleni, stáhneme hýždě, od- 
  lepíme koleno od podložky, vydržíme a položíme. 
– Nohy opřeme o špičky, propneme kolena a stáhneme hýždě, opět povo- 
  líme.
– Stahujeme hýždě. 
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• Aktivní cvičení v sedu
– Kotník: stoupáme střídavě na patu a na špičku.
– Koleno: natahujeme koleno do propnutí a zpět, v propnutí vydržíme.
– Míč dáme mezi kotníky a obě dolní končetiny současně natahujeme až do 
  propnutí.
– Obměnou je míč mezi koleny.

• Aktivní cvičení ve stoji
  Pokud není dovolena plná zátěž, tak použijeme oporu o berle či chodítko. 
– Kotník: provádíme kroužky.
– Koleno: zvedáme koleno a pokládáme nohu zpět.
– Cvičením je též chůze po rovině, chůze v terénu i chůze do schodů.

4.6

AMPUTACE DOLNÍCH KONČETIN

• Amputace jsou vždy vážným zásahem do lidského organismu, a to jak po 
  stránce fyzické, tak po stránce duševní. 
• Důvodů k amputacím je mnoho: ztráta prokrvení končetiny chorobou či 
  úrazem, choroby končetinových cév, tumory, vrozené anomálie a další.
• Cvičení zaměřujeme na výcvik a udržení celkové kondice, výcvik pohybli- 
  vosti pahýlu a otužování pahýlu ve smyslu odolnost vůči tlaku a zatížení.  
• Ošetřovaný smí vstávat z lůžka na obě strany.
• Při nácviku stoje věnujeme pozornost výcviku stability. 
• Pokud neumí ošetřovaný sám nasazovat protézu, věnujeme se opakovaně 
  výcviku nasazování. 
• Dopomáhat při vstávání z lůžka a chůzi smíme z levé i pravé strany.
• V domácí péči vedeme ošetřovaného, aby se zapojoval do všech denních 
  činností, dbáme na zachování samostatnosti a soběstačnosti.

AMPUTACE DOLNÍCH KONČETIN
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Příklady cvičení po amputaci dolních končetin

• Polohování
  Důležité je polohovat na břiše, kdy se pahýl amputované končetiny pod- 
  kládá polštářem či klínem a na přechod pánve a bederní páteře se klade 
  zátěž (například sáček s pískem), aby docházelo správně k protahování 
  flexorů kyčelního kloubu (svalů, které působí přednožení). Důležité je též 
  při amputaci v oblasti stehna zabránit vychylování dolní končetiny do boku, 
  proto je třeba polohovat končetinu také do přinožení. 
  U amputace v oblasti lýtka polohujeme na zádech s podložením pod ko- 
  lenním kloubem (lýtko) a zátěží (sáček s pískem) nad kolenním kloubem. 
  Důvodem je zabránění zkracování flexorů (ohýbačů kolene).

• Otužování pahýlu
  Pahýl masírujeme drsnou žínkou, malým kartáčem, masírujeme střídavě 
  studenou a teplou sprchou, poklepáváme dlaní i pěstí, pahýl opíráme o lůž- 
  ko nebo židli. Pahýl bandážujeme, aby měl správný tvar kvůli nasazování 
  protézy.

• Aktivní cvičení horní končetiny
  Cvičíme svaly kvůli výcviku potřebné síly pro chůzi o berlích, případně pro 
  přesun na vozík. 
– S činkou v ruce krčíme a natahujeme loketní kloub.
– Upažujeme s činkou.
– Předpažujeme s činkou.
– Zapažujeme s činkou. 
– Boxujeme s činkami. 
– Stlačujeme overball (míč) dlaněmi, ve stlačení vydržíme.
– Cvičení s thera-bandem (širokým pruhem gumy) – v předpažení odtahujeme 
  ruce od sebe (roztahujeme gumu).
– V sedu na židli s opěrkami pro ruce nebo v sedu na vozíku uchopíme opěr- 
  ky a silou horních končetin se nadzvedáváme nad sedací plochu. 
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• Aktivní cvičení trupu
– V lehu na břiše dáme ruce pod čelo, nadzvedneme se nad podložku, chvíli 
  vydržíme a povolíme.
– V lehu na břiše, s rukama v pěst pod třísly zatneme všechny svaly těla 
  (horní končetiny, trupové svaly, svaly dolních končetin), vydržíme a uvolníme. 
– V lehu na zádech předkloníme hlavu (dívat se ke špičkám nohou) a na 
  zdravé končetině přitáhneme špičku a vydržíme. 
– V lehu na zádech skrčíme zdravou dolní končetinu, plosku opřeme o pod- 
  ložku, ruce překřížíme na hrudi a trup zvedáme po dolní úhly lopatek. 
– V lehu na zádech pokrčíme zdravou končetinu a opřeme ji ploskou o pod- 
  ložku. Koleno směřuje ke stropu, horní končetiny máme položeny podél 
  těla a provádíme dlouhý nepřerušovaný výdech do úplného maxima.
– V lehu na zádech pokrčíme zdravou končetinu a opřeme ji ploskou o pod- 
  ložku, dolní končetiny stočíme do boku, horní končetiny máme položeny 
  podél těla a provádíme dlouhý nepřerušovaný výdech do úplného maxima. 
  Cvičíme na obě strany.

• Aktivní cvičení dolních končetin
– Pro posilování dolních končetin nelze použít klasickou činku, ale lze pořídit 
  pískovou zátěž na končetiny. Jedná se o neoprenové nebo látkové sáčky 
  plněné pískem, které se připevňují na končetinu pomocí suchého zipu.
– V lehu na břiše s rukama pod čelem střídavě zanožujeme levou a pravou 
  dolní končetinu (ideálně se zátěží). 
– V lehu na břiše s horními končetinami podél těla a zátěží u kotníku krčíme 
  a natahujeme koleno zdravé dolní končetiny. 
– V lehu na břiše s rukama pod čelem opřeme zdravou končetinu o špičku, 
  propínáme koleno a zároveň zatínáme hýždě, poté uvolňujeme.  
– V lehu na břiše stahujeme hýždě, vydržíme a povolíme.
– V lehu na boku amputované končetiny pokrčíme zdravou končetinu v ky- 
  čelním a kolenním kloubu a opřeme ji před tělem ploskou o podložku. 
  Amputovanou končetinou přinožujeme (zvedáme ji ke stropu a pokládáme 
  zpět na podložku).  

AMPUTACE DOLNÍCH KONČETIN
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– V lehu na boku amputované končetiny unožujeme nataženou zdravou kon- 
  četinou (zvedáme ji ke stropu a pokládáme zpět). Zátěž je v oblasti stehna 
  či kotníku.
– V lehu na boku amputované končetiny provádí zdravá končetina unožování 
  s pokrčeným kolenním kloubem ve střední rovině, před tělem i za tělem. 
  Zátěž je opět v oblasti stehna nebo kotníku.
– V lehu na zádech pokrčíme zdravou dolní končetinu, plosku opřeme o pod- 
  ložku, uděláme most, v horní poloze vydržíme a vrátíme se zpět.
– V lehu na zádech, se zátěží v oblasti kotníku, zdravou dolní končetinou 
  přednožujeme a vracíme se zpět. 
– V lehu na zádech cvičíme tzv. jízdu na kole.
– V lehu na zádech, se zátěží v oblasti kotníku, zdravou dolní končetinou po- 
  malu unožujeme těsně nad podložkou.   

• Aktivní cvičení ve stoji
– Ve stoji trénujeme rovnováhu například podřepy a výskoky, vychylujeme 
  ošetřovaného lehkými postrky z boku, zepředu, zezadu. Přitom však zva- 
  žujeme věk a schopnosti cvičence. Dobré je poskytovat záchranu pro pří- 
  padnou nestabilitu.
– Trénujeme chůzi po rovině i v terénu. 
– V případě oboustranné amputace trénujeme jízdu na vozíku.
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5.1

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
PRO POLOHOVÁNÍ A MANIPULACI
S OŠETŘOVANÝM

• polohovací lůžko
• bezpečnostní postranice k lůžku, polstrované postranice
• pěnová a antidekubitní matrace
• jídelní a pracovní deska nad lůžko
• jídelní a pracovní stolek k lůžku
• hrazda nad lůžko
• žebříčky k lůžku
• zdravotní polštáře
• antidekubitní podložky pod paty
• antidekubitní podložky pod lokty
• antidekubitní podložky na polohování (válce, klíny, abdukční klíny, obdél- 
  níky…)
• stabilizační antidekubitní opěrka zad (pro polohu v sedu)

ROTAČNÍ PLOCHA 
USNADŇUJÍCÍ
PŘESUNY U LŮŽKA

{ PÁS PRO MANIPULACI
S OŠETŘOVANÝM
PŘI PŘESUNECH A VSTÁVÁNÍ I

{

Obr. 94 Obr. 95

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
PRO POLOHOVÁNÍ A MANIPULACI S OŠETŘOVANÝM
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KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

PRO POLOHOVÁNÍ A MANIPULACI S OŠETŘOVANÝM

• antidekubitní podložky do vozíku
• pojízdné zvedáky
• různé textilní manipulační pomůcky (ponášky, klouzavé podložky pro po- 
  sun ošetřovaného po lůžku, bederní pás s úchyty pro snazší zvednutí se 
  ze sedu do stoje, otočné plochy a podložky, podložky skluzné jen jedním 
  směrem – usnadňují posun ošetřovaného jedním směrem a následně za- 
  braňující sklouznutí ve směru druhém, sedačka a pásy s pevnými úchyty 
  pro pečující k přenášení nebo přesouvání imobilní osoby)
  Obr. 94, 95, 96, 97, 98, 99.

PÁS PRO MANIPULACI
S OŠETŘOVANÝM
PŘI PŘESUNECH
A VSTÁVÁNÍ II

{

POUŽITÍ PÁSU
V PRAXI {

Obr. 96

Obr. 97
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5.2

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO CHŮZI

• nízká čtyřbodová chodítka pevná nebo skládací
• nízká dvoukolá chodítka pevná nebo skládací
• pultová chodítka
• francouzské hole
• podpažní berle 
• vycházková hůl
• tří a čtyřbodové vycházkové hole
• kombinované vycházkové hole se sedátkem
• protiskluzné gumové nástavce na hole a berle 
• protiskluzné pětihroté nástavce na hole a berle

POMŮCKA PRO SNAZŠÍ 
ZVEDÁNÍ OŠETŘOVANÉHO 
ZE SEDU DO STOJE

{ VYUŽITÍ
POMŮCKY
V PRAXI

{

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO CHŮZI

Obr. 98 Obr. 99



103

5.3

POMŮCKY NA CVIČENÍ

• molitanové míčky
• ježci (míčky s ostny )
• siliče prstů ( kroužky, míčky…)
• overbally
• gymnastické míče
• nestabilní plochy
• thera-bandy ( posilovací gumy )
• steppery
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