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Úvod

Nedostatečná pohybová aktivita u nemocných lidí vede k postupnému zhoršování všech 
orgánových systémů v těle. Je to dobře patrné při částečném nebo úplném upoutání křehkých 
nebo rizikových osob (často v pokročilém věku) na lůžko. Jsou ohroženi nejen základním 
onemocněním, ale často se přidávají další onemocnění, které mohou ohrožovat na životě. Jde 
hlavně o dekubity, zápal plic, zlomeniny krčku, cévní poruchy, ale i další neduhy.

Při péči o naše blízké, je tedy nezbytné myslet i na následky z nepohyblivosti. Prevence je zde  
několikanásobně účinnější než samotná následná léčba a obnova. Mezi základní dovednosti 
rehabilitačního ošetření patří správná manipulace (přesuny) s klientem, polohování, cvičení na 
lůžku, včasná vertikalizace a chůze. 

SPRÁVNÁ MANIPULACE S KLIENTY

Manipulace je velmi fyzicky náročná činnost, správnými postupy při přesunech klienta šetříme 
nejen jeho, ale také náš pohybový aparát. Na začátek tedy zmíním zásady správného držení 
těla při jakékoliv činnosti a pak je aplikujeme na manipulaci s klientem u lůžka. Ukážeme si dále, 
jak co nejšetrněji a co nejsnáze přemísťovat klienta na lůžku, přetáčet, posazovat, přesouvat 
z lůžka na vozík a vstávat ze sedu do stoje.

Zásady držení těla při práci

Většina našich činností při práci probíhá v ohnutém držení páteře, trupu – při sedu, zvedání 
břemen, práci na zahradě, uklízení atd. Stereotypní flekční držení zad po určité době může vést 
k přetížení a bolestem. Řešením je dlouhodobá každodenní a celodenní oprava našeho držení 
trupu při činnostech, a to směrem k narovnání (napřímení) páteře. Nabízím přehled nejdůleži-
tějších zásad:

širší základna DKK

 � naše DKK představují základnu pro náš 
trup (čím stabilnější, tím je trup pevnější)

 � nestát tedy s nohama u sebe, ale rozkročit 
se minimálně na šířku pánve

 � jak v předozadním postavení, tak i bočním

mírně pokrčené DKK

 � mírným pokrčením DKK si uvolníme dolní část zad a lépe se zpevníme

: napřímená páteř

 � napřímené držení zad nepřetěžuje klouby 
a svaly páteře

 � nepoškozuje ploténky v dolní části zad
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: zpevněné břicho

 � zpevněné břicho nám šetří dolní část zad 
a je prevencí vzniku kýly

 � technika: zpevnění břicha jako při kašli 
a pak držíme

: pánevní dno

 � zpevnění pánevního dna je prevencí in-
kontinence

 � technika: pocit vtažení v oblasti pánevního 
dna a držení

: ramena posazena dozadu a dolu

 � prevence přetížení šíje a ramen

: břemena zvedáme přes pokrčené dolní končetiny (viz obr.)

Zásady při manipulaci s klientem

Při přesunech klienta dochází k  přetěžování našich celých zad, dolních i  horních končetin. 
Manipulací je zde myšleno zvedání, otáčení, posouvání na lůžku a mimo něj. Vždy je potřeba 
s rozmyslem vybrat přesun tak, aby byl co nejkomfortnější nejen pro klienta, ale i pro naše 
záda. Slova, která to vystihují, jsou „POMALU“ a „TECHNIKA“. Čas je to, co nám všem při 

práci s klientem schází, a důraz je často kladen na kvantitu oproti kvalitě. Zpomalením přístupu 
zkvalitňujeme naši péči. Správná technika zase znamená „nedřít se“, ale provést vše s mini-
málním nutným úsilím.

Další obecné dopo ručení:

 � na začátek si nastavíme výšku lůžka tak, 
abychom měli horní část matrace v úrovni 
našeho zápěstí

 � základem je pevná, stabilní obuv a ne-
klouzavá podlaha

 � snažíme se maximálně využívat sílu klien-
ta

 � klient často neví, kdy má začít pohyb, 
osvědčuje se počítat „raz, dva, tři“ a na tři 
začít

 � opřeme se stehny o stranu lůžka, tím se 
lépe zpevníme

 � pokud je to možné, opřeme se horní kon-
četinou (HK) o  lůžko, tím odlehčujeme 
záda

 � předklon našeho trupu kompenzujeme za-
nožením jedné dolní končetiny (trup je 
v prodloužení dolní končetiny)

Úchopy (držení) klienta

Správné držení klienta je jemné, pevné a nesmí být bolestivé. Nesmí poškozovat kůži klienta 
a tvořit modřiny. Důležité je slovní vedení a popis úkonů, které budeme s klientem provádět. 
Umožní mu se pohybově připravit, aktivovat jeho síly, zpevnit trup a  končetiny. Bezpečný 
úchop je přes sevření (aktivace) ruky klienta, tím se zpevní jeho celá horní končetina, pletenec 
a trup. Náš pohyb nesmí být trhavý a rychlý, ale pomalý a citlivý.
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Vybrané druhy úchopů (OBR 1–5.)

Obr. 1 Palcový úchop Obr. 2 Opičí úchop Obr. 3 Zápěstní úchop

Obr. 4 Úchop za lopatky Obr. 5 Úchop křížem za předloktí

Přesuny na lůžku

Standardně potřebujeme klienta posunout nahoru (k čelu lůžka) a do strany. U nehybného kli-
enta poskytujeme plnou pomoc při přesunech, u částečně nepohyblivého asistujeme a dopo-
máháme, u aktivních spíše jen slovně vedeme a korigujeme nevhodné návyky.

Vhodné pomůcky

 � polohovačka (ponáška) – pevné prostěra-
dlo pod klientem, od lopatek po stehna 
(OBR 6.)

 � skluzné prostěradlo

 � hrazdička – při uchopení madla, jsou HK 
téměř natažené

Obr. 6 Polohovačka (ponáška)
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Příprava

 � narovnáme lůžko - pokud zdravotní stav 
dovolí, položíme lůžko spolu s klientem do 
roviny

 � vytvoříme si dostatečný prostor – odstra-
níme nepotřebné věci u lůžka

 � zabrzdíme lůžko

 � nezapomínáme na svoji pevnou, neklou-
zavou obuv a volné oblečení

 � jsme bez řetízků, hodinek, prstenů…

1. Posun NAHORU k čelu lůžka

A. Plná asistence, jeden pečující

Pomocí polohovačky

 � pečující stojí za čelem lůžka, uchopí polohovačku, zpevní trup a silou dolních končetin pře-
nese své těžiště vzad, může se vzepřít pokrčenou DK o konstrukci lůžka a posunuje klienta 
nahoru (OBR 7.)

Pomocí „píďalky“ (OBR 8.)

 � technika vycházející z kinestetického konceptu

 � jde o drobné posuny klienta do oblouku na lůžku, na jednu a pak na druhou stranu

 � úchop a tlak je veden na pánev a hrudník

B. Plná asistence, dva pečující

Pomocí polohovačky (OBR 9.)

 � pečující stojí po straně lůžka, naproti sobě

 � uchopí polohovačku v oblasti ramene a stehen

 � posunují klienta nahoru, aniž ho zvedají, s narovnanými zády, přesunem těžiště z jedné dol-
ní končetiny (DK) na druhou

Obr. 6 Polohovačka (ponáška) Obr. 7  Posun nahoru pomocí polohovačky, jeden 
pečující

Obr. 8 Posun nahoru pomocí kinestetického 
konceptu, jeden pečující

Obr. 9 Posun nahoru pomocí polohovačky, dva 
pečující
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Obr. 10  Posun nahoru z jedné strany, dva pečující

Obr. 11  Posun nahoru pomocí hrazdičky, částečná 
dopomoc

Obr. 12  Posun nahoru kinestetickou mobilizací, 
částečná dopomoc 

Obr. 13  Posun do strany pomocí polohovačky, dva 
pečující

Posun z jedné strany (OBR 10.)

 � pečující stojí po straně lůžka, vedle sebe

 � jeden uchopí podhmatem hrudník, spolu s hlavou

 � druhý uchopí podhmatem pánev a stehna

 � na povel („raz, dva, tři“) posunují klienta nahoru, aniž ho zvedají

 � opět rovná záda, náš pohyb vychází z DKK, přesunem těžiště na druhou DK

C. Částečná dopomoc

Pomocí hrazdičky a pokrčených DKK (OBR 11.)

 � klient pokrčí DKK v kolenou a opře se nohama o lůžko

 � pečující dopomáhá a přidržuje nohy klienta, aby se o ně mohl lépe opřít

 � klient dále uchopí oběma rukama madlo hrazdičky, přitáhne se, a tím odlehčí horní č á s t 
trupu

 � dále se odtlačí od nohou a posune pánev směrem nahoru

 � klient se může držet i čela lůžka za sebou

Pomocí „píďalky“ (OBR 12.)

 � klient pokrčí jednu DK v koleni a opře se o ni

 � lehce přetočí trup na opačnou stranu, než je pokrčená DK (přenese váhu na

 � polovinu trupu)

 � opřením o nohu a aktivací trupového svalstva posune odlehčenou část trupu nahoru 
a mírně do oblouku

 � opakuje na druhé straně

 � asistence pečujícího je přes fixaci pokrčené DKK a tlaku na hrudník klienta směrem 
nahoru

2. Posun DO STRANY lůžka

A. Plná asistence, jeden pečující

Pomocí polohovačky (OBR 13.)

 � pečující stojí u strany lůžka, uchopí polohovačku v oblasti lopatky a stehna

 � respektuje správné držení a záklonem trupu jemně posunuje klienta ke straně lůžka
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Pomocí posunu částí těla (OBR 14.)

 � posuneme horní část trupu, pak pánev a nakonec DKK

 � pečující podsunutím a podhmatem uchopí klientův hrudník, jedna ruka za lopatku, d r u h á 
za spodní žebra, hlava leží na předloktí horní HK a posune směrem k sobě

 � stejně dále pokračuje i s pánví a DKK

Pomocí pootočení částí těla (OBR 15.)

 � opět nejprve posuneme horní část trupu, pak pánev a nakonec DKK

 � pečující podsune ruku pod bližší lopatku, druhá ruka přes klienta uchopí vzdálenější 
lopatku

 � nejprve mírně pootočíme klienta směrem k sobě, tahem k sobě za jeho horní lopatku a pak 
vytažením naší spodní ruky posunujeme hrudník klienta do strany

 � stejně postupujeme i u pánve

 � na závěr posuneme DKK

B. Částečná asistence, jeden pečující

Pomocí pokrčení DKK (OBR 16.)

 � posun do strany pomocí posunu částí těla

 � klient pokrčí obě DKK a opře se o obě nohy (pečující pomáhá a přidržuje nohy)

 � klient se opře o obě natažené HKK a obě nohy, nadzvedne pánev a posune do strany

 � horní část posune přes vzepření o lokty nebo pomocí hrazdičky

3. Otáčení na lůžku

Otáčení klienta na lůžku nutně potřebujeme pro zvládnutí hygieny, výměnu prostěradla, 
polohování a  posazení. První se vždy otáčí hlava, následuje horní část trupu spolu s  HKK 
a dolní (pánevní) část trupu s DKK.

Plná asistence (OBR 17.)

 � pečující stojí na straně, ke které otáčí klienta, opírá se stehny o hranu lůžka

 � bližší HK posune od těla klienta, vzdálenější HK přesune přes hrudník, vzdálenější DK pře-
kříží přes bližší DK

 � pečující jemně otočí hlavu klienta ke straně otočení

Obr. 14  Posun do strany pomocí jednotlivých 
částí těla

Obr. 15 Posun do strany pomocí pootočení částí 
těla

Obr. 16 Posun do strany pomocí pokrčení DKK Obr. 17 Otáčení na lůžku, plná asistence
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 � uchopí klienta za vzdálenější lopatku a za vzdálenější bok

 � pomalu přetáčí klienta na bok

 � lze využít polohovačku – pečující po posunech částí těla uchopí vzdálenější část poloho-
vačky a tahem k sobě otáčí trup klienta

Částečná asistence (OBR 18.)

 � klient pokrčí obě DKK a opírá se o chodidla

 � nadzvedne pánev a posune na opačnou stranu, než se bude otáčet

 � (prevence pádu z otočení)

 � předpaží obě HKK (může je i spojit)

 � pohyb do otočení začíná pohledem očí a otočením hlavy ke straně, dále následují H K K 
spolu s pokrčenými DKK

 � pečující opět fixuje pokrčené DKK, popř. HKK a dopomáhá jemným úchopem a vedením 
přes končetiny

4. Posazení na lůžku

Posazení z lehu „přes bok“ je nejméně namáhavý způsob, šetří sílu klienta a také jeho záda. 
Stejný způsob zvedání z  lehu se používá po operacích dolní části zad, operacích v oblasti 
břicha a akutních bolestech zad.

Plná asistence (OBR 19.)

 � klient leží na boku (viz předchozí postup)

 � pečující stojí u strany lůžka, opírá se stehny o lůžko

 � pečující svěsí pokrčené DKK z lůžka

 � jednu HK vsune pod spodní rameno klienta, druhá se předloktím opírá o bok klienta

 � pečující se opře horním loktem o lůžko a navalí si klienta směrem k sobě

 � zvedá klienta do posazení

 � po posazení pečující stabilizuje trup klienta a fixuje klientovi pokrčené DKK, aby n e -
sklouzl z postele (sníží lůžko, podepře nohy stoličkou)

Částečná asistence (OBR 20.)

 � klient leží na boku

 � klient svěsí DKK z lůžka

 � horní ruku opře dlaní o lůžko před obličejem

 � vzepře se o ni, nadzvedne trup a podsune spodní loket pod trup

 � postupně se zvedá do sedu

 � Pomůcky: žebřík, hrazdička

Obr. 18  Otáčení na lůžku, částečná asistence

Obr. 19   Posazení na lůžku, plná asistence

Obr. 20  Posazení na lůžku, částečná asistence
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5. Přemístění na invalidní vozík

Přesuny z lůžka na invalidní vozík (židli, toaletní křeslo) a zpět, patří do základní výbavy kaž-
dého pečujícího. Cílem je komfort a bezpečnost pro klienta a co nejméně námahy pro pečují-
cího. Z mechanického hlediska nám jde o ideální přenesení těžiště, váhy klienta a pečujícího, 
spolu s využitím páky jednotlivých segmentů těla.

Pomůcky

 � pás s úchyty

 � ručník

Invalidní vozík

 � umísťujeme ke straně lůžka pod úhlem 45°

 � paralelně s lůžkem umísťujeme vozík v případě, že lze odstranit loketní opěrku vozíku (šetr-
nější varianta pro záda pečujícího, nemusí se tak rotovat)

 � vždy zabrzdíme!!!

 � zvedneme nožní opěrky nebo pootočíme do strany (prevence odřenin)

Plná asistence (OBR 21.)

 � klient sedí, chodidla se opírají o podlahu

 � pečující stojí před klientem, nohy pečujícího fixují špičky nohou klienta

 � kolena pečujícího fixují ze strany kolena klienta

 � klient je veden do předklonu trupu, jeho hlava je na boku pečujícího

 � pečující vsune ručník pod hýždě klienta a drží jeho konce

 � pečující mírně zakloní trup, nadzvedne hýždě klienta a pootočí pánev na vozík

Částečná asistence s mezistupněm stoje (OBR 22.)

 � klient sedí, chodidla se opírají o podlahu, bližší noha k vozíku je více vepředu

 � pečující stojí před klientem

 � nohy a kolena pečujícího fixují vzdálenější nohu a koleno klienta

 � navzájem se uchopí za lopatky (pečující pod rameny)

 � pečující vede trup klienta do předklonu, aby přesunul těžiště nad nohy

 � pečující pomáhá klientovi do stoje a zároveň udržuje jeho stabilitu

 � spolu se pootočí a klient si pomalu, opět předklonem, sedá (nesmí to být pád)

6. Postavení ze sedu

Základem vstávání ze sedu do stoje je dostatečný předklon trupu a přesunutí těžiště těla nad 
opěrnou bázi našich nohou. Tím se zatíží přednoží plosek a zapojí se vzpěrná svalová reakce 
DKK, která vede k jejich propnutí. Naši klienti se často předklonu obávají kvůli pádu směrem 
dopředu. Je dobré u nich předklon nacvičovat, stát před nimi nebo před ně postavit židli.

Obr. 21   Přemístění na invalidní 
vozík, plná asistence

Obr. 22  Přemístění na invalidní 
vozík, částečná asistence 
s mezistupněm stoje

Obr. 23  Postavení ze sedu a stoj, 
částečná asistence, 
pečující před klientem
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Tip
 � lépe se vstává z vyššího sedu, proto je lépe zvednout mírně lůžko nahoru

 � jedna noha může být mírně vpřed před druhou, při stoji je pak lepší stabilita

Částečná asistence – pečující před klientem (OBR 23.)

 � klient sedí na lůžku, nohy opřené o podlahu

 � pečující stojí před klientem

 � dále zajistí klientovu nohu proti uklouznutí svýma nohama

 � dále svými koleny ze strany kolene klienta zabraňuje většímu pokrčení při zvedání a zároveň 
ho vede k propnutí, zámku kolene

 � navzájem se uchopí za lopatky, pečující klienta pod rameny

 � na „tři“ vede pečující klienta do předklonu, zatížení DKK a postavení se

 � pečující jistí stabilitu klienta fixací trupu za lopatku, pánev a koleno

Částečná asistence – pečující vedle klienta (OBR 24.)

 � pečující sedí vedle klienta

 � dále obejme klienta bližší HK a fixuje svoji rukou jeho trup 
směrem k sobě

 � vzdálenější ruka dává oporu klientově ruce (palcový úchop)

 � na povel se spolu předkloní a pomalu se narovnávají

POLOHOVÁNÍ

Polohování provádíme při omezení či ztrátě hybnosti, při zhoršení citlivosti částí nebo celého 
těla klienta. Jde nám především o  zabránění vzniku komplikací, které přináší dlouhodobé 
nehybné ležení na lůžku.

Hlavní cíle polohování

I. prevence proleženin (dekubitů) – viz dále

II. prevence zápalu plic

 � zhoršená ventilace plic při ležení vede k častějším infekcím cest dýchacích

 � jakákoliv změna polohy zlepšuje a uvolňuje dýchání

III. prevence bolesti v kloubech a vzniku kontraktur

 � neměnná poloha v  kloubech podporuje vznik bolestivého omezení v  kloubu a  následně 
vznik kontraktur (fixované zkrácení svalů)

 � pohyb, změna polohy uvolňuje klouby a svaly

IV. zlepšení oběhových funkcí

 � aktivní i pasivní pohyb těla klienta zlepšuje prokrvení a je prevencí vzniku zánětu žil, embolie 
a edému

V. zachování tělesného schématu, regulace svalového tonu, zlepšení pozornosti…

Obr. 24  Postavení ze sedu, čás-
tečná asistence, pečující 
vedle klienta
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Dekubity (proleženiny)

Jde o poškození kůže, podkoží a svalstva v důsledku jejich stlačení mezi kost a tvrdou pod-
ložku. Vliv na vznik mají i další faktory jako tření při posouvání těla, vlhkost a macerace kůže, 
špatná výživa,  atd. Hojí se obtížně a  dlouho, mohou být příčinou těžkého zánětu (sepse) 
a ohrožují na životě. Proto je zcela zásadní a nesmírně důležitá jejich prevence, tedy odlehčení 
predilekčních míst.

Nejčastější místa vzniku dekubitu

 � na zádech – paty, kost křížová, lopatky, trn C7, lokty a záhlaví

 � na boku – vnitřní, vnější kotník a koleno, bok, rameno, kost spánková

Stupně dekubitů (dle poškození tkáně)

1. stupeň – přetrvávající zarudnutí kůže (pocit pálení, svědění)

2. stupeň – mělký puchýř a vřed (nejbolestivější fáze)

3. stupeň – hlubší vřed

4. stupeň – vřed zasahuje hluboké vrstvy (svaly, kost)

Prevence a léčba dekubitů

 � polohování na lůžku, cvičení na lůžku a časné vstávání

 � používání antidekubitní matrace, pomůcek a péče o lůžko (neshrnuté a čisté prostěradlo)

 � péče o  pokožku na predilekčních místech vzniku dekubitů (měla by být čistá, osušená 
a promaštěná)

 � dostatečná výživa a pitný režim klienta

 � pokud dekubit vznikne, vždy informovat ošetřující sestru nebo doktora, ti by měli zvolit 
ošetřovatelský plán a postup léčby

Zásady polohování

 � poloha všech částí těla by měla být pohodlná a nebolestivá

 � nejčastější místa vzniku dekubitů se snažíme co nejvíce odlehčit

 � každý kloub i celé tělo v uvolněném postavení, bez krajní polohy a bez napětí

 � měníme polohu každé 2-3 hodiny, a to i v noci
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 � při změně polohy vždy kontrolujeme ohrožená místa

 � klient musí ležet v suchu a na neshrnutém prostěradle

 � vždy přihlížíme k aktuálnímu stavu klienta a jeho pohybovým možnostem

Polohovací pomůcky

Na našem trhu je velké množství profesionálních pomůcek na polohování. Vyrábějí se z růz-
ných materiálů (molitanu, paměťové pěny, gelové, polyesterové kuličky, nafukovací atd.) a mají 
různý tvar (válce, klíny, podložky, sedáky, návleky…). Základní funkcí je odlehčit ohrožená 
místa a roznést tlak na větší plochu, další je potřeba snadné omyvatelnosti a dezinfekce. Jsou 
nákladné.

V domácím prostředí můžeme použít běžně dostupné polštáře, peřiny, deky nebo plyšáky.

Lůžko

Nejzákladnější pomůckou pro správné polohování a přemísťování ležícího klienta je elektricky 
polohovatelné zdravotnické lůžko. Dnes běžně a i rychle k zapůjčení u zdravotně -sociálních 
organizací, později lze také zakoupení hradit ze zdravotního pojištění (přes obvodního lékaře). 
Významně usnadňuje a zlepšuje péči o klienta a také v neposlední řadě šetří pečujícího. Lůžko 
umísťujeme do místnosti tak, aby byl přístup minimálně ze tří stran.

Základní parametry lůžka

 � antidekubitní matrace (z paměťové pěny, molitanu, nafukovací…)

 � elektrické nastavení výšky a elektricky polohovatelný rošt

 � 3 části: trupová (posazení), středová a nožní (zvednutí pokrčených DKK)

 � postranice kvůli bezpečnosti a prevence pádů

 � kolečka s brzdami na případné posuny

 � hrazdička s madlem pro přesuny na lůžku

 

Výšku lůžka pro péči o klienta nastavujeme tak, aby když u lůžka stojíme, jsme měli zápěstí 
v oblasti matrace.
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Polohy

Základních poloh je definováno šest. Z  polohy lehu na zádech se mění pootočením trupu 
o  45°. S  ohledem na riziková místa a  pohybové možnosti klienta můžeme polohu upravit 
a přizpůsobit.

1. Poloha na zádech (supinační) (OBR.25)

 � obecně nejčastěji používaná

 � vyšší riziko zápalu plic, vzniku dekubitů na patách a křížové oblasti

 � pozor na záklon hlavy

 � hlava, krční páteř a ramena musí být přirozeně vypodloženy

 � DKK mírně pokrčeny, mírně od sebe, vypodloženy v oblasti lýtek a stehen

2. Polobok (semisupinační) (OBR.26)

 � střední poloha mezi polohou na zádech a boku

 � spodní rameno není stlačováno – trup je opřený o oblast lopatky s hrudníkem

 � rotovaný trup dozadu je podepřen v celé délce

 � DKK mírně pokrčeny, horní DK mírně vzad

3. Poloha na boku (OBR.27)

 � trup je kolmo k lůžku, hlava vypodložená v ose páteře

 � je výhodná pro uvolnění sekretu v plicích

 � nevýhodná pro vznik dekubitů na boku a tlak na spodní rameno

 � DKK pokrčené, horní téměř do pravého úhlu

4. Polobřicho (semipronační) (OBR.28)

 � „stabilizovaná“ poloha

 � střední poloha mezi polohou na boku a zádech

 � hrudník je podložen a hlava mírně rotovaná

5. Břicho (pronační) (OBR.29)

 � ohrožená místa jsou lícní kosti, uši, přední části hřebenů kyčelních, kolena, palce

6. Polosed (OBR.30)

 � vhodná pro stimulaci a motivaci klienta

 � vhodný pro klienty s oběhovými komplikacemi

 � horní část lůžka (trupová) je zvednuta cca 30-40°

 � klient nesmí sjíždět, jeho pánev je v místě ohybu

 � hlava, krk a ramena jsou dostatečně podepřeny

 � kolena jsou podepřena

 � riziko vzniku dekubitů v oblasti kříže – působí zde vyšší tlak a střižné síly při posunu

Obr. 25  Poloha na zádech

Obr. 26  Poloha na 
poloboku

Obr. 27  Poloha na boku 

Obr. 28  Poloha na polobřiše Obr. 29  Poloha na břiše Obr. 30  Poloha polosed
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CVIČENÍ NA LŮŽKU

Cílem základního cvičení na lůžku je minimalizovat nežádoucí účinky z nepohyblivosti u našich 
klientů. Inaktivita vede ke ztrátě pohybového schématu, omezení hybnosti, bolestivým staže-
ním svalů, ztrátě svalové síly… Jeden den nehybnosti vede ke ztrátě až 4% svalové hmoty. 
Snažíme se o zachování (popř. obnovení) pohybu nutného pro sebeobsluhu, pohyblivost na 
lůžku a následně sed, chůzi. Jde nám o dostatečný rozsah pohyblivosti v jednotlivých klou-
bech, správnou svalovou rovnováhu a souhru, zlepšení kondice atd. Předkládané cviky jsou 
velmi jednoduché, nenáročné na pochopení, praxí ověřené a účinné. To nejobtížnější, což platí 
i u nás samých, je udělat si na ně čas, pravidelně a dlouhodobě s klientem cvičit.

Zásady cvičení

 � cvičíme velmi pomalu, plynule (ne švihem)

 � pravidelně dýchat

 � cviky provádět do bolesti, ne přes bolest!!!

 � do 20 minut po skončení cvičení musí skončit nepříjemné pocity vyvolané cvičením

 � efekt cvičení se nemusí vždy dostavit bezprostředně

 � pasivní pohyb opakujeme 5x – 10x, optimálně 2x denně

 � aktivní pohyb dle kondice klienta alespoň 5-10x a to ve 2-5 sériích, mezi každou sérií 
daného cviku cca 1min. pauza

Dělení cvičení:

Pasivní pohyby

 � pohyb za klienta vykonává jiná osoba

 � používáme při úplné nepohyblivosti klienta nebo nepohyblivé části těla (např. paže)

 � hlavní účel je udržení kloubní pohyblivosti

 � úchop klienta by měl být jemný, ale pevný a bezpečný

Asistované pohyby

 � jde o aktivní pohyb s dopomocí

 � využíváme u klientů se zachovalým aktivním pohybem, ale jejichž svalová síla je oslabená

 � potřeba využít co nejvíce pohybových dovedností klienta a až pak dopomoci

Aktivní pohyby

 � klient vykonává pohyb sám, jeho svalová síla je dostatečná k pohybu

 � využíváme u klientů se zachovalým pohybem

 � snažíme se klienty k pohybu slovně vést a motivovat

 � postupem času zvyšovat zátěž – zvýšením opakováním, cvičením proti odporu, vyšší polo-
hou, pomůckami, atd.

Předkládané základní cviky a dovednosti lze provádět u klientů pasivně, s asistencí a i aktivně. 
Cviky zaměřujeme na dolní, horní končetiny a trup. Počáteční polohou je leh na zádech, s mírně 
podloženou hlavou, horní a dolní končetiny jsou natažené. (OBR.31)

Obr. 31  Počáteční poloha pro cvičení na lůžku
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Cviky na horní končetiny

 � základní funkcí HK je sebeobsluha (úchop ruky a podání pití, učesání, opora o HK atd.)

Cvičení na ruku (OBR.32)

 � otevření ruky – jsou propnuté všechny prsty

 � zavření ruky – ruka je v pěsti

Cvičení na zápěstí (OBR.33)

 � kroužení zápěstím

 � přetáčení dlaně – nahoru („nabízím“), dolu („beru“)

Cvičení na loket (OBR.34)

 � propnutí lokte

 � ohnutí lokte

Cvičení na rameno a horní pletenec (OBR.35)

 � zvednutí HK předpažením za hlavu

 � zvednutí HK upažením za hlavu

 � z upažení k druhému ramenu

Cviky na dolní končetiny

Cvičení na nohy (od kotníku k prstům) (OBR.36)

 � přitažení špičky nahoru (min. 90° pro stoj)

 � propnutí špičky dolu

 � kroužení oběma směry

Cvičení na kolenní kloub (OBR.37)

 � propnutí kolene (plné pro stoj a chůzi)

 � ohnutí kolene (min. 90° pro sed a schody)

Cvičení na kyčelní kloub (OBR.38)

 � zvednutí kolene a přitažení k hrudníku

 � unožení do strany

 � při pokrčeném koleni, dávat do stran

Obr. 32  Cvičení, ote-
vření ruky

Obr. 33  Cvičení, krou-
žení zápěstí

Obr. 34  Cvičení, pokr-
čení lokte

Obr. 35  Cvičení, vzpa-
žení horní 
končetiny

Obr. 36  Cvičení, přitažení 
špičky nahoru

Obr. 37  Cvičení, pokrčení kolene Obr. 38  Cvičení, unožení dolní 
končetiny
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Cviky na trup

Rotace hlavy a krku (OBR.39)

 � v základním postavení se klient nejprve podívá ke straně a pak otáčí hlavu

Rotace horní části trupu (OBR.40)

 � lehu na zádech, pokrčené DKK, předpažené HKK (můžou být sepnuté)

 � pohyb rukou je veden do strany

 � spolu s HKK se otáčí i horní část trupu

Rotace dolní části trupu (OBR.41)

 � leh na zádech, pokrčené DKK v kolenou, plosky opřené

 � pohyb kolen je veden do strany

 � spolu s DKK se otáčí i dolní část trupu

Most (OBR.42)

 � velmi důležitý a účinný cvik – posiluje svaly DKK a trupu, které potřebujeme pro stoj a chůzi

 � jde také o nácvik pro posazení vleže na toaletní mísu

 � zlepšuje peristaltiku, aktivuje svěrače v pánevním dnu

 � leh na zádech, pokrčené DKK v kolenou, plosky opřené, HKK podél trupu

 � klient zvedá pánev nahoru a drží 5 s

 � výška zvednutí pánve maximálně do roviny s ramenem a kolenem

Obr. 39  Cvičení, rotace hlavy Obr. 40  Cvičení, rotace horní části trupu

Obr. 41  Cvičení, rotace dolní části trupu Obr. 42  Cvičení, most
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VČASNÁ VERTIKALIZACE A CHŮZE

Vertikalizací klienta je myšlena postupná změna polohy z  lehu do sedu, následně do stoje 
a chůze. Snažíme se o maximální využití zachovalých klientových schopností, podle jeho mož-
ností dopomáháme, vedeme a  kontrolujeme. Cílem je postupné dosahování, zachování co 
největší možné samostatnosti a aktivace klienta. Začínáme s ní co nejdříve, jakmile zdravotní 
stav dovolí, po domluvě s ošetřujícím lékařem nebo zdravotní sestrou.

Postupná vertikalizace obsahuje:

 � 1. přetočení na bok

 � 2. posazení z lehu

 � 3. sed a nácvik rovnováhy v sedě

 � 4. postavení ze sedu

 � 5. stoj a nácvik rovnováhy ve stoji

 � 6. nácvik chůze

Přetáčení na bok

 � nácvik otáčení klienta z lehu na zádech na bok je důležitý nejen pro vertikalizaci, ale i pro 
polohování, osobní hygienu, převlékání atd.

 � správná technika již probrána v II. kapitole (obr. 17.,18. - otáčení na lůžku)

Posazení z lehu na boku

 � správná technika již probrána v II. kapitole (obr. 19.,20. - posazení z lehu)

Sed a nácvik rovnováhy v sedě (OBR.43)

 � po posazení klienta do sedu je potřeba VŽDY vyčkat cca 20 s, zda se mu „nezamotá“ hlava 
(ortostatická hypotenze)

 � je také nutné vypodložit nohy DKK – buď snížením lůžka, nebo stupínkem

 � u nestabilních klientů podložíme trup zezadu, ze strany peřinou, polštáři

 � v rámci cvičení učíme klienta sedět na lůžku napřímeně a bez opory pomůcek

 � dále pomocí opory o HKK – přenášíme váhu zprava doleva a naopak, vřed i vzad

 � častým opakováním posilujeme vnitřní svaly páteře a zpevňujeme trup

 � posléze nacvičujeme předklon, úklon, záklon trupu a návrat zpět

Postavení ze sedu (OBR.44)

 � základem správného postavení ze sedu je správné přenesení těžiště těla nad opěrnou zá-
kladnu našich nohou

 � často obtížné dosáhnout u starších seniorů, kteří mají obavu z pádu

Nácvik vstávání:

 � klient sedí na okraji lůžka, nejlépe v pevné a stabilní obuvi

 � předklonem napřímeného trupu přenese těžiště dopředu na nohy (přednoží)

 � po odlehčení hýždí musí zabrat stehenní svaly

 � klient propne DKK a napřímí páteř

Stoj a nácvik rovnováhy ve stoji (OBR45.)

 � pevná opora pro trup jsou DKK, které jsou propnuté v kolenních kloubech

Nácvik rovnováhy ve stoji:

Obr. 43  Vertikalizace, napří-
mený sed

Obr. 44  Vertikalizace, postavení 
ze sedu

Obr. 45  Vertikalizace, přenášení 
váhy
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 � napřímené držení trupu bez držení a pomůcek

 � přenášení váhy z jedné nohy na druhou

 � přenášení váhy dopředu dozadu

Nácvik chůze (obr. 46)

 � chůze je z 60% stoj na jedné noze, proto je nutné nacvičovat stoj 
na jedné DK

 � cvik - přešlapování na místě a výdrž na jedné DK

 � nácvik chůze provádíme s kompenzačními pomůckami, pokud je 
nutné nahradit určitý nedostatek v pohybovém apartátu, např. ne-
stabilita, bolest, omezení v zatížení…

Kompenzační pomůcky na chůzi

Obecné zásady

 � používáme pro odlehčení dolní končetiny a při poruchách stability

 � začínáme chodit co nejdříve, vždy však respektujeme zdravotní 
stav, popř. doporučení od lékaře

 � při použití jedné vycházkové a  francouzské hole (vhodnější jsou 
obě), nosí se na opačné straně, než je postižená dolní končetina. 
Pokud to tedy umožňuje kondice a zdravotní stav jedince (amputa-
ce, paréza…)

Nastavení pomůcek:

 � ruční opěrka by měla být nastavena do výše zápěstí natažené hor-
ní končetiny, při napřímeném stoji

 � podpažní opěrka by měla být nastavena 5 cm pod podpažím, při 
napřímeném stoji

 � výšku nastavujeme v obuvi, ve které klient chodí

Výběr vhodných opěrných pomůcek

Vycházková hůl

 � vhodná pro zajištění stability a jistoty při chůzi nebo mírně odlehčí 
dolní končetinu

 � jedna odlehčí protilehlou končetinu o 5-15 %

 � obě hole odlehčí o 30-50 %

Francouzské (kanadské) berle

 � vhodná pro částečné nebo úplné odlehčení dolní končetiny

 � při bolestech dolní končetinypo operacích, úrazech na dolní kon-
četině

Podpažní berle

 � vhodná pro částečné nebo úplné odlehčení dolní končetiny

 � vhodnější oproti francouzské berli při obtížích v  oblasti dlaně 
a předloktí, při nižší svalové síle horních končetin

 � nevýhoda je v útlaku podpaží a vyšší riziko pádu na schodech

Chodítko

 � převážně pro seniory při poruše rovnováhy a  odlehčení dolních 
končetin

 � různé druhy, výběr nejen podle účelu a dovedností, ale i dle místa 
použití

 � pro pohyb venku chodítko se čtyřmi kolečky (roller), brzdami, se-
dátkem, košíkem

 � pro pohyb uvnitř v místnosti, lehké hliníkové čtyřbodové chodítko

Obr. 46  Vertikalizace, nácvik 
chůze



40 41

 � Typy chůze
 � postižená končetina provádí pohyby, jako by byla zdravá – poklá-

dat na zem a nenosit pokrčenou

A) Plné odlehčení dolní končetiny

 � dvoudobá chůze (1. obě berle a postižená DK, 2. zdravá DK)

 � třídobá chůze (1. obě berle, 2. postižená DK, 3. zdravá DK)

 � čtyřdobá chůze (1. berle, 2. druhá berle, 3. postižená DK, 4. zdravá 
DK)

B) Částečné zatížení dolní – tzv. Střídavá chůze

 � dvoudobá chůze (1. současně levá hůl a pravá DK, 2. pravá hůl 
spolu s levou DK)

 � čtyřdobá chůze (1. levá hůl, 2. pravá DK, 3. pravá hůl, 4. levá DK)

Chůze po schodech

Chůze do schodů (stojíme za klientem) (OBR.47)

 � 1. zdravá DK na schod, 2. postižená DK na schod, 3. berle

 � mnemotechnická pomůcka „ZOH“ – zdravá, ochrnutá, hole

Chůze ze schodů (stojíme před klientem) (OBR.48)

 � 1. obě berle na schod, 2. postižená DK na schod, 3. zdravá DK

 � mnemotechnická pomůcka „HONZA“ – hole, ochrnutá, zdravá

PREVENCE A ŘEŠENÍ PÁDŮ

Pád je situace, při níž se klient neplánovaně a náhle ocitne na podlaze (nebo na jiném níže 
uloženém povrchu). Ohrožuje naše klienty na zdraví od drobných odřenin, naraženin, přes 
vážnější zlomeniny kostí paže, krčku kyčle, až po ztrátu vědomí. Léčba těchto stavů je nepří-
jemná, často komplikovaná a zdlouhavá. Starší senioři v domácím prostředí po pádu zůstávají 
bezmocně ležet dlouhé hodiny, někdy i dny, než je někdo objeví. To, co se ukazuje jako nejú-
činnější řešení pádů, je jejich prevence, tedy předcházení vzniku.

Příčiny pádů klienta

Příčiny pádu můžeme rozdělit na vnitřní, vycházející ze zdravotního stavu klienta, a  vnější, 
nacházející se v okolí klienta.

1. Vnitřní příčiny pádů

 � nejistota, slabost a závratě při chůzi u starších seniorů

 � onemocnění nervové, svalové, interní apod.

 � nedostatečný příjem tekutin

 � zhoršená pohyblivost, kondice a koordinace pohybu

 � přecenění vlastních pohybových schopností a velká rychlost provedení pohybu

2. Vnější příčiny

 � překážky v cestě (prahy u dveří, kabely na podlaze, malé koberečky…)

 � nedostatečné osvětlení chodeb, schodů

 � kluzké a nerovné povrchy

 � velké množství léků ovlivňující centrální nervový systém

 � alkohol, návykové látky

 � nevhodně nastavené lokomoční pomůcky, popř. jejich použití

Obr. 47  Chůze do schodů

Obr. 48  Chůze ze schodů



42 43

Preventivní opatření pádů

1. Bezpečná úprava prostředí

 � odstranit překážky – vše o co by mohl zakopnout

 � vyloučení kluzkých povrchů – chodba, koupelna, toaleta

 � instalace nástěnných madel – koupelna, toaleta, chodba

 � bezpečné zábradlí u schodišť, jasně barevné označení schodů

 � zesílené osvětlení

2. Bezpečné pomůcky

 � stabilní židle s podpažními opěrkami

 � zabrzděné polohovací lůžko s postranicemi, stabilní schůdky, stolky…

 � zabrzděný invalidní vozík při přesunech

 � správně zvolené a nastavené lokomoční pomůcky (chodítka, berle apod.

 � pevná a stabilní obuv

 � signalizační zařízení pro přivolání pomoci – např. hodinky, přívěsek, mobil

3. Aktivní přístup

 � každodenní cvičení na lůžku (viz v části o cvičení)

 � nácvik stability vleže, vsedě, i ve stoji

 � nácvik chůze s doprovodem

 � zlepšování kondice chůzí, rotopedem, plaváním

 � dostatečný přísun tekutin

 � pomalé změny polohy (např. z lehu do stoje) – prevence „zamotání“ hlavy z˝nízkého tlaku

Postup při pádu klienta (první pomoc při pádu)

Metodický postup ministerstva zdravotnictví z roku 2020 říká:

„Pokud dojde k pádu pacienta, je vyšetření a ošetření pacienta lékařem absolutní prioritou, 
i  když není na první pohled viditelné identifikovatelné poranění. Pacienta se nepokoušíme 

zvedat, posoudíme stav vědomí, jeho schopnost reagovat na podněty a  zkontrolujeme 
základní životní funkce. Zajistíme základní bezpečí pacienta, snažíme se zamezit sekundárním 
poranění, např. při vstávání a  zprostředkujeme dostupné speciální prostředky pro snadnou 
manipulaci s pacientem.“

Pečovatel je u pádu přítomen

 � pokuste se o zmírnění pádu, sesunutí nebo zajištění měkkého dopadu

 � přivolejte pomoc

 � zkontrolujte stav vědomí a schopnost reagovat na oslovení

 � zkontrolujte základní životní funkce (vědomí, dech, popř. tep)

 � zjistěte možný rozsah poranění a zabraňte popřípadě dalšímu zranění

 � přivolejte lékaře a ve spolupráci s ním zajistěte první ošetření

 � uklidněte klienta

 � Zvláštní upozorněníKaždý pád musí být neprodleně nahlášen lékaři!!!

Postup při zvedání klienta z podlahy

 � Po zvládnutí první pomoci a odborného vyloučení poranění, můžeme přistoupit k přesunu 
klienta z lehu do vyšší polohy, nejčastěji sedu. Různé varianty vychází z aktuální situacezda 
je klient přece jen sám nebo je  přítomen pečující (popř. dva), zda potřebuje částečnou nebo 
plnou asistenci.
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 � Klient je sám (OBR.49)

 � nejprve se klient otočí na břicho

 � vzepře se na obě HKK a klekne na obě kolena (poloha na „čtyřech“)

 � dále jednu DK nakročí a opře plosku o podlahu

 � opře HKK o stěnu, dveře, židli, stůl, postel…

 � vzepřením o HKK a DKK se zvedá, otáčí do sedu nebo stoje

Částečná asistence s jedním pečujícím

1. Zvednutí do stoje (nepraktický u velmi těžkých klientů) (OBR. 50)

 � pečující přetočí klienta na záda a posadí ho

 � nohy klienta jsou zapřeny o stěnu, dveře apod.

 � pečující si dřepne za jeho záda a uchopí klienta pod rameny zkříženě za zápěstí

 � pečující se zvedá z dřepu nahoru a zvedá klienta do stoje

2. Zvednutí do sedu (OBR. 51)

 � obdobný postup jako když je klient sám

 � z břicha do kleku - z kleku do nakročení – zvednutí a pootočení do sedu

 � pečující dopomáhá ve všech fázích

 � v poslední fázi zvednutí dává podporu pánvi

Plná asistence ve dvou pečujících

1. Zvednutí do stoje (tzv. horní -dolní) (OBR. 52)

 � obdobný postup jako při zvednutí do stoje

 � druhý pečující uchopí podhmatem klientovy DKK

 � na povel „tři“ se oba pečující zvedají do stoje

 � klienta posazují nebo pokládají na lůžko

2. Zvednutí do sedu (tzv. kolébka) (OBR. 53)

 � pečující otočí klienta na záda a posadí ho

 � pečující si dřepnou vedle klienta naproti sobě

 � oba uchopí klienta za zády a pod koleny (zápěstní úchop)

 � na povel „tři“ se zvedají z dřepu nahoru

Obr. 49 A  Zvednutí z pádu, 
klient je sám, 
otočení na břicho

Obr. 49 B  Zvednutí z pádu, 
klient je sám, poloha 
na čtyřech

Obr. 49C  Zvednutí z pádu, 
klient je sám, opření 
o židli

Obr. 50  Zvednutí z pádu, 
částečná asis-
tence, zvednutí 
do stoje

Obr. 51  Zvednutí z pádu, 
částečná asis-
tence, zvednutí 
do sedu

Obr. 52  Zvednutí 
z pádu, plná 
asistence ve 
dvou pečujících, 
horní -dolní

Obr. 53  Zvednutí 
z pádu, plná asi-
stence ve dvou 
pečujících, stojí 
naproti sobě
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