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ÚVOD 

Přinášíme vám druhé vydání příručky z řady Rady pro pečující. Najdete v ní 
základní praktické rady, zkušenosti a informace, které vám mohou pečování 
ulehčit. Jsou psány jednoduchou srozumitelnou formou, aby byly rychle pří-
stupné. Pokud hledáte podrobnější informace, napomůže vám výčet dopo-
ručené literatury a webových stránek s touto tematikou souvisejících. 
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1.1

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Hlavním úkolem pečovatele je zajistit základní životní potřeby opečováva-
ného. Nejlépe je začít vybavením domácnosti pomůckami.  

Část pomůcek je hrazena ze zdravotního pojištění dávkou na zvláštní po-
můcku. Výčet hrazených pomůcek najdete ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. nebo 
je zjistíte u praktického lékaře, v prodejně zdravotních, kompenzačních a orto- 
pedických pomůcek.

Některé pomůcky ze zdravotního pojištění nejsou hrazeny a je možnost 
žádat na Úřadu práce o příspěvek. Část z nich předepisuje ošetřující lékař, 
jiné pouze odborný. 

Kompenzačních pomůcek existuje v dnešní době na trhu celá řada. Podle 
způsobu používání si je můžeme rozdělit do několika skupin:

• Pomůcky pro jídlo a sebeobsluhu:
Upravený příbor, láhev na pití s velkým uchem, protiskluzové prkénko,
oblékač ponožek, elastické tkaničky, pomocník na zouvání bot, zapínač 
knoflíků, podavač předmětů, bandáže a mnohé další.

• Pomůcky pro komunikaci :
Brýle, lupa, naslouchadlo, signalizační zařízení, komunikační tabule a další.

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
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• Pomůcky pro osobní hygienu :
Sedačka na vanu, stoličky do koupelny, protiskluzové gumové podložky na 
zem a do vany, madla do koupelny a na WC, vanička na mytí vlasů, násta-
vec na WC – s madly i bez madel, toaletní křesla, podložní mísa, močová 
láhev a další. 

• Pomůcky pro chůzi a pro pohyb:
Berle a hole, chodítka – pevná, skládací, s kolečky i bez koleček, vozíky me-
chanické, elektrické, rampy, antidekubitní podložky, podložky na přesun.

• Polohovací lůžka:
Elektrická, s hrazdičkou, antidekubitní matrace, veškeré antidekubitní po-
můcky – podložky, polštáře, patičky atd.

CHODÍTKO NA KOLEČKÁCH
VHODNÉ DO BYTU

CHODÍTKO NA KOLEČKÁCH
VHODNÉ I VEN{ {

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
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Užitečné rady

• S výběrem kompenzačních pomůcek vám poradí lékař 
 nebo vám ji doporučí ve specializované prodejně. 
• V případě, že je pomůcka hrazena zdravotní pojišťovnou, 
 je nutné ji mít předepsanou od lékaře na poukaz ( odbor- 

 nost : praktický lékař, ortoped, neurolog, rehabilitační lékař, geriatrie – 
 podle svých kompetencí  ). 
• Je vhodné si předem zjistit kód konkrétní pomůcky v prodejně. 
 S tímto kódem přicházíte k lékaři, předejdete tak nepříjemnému překva- 
 pení, že máte napsanou jinou pomůcku. 
• Dražší pomůcky musí schválit revizní lékař, mějte proto na paměti, že 
 k vyřízení pomůcky potřebujete určitý čas. 
• K překlenutí této doby, případně k vyzkoušení pomůcky, je možné si 
 pomůcku půjčit v některé z půjčoven.

1.2

BEZBARIEROVÉ
ZAŘÍZENÍ BYTU

Při dlouhodobých zdravotních obtížích je nutno pořídit si nejen vhodné 
kompenzační pomůcky, ale také upravit byt.

{POJÍZDNÝ
SYSTÉM

BEZBARIÉROVÉ ZAŘÍZENÍ BYTU
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Dbáme především na bezpečnost opečovávaného:

• Odstraníme koberečky, o které může zakopnout.
• Uzpůsobíme množství nábytku a jeho rozmístění nově vzniklé situaci – 
  tj. odstraníme přebytečná křesílka, stolečky, skříňky a vše, co by mu mo- 
 hlo přijít do cesty. 
• Pokud opečovávaný používá berle, chodítko nebo vozík, je dobré odstra- 
 nit i prahy.

Věci, které běžně používá, umístíme na dobře dosažitelná místa, tak aby se 
opečovávaný nemusel zbytečně ohýbat nebo natahovat nahoru (a už vůbec 
ne vystupovat na židli či stoličku ).

Je vhodné vybudovat v bytě sprchový kout místo vany, což je záležitost 
nákladná a ne vždy reálná. Ale právě na vybavení koupelny a WC vhodnými 
pomůckami je kladen maximální důraz, neboť úrazy po uklouznutí či pádu 
ve vaně patří k nejhorším.

Pohyb po bytě pro imobilní je možno zajistit pojezdovými systémy, zve-
dáky do vany, schodiště lze vybavit schodolezy nebo výtahy. 

Na úpravy lze žádat o příspěvek na Úřadu práce, eventuelně konzultovat 
nárok na sociálním odboru města či obce. 

Finanční pomoc na částečné uhrazení těchto nákladů poskytují některé 
nadace, například Nadace Charty 77 – Konto Bariéry.

BEZBARIÉROVÉ ZAŘÍZENÍ BYTU
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2.1

OBVAZOVÝ MATERIÁL

Dalším krokem je vybavení lékárničky pečujícího.

Trh nabízí velké množství různých obvazových materiálů. Představme si jen 
nejzákladnější:

• Výrobky ke krytí ran, které se vyrábí v několika velikostech a slouží k překry- 
 tí odřeniny, strhnuté kůže a podobně.
• Rychloobvaz je náplast na drobné rány. Lze ji koupit již nastříhanou na 
 proužky nebo v pruhu, z něhož si můžete proužky nastříhat.

OBVAZOVÝ 
MATERIÁL

OBVAZOVÝ MATERIÁL
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• Obinadlo hydrofilní se vyrábí v několika šířkách. Tímto obinadlem omo- 
 táte překrytou ránu.
• Obinadlo elastické, které můžete použít k bandáži dolních končetin i k fixa- 
 ci kloubu při drobném poranění.
• Cívková náplast slouží k upevnění obvazů i bandáží dolní končetiny. Vy- 
 rábí se několik druhů, například trhací, kterou nemusíte stříhat. K dostá- 
 ní jsou náplasti šetrné k jemné kůži starého člověka, které mu nezpůso- 
 bují alergii.
• Obvaz hotový se skládá z hydrofilového obinadla a dvou vatových pol- 
 štářků, které slouží ke krytí rány.
• Trojcípý šátek má široké použití při první pomoci, nejčastěji se využívá 
 k závěsu a znehybnění poraněné horní končetiny.
• Dezinfekční roztok slouží k běžné dezinfekci povrchových poranění. POZOR, 
 zda váš blízký není alergický na jód. Některé z těchto přípravků jód 
 obsahují. 

{ OBVAZOVÝ 
MATERIÁL

OBVAZOVÝ MATERIÁL
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2.2

POMŮCKY PRO PÉČI
O INKONTINENTNÍHO ČLOVĚKA

Inkontinencí moči nebo stolice trpí mnoho seniorů. Náš trh nabízí řadu po-
můcek, které předepíše obvodní lékař na doporučení odborníka. Při jejich 
výběru je třeba zohlednit některá kritéria a doporučení :

• Vyberte si pomůcky, které mají požadovanou sací schopnost a odpovída- 
 jí množství úniku moči. Vycházejte i z toho, jak často budete mít mož- 
 nost plenky střídat. Například pokud má váš blízký střední množství úni- 
 ku moči, můžete koupit kalhotky s vysokou absorpční schopností a po- 
 užít je například na noc. Přes den pak můžete použít kalhotky s men 

PLENKOVÉ KALHOTKY 
MAJÍ RŮZNOU VELIKOST

ROZLOŽENÉ PLENKOVÉ 
KALHOTKY PŘED POUŽITÍM{ {

POMŮCKY PRO PÉČI O INKONTINENTNÍHO
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 ší absorpcí moči. Do jaké míry mají plenky schopnost absorpce, poznáte 
 podle počtu kapiček na obalu. Čím méně kapiček, tím méně absorpce, 
 tím častěji budete muset plenky měnit.

• Při nákupu neopomeňte dobře zvolit velikost plenek. Proto musíte znát 
 obvod pasu a obvod boků svého blízkého. Trh nabízí kalhotky ve velikos- 
 ti XS –XXL, nebo velikosti jsou číslované 1– 4.

• Dalším kritériem při výběru by měl být fakt, zda ten, o kterého pečuje- 
 te, je chodící, tudíž mu kalhotky vyměňujete ve stoje, nebo zda je budete 
 vyměňovat vleže.

• I přes vysokou savou schopnost kalhotek je třeba vědět, že kůže inkonti- 
 nentního člověka je citlivá a může dojít ke vzniku opruzenin. Proto je 
 třeba přikrýt plenkami jen nejnutnější místa.

• Pro péči o znečištěnou pokožku od stolice je možno použít čisticí pěnu, 
 kterou nejprve protřepte, pak nastříkejte v dostatečném množství na 
 znečištěná místa a suchou buničitou vatou setřete. Tento postup opa- 
 kujte, dokud nebude pokožka čistá. Pozor, pokud setřete pěnu mokrou 
 žínkou, znečištění neodstraníte.

• K péči o kůži inkontinentního nemocného je dobré použít ochranný 
 krém, který nanesete na čistou a suchou kůži v okolí genitálií, na koneč- 
 ník a okolí, hýždě a oblast kříže. Neopomeňte také ošetřit třísla a u obéz- 
 ního nemocného kůži v podbřišku.

• Jako prevenci opruzenin pak je možno doporučit, pokud to bude možné, 
 aby váš blízký byl určitou dobu bez plenek a byl podložen absorpční pod- 
 ložkou pro nemocné se savým jádrem – lze zakoupit v lékárnách.

• Zápachu se obávat nemusíte, protože kalhotky mají pohlcovač pachu.

POMŮCKY PRO PÉČI O INKONTINENTNÍHO
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2.3

ZDRAVOTNICKÁ KOSMETIKA 
V PÉČI O POKOŽKU A O DUTINU ÚSTNÍ

Být čistý patří mezi naše základní potřeby. Pocit čistoty napomáhá u člově-
ka k nastolení celkové pohody a spokojenosti. Kůže v průběhu stárnutí se 
stává sušší a jemnější.  Více se z ní olupují povrchové buňky a je i náchylněj-
ší ke stržení. Vhodná kosmetika odstraní z kůže nežádoucí mikroorganismy 
a sekrety a zároveň jí napomůže k regeneraci.

V lékárně i ve zdravotnických potřebách zakoupíte zdravotnickou kosmeti-
ku, která splňuje všechny požadavky kvalitní a bezpečné péče o kůži.

Zde se omezím pouze na obecnou charakteristiku vybraných produktů.

Pomůcky v péči o pokožku:

• Tekuté mýdlo je určeno k očištění celého těla, dodává pokožce pružnost 
 a napomáhá její regeneraci.
• Šampon k ošetření vlasů a pokožky, umyté vlasy se i lépe rozčesávají.
• Tělové mléko k péči o pokožku zejména ležících a inkontinentních pa- 
 cientů. Vytváří na ní přirozený mastný film a snižuje svědění. Doporu- 
 čuji zakoupit i s dávkovací pumpičkou, díky které můžete mléko úsporně 
 dávkovat. 
• Ošetřující olej je možno použít k péči o suchou a popraskanou kůži. 
• Kožní ochranný krém chrání pokožku v oblasti konečníku, hýždí a třísel.
• Vlhké ošetřující ubrousky v krabici se používají pro očištění intimních 
 partií znečištěného.
• Čisticí pěna k odstranění stolice z kůže a genitálií.  

ZDRAVOTNICKÁ KOSMETIKA V PÉČI O POKOŽKU A DUTINU ÚSTNÍ
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• Ochranná vazelína je vodoodpudivá a poskytuje mimořádnou ochranu 
 pro citlivou pokožku.
• Zinková mast uklidňuje a regeneruje popraskaná a podrážděná místa 
 na pokožce.
• Krém na ruce můžete použít pro ochranu vlastních rukou po provedené 
 hygienické péči.
• Masážní gel – ulevíte jím svalovému napětí ošetřovaného.

Poznámka
Pokud je váš blízký zvyklý na určitou 
značku kosmetiky, používejte ji.

Pomůcky pro hygienu dutiny ústní :

• Kartáček na zuby – měkký.
• Pasta na zuby.
• Ústní voda.      
• Glycerinové tyčinky na ošetření dutiny ústní.
• Mezizubní kartáček, jehož použití konzultujte s dentální hygienistkou.
• Dentální nit.    
• Pro důkladnější vydezinfikování zubní protézy použijte zvláštních čistí- 
 cích tablet, které zakoupíte v lékárně.
• Fixační prostředek na zubní protézu zlepší její funkčnost, napomůže při 
 mluvení a kousání.

{MEZIZUBNÍ KARTÁČKY 
 A DENTÁLNÍ NIT

ZDRAVOTNICKÁ KOSMETIKA V PÉČI O POKOŽKU A DUTINU ÚSTNÍ
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2.4

LÉKY A LÉČIVA

Pokud se stane, že se ošetřovanému zhorší chronické potíže, kontaktujte 
pohotovostní službu, praktického lékaře či specialistu v zařízení, kde je 
ošetřovaný léčen.

HYGIENICKÉ 
POMŮCKY{

LÉKY A LÉČIVA
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Zde pouze několik rad pro nejčastější případy změny zdravotního stavu :

• Při horečce a bolesti je vhodný Paralen.
• Pro případ průjmu můžete v lékárně koupit tyto volně prodejné léky : 
 Smecta, Endiaron, Imodium.
• Pokud se ošetřovaný tři dny nevyprázdnil, podejte mu volně prodejné 
 glycerinové čípky nebo lactulózu.
• V lékárnách je k dostání velké množství léčivých čajů. Pijí se při nejrůz- 
 nějších onemocněních: žlučníku, slinivky břišní, žaludku, na uklidnění, 
 při revmatismu, onemocnění průdušek, snížené imunitě, migréně, ply- 
 natosti…
• Pokud se váš blízký léčí se srdcem, musíte mít v lékárničce Nitroglycerin 
 nebo Nitromint sprej. Jsou na lékařský předpis.
• Při onemocnění astma bronchiale zase dostatek léků, které aplikujete při 
 záchvatu dušnosti.
• Pokud je váš blízký alergik, je třeba mít vždy po ruce léky ke zvládnutí 
 alergické reakce.
• Při „nachlazení“ pro usnadnění vykašlávání je vhodný Mucosolvan.
• Pokud vznikne škrábání v krku, můžete koupit dezinfekční pastilky.
• Opthalmo–Septonex použijte při prokapání podrážděného oka.

Je dobré mít v lékárničce také :

• Telefony na ošetřující lékaře, pohotovost a záchrannou službu.
• Leporelo – první pomoc (dostanete v lékárnách).
• Nálezy z vyšetření.
• Soupis předepsaných léků.

O tématu také v kapitole Základní ošetřovatelské dovednosti, podkapitole 
Podávání léků.

Upozorňujeme, že informace zde uvedené nejsou náhradou za odbornou 
lékařskou péči.

LÉKY A LÉČIVA
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3.
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3.1

HYGIENA U LEŽÍCÍHO 
A ČÁSTEČNĚ SOBĚSTAČNÉHO

Hygienická péče o vašeho blízkého jistě patří k vaší každodenní činnosti. 
Pro seniory může být únavná, mohou při ní prožívat pocity studu a ubírá 
jim rovněž na sebevědomí. Proto by bylo dobré, pokud to samozřejmě lze, 
aby si váš blízký zpočátku určil sám, který člen rodiny jej bude mýt a oblé-
kat. Časem zpravidla stud ztratí a můžete se střídat s dalšími.

Kdy provádět hygienu? Pokud je to v časovém rozvrhu možné, ať si váš 
blízký zvolí sám čas, kdy chce být umýván, koupán či sprchován. Někteří 
lidé se cítí po ránu osvěženi a odpočati, jiní raději volí čas pro hygienu před 
spaním. 

VANIČKA PRO UMÝVÁNÍ 
VLASŮ NA LŮŽKU

POMŮCKY 
PRO HYGIENU{ {

HYGIENA U LEŽÍCÍHO A ČÁSTEČNĚ SOBĚSTAČNÉHO
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A kde? Zaleží na soběstačnosti vašeho blízkého. Není-li soběstačný, pak ji musíte 
udělat na lůžku. Lepší je to samozřejmě v koupelně, kdy jej můžete posadit 
na židli k umyvadlu. Pokud je váš blízký schopný alespoň s dopomocí pou-
žít sprchový kout, je to ideální.

Jak připravit prostředí? Měli bychom se blízkého vyvarovat stresu. V míst- 
nosti, kde budete hygienu provádět, by mělo být dostatečně teplo. Příjem-
né je použití aromalampy s vůní, která je mu příjemná, a ztlumit v míst- 
nosti světlo. A používat též kosmetické přípravky ( sprchový gel, tekuté mý-
dlo, tělové mléko, vlasový šampon ), které má rád nebo je na ně zvyklý. 

Hygiena u ležícího se provádí na lůžku, z kterého si odstraníte všechny 
pomůcky. Vše, co budete provádět, komentujte. Navodíte tím atmosféru 
klidu a bezpečí. S prací nespěchejte. V péči o intimní partie nezapomeňte 
na citlivost a ohleduplnost. Pokud je to alespoň trochu možné, ať si tyto 
partie alespoň částečně namočenou žínkou otře sám. Samozřejmě za vaší 
kontroly či dopomoci. Na lůžku nenechávejte ležícího nikdy zcela odkryté-
ho. Část těla, kterou neomýváte, přikryjte alespoň ručníkem.

MYTÍ VLASŮ U ČÁSTEČNĚ 
SOBĚSTAČNÉHO{ PÉČE O KŮŽI 

KONČETIN{

HYGIENA U LEŽÍCÍHO A ČÁSTEČNĚ SOBĚSTAČNÉHO
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Hygienu u částečně soběstačného člověka provádějte u umyvadla v kou-
pelně nebo na lůžku, vsedě. Posazením zvýšíte fyzickou kondici svého 
blízkého a také jeho sebevědomí. Úkony, které je schopen provést sám, 
nechejte na něm. Při obtížnějších včetně umytí zad mu dopomozte nebo 
úkon proveďte sami.

Péči o dutinu ústní je třeba věnovat rovněž pozornost. Pokud má váš blíz-
ký vlastní chrup použijte měkký kartáček a pastu na zuby. Pokud je třeba 
provést péči o sliznici dutiny ústní, je vhodné použít glycerinové štětičky 
s dezinfekcí s kyselou příchutí, která osvěží. Je možno je zakoupit ve zdra-
votnických potřebách.

Čeho je dobré si všímat. Sledujte, jak se váš blízký cítí. Pokud se objeví 
známky dušnosti a únavy, dokončete hygienickou péči sami. Dále si všímej-
te změn na kůži (oděrky, hematomy-modřiny, otlaky, zarudnutí a otoky dol-
ních končetin, vyrážky, změna barvy kůže, opruzeniny). Pokud si nebudete 
s něčím vědět rady, obraťte se na ošetřujícího lékaře.

Na závěr hygienické péče ošetřete kůži tělovým mlékem včetně dolních 
končetin. Případné opruzeniny ochranným krémem. Při ošetření nohou ne-
zapomeňte na meziprstní prostory. I přesto, že je kůže v okolí konečníku 
bez porušení, ošetřete ji také ochranným krémem. 

A ještě radu k oblečení, které váš blízký používá. Mělo by být lehké, pro-
dyšné, pohodlné. Pokud oblékáte člověka s poruchou hybnosti, oblečte nej-
prve nemocnou končetinu a teprve potom zdravou. Při vysvlékání je postup 
opačný. Nejprve zdravou a pak teprve nemocnou.

www
http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nacvikove-
video-1213-myti-vlasu-na-luzku

http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nacvikove-
video-513-masaz-zad

HYGIENA U LEŽÍCÍHO A ČÁSTEČNĚ SOBĚSTAČNÉHO
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3.2

PÉČE O HYDRATACI

Voda je základní složkou všech živých organismů. Vodu potřebujeme ke 
svému životu stejně jako výživu.
 
Staří lidé málo pijí, protože nemají pocit žízně. Ale tím více musíme dbát 
na dostatečný pravidelný přísun tekutin.

• Dbejte, aby váš blízký pil pravidelně a dostatečně.
• Z tekutin preferujte čistou vodu a čaje.
• Pozor při nabízení minerálek – jsou slané, zadržují v těle tekutiny, a tím 
 zatěžují krevní oběh.
• Kolik tekutin má člověk denně vypít, je velmi individuální. Orientačně 
 jsou to dva litry.
• Pokud se váš blízký léčí s ledvinami, srdcem či hypertenzí, množství na- 
 bízených tekutin by mělo odpovídat množství vyloučené moči za 24 
 hodin. Pokud používá pomůcky pro inkontinenci, stačí plenkové kalhot- 
 ky před vyhozením zvážit. 
• Zda je váš blízký dostatečně hydratován, poznáte podle barvy moči. Bliž- 
 ší informace se dozvíte na: http://www.vodarenstvi.cz/clanky/cim-svetlejsi- 
 tim-lepsi.
• Staří lidé jsou ohroženi dehydratací zvláště v čase letních vysokých te- 
 plot, při horečce, a předávkování diuretiky. http://lekarske.slovniky.cz/ 
 pojem/diuretika.
• Známky dehydratace : snížené napětí pokožky, suché sliznice, malátnost, 
 zmatenost, únava, tmavá moč, klesající krevní tlak.

PÉČE O HYDRATACI
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• Známky vysokého objemu tělesných tekutin: dušnost, moč je světlá, 
 tvorba otoků v oblasti kříže či kotníků, stoupající krevní tlak.
• Povzbuzujte svého blízkého k pití po malých doušcích, tekutiny aktivně 
 nabízejte.
• Pocit žízně snížíte, když potřete rty šťávou z citronu nebo ledem.
• Osvěžující je podávat po lžičkách chlazenou Coca-Colu.
• Pro přehled vypitého množství tekutin je dobré určité množství dát do 
 džbánu nebo si dělat čárky po každé vypité sklenici.
• Tekutiny nabízejte více dopoledne. Odpoledne již méně, aby váš blízký 
 mohl v noci klidně spát.
• K podávání tekutin můžete u ležícího člověka použít PET láhev s násos- 
 kou.
• Vyšetření kožního napětí kůže: Mezi palec a ukazovák uchopíte na před- 
 loktí kůži a povytáhnete ji. Po chvíli ji pustíte, sledujete, jak rychle do- 
 chází k vyrovnání pokožky. U dobře hydratovaného organismu dojde 
 k vyrovnání téměř okamžitě. Při sníženém objemu tekutin se kůže do nor- 
 málu vrací pomaleji.

PÉČE O HYDRATACI
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3.3

PÉČE O DÝCHÁNÍ

Dýchat znamená žít. Proto jakákoliv porucha dechu vyvolává u každého člo-
věka fyzickou a emoční tíseň. V této kapitole se zaměříme na to, co dělat, 
když si váš blízký stěžuje, že „nemůže dýchat“.

Dušnost je subjektivní pocit. Může se vám zdát, že váš blízký dýchá bez 
problémů, ale on si přesto stěžuje na dušnost. Ta může být vyvolána stra-
chem, zejména u pokročilého onemocnění.

• Při hodnocení dušnosti zjistěte, jak a kdy začala.
• Posuzujte, do jaké míry ovlivňuje fyzickou aktivitu opečovávaného.
• Pozorujte, kdy se zmírňuje a kdy zhoršuje.
• Pokud se dostavuje při běžných denních aktivitách, dbejte, aby se ošet- 
 řovaný naučil zvolněnému tempu. Můžete mu zdůraznit, že při námaze 
 se zadýchává i zdravý člověk, což může napomoci jeho zklidnění. 
• Se svým blízkým proberte, jaký způsob provozování určitých aktivit je 
 pro něho nejlepší. 
• Zjistěte, ve které části dne má nejvíce energie, a naplánujte aktivity na 
 tyto hodiny.
• Máte-li podezření, že se dušnost zhoršuje, kontaktujte lékaře. 

Opatření při obtížném dýchání:

• Větrejte místnost.
• Nepřetápějte byt.
• Zvlhčete vzduch v místnosti. Stačí dát mokrý ručník na radiátor.

PÉČE O DÝCHÁNÍ



28

• Dopomozte zaujmout svému blízkému polohu v polosedě.
• Při zvýšeném dýchání se více vysušuje sliznice dutiny ústní. Proto o ni 
 pečujte pravidelným vytíráním glycerinovými štětičkami nebo potírejte 
 alespoň rty vlhkým kapesníkem.
• Provádějte pravidelnou dechovou gymnastiku, masáž podporující dýchání.

Dechová cvičení:

• Nafukování igelitového sáčku, 
 balónku či rukavice.
• Probublávání vody v plastové 
 láhvi.
• Nádech nosem je na „tři doby“ 
 výdech našpulenými ústy na 
 „šest“.

{DECHOVÉ 
 CVIČENÍ

www
http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nacvikove-
video-713-uvolnovani-dychacich-cest

http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nacvikove-
video-613-masaz-stimulujici-dychani

PÉČE O DÝCHÁNÍ



29

3.4

PEČE O VÝŽIVU

Složení stravy by se mělo řídit podle toho, jaká má váš blízký chronická 
onemocnění. Například: gastroduodenální vředy, diabetes mellitus, one-
mocnění ledvin, jater, slinivky břišní, střev a podobně. Pokud zdravotní stav 
nevyžaduje zvláštní dietní opatření, pak se řídíme při volbě jídla tím, co váš 
blízký dobře snáší a čemu dává přednost. 
 
Praktické rady pro podávání jídla:

• Nejlepším jídlem je snídaně, protože žaludek měl dostatek času se přes 
 noc vyprázdnit. Ráno pociťuje člověk větší chuť k jídlu.
• Doporučuje se snídaně vydatnější, ale dobře stravitelná. 
• Pokud pacient trpí nechutenstvím, měl by jíst menší porce.
• Chuť nejvíc povzbudí jídla, která má opečovávaný rád. 
• Bolest může snižovat chuť k jídlu. Zabezpečit její účinnou léčbu je nutné 
 nejen z tohoto důvodu. 
• Velice důležitá je péče o dutinu ústní, musíme zabránit poškození sliz- 
 nice.
• Dobře padnoucí a čistá zubní protéza je při jídle významným prvkem. 
• Při potížích s polykáním se vyhněte potravinám, které mohou být vdech- 
 nuty (například drobným těstovinám, rýži, luštěninám). Podávejte roz- 
 mixovanou stravu.
• Některé léky, které chrání sliznici žaludku a podporují trávení, je třeba 
 podávat před jídlem, nikoli v jeho průběhu nebo po jídle. 
• Pokud je to možné, zajistěte, aby váš blízký jedl u stolu a nikoliv sám. 
 Příjem potravy má i sociální význam.

PÉČE O VÝŽIVU
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• Je dobré, když se váš blízký nají bez dopomoci. Zvýší se jeho pocit ne- 
 závislosti.
• V lékárně můžete zakoupit i výživové doplňky, zejména nutridrinky. Vždy 
 se ale poraďte s lékařem, sestrou či zaměstnancem lékárny, kteří vám 
 z nabídky výrobků pomohou vybrat nejvhodnější.

Některé důvody, které mohou vést k odmítnutí stravy:

• Bolest.
• Počínající deprese.
• Vedlejší účinky léků – nutno konzultovat s lékařem.

Alternativní způsob podávání potravy:

Vašemu blízkému může být při určitém onemocnění pro příjem potravy 
zaveden tzv. PEG ( perkutánní endoskopická gastrostomie ).

K podávání výživy do PEG je třeba určité zručnosti. Ale než bude váš blízký 
propuštěn do domácího ošetřování, sestry v nemocnici vás zaučí a seznámí 
vás s tím, jak předcházet určitým komplikacím, a pokud se vyskytnou, jak 
je zvládat.

PŘEVAZ
PEG{ PODÁVÁNÍ VÝŽIVY 

DO PEG{

PÉČE O VÝŽIVU
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3.5

PÉČE O VYPRAZDŇOVÁNÍ STOLICE

Péče o pravidelné vyprazdňování patří k základním denním činnostem v 
péči o starého člověka.

Faktory, které ovlivňují vyprazdňování:

• Strava – příjem vlákniny.
• Příjem tekutin – snížené množství přijatých tekutin způsobuje zácpu.
• Fyzická aktivita – snížený pohyb vede k zpomalení peristaltiky střev a tím 
 k zácpě.
• Dostatek soukromí.
• Poloha člověka při vyprazdňování.
• Některé léky – jejich vedlejší či nežádoucí účinky.

Významnou roli hrají i psychické faktory :

• Úzkostní lidé mají zvýšenou peristaltiku střev, která vede k průjmu.
• U depresivních osobností zpomalená peristaltika vyvolává zácpu.

Každý člověk má jinou frekvenci vyprazdňování. U někoho je normální 
stolice jednou denně. Někdo chodí jednou za dva dny, jiný dvakrát denně. 
Proto je důležité vědět, co je u vašeho blízkého v této oblasti běžné.

Důležitým ukazatelem činnosti střev je odchod plynů.

PÉČE O VYPRAZDŇOVÁNÍ STOLICE
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Průjem je charakterizován jako častější vyprazdňování řídké stolice a u sta- 
rých lidí vede k rychlé dehydrataci.
Pokud trvá tři a více dnů, podejte živočišné uhlí a konzultujte situaci s lé- 
kařem pro vyloučení infekce. Jestliže je průjem spojen s bolestmi břicha či 
horečkou, konzultujte to též s lékařem. Po odeznění průjmu zavádějte 
stravu pozvolna. Nejprve banány, rýži, vařenou mrkev, bramborovou kaši… 

Zácpa je charakterizována obtížným, méně častým a málo vydatným vy-
prazdňováním střev.
Trvá-li tři a více dnů, je třeba podat projímadlo. Vhodná je lactulóza, glyce- 
rinový čípek, Regulax nebo projímavá minerální voda. Jestliže je zácpa spo-
jena s bolestmi břicha a zvracením, je nezbytná konzultace s lékařem. 

Při odchodu stolice si všímejte:

• Změny barvy – černá, šedobílá, zelená.
• Příměsí – čerstvá krev, nestrávené zbytky potravy, hlen…
• Pokud více dnů pozorujete změnu barvy a ve stolici jsou příměsi, rovněž 
 to nahlaste lékaři.  

Aktivity podporující pravidelné vyprazdňování stolice:

• Obohaťte jídelníček o potraviny bohaté na vlákninu a zakysané mléčné 
 výrobky.
• Pravidelné vyprazdňování podporuje také lněné semínko.
• Podávejte dostatečné množství tekutin s přihlédnutím k onemocnění 
 srdce, krevního tlaku a ledvin.
• Do denních aktivit, pokud to je možné, zařaďte pravidelný pohyb – pro- 
 cházku či alespoň popocházení po bytě.

PÉČE O VYPRAZDŇOVÁNÍ STOLICE
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3.6

PÉČE O VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI

Sledovat vyprazdňování moči je důležitým úkonem v péči o starého člo- 
věka.

Faktory, které ovlivňují vyprazdňování moči:

• Dostatek soukromí.
• Poloha člověka.
• Příjem tekutin.
• Příjem potravy s vysokým obsahem vody – ovoce, zelenina.
• Léky – diuretika, která podporují močení
• Onemocnění ledvin, hypertrofie prostaty.
• Příjem tekutin s obsahem kofeinu a vyšším obsahem sodíku.

Normální množství moče za 24 hodin je asi dva litry a závisí na množství 
přijatých tekutin, dušnosti a užívaných lécích podporujících močení.

Při sledování moči si všímejte:

• Množství – vzhledem k příjmu tekutin a působení léků, které podporují 
 močení.
• Příměsi – nemá se objevovat hlen.
• Barvy
 – světležlutá je normální,
 – červená značí přítomnost krve,
 – tmavá, koncentrovaná svědčí o sníženém příjmu tekutin nebo o ztrátě 
   tekutin, například při horečce, průjmu, dušnosti.
• Zápachu – acetonový při hladovění a cukrovce.

PÉČE O VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
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Aktivity pro usnadnění močení :

• Posazení na podložní mísu a zvednutí horní části těla.
• Vypití většího množství tekutiny.
• Položení teplého obkladu na podbřišek. 
• Zabezpečení soukromí, dostatku času.

Mnozí staří lidé trpí inkontinencí moči : 

• Při prvním stupni uniká moč při po kapkách při smíchu, kašli, kýchnutí 
 či zvednutí těžkého předmětu.
• Při druhém při lehčí fyzické práci, chůzi do schodů, rychlé chůzi. 
• Při třetím stupni uniká ve vzpřímené poloze a v leže moč již prakticky ne- 
 ustále.  

Více v následující kapitole.

V péči se používají pomůcky pro inkontinentní nebo je zaveden močový 
katetr a moč je odváděna do sběrného močového sáčku. 

www http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nacvikove-
video-413-podkladani-podlozni-misy

{MOČOVÝ SÁČEK
PRO SBĚR MOČI

PÉČE O VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI



35

3.7

PÉČE O INKONTINENTNÍHO ČLOVĚKA

Inkontinence je stav, kdy člověk není schopen udržet stolici nebo moč.

Postup při hygienické péči u člověka s inkontinencí stolice :

• Dbejte na hygienu vlastních rukou a používejte rukavice na jedno použití. 
• Připravte si všechny pomůcky, abyste svého blízkého zbytečně nevysta- 
 vovali studu.
• Z pomůcek nezapomeňte si dát k ruce sáček z PVC, do něhož budete 
 odkládat znečištěné pomůcky inkontinentního.
• Odstraňte z lůžka vše, co by vám mohlo zavazet, nebo by mohlo být 
 zbytečně znečištěno.
• Odstraňte plenkové kalhotky a na znečištěnou kůži nastříkejte čisticí 
 pěnu.
• Směr stírání nečistoty je od spony stydké ke konečníku.
• Suchou buničitou vatou setřete stolici. Tento postup opakujte tak dlou- 
 ho, až je kůže čistá.
• Pozor, pokud čisticí pěnu setřete mokrou žínkou, nedosáhnete očekáva- 
 ného výsledku.
• Takto očištěnou kůži očistěte vodou a mýdlem z řady zdravotnické kos- 
 metiky.
• Kůži osušte a ošetřete ochranným krémem také z řady zdravotnické kos- 
 metiky.
• Pokud došlo k znečistění genitálií, postupujte stejně jako v oblasti ko- 
 nečníku.
• Pokud má váš blízký zavedený permanentní močový katetr, dbejte 

PÉČE O INKONTINENTNÍHO
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úzkostlivě na to, aby nebyl znečištěný od stolice. To by mohlo vést k vniknutí 
infekce do močových cest.

Postup při hygienické péči u člověka s inkontinencí moče se zavedeným 
permanentním katetrem.

Pokud je inkontinence u vašeho blízkého řešena zavedením permanentního 
katetru, je třeba věnovat pozornost:

• Zda katetr moč odvádí. Pokud máte podezření, že moč není odváděna, 
 konzultujte problém s lékařem, ve dnech volna s pohotovostní službou. 
• Pokud se katetr odpojí od sběrného sáčku, jednoduše dva konce spojte.
• Dbejte o čistotu ústí močové trubice.
• Případný rozvoj infekce močových cest se může projevovat:
 – bolestí v oblasti genitálu a v podbřišku,
 – močí s příměsí krve,
 – zakalenou močí,
 – zvýšenou tělesnou teplotou,
 – schváceností.
• Každý z těchto příznaků řešte s lékařem.
• Dbejte na pravidelnou výměnu permanentního močového katetru.

MOČOVÝ SÁČEK 
PRO SBĚR MOČI{

PÉČE O INKONTINENTNÍHO
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Postup při hygienické péči u člověka s inkontinencí moče s použitím po-
můcek pro inkontinentní :

• Pokud nemá váš blízký zavedený močový permanentní katetr, pak pro 
 řešení hygienické péče v odchodu moči používejte plenkové kalhotky či 
 jiné pomůcky po dohodě s lékařem. Vyměňují se obvykle po čtyřech až 
 osmi hodinách podle množství vyloučené moči. 
• Je nutné ve zvýšené míře dbát na péči o kůži a sliznice v oblasti genitálu, 
 vnitřní strany stehen a třísel.
• Při každé výměně kalhotek kontrolujte kůži a preventivně ji vždy ošetře- 
 te ochranným krémem z řady zdravotnické kosmetiky.
• Pokud je to alespoň trochu možné, nechte alespoň občas svého blízkého 
 bez kalhotek. Prospěje to stavu kůže.

Více o pomůckách pro inkontinentní najdete v kapitole Vybavení lékárničky 
pečujícího, podkapitole Pomůcky pro péči o člověka s inkontinencí.

Obecná zásada při péči o pokožku a sliznice genitálu : nepoužívejte zásyp.

www
http ://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nacvikove-
video-313-prikladani-plen-u-leziciho-nemocneho

http ://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nacvikove-
video-213-hygienicka-pece-o-znecisteneho

PÉČE O INKONTINENTNÍHO
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3.8

POLOHOVÁNÍ A PREVENCE 
VZNIKU DEKUBITŮ

Člověk, který je omezený v pohybu a leží na lůžku, je ohrožený omezením 
pohybu v kloubech, vznikem dekubitů.

Preventivní význam polohování :

• Napomáhá fyziologickému držení těla.
• Předchází vzniku dekubitů.
• Předchází zhoršení dýchání.

Zásady polohování:

• Polohu u ležícího měníme dle potřeby, minimálně však jednou za dvě 
 hodiny.
• V noci lze interval prodloužit až na osm hodin pro zajištění nerušeného 
 spánku.

{ POMŮCKY
K POLOHOVÁNÍ

PÉČE O POLOHOVÁNÍ A PREVENCE VZNIKU DEKUBITŮ
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www
http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nacvikove-
video-1113-polohovani-s-pomuckami

http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nacvikove-
video-1013-vertikalizace-pacienta

• Při změně polohy kontrolujeme stav kůže, zvláště pak v místech vzniku 
 dekubitů.
• Měníme základní polohy na lůžku: na zádech, na boku, na břiše.
• K polohování můžeme používat polohovací pomůcky, které lze zakoupit 
 v prodejnách se zdravotnickými pomůckami. Lze také využít polštáře či 
 molitan.

Místa tvoření dekubitů při poloze na zádech:

• kost týlní,
• trn sedmého krčního obratle,
• lopatky,
• loketní klouby,
• oblast křížová,
• hýždě,
• paty.

Místa tvoření dekubitů při poloze na boku :

• kost spánková,
• rameno,
• oblast kyčelního kloubu,
• kolenní klouby,
• nad kotníky.

Při polohování sledujte, zda uvedená místa nejsou zarudlá. Pokud ano, více 
je promazávejte ochranným krémem a častěji měňte polohu svého blízké-
ho. Pokud tato opatření nejsou úspěšná, konzultujte vše s lékařem.

PÉČE O POLOHOVÁNÍ A PREVENCE VZNIKU DEKUBITŮ
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4.1

APLIKACE INZULINU

Inzulin je hormon slinivky břišní. Při jeho nedostatku vzniká diabetes melli-
tus. Pokud si organismus nedovede tuto látku vytvořit, je nutno inzulin 
podávat v přesných dávkách a čase.

Inzulin předepíše diabetolog, který současně určí, jakým způsobem bude 
podáván.

Nejčastější způsoby jsou :

• inzulinovým perem,
• inzulinovou stříkačkou.

Inzulin doma skladujte v lednič-
ce, kde ovšem nesmí zmrznout. 
Načatou lahvičku skladujte při po- 
kojové teplotě.

Pomůcky  :

• inzulin v peru či injekční stří- 
 kačce,
• dezinfekce na kůži,
• čtverečky buničité vaty k dez- 
 infekci.

PŘÍPRAVA INZULINU 
K APLIKACI{

APLIKACE INZULINU
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{
MÍSTA APLIKACE INZULINU 
NA ZEVNÍ ČÁSTI STEHNA 
( EDUKAČNÍ POMŮCKA )

Postup :

• Nachystejte si pero či inzulin do 
 stříkačky.
• Gumovou zátku u lahvičky s inzu- 
 linem vydezinfikujte.
• Zvolte správné místo vpichu.                                        
• Místa vpichu střídejte dle obráz- 
 kových schémat.
• Vydezinfikujte místo vpichu.

Aplikace perem :

Jehlu zaveďte do podkoží pod úhlem 
90 °. Bez vytvořené kožní řasy. Po vpi-
chu nechejte jehlu zavedenou v pod- 

koží cca 10 vteřin, je to nutné pro splynutí poslední kapky inzulinu z konce 
jehly do podkoží. Pozor, jde o nezanedbatelné množství inzulinu! Pokud 
vytáhnete jehlu ihned po aplikaci, váš blízký nedostane plnou dávku.

Aplikace inzulinovou stříkačkou :

Jehlu zavedeme kolmo do podkoží bez vytvořené kožní řasy a aplikujeme 
dávku inzulinu. Inzulinovou stříkačku lze u jednoho člověka použít opako-
vaně.

APLIKACE INZULINU
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www
http://www.diacentrum.cz

Rady:

• Dávky inzulinu dodržujte vždy přesně dle předpisu lékaře.
• Po každém podání inzulinu se diabetik má najíst.
• Pokud se nenají, měl by vypít alespoň sladký čaj.

•  Pokud se ošetřovaný, léčený inzulinem, začne potit, je spavý a zmate-
ný, zkontrolujte hladinu jeho krevního cukru. Fyziologická hladina je 
3,6–6,0. Pokud naměříte nižší, podejte mu cukr a konzultujte problém 
s odborným lékařem.

{ MÍSTA APLIKACE INZULINU NA STĚNĚ BŘÍŠNÍ 
( EDUKAČNÍ POMŮCKA )

APLIKACE INZULINU
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{ EDUKAČNÍ POMŮCKA
K APLIKACI INZULINU

4.2

APLIKACE CLEXANU

Clexane je lék používaný ke snížení srážlivosti krve. Mezi lidmi se říká, „že 
krev se ředí“.  Při jeho podávání je třeba mít na zřeteli, že případné krvácení 
se zastavuje pomaleji než obvykle. Tento lék ordinuje lékař při hospitalizaci 
vašeho blízkého. Stává se, že musíte v aplikaci injekcí Clexane pokračovat 
i doma. V tomto případě poproste zdravotní sestru na oddělení nemocnice, 
aby vám ukázala postup, a vy si jej pod jejím dohledem i vyzkoušejte.

APLIKACE CLEXANU
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Pomůcky :

• Clexane, který vám předepíše lékař.
• Dezinfekce na kůži.
• Čtverečky buničité vaty k dezinfekci.

Postup : 

• Aplikace je nutná vždy ve stanovený čas.  
• Místo vpichu je vždy v okolí pupku.
• Nemocný může sedět nebo ležet.
• Vydezinfikujte kůži.
• Vytvořte kožní řasu.
• Kolmým vpichem aplikujte injekci.
• Pozor, dotlačte píst až do konce, čímž zaručíte, že veškerá účinná látka 
 bude aplikovaná.
• Vytáhněte injekci.
• Čtverečkem buničiny velice zlehka přetřete místo vpichu.
   
Rady :

• Uchovávejte lék v pokojové teplotě a temnu.
• Sledujte dobu použitelnosti.
• Pokud se vytvoří na stěně břicha hematom-modřina, nikdy do tohoto 
 místa neaplikujte další lék.
• Místo vpichu nemasírujte, zabráníte tím vzniku hematomu.
• Sledujte krvácivé projevy – zvýšený vznik hematomů, krvácení z dásní 
 a sliznic, krev v moči. Sledujte rovněž, zda se na kůži netvoří v rozsevu 
 malé červené tečky ve velikosti špendlíkové hlavičky.
• Pokud se objeví takové příznaky, hlaste je ošetřujícímu lékaři, ale sami 
 lék nevysazujte.

{ APLIKACE
CLEXANU

APLIKACE CLEXANU
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4.3

MĚŘENÍ  KREVNÍHO TLAKU

Měření tlaku krve se díky dostupnosti digitálních tonometrů může prová-
dět i v domácím prostředí.

Obecná doporučení :

• Digitální tonometr si koupíte v lékárně nebo v obchodě se zdravotnický- 
 mi potřebami. 
• Pečlivě si prostudujte postup měření, jak doporučuje výrobce.
• Dbejte zvláště na správnou polohu končetiny a umístění manžety.
• Pokud byla žena na operaci prsu a má otok horní končetiny, pak zde tlak 
 nikdy neměřte.

{
PŘILOŽENÍ 
MANŽETY 
TONOMETRU

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU
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• Chodí-li váš blízký na hemodialýzu, neměřte tlak na končetině, kde má 
 zavedený AV shunt.
• Pečlivě vybírejte i šíři manžety podle obvodu paže.
• V případě, že naměříte výrazně vyšší nebo nižší hodnotu než obvykle, 
 zkontrolujte měření třikrát během dne. 
• Pokud bude i v těchto třech měřeních hodnota vysoká či nízká, konzul- 
 tujte vše s ošetřujícím lékařem.

Zásady měření :

• Měřte tlak ve stejnou denní dobu.
• Tlak krve měřte vždy na jedné a téže horní končetině.
• Paže končetiny musí být volná, nesmí ji stahovat vyhrnutý rukáv, nejlépe 
 oděv svlečte.
• Člověk musí být alespoň 15 minut v klidu.

Faktory ovlivňující krevní tlak :

• Užívání léků.
• Hydratace – pokud váš blízký málo pije, tlak bude nižší.
• Emoce – rozrušení zvyšuje hodnotu tlaku.
• Fyzická námaha – taktéž zvyšuje tlak.   
• Denní doba – ráno je tlak nižší než odpoledne. 

Hodnoty krevního tlaku : 

• Ideální tlak je 120/80. 
• V normě je ještě krevní tlak od hodnot 105/70 do 140/90.

www http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nacvikove-
video-113-spravne-mereni-tlaku

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU
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4.4

ODBĚR A MĚŘENÍ HLADINY
KREVNÍHO CUKRU

Pokud je třeba častěji sledovat hladinu krevního cukru, používá se v domá-
cím prostředí glukometr. Ten obdržíte v lékárně na recept od diabetologa.

Pomůcky :
• Glukometr.
• Testovací proužek – je součástí glukometru a dá se doplnit.
• Čtverečky buničité vaty.
• Dezinfekce na kůži.
• Speciální odběrové pero pro napíchnutí prstu – je součástí glukometru 
 a dá se doplnit.

Postup :
• Zapneme glukometr.
• Do glukometru zasuneme kontaktní plochou testovací proužek.
• Na displeji se po chvíli ukáže ikona pro kápnutí krve na proužek.
• Kapilární krev odebíráme nejčastěji z bříška prstu nedominantní konče- 
 tiny.
• Promasírujeme místo, odkud odebíráme krev. Zvýšíme tím prokrvení tká- 
 ně a celý výkon bude snazší.
• Vydezinfikujeme kůži.
• Provedeme vpich.
• První kapku krve setřeme čtverečkem buničiny.

ODBĚR A MĚŘENÍ HLADINY KREVNÍHO CUKRU
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• Druhou dostatečně velkou kapku již necháme vsát do volného konce 
 testovacího proužku.
• Během chvilky se objeví na displeji výsledek měření.

{ POSTUP PŘI
MĚŘENÍ GLYKEMIE

www http://www.hvezdazivota.cz/clanek/507-mereni-hladiny- 
krevniho-cukru/

1                                             2

3                                                       4

ODBĚR A MĚŘENÍ HLADINY KREVNÍHO CUKRU
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4.5

MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY

Tělesná teplota je důležitým ukazatelem zdravotního stavu vašeho blízké-
ho. Její sledování není náročné. Přesto je důležité znát některá fakta, která 
s problematikou souvisejí.

Druhy teploměrů :

Pokud budete kupovat teploměr v lékárně či zdravotnických potřebách, na-
bídnou vám digitální teploměr. Rtuťové teploměry se již nevyrábějí. Pokud 
ho máte doma a rozbije se, věnujte pozornost vytečené rtuti. Je třeba ji 
sesbírat, protože se odpařuje a je pro člověka toxická.

{ DIGITÁLNÍ
TEPLOMĚRY

MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY
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Faktory ovlivňující tělesnou teplotu :

• Čas: Tělesná teplota během dne kolísá. Nejvyšší hodnotu dosahuje tě- 
 lesná teplota od 16 do 18 hodin. Nejnižší hodnotu dosahuje od 4 do 6 
 hodin.
• Tělesná aktivita: Těžká práce, tělesné cvičení zvyšuje teplotu těla až 
 o 1–1,5 °C. 
• Věk: Staří lidé nad 75 let věku mají sníženou kontrolu termoregulace, 
 proto vzniká u nich ve zvýšené míře riziko hypotermie ( podchlazení  ).

Škodlivé účinky horečky:

• Zvyšuje se rychlost bazálního metabolismu a tento stav nakonec vede 
 k vyčerpání organismu. 
• Může dojít k dehydrataci, která je důsledkem ztráty tekutin při pocení 
 nebo při zrychleném dýchání. 
• Pacient se necítí dobře, je mu horko, ztrácí chuť k jídlu, pociťuje slabost 
 a nevolnost, je apatický a dezorientovaný.

Příznaky v průběhu horečky jsou:

• Teplá kůže na dotyk.
• Pocit žízně.
• Sucho v ústech.
• Ospalost, napětí.
• Ztráta chuti k jídlu.
• Nevolnost.
• Slabost.

Pokud budete měřit tělesnou teplotu v ústech, musíte od naměřené hodno-
ty odečíst 0,3 °C, a pokud v konečníku, pak odečtete 0,5 °C.

MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY
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4.6

OŠETŘOVÁNÍ BÉRCOVÝCH VŘEDŮ A RAN

Bércový vřed je rána, která se vyznačuje zánětlivými změnami, mokváním, 
nepravidelnými okraji, různou hloubkou a intenzitou bolesti. Vzniká jako 
komplikace u varixů a opakovaných zánětů žil dolních končetin. Mohou 
vznikat také po drobném poranění, pokud je v oblasti bérce porucha prokr-
vení tkání. Vznik souvisí také s kouřením, cukrovkou, nadváhou a stresem. 

Prostředky pro ošetřování a léčbu nejen bércových vředů, ale i ran se řídí 
dle ordinace lékaře a sestry, kteří se léčbou zabývají.

Prevence vzniku bércových vředů :

• nekouřit,
• prevence obezity,
• redukce hmotnosti,
• přiměřený pohyb vzhledem k věku a přidruženým chorobám ( zlepšuje 
 krevní oběh v dolních končetinách ),
• kompenzace cukrovky,
• prevence poranění v oblasti bérce,
• pravidelné užívání léků dle ordinace lékaře.
         
Obecné rady pro přístup k ošetřování bércových vředů a ran:

• Pokud bércový vřed vznikl na základě onemocnění tepen dolních konče- 
 tin, je nutno zajistit tepelný komfort, který podporuje průtok krve kon- 
 četinami.

OŠETŘOVÁNÍ BÉRCOVÝCH VŘEDŮ A RAN
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• Vznikl-li vřed na podkladě varixů, pak se nedoporučují nepřirozeně vyso- 
 ké teploty ( horké lázně, koupele ).
• Při péči o nehty na dolních končetinách je dobré ošetření pedikérkou 
 ( některé provádějí pedikuru i v domácím prostředí ).
• Trpí-li váš blízký cukrovkou, pravidelně kontrolujte doma hladinu krevní- 
 ho cukru a dodržujte léčbu a dietu.  
• Dbejte na prevenci drobných poranění končetin.   
• Pokud se povrchový obvaz znečistí, je vhodné ránu převázat, ale krytí 
 rány zachovat.
• Jestliže trpí váš blízký bolestí, nezlehčujte ji. Poraďte se s ošetřujícím 
 lékařem o její léčbě. Nemocný, který nemá bolesti, lépe spolupracuje. 
 Nezapomeňte, že bolest se zvětšuje při převazu rány.
• Dbejte o dostatečný příjem tekutin a vyváženou stravu.
• Je-li to možné, provádějte se svým blízkým cvičení na lůžku k podpoře 
 krevního oběhu a dýchání. 

{ PŘEVAZ
RÁNY

OŠETŘOVÁNÍ BÉRCOVÝCH VŘEDŮ A RAN
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www http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nacvikove-
video-713-uvolnovani-dychacich-cest

Nedílnou součástí péče o pacienty s bércovými vředy je bandáž postižené 
končetiny. Cvičení dolními končetinami má pouze podpůrný a preventivní 
účinek. 

Zásady přiložení jednovrstvé kompresivní bandáže u nemocných s bér-
covým vředem:

• Vhodná jsou pouze obinadla s krátkotažným efektem – poradí vám při 
 nákupu v lékárně.
• Obinadlo musí být přiloženo po celé ploše dolní končetiny.
• Žádná část končetiny nesmí být volná (pata, část lýtka apod.).
• Nejvyšší kompresivní tlak musí být v oblasti kotníku.

Další informace najdete v kapitole Vybavení lékárničky pečujícího, podka-
pitole Obvazový materiál.

{
PŘIKLÁDÁNÍ
KRÁTKOTAŽNÉ
BANDÁŽE

OŠETŘOVÁNÍ BÉRCOVÝCH VŘEDŮ A RAN
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4.7

BANDÁŽE DOLNÍCH KONČETIN

Správné přiložení bandáže dolních končetin vyžaduje určitou praxi a zručnost.
 
Dělení bandáží :

• Krátkotažné – používají se u léčby bércových vředů.
• Dlouhotažné – používají se mimo jiné jako prevence trombóz u ležících.

{ BANDÁŽ
DOLNÍ KONČETINY

BANDÁŽE DOLNÍCH KONČETIN
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Zásady bandážování :

• Bandáž přikládáme před svěšením končetiny a započetí fyzické aktivity.
• Pokud chceme přiložit bandáž a nemocný již chodil, pak položíme kon- 
 četinu alespoň na 20 minut do vodorovné polohy a teprve pak přikládá- 
 me bandáž.
• Šířka obinadla musí být vhodně zvolena vzhledem k objemu končetiny.
• Případná rána musí být nejprve ošetřena a překryta sterilním materiálem.
• Obvaz začínáme a končíme základní otočkou.
• Kotník musí být postaven v pravém úhlu.
• Otočky se musí překrývat ze dvou třetin.
• Nejvhodnější typ je klasový obvaz.
• Obvaz musí zároveň fixovat léčebné krytí na defektu.
• Obinadlo musí být přiloženo po celé ploše dolní končetiny.  
• Žádná část končetiny nesmí být volná (pata, část lýtka apod.).  
• Nejvyšší kompresivní tlak musí být v oblasti kotníku.
• Bandáž nesmí končetinu zaškrcovat ani být příliš volná.
• Po přiložené bandáži kontrolujte barvu prstů na končetině.
• Pokud jsou prsty fialové, je třeba bandáž přiložit s menším stažením.

Praktická doporučení:

• Při nákupu obinadla sdělte prodávajícímu, k jakému účelu ho budete 
 používat.
• Pokud je obinadlo znečištěné, neperte ho, ztratí svou pružnost, použijte 
 nové.
• Každé obinadlo během opakovaného používání ztrácí pružnost a nelze 
 jím dosáhnout požadované léčebně účinné komprese.
• Pokud se bandáž během dne uvolnila, je třeba ji znovu přiložit.

www http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nacvikove-
video-13-13-bandazovani

BANDÁŽE DOLNÍCH KONČETIN
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4.8

OŠETŘOVÁNÍ STOMIÍ

Stomie je umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla.

Pomůckami k výměně stomických sáčků a k ošetření stomie budete vyba-
veni od stomické sestry, která vás poučí a ukáže vám, jak stomii ošetřovat 
a vyměňovat sáčky.

Postup při výměně sáčků se odvíjí od toho, který typ váš blízký má. Pou-
žívají se sběrné sáčky – jednodílné, dvoudílné a s výpustí. Výměna těchto 
tří druhů sáčků má mnoho společného. Stomický sáček vyměňte, pokud je 
naplněn do poloviny. 

Pomůcky pro výměnu sáčků :

• Nesterilní rukavice na jedno použití.
• Sáček z PVC na odpad.
• Tupé zahnuté nůžky.
• Měřítko stomie.
• Stomický sáček.
• Buničitá vata.
• Pomůcky k samotnému ošetření a očištění stomie – jsou součástí firem- 
 ní taštičky.

Postup při výměně jednodílného sáčku:

• Nachystejte si všechny pomůcky a pečlivě si přečtěte, na jaké použití je 
 ten či onen zvlhčený ubrousek.
• Vystřihněte otvor na podložce sáčku – pozor, aby nebyl moc malý.

OŠETŘOVÁNÍ STOMIÍ
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• Šetrně za pomoci zvlhčeného ubrousku ze sady pomůcek odstraňujte 
 plný sáček.
• Čisticí pěnu nastříkejte do těsného okolí stomie a buničitou vatou ji leh- 
 ce setřete. To opakujte tak často, až bude okolí a ústí stomie čisté.
• Okolí stomie lze i jemně omýt i vlažnou vodou a nedráždivým mýdlem 
 a pak osušit.
• Samotné očištění stomie je nebolestivé.

{ POSTUP PŘI VÝMĚNĚ
STOMICKÉHO SÁČKU

OŠETŘOVÁNÍ STOMIÍ
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                                                       5
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• Okolí stomie otřete dalším ubrouskem, který je určen k ošetření kůže 
 před samotným nalepením sáčku.
• Nyní je již stomie i kůže v jejím okolí připravena na přilepení čistého 
 jednodílného sáčku.
• Podložku, na níž je stomický sáček, jemně třete v dlaních – mírně změk- 
 ne a lépe se bude tvarovat na břišní stěnu.
• Odstraňte krytí z podložky a pečlivě sáček přilepte. Nejprve přitlačte 
 u stomie a pak na celou plochu.
• Přilepený systém přidržte dlaní.
• Zkontrolujte, zda sáček dobře na kůži drží.
• Pokud budete používat dvojdílný systém, pak tento postup použijete při 
 výměně podložky, na niž upevníte sběrný stomický sáček.
• Stejně postupujete i u výpustného sáčku.

Než získáte zručnost při výměně sáčku, několikrát si zkontrolujte, zda 
stolice opravdu odchází do sáčku. Pokud by stolice sáček obtékala, je 
nutno ho vyměnit, a řádně, pevně přiložit. Pokud by se tak nestalo, kůže 
bude stolicí drážděna a vznikne bolestivý otok.

Čeho si všímat při výměně sáčku či podložky :

• Kůže v okolí stomie – zda není zarudlá, oteklá, bolestivá.
• Stolice, která je na povrchu stomie – jakou má barvu, hustotu, příměsi 
 (krev, hlen).
• Pokud se vyskytnou jakékoliv komplikace, obraťte se na svou stomickou 
 sestru, která vám nejlépe poradí, jak vzniklý problém řešit.

www http://www.stomici.cz/

http://www.ilco.cz/pomucky.php

OŠETŘOVÁNÍ STOMIÍ



61

4.9

PODÁVÁNÍ LÉKŮ

Zásady při podávání léků:

• Léky si můžete na daný den nachystat dopředu do dávkovače (krabičky) 
 léků.
• Krabičku pro přípravu léků zakoupíte v lékárně.
• Praktická je i půlička léků.
• Vytvořte si doma tabulku pro podávání léků.
• Přesvědčte se, zda podáváte správný lék ve správné síle a času.
• Některé léky se podávají před jídlem nebo po jídle, proto dodržujte po- 
 dání podle ordinace lékaře.
• Starým a dezorientovaným lidem vkládáme tablety na lžičce do úst a ne- 
 cháme je dostatečně zapít.
• Přesvědčte se, že léky byly polknuty.
• Pokud váš blízký obtížně polyká, je možno léky rozdrtit a takto připra- 
 vené podat.
• Než si zajdete pro předepsané léky, spočítejte si, na jak dlouhou dobu 
 a kolik balení budete potřebovat.
• Je zbytečné nechat si psát velké množství léků. Lékař často léčbu mění 
 a vám zůstanou doma nepoužité léky, na něž jste dopláceli.
• Pročtěte si pečlivě příbalový leták léku.
• Při nově nasazeném léku sledujte případné alergické reakce (svědění 
 a začervenání kůže, vyrážku, bolest břicha, zvracení, průjem…).
• Při podávání léku, který prodlužuje dobu srážení krve, sledujte, zda váš 
 blízký nekrvácí z dásní, zda moč nemá červenou barvu, zda nedochází 

PODÁVÁNÍ LÉKŮ
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 k tvorbě modřin, krvácení z nosu, uší, konečníku… Vše okamžitě hlaste 
 lékaři, lék sami nevysazujte. 
• Pokud je váš blízký přijat k hospitalizaci, vezměte si s sebou obaly od 
 aktuálně užívaných léků, nebo napsaný přehled.
• Jakékoliv komplikace a obtíže spojené s podáváním léků konzultujte 
 s lékařem.

Léky podáváme pouze dle ordinace lékaře. Příklad:

NÁZEV LÉKU RÁNO POLEDNE VEČER

Digoxin 
0,125 mg

pondělí 
středa 
pátek

0 0

Furon 40 mg 1 0 0

Anopyrin 
100 mg

0 1 0

Diaprel MR 1 1 1

{ POMŮCKY
K PODÁVÁNÍ LÉKŮ { POMŮCKY

K PODÁVÁNÍ LÉKŮ

PODÁVÁNÍ LÉKŮ
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4.10

POMOC ČLOVĚKU S BOLESTÍ

Bolest u starých lidí

U starých lidí může bolest i při krátkém trvání vyvolat změny chování (agre-
sivitu, neklid, zmatenost) nebo nespecifické příznaky, jako je slabost a ne-
chutenství. Staří lidé mají snížené vnímání bolesti a může mít atypický 
průběh, proto při podezření na depresi je potřebné podrobné vyšetření se 
zaměřením na bolest a její příčinu. 
Lidé s chronickou bolestí jsou často celkově frustrováni. K pocitům bezna-
děje a marné snahy situaci zvládnout se přidává i agresivita. 
 
Informace, které potřebujeme znát v péči o člověka s bolestí :

• Ptáme se, zda onemocnění je provázeno bolestí. Pokud ano, jaký význam 
 bolesti přikládá.
• Zjišťujeme, jakým způsobem ovlivnila bolest příjem potravy, chuť k jídlu, 
 změnu stravovacích návyků.
• Sledujeme, zda má pocit dostatečné síly a životní energie. Jak bolest 
 ovlivňuje běžné denní činnosti. V čem se cítí omezen. 
• Zajímáme se, jakým způsobem bolest ovlivňuje kvalitu spánku.
• Věřící lidé mohou vnímat bolest jako pokání, odčinění špatného skutku. 
 Někdy ji přijmou jako oběť. Někdy se ale pod vlivem silné bolesti mo- 
 hou zcela odvrátit od své víry. Nebo naopak může být pro ně podnětem

POMOC ČLOVĚKU S BOLESTÍ
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 k hledání smyslu života. Proto je možné blízkému zprostředkovat službu 
 duchovních podle toho, k jaké církvi se hlásí.
 
V posouzení se zaměříme na tyto oblasti:

•  Co bolí.
• Jak dlouho to bolí.
• Jaký má bolest časový průběh během dne.
• Na čem závisí zhoršení či úleva vnímání bolesti.
• Zda vnímá bolest přiměřeně.
• Jaký je charakter bolesti.
• Jaká je intenzita bolesti.
• Co bolest tiší, například léky, úlevová poloha, odreagování se…

Rady pro ošetřování :

• Bolest řešte vždy s ošetřujícím lékařem.
• Podávejte léky pouze dle ordinace lékaře.
• Neřiďte se reklamou na léky proti bolesti.

• Před náročnějšími úkony, jako je například hygienická péče, podejte na- 
 ordinovaná analgetika.

{ MIMICKÁ 
ŠKÁLA BOLESTI

POMOC ČLOVĚKU S BOLESTÍ
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www http://www.onko.cz/lekar-musi-onkologicky-pacient-trpet-

bolesti/

http://www.lecba-bolesti.cz

POMOC ČLOVĚKU S BOLESTÍ

• Podávejte léky tlumící bolest v pravidelných intervalech, i když nemocný 
 bolest nepociťuje, pokud lék vynecháte, bolest se dostaví.
• Dodržujte naordinované intervaly pro podání analgetik, nezkracujte je.
• Pokud má váš nemocný analgetickou náplast, vyměňujte ji dle ordinace 
 lékaře a podle příbalového letáku léku.
• Bolest pro vašeho nemocného musí být snesitelná a nesmí ovlivňovat 
 kvalitu jeho života.
• Pokud je léčba neúčinná, obraťte se na ambulanci bolesti.
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VYDAVATEL PŘÍRUČKY 

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Střediska Diakonie poskytují zdravotně sociální služby v celé ČR. Více na 
www.diakonie.cz nebo na tel.: 242 487 811–2.
Diakonie realizuje Projekt pro rodinné pečující o seniory, jehož součástí je 
provoz webu www.pecujdoma.cz a linky pro pečující 800 915 915, dále vy- 
dávání tiskovin, natáčení videí, pořádání vzdělávacích akcí. 

INSTITUCE 

Ministerstvo zdravotnictví
224 971 111, www.mzcr.cz
Zveřejňuje informace pro odbornou i širokou veřejnost.

Zdravotní pojišťovny
Poskytnou informace v nejrůznějších životních situacích, o úhradách zdra-
votnických prostředků, přehled smluvních zdravotnických zařízení včetně 
agentur domácí péče/domácí zdravotní péče, přehled poboček a řadu dalších 
informací.

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 844 117 777, 952 222 222, 
   www.vzp.cz
201 Vojenská zdravotní pojišťovna, 222 929 199, www.vozp.cz
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 810 800 000, www.cpzp.cz
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven 
   a stavebnictví, 261 105 555, www.ozp.cz
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, 800 209 000, www.zpskoda.cz
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, 844 211 211 
   www.zpmvcr.cz
213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, 800 213 213
   www.rbp-zp.cz
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Krajské úřady
http://www.asociacekraju.cz
Řídí svoje příspěvkové organizace (nemocnice, zdravotnickou záchrannou 
službu), vyřizují podněty a stížnosti občanů apod. 

REGISTRY 

Registr zdravotnických zařízení
https://snzr.uzis.cz/viewzz/rzz.htm
Poskytuje aktuální informace o registrovaných zdravotnických zařízení v ČR, 
a to včetně jejich detašovaných pracovišť. Umožňuje vyhledat zařízení dle 
místa, druhu, zřizovatele, oboru.

Registr poskytovatelů sociálních služeb
http://iregistr.mpsv.cz
Organizace můžete vyhledat i podle druhu služeb (například pečovatelská 
služba, osobní asistence, odlehčovací služby, denní stacionáře), formy po-
skytování (pobytové, ambulantní, terénní), cílové skupiny klientů a jejich 
věkové kategorie, názvu apod.

INFORMAČNÍ INTERNETOVÉ PORTÁLY

Vše o lécích
272 185 333, www.olecich.cz
Na webu najdete informace o lécích, příbalové letáky, blízké lékárny, vyhle-
dáte klinické studie. Přes formulář můžete položit dotaz lékaři či lékární-
kovi.

Pacientské organizace
www.sukl.cz/sukl/pacientske-organizace
Přes web najdete kontakty na více než 70 pacientských organizací.
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Dle druhu postižení
www.helpnet.cz
Je určen pro osoby se specifickými potřebami a přináší poradenství, zpra-
vodajství, diskusní fóra a další rubriky. Vyhledávání nejen dle druhu posti-
žení, ale i nemoci.

O Alzheimerově nemoci
283 880 346, www.alzheimer.cz
Informace, projekty, kontaktní místa v krajích.

O onkologických onemocněních 
www.linkos.cz
Web obsahuje podrobnosti o jednotlivých diagnózách, léčbě, prevenci, od-
kazy na pracoviště, poradny a další zdroje informací. 

Pro nemocné roztroušenou sklerózou
www.aktivnizivot.cz
Informace a poradenství pro nemocné roztroušenou sklerózou, kontakty na 
regionální organizace a ordinace.

Cévní mozkové příhody
776 721 519, 777 610 827, www.sdruzenicmp.cz
Poradenství pro osoby po cévních mozkových příhodách včetně prevence.

Dekubity
607 811 434, www.osobniasistence.cz 
Stránky se mj. podrobně věnují polohování a prevenci dekubitů.

Hojení ran
www.hojeni21.cz
Rady pro léčbu bércového vředu, diabetické nohy či dekubitů, kontakty na 
pracoviště. 
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Deprese 
www.deprese.com
Cenné rady pro nemocné depresí. 

Urgentní stavy 
www.prvni-pomoc.com
Zásady první pomoci. 

O laboratorních vyšetřeních
www.labtestonline.cz
Vše o laboratorních vyšetřeních. 

Kompenzační pomůcky
www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky
Kdo, co a za jakých okolností může předepsat, najdete v aktuální metodice 
k číselníku. 
Půjčoven nebo prodejen kompenzačních pomůcek je mnoho, najdete ve vy- 
hledávačích, telefonním seznamu nebo vám je doporučí lékař či pečovatel-
ská služba. 

O umírání
283 850 949, 775 166 863, http://www.umirani.cz
Informace a rady pro pečující, pacienty i pozůstalé. Možnost sdílení pro-
blémů.

Hospice
www.hospice.cz
Stránky o důstojném životě terminálně nemocných. Obsahují mj. seznam 
hospiců včetně hospiců mobilních, jejichž pracovníci navštěvují blízkého 
v domácím prostředí.
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DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ LINKY

Linka proti bolesti
224 435 587, www.lecba-bolesti.cz
Odborní pracovníci Vám pomohou nalézt cestu ke správné léčbě bolesti. 
Na stránkách najdete také mapu pracovišť pro léčbu bolesti v celé ČR.

Rychlá záchranná služba
Telefon 155

Tísňová linka 
Telefon 112
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