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SOUHRN
Cíl: Cílem práce bylo zhodnotit zdravotní stav seniorÛ hospitalizovan˘ch v léãebnû dlouhodobû nemocn˘ch (LDN)
se zamûfiením na jejich funkãní schopnosti a psychické zdraví.
Metodika: Pro komplexní hodnocení vzorku 97 pacientÛ (29 muÏÛ a 68 Ïen, prÛmûrn˘ vûk 80,9 let) byl pouÏit
standardizovan˘ interRAI LTCF formuláfi v. 09, kter˘ byl vyvinut pro zafiízení dlouhodobé péãe. ·etfiení bylo realizováno v fiíjnu 2009 v LDN Ostrava a LDN Odry. Statistická anal˘za dat byla realizována Chí2 testem (α = 0,05).
V˘sledky: Polymorbidita se vyskytovala u 21 seniorÛ (prÛmûr 2,7 onemocnûní u jednoho pacienta), nejãetnûj‰ím onemocnûním byla ICHS, nejãastûj‰ím zdravotním problémem únava. Seniofii závislí v základních sebeobsluÏn˘ch ãinnostech (p = 0,04) udávali ãastûj‰í v˘skyt bolesti a souãasnû byly u nich potvrzeny indikátory moÏné
deprese, úzkosti nebo smutné nálady (p = 0,006). Poruchy psychick˘ch funkcí byly zji‰tûny u více neÏ poloviny
sledovan˘ch pacientÛ, byla potvrzena souvislost mezi poruchami pamûti a indikátory deprese a úzkosti
(p = 0,006; p = 0,031; p = 0,040).
Závûr: Komplexní geriatrické hodnocení v minimalizované standardizované formû (interRAI LTCF) je metoda konstruována pfiedev‰ím pro praktické pouÏití, lze ji vyuÏít i pro v˘zkumné studie.
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SUMMARY
Jaro‰ová, D., ·indelová, K., Topinková, E.: Comprehensive assessment of elderly in long-term care institutions
Aim: The aim of this study was to assess the health status of elderly patients admitted to long-term care institutions, focusing on their functional ability and mental health.
Methods: For a comprehensive review of a sample of 97 patients (29 men and 68 women, average age 80.9
years) a standardized interRAI LTCF v. 09 form was used, which was developed for long-term care institutions.
The survey was implemented in October 2009 in a long-term care institution in Ostrava and a long-term care
institution in Odry. Statistical data analysis was carried by Chi2 test ( = 0.05).
Results: Polymorbidity occurred in 21 of the elderly (average of 2.7 diseases in one patient), the most frequent
disease was coronary artery disease, and the most common health problem was fatigue. Elderly patients who
are dependent on basic self-service activities (p = 0.040) reported more frequent pain and at the same time
confirmed indicators of possible depression, anxiety or sad moods (p = 0.006). Psychological disorders were
found in more than half of the patients, a connection between memory impairment and indicators of depression and anxiety (p = 0.006, p = 0.031, p = 0.040) was confirmed.
Conclusion: Comprehensive geriatric assessment in a minimized standardized form (interRAI LTCF) is a method
designed especially for practical use; it can also be used for research studies.
Key words: elderly, long-term care institution, comprehensive assessment, interRAI LTCF
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Úvod
acienti vy‰‰ího vûku hospitalizovaní
v LDN jsou povaÏováni za skupinu
kﬁehk˘ch seniorÛ zejména z hlediska specifick˘ch rysÛ nemocnosti (polymorbidita, polypragmazie, disabilita)
a zvlá‰tností klinického obrazu chorob ve
stáﬁí. Geriatrické syndromy se projevují
nejãastûji v oblasti somatické (poruchy
chÛze a pohyblivosti, závratû, nestabilita,
pády a úrazy, inkontinence moãi a stolice,
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poruchy termoregulace, poruchy pﬁíjmu
potravy/tekutin, dekubity), psychické
(demence, deprese, delirium, poruchy chování, poruchy adaptace) a sociální (ztráta
sobûstaãnosti, závislost na pomoci druh˘ch, sociální izolace) (4). Tito nemocní
jsou ohroÏeni nepﬁízniv˘m v˘vojem zdravotního stavu i v následujících letech,
a proto je nezbytné provádût komplexní
geriatrické hodnocení zdravotního stavu,
fyzick˘ch, mentálních a psychosociálních
funkcí, podle jehoÏ v˘stupÛ jsou navrho-

vány preventivní, léãebné i sociální opatﬁení s maximálním pﬁínosem pro seniory.
Vy‰etﬁování hospitalizovan˘ch seniorÛ
v‰ak b˘vá obvykle zamûﬁeno na stanovení
diagnóz podle jednotliv˘ch orgánÛ ãi orgánov˘ch systémÛ. V˘sledkem je pak skuteãnost, Ïe nemocn˘ má v dokumentaci
o pobytu ve zdravotnickém zaﬁízení uveden
dlouh˘ v˘ãet chorob jako nozologick˘ch
jednotek a neb˘vají zmiÀovány a ﬁe‰eny
zásadní problémy, jako je napﬁ. povaha
kognitivních poruch, pádÛ, pohybové posti-
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Ïení, míra sobûstaãnosti, malnutrice, dÛvod
a rozsah uÏívání opûrn˘ch pomÛcek, atd.
(4). PﬁestoÏe omezení funkce a stupeÀ disability, je daleko v˘znamnûj‰ím faktorem
ovlivÀujícím kvalitu Ïivota nemocného
seniora neÏ konkrétní chronické onemocnûní, b˘vá funkãní hledisko uplatÀované
v bûÏné praxi minimálnû.
Pﬁed více neÏ 20 lety prokázaly nûkteré
americké a britské studie, Ïe tradiãnû chápané klinické vy‰etﬁení nemocného seniora nedostateãnû diagnostikuje jeho komplexní zdravotní a sociální potﬁeby a Ïe
k jejich odkrytí je tﬁeba najít novou komplexnûj‰í metodu (15). V geriatrické medicínû se proto zaãal uplatÀovat nov˘ pﬁístup, nazvan˘ komplexní geriatrické
hodnocení (Comprehensive Geriatric
Assessment – CGA), pro kter˘ se u nás
vÏil název funkãní geriatrické vy‰etfiení
(FGV) a sv˘m zpÛsobem se stal my‰lenkov˘m i pracovním jádrem geriatrie (4).
Komplexní hodnocení potﬁeb seniorÛ
pokr˘vá ãtyﬁi hlavní oblasti:
1. hodnocení zdravotního stavu (choroby,
zdravotní problémy, medikace, léãba
a rehabilitace),
2. hodnocení funkãního stavu (základní
a instrumentální sebeobsluÏné ãinnosti,
komunikaãní schopnosti, kontinence,
mobilita),
3. hodnocení du‰evního zdraví (kognitivní funkce, afektivní funkce, poruchy
chování),
4. hodnocení sociální situace (sociální
aktivity, kontakty, poskytované sluÏby,
bydlení, peãující, rodina, ekonomická
situace) (13).
V‰echny tyto hlavní oblasti hodnocení
jsou efektivnû zakomponovány ve standardizovaném hodnotícím nástroji interRAI LTCF verze 09 (Resident Assessment
Instrument for Long Term Care Facility –
nástroj pro hodnocení pacienta v zaﬁízení
dlouhodobé péãe), kter˘ byl pouÏit také
pro hodnocení seniorÛ v na‰í studii. InterRAI LTCF nástroj je vyvinut˘ v návaznosti
na dﬁíve dostupné nástroje (MDS 1.0 a 2.0
– minimální soubor údajÛ), které pﬁedstavují redukovanou formu CGA (1). V˘sledky hodnocení jsou vyuÏívány k urãení
individuálních potﬁeb a navrhování preventivních, léãebn˘ch i sociálních opatﬁení, za úãelem zlep‰it zdravotní a funkãní
stav pacienta, zpomalit nástup zdravotního postiÏení a omezit jeho rozsah, zlep‰it
celkovou kvalitu Ïivota, zabránit neefektivním a nepotﬁebn˘m sluÏbám (13).
Minimalizovaná metoda interRAI
LTCF je konstruována pﬁedev‰ím pro
praktické pouÏití, ale lze ji vyuÏít jako
podklad pro v˘zkumné studie. Mohou ji
provádût pracovníci rÛzn˘ch klinick˘ch
odborností, pﬁedev‰ím v‰ak lékaﬁi, sestry,
fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sociální pracovníci (7).

Z RŮZNÝCH OBORŮ

Cíl
Cílem studie bylo zhodnotit zdravotní
stav seniorÛ star‰ích 65 let hospitalizovan˘ch v léãebnû dlouhodobû nemocn˘ch
(LDN) se zamûﬁením na jejich funkãní
schopnosti a psychické zdraví.
Stanovili jsme tﬁi základní v˘zkumné
otázky:
■ Jak˘ je zdravotní stav a zdravotní problémy seniorÛ-pacientÛ v LDN?
■ Jaké jsou psychické problémy seniorÛpacientÛ v LDN?
■ Jak˘ je funkãní stav seniorÛ-pacientÛ
v LDN?

Soubor
V˘zkumn˘ soubor byl sestaven z 97
pacientÛ (29 muÏÛ a 68 Ïen) star‰ích 65 let
(prÛmûrn˘ vûk 80,9 let) hospitalizovan˘ch
ve dvou LDN v Ostravû a Odrách. Tento
v˘zkumn˘ vzorek byl ãástí celorepublikového souboru 500 pacientÛ zkouman˘ch
v rámci mezinárodního projektu SHELTER (Services and Health for Elderly in
Long Term Care). Vstupní kritéria byla
definována ﬁe‰itelem projektu za âR (prof.
MUDr. Eva Topinková, CSc., Geriatrická
klinika 1. LF UK). V˘zkum byl schválen
etick˘mi komisemi Mûstské nemocnice
v Ostravû a Mûstské nemocnice v Odrách.
V‰ichni pacienti zapojeni do studie byli
informováni o povaze projektu, zachování
anonymity a o dÛvûrnosti osobních a citliv˘ch údajÛ (informovan˘ souhlas).

Metodika
Pro sbûr a záznam dat byl pouÏit interRAI LTCF formuláﬁ verze 09 pro hodnocení pacientÛ v zaﬁízeních dlouhodobé
péãe. Tento nástroj byl vyvinut v návaznosti na dﬁíve dostupné nástroje (MDS 1.0
a 2.0 – Minimum Data Set verze 1. a 2.)
mezinárodní skupinou odborníkÛ interRAI
pracující pro CMS (Centres for Medicare
and Medicaid Services) a je pouÏíván
v mnoha zemích svûta (7). InterRAI LTCF
formuláﬁ je komplexní, standardizovan˘
nástroj k posuzování potﬁeb, schopností
a preferencí pacientÛ v zaﬁízeních dlouhodobé péãe, kter˘ byl v rámci projektu ovûﬁován k pouÏívání komplexního geriatrického hodnocení seniorÛ v zaﬁízeních
dlouhodobé péãe. Byl navrÏen tak, aby byl
kompatibilní s dal‰ími mezinárodnû pouÏívan˘mi interRAI nástroji pro domácí péãi,
komunitní péãi pro mentálnû postiÏené,
ústavní péãi pro mentálnû postiÏené, akutní péãi, paliativní péãi a postakutní péãi.
Kompatibilita vy‰etﬁovacích nástrojÛ
a jejich jednotliv˘ch ãástí zlep‰uje návaznost péãe pﬁi pﬁesouvání pacienta mezi jednotliv˘mi typy péãe a podporuje individualizovan˘ pﬁístup orientovan˘ na

pacienta. Vy‰etﬁovací dotazník umoÏÀuje
poskytovateli zdravotní péãe zhodnotit klíãové oblasti funkãního, du‰evního a fyzického zdraví pacienta, sociální zázemí
a vyuÏívání sluÏeb (7).
Sbûr dat probíhal v obou zaﬁízeních
v ﬁíjnu 2009. Hodnocení seniorÛ a následné vyplÀování formuláﬁÛ interRAI LTCF
09 provádûli ãlenové ﬁe‰itelského t˘mu,
kteﬁí byli vy‰koleni v komplexním hodnocení seniorÛ v zaﬁízeních dlouhodobé péãe
podle interRAI metodiky. Hodnocení jednoho pacienta v LDN trvalo pﬁibliÏnû 30
minut. Data a zji‰tûné informace byly vpisovány pﬁímo do standardizovaného
formuláﬁe.
Data byla zpracována v MS Excel
s pouÏitím statistick˘ch funkcí a vyhodnocena za spolupráce se statistikem LF OU.
Pro statistická testování byl základní soubor rozdûlen do ãtyﬁ skupin podle vûku
(65–79 let, 80 a více let) a podle pohlaví
(muÏi, Ïeny). Podrobné charakteristiky
souboru byly zji‰Èovány stanovením relativních a absolutních ãetností sledovan˘ch
prvkÛ a promûnn˘ch. Chí2 testem byly
zji‰Èovány statisticky v˘znamné rozdíly
mezi definovan˘mi kategoriemi jednotliv˘ch skupin. Testy byly posuzovány na
hladinû v˘znamnosti p ≤ 0,05.

Výsledky
V souboru 97 pacientÛ byl prÛmûrn˘
poãet onemocnûní 2,7 (SD 1,5) na jednoho pacienta. Polymorbidita (4 a více spoleãnû se vyskytující onemocnûní) se
vyskytovala témûﬁ u tﬁetiny pacientÛ
(22 %) a byla ãastûj‰í u Ïen (24 %). Nejãetnûj‰ím onemocnûním u sledovan˘ch
pacientÛ byla ischemická choroba srdeãní
(n = 75), dále Alzheimerova demence
(n = 32), diabetes mellitus (n = 31) a cévní mozkové pﬁíhody (n = 25).
Pﬁi hodnocení seniorÛ v LDN byl sledován v˘skyt subjektivních a objektivních
zdravotních problémÛ a potíÏí za poslední tﬁi dny pﬁed ‰etﬁením. Nejãastûj‰ím
problémem byla únava (50 %), která omezovala pacienta v dokonãení kaÏdodenních
ãinností. Dal‰ím ãetn˘m problémem byla
nejistá chÛze a závratû (40 %).
·etﬁení zdravotních problémÛ seniorÛ
bylo zamûﬁeno pﬁedev‰ím na bolest jako
v˘znamn˘ subjektivní problém, nejãastûj‰í projev onemocnûní a indikátor kvality
péãe. Sledována byla frekvence bolesti za
poslední 3 dny pﬁed ‰etﬁením. Bolest udávalo celkem 17 % muÏÛ a 38 % Ïen v souboru. KaÏdodenní epizody bolesti byly
zaznamenány u 22 osob a ve vût‰ím poãtu
trpûli bolestí pacienti ve vûku 65–79 let
(28 %). Statisticky v˘znamn˘ rozdíl byl
prokázán pouze mezi bolestí a ADL úrovní (p = 0,040). U seniorÛ závisl˘ch
v základních sebeobsluÏn˘ch ãinnostech
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byl prokázán signifikantnû vy‰‰í v˘skyt
bolesti vzhledem k nezávisl˘m seniorÛm.
Ve studii jsme sledovali také v˘skyt
pádÛ za poslední 3 mûsíce. Minimálnû
jedenkrát upadlo 46 pacientÛ, z toho mezi
31.–90. dnem hospitalizace upadlo alespoÀ
jedenkrát 30 z nich. âastûji padali muÏi
(59 %) neÏ Ïeny (43 %) a pacienti star‰í
80 let (49 %).
Posouzení psychick˘ch funkcí slouÏí
k odhalení ãast˘ch psychopatologií ve stáﬁí. Pacienti v souboru byli hodnoceni lékaﬁem a zdravotnick˘mi pracovníky pﬁi pﬁíjmovém vy‰etﬁení a v prÛbûhu pobytu
v zaﬁízeních. ·etﬁení bylo zamûﬁeno na
poruchy pamûti. U více neÏ poloviny
pacientÛ se vyskytly poruchy krátkodobé
pamûti (65 %) a z toho ãastûji u pacientÛ
star‰ích 80 let (77 %), dále poruchy dlouhodobé (41 %) a procedurální (42 %)
pamûti, které byly také ãastûji diagnostikovány u pacientÛ star‰ích 80 let (48 %). Zjistili jsme také, Ïe pomûrnû vysok˘ poãet
seniorÛ (68 %) mûl potíÏe pﬁi samostatném
rozhodování se v bûÏném Ïivotû a z toho
opût ãastûji senioﬁi star‰í 80 let (74 %).
U souboru byly dále hodnoceny stavy
zmatenosti s cílem zaznamenat chování,
které mÛÏe b˘t projevem deliria. Delirium
je ãasto vyvoláno léãiteln˘m problémem,
jako je infekce nebo neÏádoucí úãinek
lékÛ. Posuzovala se zmûna chování u pacientÛ za poslední 3 dny – projevy poruchy
pozornosti (epizody obtíÏného soustﬁedûní, roztrÏité my‰lení), poruchy ﬁeãi (projev
roztﬁí‰tûn˘, dezorganizovan˘, pﬁeskakuje
v ﬁeãi, zabíhavé a nesouvislé my‰lení)
a kolísání psychick˘ch funkcí v prÛbûhu
dne. Tyto projevy byly zaznamenány
u 41 pacientÛ v souboru a nejãastûji se
objevovaly poruchy pozornosti (35 %).
U seniorÛ byly dále hodnoceny standardnû definované indikátory moÏné
deprese, úzkosti nebo smutné nálady za
poslední 3 dny. Indikátory depresivního
ladûní, úzkosti ãi smutné nálady se vyskytovaly u více neÏ poloviny seniorÛ (58 %)
a ãastûji u Ïen (60 %) neÏ u muÏÛ (55 %).
Pacienti nejãastûji vyjadﬁovali neopodstatnûn˘ strach vãetnû neverbálních projevÛ
napﬁ. strach z opu‰tûnosti, osamocení, ze
spoleãnosti, intenzivní strach z konkrétních pﬁedmûtÛ nebo situací. Chí2 testem
byly potvrzeny signifikantní vztahy mezi
indikátory moÏné deprese, úzkosti nebo
smutné nálady a poruchami pamûti.
U pacientÛ s poruchou krátkodobé pamûti
se indikátory moÏné deprese, úzkosti nebo
smutné nálady vyskytovaly ãastûji neÏ
u pacientÛ bez poruchy krátkodobé pamûti (p = 0,031). TotéÏ bylo zji‰tûno u pacientÛ s poruchou dlouhodobé pamûti
(p = 0,006) a procedurální pamûti
(p = 0,040). V‰echny ostatní testované promûnné (vûk, pohlaví, rodinn˘ stav, zmûny
v zapojení se do spoleãenského Ïivota,
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poruchy chování) nemûly statisticky prokazateln˘ vliv na indikátory moÏné deprese, úzkosti nebo smutné nálady (tab. 1).
Základní sebeobsluÏné ãinnosti (ADL)
byly hodnoceny u pacientÛ za poslední 3
dny a byly skórovány 6 stupni závislosti
(od 0 – zcela nezávisl˘ po 6 – úplnû závisl˘). V rámci sebeobsluÏn˘ch ãinností byl
nejvy‰‰í poãet pacientÛ nesobûstaãn˘ch
v koupání (sprchování nebo koupání ve
vanû), kdy 34 seniorÛ bylo v této oblasti
zcela závisl˘ch na pomoci druh˘ch osob.
Dal‰í problematickou oblastí bylo oblékání dolní ãásti tûla (denní obleãení, spodní
prádlo, vãetnû protéz, ortéz, páskÛ, kalhot,
suknû, obouvání, zapínání). Tato aktivita
ãinila nejvût‰í potíÏe 30 seniorÛm v souboru, kteﬁí nebyli schopni bez pomoci jiné
osoby tuto ãinnost provádût. Nejvíce pacientÛ (n = 45) pak bylo na druhé stranû zcela sobûstaãn˘ch v pohyblivosti na lÛÏku
(zmûny polohy, otáãení, posazování)
a v pﬁíjmu potravy (n = 38).
V tabulce 2 jsou prezentovány v˘sledky
statistické anal˘zy Chí2 testem, kter˘ byl
pouÏit pro porovnávání funkãního stavu
(ADL) a vybran˘ch charakteristik souboru. Vzhledem k nerovnomûrnému rozloÏení dat byly slouãeny ADL ãetnostní hodnoty skórování do dvou základních: 1 =
nezávisl˘ nebo s malou a obãasnou pomocí (41 %) a 2 = závisl˘ nebo s velkou a stálou pomocí (59 %). Signifikantní vztahy
byly nalezeny mezi mírou sobûstaãnosti
v ADL ãinnostech a indikátory moÏné
deprese, úzkosti nebo smutné nálady, kdy

ãastûj‰í v˘skyt indikátorÛ moÏné deprese,
úzkosti nebo smutné nálady byl u pacientÛ zcela závisl˘ch nebo s velkou a stálou
pomocí (p = 0,006). SníÏená sobûstaãnost
u seniorÛ na‰eho souboru se projevovala
také zmûnami v sociální integraci. U tûchto
klientÛ bylo prokázáno signifikantní omezení v zapojení se do spoleãenského Ïivota (p = 0,008). V˘skyt pádÛ statisticky
v˘znamnû souvisel s úrovní ADL
(p = 0,012). Za zmínku stojí uvést zajímav˘ signifikantní rozdíl, kdy pacienti nezávislí nebo s malou a obãasnou pomocí
v sebeobsluÏn˘ch ãinnostech pﬁijímali více
sluÏeb rehabilitace (p = 0,007) a nácviku
sobûstaãnosti – ergoterapie (p = 0,025) neÏ
pacienti závislí nebo s velkou a stálou
pomocí (tab. 2).

Diskuze
Cílem na‰eho ‰etﬁení bylo zhodnotit
standardizovan˘m nástrojem interRAI
LTCF v 09 zdravotní, funkãní a psychick˘
stav pacientÛ star‰ích 65 let hospitalizovan˘ch ve dvou léãebnách dlouhodobû
nemocn˘ch (Ostrava a Odry). V˘zkumn˘
vzorek byl souãástí celorepublikového
souboru 500 pacientÛ zkouman˘ch v rámci mezinárodního projektu SHELTER –
Services and Health for Elderly in Long
Term Care (11).
Zdravotní stav a zdravotní problémy
seniorÛ v LDN
Pﬁi hodnocení zdravotního stavu senio-

Tab. 1 Indikátory moÏné deprese a vybrané charakteristiky souboru (Chí2 test)
indikátory moÏné deprese a vybrané charakteristiky

Chí2 (p)

vûk

0,622

pohlaví

0,639

zmûny v zapojení se do spoleãenského Ïivota

0,613

rodinn˘ stav

0,814

poruchy chování

0,062

poruchy krátkodobé pamûti

0,031

poruchy dlouhodobé pamûti

0,006

poruchy procedurální pamûti

0,040

poruchy situaãní pamûti

0,218

p - statistická v˘znamnost (α=0,05)
Tab. 2 ADL úroveÀ a vybrané charakteristiky souboru (Chí2 test)
ADL a vybrané charakteristiky

Chí2 (p)

vûk

0,947

pohlaví

0,357

indikátory deprese, úzkosti nebo smutné nálady

0,006

bolest

0,040

pády

0,012

zmûny v zapojení se do spoleãenského Ïivota

0,008

nácvik sobûstaãnosti - ergoterapie

0,025

rehabilitace

0,007

fyzikální terapie

0,689

p - statistická v˘znamnost (α=0,05)
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rÛ v souboru se vycházelo z objektivních
a subjektivních nálezÛ (onemocnûní,
objektivní a subjektivní zdravotní problémy). Polymorbidita byla zaznamenána
témûﬁ u tﬁetiny pacientÛ a její v˘skyt byl
ãastûj‰í u Ïen a takﬁka procentuálnû shodn˘ v obou vûkov˘ch kategoriích, nejãetnûj‰í onemocnûním byla ischemická choroba srdeãní a Alzheimerova demence.
Podle statistick˘ch dat jsou sice tato onemocnûní zaznamenána s nízkou prevalencí mezi chronick˘mi chorobami u osob nad
60 let vûku (19), ale na druhé stranû je
doloÏen spoleãensky v˘znamn˘ problém
ãastého v˘skytu Alzheimerovy demence
u osob vy‰‰ího vûku (13). Zdravotní stav
byl u seniorÛ posuzován na základû objektivních a subjektivních nálezÛ zdravotních
problémÛ. Nejãastûj‰ím zdravotním problémem byla únava, která omezovala více
neÏ polovinu pacientÛ v sebeobsluÏn˘ch
a denních ãinnostech.
Bolest patﬁí mezi nejãastûj‰í projevy
onemocnûní, a b˘vá tak ãast˘m v˘znamn˘m zdravotním problémem a zároveÀ
indikátorem kvality péãe. Pacient má
základní lidské právo, a to netrpût bolestí,
a z toho vypl˘vající právo vãasné a odborné léãby bolesti (13). Bolest seniorÛ b˘vá
pﬁedev‰ím chronická, oznaãována podle
rÛzn˘ch autorÛ (napﬁ. 13, 18) také jako
geriatrická, pﬁetrvává déle neÏ 3 mûsíce,
její charakter a intenzita ãasto kolísají. Je
chápána také jako nemoc – komplex somatick˘ch a psychosociálních zmûn – která
má zvlá‰tû ve stáﬁí podíl na vzniku depresivní symptomatologie a sníÏení úrovnû
sebepéãe (9). U na‰ich pacientÛ se bolest
vyskytovala u poloviny pacientÛ, z toho
denní pﬁíhody bolesti mûla témûﬁ tﬁetina
z nich. Toto zji‰tûní se shoduje s literárními zdroji, které uvádí 45–80% v˘skyt
bolesti v institucích následné péãe (10).
V porovnání s v˘sledky v˘zkumné studie
AD HOC (Aged in Home Care), kde se
bolest vyskytovala u tﬁetiny sledovan˘ch
pacientÛ (8), je podle na‰ich mûﬁení v˘skyt
bolesti pacientÛ hospitalizovan˘ch LDN
podstatnû vy‰‰í. I pﬁesto, Ïe Ïeny a pacienti mlad‰í vûkové kategorie udávali ãastûj‰í bolesti, tyto rozdíly nebyly signifikantní.
Statisticky v˘znamné rozdíly jsme potvrdili pouze ve vztahu bolesti a hodnot ADL,
kdy senioﬁi závislí v sebeobsluÏn˘ch
a denních ãinnostech udávali vy‰‰í v˘skyt
bolesti vzhledem k seniorÛm sobûstaãn˘m.
Pády ve stáﬁí jsou závaÏn˘m zdravotnû
sociálním problémem. AlespoÀ jedenkrát
za rok upadne více neÏ 30 % osob star‰ích
65 let (5). Senioﬁi padají nejvíce v dlouhodobé ústavní péãi (40–60 %), v akutní
nemocniãní péãi a v domácím prostﬁedí je
to v˘raznû ménû (20 %) (3). Obávanou
komplikací pádÛ jsou pﬁedev‰ím zlomeniny, jejichÏ pravdûpodobnost zvy‰uje ãastá
osteoporóza. Hrozí v‰ak i jiná poranûní,
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napﬁ. prochladnutí pﬁi nemoÏnosti vstát,
úzkost, deprese, omezování Ïivotních aktivit, ztráta sobûstaãnosti (5). V souboru
na‰ich pacientÛ upadlo alespoÀ jedenkrát
za poslední 3 mûsíce sledování 47 % osob.
V porovnání s v˘sledky v˘zkumné studie
AD HOC, ve které byly zmapovány za
stejnou délku sledovaného období pády
u 37 % seniorÛ (6), dokazují nálezy na‰eho ‰etﬁení vy‰‰í v˘skyt pádÛ pacientÛ
hospitalizovan˘ch v LDN. Stejnû jako
v domácím prostﬁedí, padali nejvíce Ïeny
a pacienti star‰í 80 let.
Psychické problémy seniorÛ v LDN
Posouzení psychick˘ch funkcí slouÏí
k odhalení ãast˘ch psychopatologií ve stáﬁí. Nenápadné zmûny, které nemusí b˘t
zachyceny pﬁi bûÏném kontaktu se seniorem, mohou signalizovat rozvoj afektivní
poruchy, kognitivní poruchy nebo poãínající demenci. Poruchy krátkodobé pamûti,
které jsou citliv˘m indikátorem demence,
byly zaznamenány u více neÏ poloviny sledovan˘ch seniorÛ, ãastûji u star‰ích 80 let.
Ve stejném rozsahu byly u pacientÛ zaznamenány problémy pﬁi samotném rozhodování se v bûÏném Ïivotû. Na‰e nálezy
potvrzují v˘stupy ‰etﬁení v domácím prostﬁedí a v domovech pro seniory, kde byly
zaznamenány poruchy pamûti u 40–55 %
seniorÛ (16, 17).
Delirium pﬁedstavuje u star‰ích hospitalizovan˘ch osob Ïivot ohroÏující stav
a také ãastou du‰evní poruchu. Ve zdravotnick˘ch a sociálních zaﬁízeních se
u seniorÛ podle rÛzn˘ch zdrojÛ (12, 13)
vyskytuje delirium od 10 % po 44 %, nejãetnûji na akutních a chirurgick˘ch oddûleních. V˘sledky na‰eho ‰etﬁení dokazují,
Ïe s projevy deliria se setkáváme také ãasto v LDN, kdy jsme zmûny pozornosti, ﬁeãi
a psychick˘ch funkcí zachytili u témûﬁ
u poloviny seniorÛ.
Nejãastûj‰í afektivní poruchou ve stáﬁí
je deprese. Porucha nálady je klinicky
v˘znamn˘ problém, kter˘ je spojen˘ s hor‰ím pﬁizpÛsobením se Ïivotu v zaﬁízení,
s hor‰ením fyzick˘ch funkcí, s odmítáním
péãe, neschopností úãastnit se kaÏdodenních ãinností, izolací, zv˘‰en˘m rizikem
somatick˘ch onemocnûní, kognitivní poruchou a zv˘‰enou citlivostí k fyzické bolesti. Deprese zÛstává ãasto nerozpoznána
a tudíÏ neadekvátnû léãena, pﬁestoÏe je
dnes k dispozici úãinná léãba (7). V souboru byly hodnoceny standardnû definované indikátory moÏné deprese, úzkosti
nebo smutné nálady u pacientÛ s v˘skytem
za poslední tﬁi dny. Na‰i pacienti (ãastûji
Ïeny) vyjadﬁovali neopodstatnûn˘ strach
vãetnû neverbálních projevÛ napﬁ. strach
z opu‰tûnosti, osamocení, ze spoleãnosti,
intenzivní strach z konkrétních pﬁedmûtÛ
nebo situací. Depresivní ladûní, úzkost,
smutnou náladu jsme zaznamenali u více

neÏ poloviny seniorÛ v souboru, coÏ bylo
více neÏ u seniorÛ v domácí péãi v rámci
v˘zkumu AD HOC (14). Prokázali jsme
také, Ïe existuje statisticky v˘znamn˘
vztah mezi indikátory deprese a poruchami
pamûti (krátkodobé, dlouhodobé a procedurální).
Funkãní stav seniorÛ v LDN
Sobûstaãnost je schopnost samostatnû
uspokojovat obvyklé potﬁeby ãlovûka
v daném konkrétním prostﬁedí. Podílejí se
na ní dva faktory – funkãní zdatnost (tûlesná i psychická, vãetnû potﬁebn˘ch dovedností a znalostí) a nároãnost prostﬁedí (4).
VyÏaduje-li jedinec podporu, dohled nebo
pomoc druhé osoby, jedná se o funkãní
omezení a o urãit˘ stupeÀ závislosti. Tento stav zpravidla pociÈují senioﬁi podstatnû
hÛﬁe neÏ samotnou chorobu, která funkãní
omezení (disabilitu) zpÛsobila. Zdravotní
problémy a obtíÏe se tak prolínají s problémy psychosociálními, coÏ vede
k v˘znamnému ovlivnûní kvality Ïivota
ãlovûka (15).
Sobûstaãnost seniorÛ je posuzována
základním testem aktivit bûÏného v‰edního
Ïivota ADL (Activities of daily living).
Koncept hodnocení ADL vychází z pﬁesvûdãení, Ïe u pacientÛ (zejména se závaÏnou disabilitou) není Ïivotnû ani rehabilitaãnû rozhodující dílãí míra zlep‰ení
zdatnosti, napﬁ. rozsahu pohybu ãi samotné svalové síly. Rozhodující je funkãní
zdatnost ve smyslu sebeobsluhy a sobûstaãnosti, aktivity a participace. Proto se
také hovoﬁí o ucelené rehabilitaci, která
není zamûﬁena na poruchu, n˘brÏ na znev˘hodnûní, na tûlesné a sociální fungování (4). K nejdÛleÏitûj‰ím aspektÛm funkãní zdatnosti starého ãlovûka patﬁí úroveÀ
sobûstaãnosti a nezávislosti v základních
sebeobsluÏn˘ch ãinnostech (najedení,
transfer, oblékání, pouÏití toalety, denní
hygiena, koupání, chÛze) a v instrumentálních sebeobsluÏn˘ch ãinnostech (pﬁíprava
jídla, domácí práce, nakupování, telefonování, uÏívání lékÛ, hospodaﬁení s penûzi,
cestování). V na‰em ‰etﬁení vyÏadovalo
nejvíce seniorÛ asistenci nebo pomoc druhé osoby pﬁi koupání (sprchování nebo
koupání ve vanû) – tﬁetina z nich byla
v této oblasti zcela závislá na pomoci druhé osoby. Dal‰í problematickou oblastí
bylo oblékání dolní ãásti tûla (denní obleãení, spodní prádlo, vãetnû protéz, ortéz,
páskÛ, kalhot, suknû, obouvání, zapínání),
kdy opût 30 seniorÛ nebylo schopno bez
pomoci jiné osoby tuto ãinnost provádût.
Nejvíce pacientÛ si pak udrÏelo plnou
sobûstaãnost a nezávislost v pohyblivosti
na lÛÏku (zmûny polohy, otáãení, posazování) a v pﬁíjmu potravy. Celkovû podle
stupnû závislosti pﬁevaÏovali pacienti zcela závislí nebo vyÏadující stálou a velkou
pomoc (59 %). Na‰e zji‰tûní potvrzují
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názory rÛzn˘ch autorÛ a závûry v˘zkumn˘ch studií prezentujících pﬁevahu nesobûstaãn˘ch seniorÛ v LDN a domácí péãi
(15, 2). Funkãní stav na‰ich seniorÛ byl
signifikantnû ovlivÀován mírou sobûstaãnosti a indikátory deprese, kdy se symptomy deprese vyskytovaly ãastûji u nesobûstaãn˘ch pacientÛ závisl˘ch na pomoci
druh˘ch. SníÏená sobûstaãnost seniorÛ se
projevovala také zmûnami v sociální integraci projevující se omezením v zapojení
se do spoleãenského Ïivota.

Závěr
Pro komplexní hodnocení seniorÛ
hospitalizovan˘ch v LDN byl pouÏit hodnotící formuláﬁ interRAI LTCF v. 09. Tento nástroj je standardizovan˘ a dobﬁe pouÏiteln˘ k posuzování zdravotních potﬁeb,
funkãních schopností a preferencí pacientÛ a následnû pro komplexní a úãelné plánování zdravotní, o‰etﬁovatelské a sociální
péãe v zaﬁízeních dlouhodobé péãe (1).
V˘sledky na‰eho ‰etﬁení ukazují, Ïe minimalizovaná standardizovaná forma interRAI LTCF je vhodn˘m nástrojem pro
podrobné posuzování pacientÛ v ústavních
zaﬁízeních dlouhodobé péãe, kter˘ mohou
pouÏívat pracovníci rÛzn˘ch klinick˘ch
odborností – lékaﬁi, sestry, fyzioterapeuti,
ergoterapeuti a sociální pracovníci.
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