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SILA



KREHKOSŤ u seniorov



SENIOR ako PACIENT 
(geriatrický pacient)

 Mnohopočetné diagnózy (srdcovocievne, neurologické, onkologické, 
psychiatrické, ochorenia tráviaceho, močového systému...)

 Špecifické znaky prítomné u geriatrických pacientov:

• Imobilita

• Instabilita (závrate, poruchy rovnováhy, pády)

• Inkontinencia

• Poruchy spánku

• Demencia, depresia, delírium

• Poruchy zraku a sluchu                       STRATA SEBESTAČNOSTI

potreba pomoci pri základných 

aktivitách denného života



BEZPEČNOSŤ a pády

 Bezpečnosť je jednou z priorít v starostlivosti o seniora

 Prevencia pádu

 Posúdenie rizika pádu

 Zhodnotenie prostredia

 Komunikácia s pacientom

 Edukácia pacienta

 Posúdenie po páde

 Počet pádov v zariadení patrí k indikátorom kvality a 
bezpečnosti poskytovanej starostlivosti



PÁDY

 Patria k častým nežiaducim udalostiam v rámci problematiky 
bezpečnosti seniora

 Pád je neúmyselné, nepredvídateľné, neplánované, náhle 
spočinutie, pokles pacienta na zem, podlahu, inú plochu nižšej 
výškovej úrovne, inú osobu, iný objekt (WHO, 2018)

 Ide o všetky typy pádov bez asistencie či s asistenciou, ktoré sú 
výsledkom pôsobenia fyziologických príčin (porucha vedomia, 
epileptický záchvat, CMP), alebo prostredia (šmykľavá podlaha),                                                              
zahŕňa teda aj asistovaný pád, keď sa ošetrovateľ pokúša 
minimalizovať dopad pádu klienta



Čo môže spôsobiť pád klienta ?

(...môj zážitok z praxe)

 Kedy môže klient – senior padnúť?

 Aké môžu byť faktory zo strany seniora ?

 Faktory prostredia...

 Situácia z praxe...



RIZIKOVÉ FAKTORY - vnútorné

 Vek 65+

 Neurologické ochorenia: Parkinsonova choroba, demencia, CMP, 
epilepsia, polyneuropatia, poruchy stability

 Kostrovosvalový systém: osteoporóza, atrofie svalov, stavy po 
amputáciách, zlomeninách, endoprotézy

 Zmyslové poruchy zraku a sluchu

 Onkologické ochorenia: s anémiou

 Psychiatrické: demencia, delírium, depresia, závislosti

 Srdcovocievne: IM, hypertenzia, ortostatická hypotenzia, 
poruchy srdcového rytmu

 Metabolické: hypoglykémia, poruchy vody a minerálov v 
organizme

 Ochorenia močového systému: inkontinencia, 

 Dýchacieho systému: chronická obštrukčná choroba pľúc



RIZIKOVÉ FAKTORY - vonkajšie

 Následok pošmyknutia na nevhodnom povrchu: mokrá podlaha, 

nevhodná koberce

 Následok zakopnutia: zle usporiadané pomôcky, nábytok, 

neporiadok, prekážky v prostredí

 Nevhodné pomôcky: obuv, typ postelí, vybavenie kúpeľnerozvinut

 Chýbajúce pomôcky: barle, chodítka, invalidné vozíkyrozvinut

 Opieranie sa o nestabilný nábytok

 Chybné došliapnutie pri presune z postele

 Pád pri presune s pomocou, nedostatok personálu

 Chôdza po schodoch

 Nedostatočné osvetlenie priestorov



Pomôcky v kúpeľni



Pomôcky



Môžeme predvídať pády?



Môžeme predvídať pády?

 U klientov, ktorí už padli

 Poruchy chôdze

 Častá potreba vyprázdňovania

 Vysokoriziková farmakoterapia

 Zmenený psychický stav

 Používanie kompenzačnej pomôcky pri chôdzi, okuliarov, 
načúvacieho aparátu



Posudzovacie nástroje

 K najviac odporúčaným skríningovým nástrojom pre iniciálne 
posúdenie rizika pádov patrí Stupnica rizika pádu podľa Morse 
(Morse Fall Scale) 

 Položky (skórovanie):

• Pád v anamnéze za posledné tri mesiace 

• Pridružená diagnóza 

• Pomôcka pri chôdzi (nepoužíva / je ležiaci / pomoc personálu, 
používa, nábytok ako opora)

• Intravenózna terapia 

• Typ chôdze (normálna / je ležiaci / pomoc personálu, chabá, 
narušená)

• Psychický stav (pacient reálne posudzuje svoju schopnosť pohybu, 
pacient nereálne posudzuje svoju schopnosť pohybu).



NÁSLEDKY PÁDOV

 Negatívna skúsenosť, strach z pádu, neistota, obavy

 Strata dôvery v bezpečnosť pohybu

 Posttraumatická úzkosť

 Dôsledky na oblasť sociálnych aktivít, 

sociálna izolácia

 Zníženie sebestačnosti v aktivitách denného života

 Zranenia, zlomeniny (krčok stehennej kosti)

 Redukcia až strata mobility

 Hypotermia

 Sekundárne ochorenia až smrť



POPÁDOVÝ SYNDRÓM

 zahŕňa redukciu autonómie, reštrikciu a závislosť pri 

vykonávaní denných aktivít, zmätenosť, imobilizáciu a depresiu 

(WHO, 2007)



Preventívne opatrenia

 Využívať hodnotiace nástroje (MORSE, ADL), a tým správne 

identifikovať rizikového pacienta 

 Posudzovať riziko pádu u každého pacienta a obzvlášť u 

pacienta s vysokým rizikom pádu, vyššie riziko zaznamenať do 

dokumentácie

 Dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia: upozorniť na klzkú 

podlahu, odstrániť koberce, prekážky na podlahe, káble, 

 Komunikovať manažmentu potrebu zaistenia bezpečnosti 

prostredia – protišmykovú podlahu, protišmykové podložky do 

kúpeľne, schody so zábradlím po oboch stranách, vhodné 

osvetlenie priestorov (pohybový senzor) a pod.



Preventívne opatrenia

 Edukovať klienta o rizikových faktoroch, poskytnúť informácie 
formou brožúry, prípadne vhodnými nástenkami na oddelení

 Pomôcť vybrať vhodnú obuv

 Nácvik bezpečného pohybu (ako sa obliekať, vstávať z 
postele, čoho sa pridržiavať... )

 Pri asistovanom pohybe zosúladiť náš pohyb s pohybom 
seniora, používať napr. formulky „tri-štyri“



Manipulácia s klientom

 Nikdy neuchopovať klienta iba prstami, vždy používať celú ruku a 
snažiť sa identifikovať na tele oblasti bezpečné pre uchopenie. 
Klienta uchopovať okolo panvy, drieku, ramien, nie len za ruky 
alebo nohy. Pre bezpečnejšie a lepšie uchopenie môžeme chytiť 
nohavice pyžama pacienta, jeho opasok alebo použiť špeciálne 
pomôcky určené na uľahčenie presunu pacienta 

 Pri vedení chodiaceho pacienta jednou rukou uchopiť zápästie 
pacienta a jeho protiľahlé rameno druhou rukou zozadu. Pri 
chôdzi zosúladiť svoje kroky s krokmi klienta. Fixovaním klienta v 
bodoch - ruka, hrudník a panva - máme kontrolu nad pohybom 
pri jeho vedení, prispôsobíme sa mu počas pohybu a pacient 
využíva vlastnú pohyblivosť



Manipulácia s klientom

 Tzv. asistovaný pád klienta je pád, keď zdravotný pracovník s 

použitím „vlastnej sily“ minimalizuje dopad a náraz klienta pri 

poklese napodlahu. Využíva tlak svojho tela proti klientovmu a 

„vlastným telom“ vytvorí akúsi šikmú rovinu, po ktorej môže pomaly 

a kontrolovane zosúvať klienta k podlahe. 

 Zdvihnutie spadnutého klienta, ktorý je schopný spolupráce 

začína tým, že pristúpime k pacientovi a pomôžeme mu so zaujatím 

laterálnej polohy. Následne uchopíme pacienta zozadu v oblasti 

drieku. Týmto úchopom pacienta zozadu istiť, zatiaľ čo pacient 

zaujme polohu na štyroch končatinách. V nasledujúcom kroku 

klientovi pomôcť, aby sa oprel o pevnú podložku napr. okraj 

postele, stôl, mechanický vozík, čím dosiahneme u pacienta zaujatie 

kľačiacej polohy. Potom pomôcť pacientovi vstať alebo si sadnúť. 



Podpora sebestačnosti

 Byť trpezliví a nechať seniora venovať sa činnostiam, ktoré 
zvládne

 Inštruovať seniora aby sa obliekal na stoličke s opierkou, nie 
postojačky

 Pri obliekaní košele najprv zapnúť prvý a posledný gombík až 
následne ostatné

 Pri uľahčení obliekania využiť špeciálne navliekače ponožiek

 Zabezpečiť rehabilitáciu, cvičenie na podporu koordinácie 
pohybov, cvičenie jemnej motoriky (pri umývaní, česaní, zapínaní 
odevu...)

 Povzbudzovať seniora ku každodennému cvičeniu

 Pre seniora je dôležitá spätná väzba, pochvala, motivácia



Ďakujem za pozornosť 
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