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Anotace:

Materiál je určen pro studenty oboru Sociální činnost, druhý ročník. Seznamuje s 
následnou péčí po překonané cévní mozkové příhodě, s komplikacemi a 
prognózou.
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Následná péče

 odvíjí se od stupně postižení, od léčebného výsledku, od 
sociálního zázemí

 součástí je rehabilitace

 je zaměřena na to, aby nepostižená oblast převzala funkci 
postižené tkáně – logopedie, rehabilitace hybnosti – náhrada 
pohybu postižené oblasti – vhodné v rehabilitačních ústavech

 následná péče v domácím prostředí – nutná spolupráce s rodinou, 
se sociálním pracovníkem, lékařem



Zásady péče o nemocného

 poruchy hybnosti – zajištění správné polohy, prevence dekubitů, 
ztuhlost kloubů, ochablost svalů – rehabilitace na lůžku, v sedě, 
chůze, sebeobslužnost

 poruchy soběstačnosti – zajištění základních potřeb – hygiena, 
vyprazdňování, příjem stravy, oblékání (nutná motivace)

 péče o ochrnutou stranu – nemocný má snížené vnímání pro 
bolest, dotyk, teplo, chlad na postižené straně – je nutné si to 
uvědomit při rehabilitaci, hygieně …, zdravou část je nutné 
zapojovat do těchto činností, věci ukládat do zorného pole a na 
stranu zdravé části těla 

 bezpečnost nemocného – předcházet úrazům, klient má 
sníženou pohyblivost a citlivost



 verbální komunikace – komunikovat s klientem i když 
neodpovídá, snaha o neverbální způsob komunikace (napsat, 
kývnutím hlavy, kartičky, gesta …), nechat čas na odpověď

 výživa – přizpůsobit stupni sebeobsluhy, poruchy polykání, 
vhodná mechanická úprava stravy (kašovitá),při podávání stravy 
nespěchat 

 příjem tekutin – zajistit vhodný způsob podávání (brčko, po 
lžičkách, láhev), pozor na dehydrataci

 vyprazdňování – stolice, moč, samovolný únik, plenkové kalhotky, 
podávání podložní mísy, pojízdný klozet, doprovod na toaletu

 péče o kůži – zajistit čistotu po znečištění, promazání, masáž –
prevence proleženin

 psychická pohoda – zmírnění strachu, sociální izolace, 
nesoběstačnosti, dostatečně komunikovat – neobtěžuje, 
naslouchat, vlídně odpovídat, dovolit projevit emoce



Komplikace 

i přes veškerou péči nelze vyloučit vznik komplikací a následků po 
proběhlé cévní mozkové příhodě, k hlavní komplikaci patří

 edém mozku

 mozkové krvácení

 bronchopneumonie

 hluboká žilní trombóza

 embolie do plicnice

 dekubity

 depresivní syndrom

 kontraktury 



Pomůcky pro následnou péči
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Prognóza

 u většiny nemocných bývá po léta stav stabilizovaný

 část pacientů může dokonce potíže ztratit nebo naopak může 
dojít ke zhoršení průběhu onemocnění

 u řádně léčeného pacienta se již po roce snižuje možná úmrtnost 
(mortalita) o 4% 



Opakování

1. Čím se řídí délka poskytování následné péče po 

překonané CMP.

2. Kde může probíhat následná péče po CMP.

3. Vysvětli zásady péče o nemocné s CMP : péče o 

ochrnutou stranu, péče o bezpečnost, výživa klienta.

4. Vysvětli zásady komunikace s klientem po CMP.

5. Vysvětli jak pečovat o psychickou pohodu klienta.
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