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Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na menší 

skupinu probandů seniorského věku ve 

věkovém rozmezí 65-72 let, kteří trpí 

diagnózou koxartrózy (coxarthrosis) III. a 

IV. stupně v kyčelním kloubu a jsou 

indikováni k operaci. Realizace 

ergoterapeutické intervence byla rozdělena 

do dvou oblastí. První oblast byla zaměřena 

na instrukce, které byly probandům 

poskytnuty před nástupem na operaci. 

Druhá část je pak samotný rehabilitační 

proces, který je u takto operovaných klientů 

běžný. Prvky ergoterapeutické intervence 

jsme pak doplnili o pohybové aktivity již po 

operaci, které vycházejí z psychomotorické 

terapie a z využití IKT (informačních a 

komunikačních technologií). Bylo 

provedeno vstupní vyšetření (obvody a 

délky dolních končetin, rozsahy pohybů, 

svalová síla a testování ADL – aktivity 

denního života). Zde prezentujeme 

výsledky testu ADL. 

Kľúčové slová: Ergoterapie. Intervence u 

seniorů. Koxartróza. Rehabilitace. Terapie 

pomocí IKT. 

Abstract: The paper focuses on a smaller 

group of 65-72 year old proband probes 

who suffer from a diagnosis of coxarthrosis 

III. And IV. Degrees in the hip joint and are 

indicated for the operation. The 

implementation of ergotherapeutic 

intervention was divided into two areas. 

The first area was focused on instructions 
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that were provided to probands prior to 

surgery. The second part is the actual 

rehabilitation process that is common with 

such clients. Elements of ergotherapeutic 

intervention were then supplemented with 

post-operative movement activities based 

on psychomotor therapy and the use of ICT 

(Information and Communication 

Technologies). An initial examination was 

performed (limbs and leg lengths, motion 

ranges, muscle strength and ADL testing - 

daily life activities). Here we present the 

results of the ADL test. 

Key words: Occupational Therapy. 

Intervention in the elderly. Coxarthrosis. 

Rehabilitation. ICT therapy. 

__________________________________ 

Úvod 

Pokud mluvíme o koxartróze, zmiňujeme 

poměrně časté onemocnění vyššího věku, 

které postihuje zhruba 15 % seniorů. 

Pojednáváme-li obecně o osteoartróze, pak 

mluvíme buďto o primárním nebo 

sekundárním typu onemocnění. Primární 

typ je ten, který postihuje jedince, kde 

samotná příčina vzniku osteoartrózy není 

známa nebo je dána dědičností. V případě 

sekundárního typu je vznik dán např. 

nadměrným zatěžováním kloubu (např. u 

sportovců) v dlouhodobém hledisku. Může 

se také jednat o obezitu, poruchy osy, časté 

stavy po zlomeninách, časté zánětlivé 

procesy apod. (Gallo et al., 2007). Samotný 

proces osteoartrózy lze pak charakterizovat 

v několika fázích. V první fázi dochází ke 

změně struktury chrupavky (dříve lesklá a 

hladká ztrácí svou odolnost, měkne a 

dochází k tzv. rozvláknění). Postupně pak 

dochází k fragmentaci a celkové destrukci 

kloubu. Snahou o stabilizaci kloubu se na 

okrajích kloubních ploch vytvářejí 

osteofyty – kostěné výběžky. Klinickým 

projevem je pak bolest, která se obvykle 

objevuje po zvýšené tělesné aktivitě 

(námaze – ponámahová bolest, ta se však 

může objevovat také v noci a tím tak 

ovlivňuje kvalitu spánku daného jedince). 

V případě těžšího stupně onemocnění je pak 

bolest závislá na klimatických podmínkách 

a taktéž se může vyskytovat i v klidovém 

režimu (Fregly, 2007). Bolest se tak 

postupně stává trvalou (Joseph, 2012). 

K subjektivním potížím řadíme ranní 

ztuhlost postiženého kloubu, která však po 

rozhýbání odezní. Takto zasažený člověk si 

následně uvědomuje, že dohází ke 

zhoršování jeho mobility, což se projevuje 

problémovým vstáváním z křesla a celkově 

pomalým motorickým tempem 

(Kačinetzová, 2003). V případě, že klient 

nemůže být indikován k operaci, je mu 

předepsán klidový režim a konzervativní 

léčba. V případě indikace pak postupuje 

v dnešní době celkem běžnou operaci, kde 
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dostává náhradní kloub, v tomto případě 

kyčelní. Této náhradě říkáme totální 

endoprotéza (dále jen TEP), (Koudela et al., 

2003). Náhrady můžeme rozdělit na 

modulární, které se skládají z více 

komponentů, a monoblocky, kdy jsou 

náhrady vyrobeny z jednoho kusu 

materiálu. Dále je dělíme na náhrady 

cementové, kde obě části (jamka i dřík) jsou 

fixovány pomocí tzv. kostního cementu, a 

necementové, které jsou charakterizovány 

např. prorůstáním kosti do náhrady. 

Kombinací předchozího je pak hybridní typ, 

který je z části cementový (dřík) a zčásti 

necementový (jamka), (Trnavský, 2002). 

Ergoterapeutický proces je pak 

v předoperační a pooperační fázi zaměřen 

na nácvik mobility a zvládání běžných 

denních aktivit (Radomski, 2008) V případě 

seniorů se hojně doporučují kompenzační 

pomůcky, mezi které řadíme např. navlékač 

ponožek, nástavce na WC, protiskluzové 

podklady atp. Důležitá je důkladná 

instrukce klienta ergoterapeutem 

k efektivnímu využívání těchto pomůcek 

(Klusoňová, 2011). 

Metodika 

Pro výzkum jsme využili deset probandů ve 

věkovém rozmezí 65-72 let (50 % žen a 50 

% mužů), kteří jako hlavní diagnózu mají 

koxartrózu III. stupně a jsou indikováni 

k operaci. Během prvních dvou měsíců 

probíhalo ergoterapeutické testování se 

zaměřením na svalovou sílu, obvody a 

délky končetin, rozsahy pohybů a na 

zvládání běžných denních činností, 

testováno pomocí standardizovaného 

Barthel indexu. Tento test je zaměřen na 

hodnocení základních všedních činností. 

Hodnotí se tak deset oblastí, mezi které patří 

najedení a napití, oblékání, osobní hygiena, 

koupání, kontinence moči a stolice, použití 

WC, přesun lůžko-židle, chůze po rovině a 

po schodech. Vše je bodově ohodnoceno a 

celkové skóre pak odpovídá stupni 

závislosti (vysoce závislí 0-40 bodů, 

závislost středního stupně 45-60 bodů, 

lehká závislost 65-95 bodů a nezávislost je 

plný počet bodů, tedy 100). Výzkum byl 

realizován ve dvou etapách. První etapa 

trvala měsíc a během ní bylo provedeno 

vstupní vyšetření záměrně vybraných 

probandů tak, aby počet odpovídal polovině 

žen a polovině mužů se stejnou nebo velmi 

podobnou diagnózou a následnou indikací 

k operaci. Druhá etapa pak trvala taktéž 

měsíc a během ní docházelo 

k pravidelnému cvičení 4x týdně po dobu 

35 minut na každého probanda. 

K intervenci jsme využili již zmíněných 

klasických ergoterapeutických postupů a 

také IKT. V tomto případě se jednalo o 

soubor volně dostupných videí, která jsme 

probandům pouštěli na plátno, popř. na 

velkou obrazovku a oni jednotlivé 
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zobrazené pohyby museli napodobovat. 

Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, zda 

krátkodobá a pravidelná ergoterapeutická 

intervence za využití klasických postupů 

s dopomocí IKT má vliv na zlepšení 

motorických funkcí probandů a následně 

tak na zvládání běžných denních aktivit. 

Výzkumná hypotéza pak zněla: Pravidelná 

ergoterapeutická intervence povede ke 

zlepšení motorických funkcí u vybraných 

probandů a následně tak dojde ke zlepšení 

zvládání aktivit denního života, a to 

v krátkém časovém horizontu.  

Výsledky 

Pro interpretaci výsledků jsme využili 

komparace, kde uvádíme počet získaných 

bodů při vstupním testování, výstupním 

testováním a rozdílnost jsme zobrazili 

diferencí mezi vstupem a výstupem. 

Probandovi bylo jak při vstupu tak i výstupu 

položeno deset otázek z Barthel indexu, na 

které odpověděl, pro co možná nejvyšší 

správnost výsledku bylo taktéž využito 

klasického pozorování při zvládání 

jednotlivých úkolů (přesun postel-židle) a 

v případě nejasností jsme se na správnost 

odpovědí doptali pečujícího personálu, 

který je s klientem denně v kontaktu. 

Z tabulky č. 1 je patrné, že při vstupním 

vyšetření se probandi pohybovali na velmi 

podobné bodové úrovni. Jednalo se tak o 

stav vysoké a střední závislosti. Tuto 

skutečnost nám také zobrazuje graf č. 1. 

Problematickými oblastmi byly přesuny, 

zvládání chůze po rovině a po schodech a 

použití WC. Po měsíční intervenci, kdy 

probandi byli instruování o využití 

kompenzačních pomůcek a pravidelně se 

účastnili samotné rehabilitační intervence, 

si můžeme povšimnout, že došlo ke 

zlepšení u většiny testovaných probandů. 

Pouze proband č. 7 nedosáhl žádné změny a 

to z důvodu odmítání spolupráce. Malý 

nárůst pak zaznamenal proband č. 1, 3, 4 a 

6. Zde došlo ke zlepšení pouze v oblasti 

chůze po rovině. U zbylých probandů tak 

zlepšení bylo i v přesunech a chůze do 

schodů.  

Vzorově zde uvádíme tabulku č. 2, kde je 

vyobrazeno testování svalové síly dle Jandy 

(2004). Tyto výsledky náleží probandovi č. 

9, žena 67 let. Během intervence velmi 

aktivní a zvídavá. 
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vstupem a 
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1 40 45 5 

2 35 45 10 

3 45 50 5 

4 50 55 5 

5 45 65 20 

6 45 50 5 

7 40 40 0 

8 45 55 10 

9 50 65 15 

10 50 65 15 

 

Tab. 1 – Bodový seznam pomocí Barthel Indexu u probandů při vstupním a výstupním testováním s následnou 

diferencí (zdroj: vlastní. Podle neparametrického Wilcoxonova párového testu je rozdíl statisticky významný, 

neboli výstupní hodnoty jsou statisticky významně vyšší (W = 79; P = 0,0272) 
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Graf 1 – Komparace výsledků Barthel indexu mezi vstupním a výstupním testováním (zdroj: vlastní) 

Pravá strana Pohyby v kyčelním 

kloubu a jejich svalová 

síla 

Levá strana 

VSTUP VÝSTUP VSTUP VÝSTUP 

3 4+ Flexe 4- 4+ 

3 4+ Extenze 4 5 

4 5 Abdukce 4 5 

4 4 Addukce 3+ 4 

3 4 Vnitřní rotace 4 4 

4 4 Zevní rotace 3+ 3+ 

 

Tab. 2 – Vzorové testování svalové síly u probanda č. 9. Pravá strana operována. + lepší stupeň a – horší stupeň 

(zdroj: vlastní) 

Diskuse 

Během naší krátké ergoterapeutické 

intervence došlo i tak k mírnému zlepšení 

stavu u většiny probandů (kromě probanda 

č. 9). Jednalo se o skupinu, která byla 

čerstvě po operaci a během intervence se tak 

muselo dbát na režimová opatření a hojení 

jizvy. Zvýšená opatrnost musela také být na 

stehy, aby nedošlo k nežádoucím 

komplikacím. Měsíční intervenci jsme 

v tomto případě volili záměrně z toho 

důvodu, že nás zajímalo, kolik času 

potřebují senioři po tomto typu operace 

k navrácení do stavu, který jim umožní lépe 

fungovat ve zvládání běžných denních 

činností, oproti stavu před operací, kde byli 

limitování degenerací kloubu a bolestí. Jak 

vychází z psychomotorické terapie, která je 

prioritně zaměřena na duševní onemocnění, 

jedná se o terapii zaměřující se na iniciaci 

kognitivních procesů a motorických 

dovedností (Hátlová et al., 2010). Podstatou 

je provádění cíleně zaměřených 

pohybových programů. Při jejich provádění 

je vyžadován aktivní přístup klienta a 

pracuje se nejen s biologickou složkou, ale 

také s psychickou a sociální. Dochází tak 

k podněcování aktivity jedince a vyvolává 

potřebu komunikace, což je u seniorů 

žádoucí jev (Hátlová, 2003). Jak již je 

zmíněno v textu, pro naši intervenci jsme 

využili klasických ergoterapeutických 

postupů pro rozvoj motoriky a zvládání 

běžných denních činností. Mezi důležité 

prvky terapie řadíme pasivní a aktivní 

pohyb s využitím kompenzačních pomůcek 

a pravidelné individuální či skupinové 

cvičení spojené s nácvikem kognitivních 
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funkcí (paměť, orientace, pozornost apod.). 

Jako dopomoc jsme využili IKT a volně 

dostupných tréninkových videí, které 

probandi měli napodobovat a ztotožnit se 

tak s modelem ve videu. Probandi tento 

způsob chápali spíše jako formu určité 

zábavy, ale svou podstatu to z velké části 

naplnilo. Z počátku si počínali ostýchavě, 

avšak později začali napodobovat 

jednoduchá cvičení a s videem se tak začali 

postupně ztotožňovat. Měsíční interval a 

pravidelné cvičení tak stav probandů 100 % 

nezlepšil, ale z výsledků je patrné, že došlo 

ke zlepšení a jeden měsíc lze považovat za 

jakési měřítko, které nám v praxi může 

napomoci, zda se stav bude zlepšovat nebo 

zhoršovat.  

Závěr 

Cílem našeho výzkum bylo zjistit, zda 

krátkodobá a pravidelná ergoterapeutická 

intervence za využití klasických postupů 

s dopomocí IKT, má vliv na zlepšení 

motorických funkcí probandů a následně 

tak na zvládání běžných denních aktivit. Na 

základě zde zmiňovaných výsledků tak lze 

tvrdit, že u většiny probandů došlo 

k mírnému zlepšení jejich stavu oproti stavu 

předešlému. Výsledky lze připisovat 

ergoterapeutické intervenci, jelikož se 

jednalo o jedinou terapii, která v daném 

zařízení byla klientům nabízena. Pro náš 

výzkum se intervence navýšila o jeden den. 

Především jsme také chtěli zjistit, zda 

krátká časová dotace na terapii probandů 

bude dostačující (1 měsíc). V tomto případě 

jsme se setkali pouze s nevolí jednoho 

probanda, který tak zůstal vysoce závislý na 

pečujícím personálu. Zbylí probandi se 

intervence aktivně účastnili. Doporučením 

pro praxi pak může být pravidelné cvičení, 

které klienty udrží v neustálém „chodu“. 

Efektivnost tak lze zvyšovat pouze 

pravidelností. 
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