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Por.č.

Označenie

Názov štandardu

1.

SPP SZ/FRO/01

Antigravitačná relaxácia /agr

Dátum
platnosti
1.1.2014

2.

SPP SZ/FRO/02

Aplikácia ultrazvuku

1.1.2014

3.

SPP SZ/FRO/03

Aplikácia vakuokompresívnej terapie

1.1.2014

4.

SPP SZ/FRO/04

Aplikácia diadynamických prúdov

1.1.2014

5.

SPP SZ/FRO/05

Aplikácia reflexnej masáže : thorakálna zostava

1.1.2014

6.

SPP SZ/FRO/06

Aplikácia reflexnej masáže : zostava hlava - šija

1.1.2014

7.

SPP SZ/FRO/07

Kryoterapia

1.1.2014

8.

SPP SZ/FRO/08

Magnetoterapia

1.1.2014

9.

SPP SZ/FRO/09

Postizometrická svalová relaxácia

1.1.2014

10.

SPP SZ/FRO/10

Trakčná liečba chrbtice – manuálna

1.1.2014

11.

SPP SZ/FRO/11

Aplikácia reflexnej masáže : panvová zostava

1.1.2014

12.

SPP SZ/FRO/12

Aplikácia reflexnej masáže : dorzálna zostava

1.1.2014

13.

SPP SZ/FRO/13

Hydroterapia – vírivý kúpeľ na horné končatiny

1.1.2014

14.

SPP SZ/FRO/14

Hydroterapia – vírivý kúpeľ na dolné končatiny

1.1.2014

15.

SPP SZ/FRO/15

Hydroterapia – perličkový kúpeľ

1.1.2014

16.

SPP SZ/FRO/16

Hydroterapia – subaquálna masáž

1.1.2014

17.

SPP SZ/FRO/17

Trakčná liečba ( prístrojová )

1.1.2014

18.

SPP SZ/FRO/18

Aplikácia fango - parafínových zábalov

1.1.2014

19.

SPP SZ/FRO/19

Elektrostimulácia

1.1.2014

20.

SPP SZ/FRO/20

Svetloliečba – aplikácia bioptronovej lampy

1.1.2014

21.

SPP SZ/FRO/21

Aplikácia parafínových zábalov

1.1.2014

22.

SPP SZ/FRO/22

Aplikácia infračervenej lampy - solux

1.1.2014

23.

SPP SZ/FRO/23

LTV pri periférnej paréze nervus faciális

1.1.2014

24.

SPP SZ/FRO/24

Svalový test pri paréze nervu faciális

1.1.2014

25.

SPP SZ/FRO/25

Hydromasážny parný box – caribic

1.1.2014

26.

SPP SZ/FRO/26

LTV pri totálnej endoprotéze v bedrovom kĺbe

1.1.2014

27.

SPP SZ/FRO/27

Aplikácia tens prúdov

1.1.2014
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28.

SPP SZ/FRO/28

Aplikácia krátkovlnovej diatermie

1.1.2014

29.

SPP SZ/FRO/29

Aplikácia škótskych strekov

1.1.2014

30.

SPP SZ/FRO/30

Aplikácia kúpeľa CO2

1.1.2014

31.

SPP SZ/FRO/31

Goniometrické meranie - artrotest

1.1.2014

32.

SPP SZ/FRO/32

Antropometrické meranie – meranie dĺžky a obvodov končatín

1.1.2014

33.

SPP SZ/FRO/33

Dýchacia gymnastika

1.1.2014

34.

SPP SZ/FRO/34

LTV pri infarkte myokardu

1.1.2014

35.

SPP SZ/FRO/35

Špeciálne cvičebné metodiky ( Bobath, Kabát, Vojta )

1.1.2014

36.

SPP SZ/FRO/36

LTV pri fraktúrach po sňati sádrového obvazu

1.1.2014

37.

SPP SZ/FRO/37

Kondičné cvičenia

1.1.2014

38.

SPP SZ/FRO/38

Aplikácia

klasickej

39.

SPP SZ/FRO/39

Aplikácia

manuálnej

40.

SPP SZ/FRO/40

Metodika vyšetrovania
Brunnstromovej

41.

SPP SZ/FRO/41

Mobilizácia mäkkých častí

1.1.2014

42.

SPP SZ/FRO/42

Svalový test

1.1.2014

masáže

1.1.2014

lymfodrenáže
stupňa

motorickej obnovy

1.1.2014
podľa

1.1.2014
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Tento liečebný postup je zameraný hlavne odstránenie svalových
spazmov, na ich následnú relaxáciu, zmiernenie bolesti a uvoľnenie
svalových spazmov. Ďalej pre nešpecifickú mobilizáciu chrbtice,
končatinových kĺbov a odstráneniu bolestivých svalových úponov.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou vertebro-algický syndróm, spondylózy, artrózy, artritídy, myalgie, zlomeniny, poúrazové stavy.

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Telocvičňa

Š3

Pomôcky :

Daný liečebný postup vykonáva pod vedením fyzioterapeuta pacient sám ako
autoterapiu.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia choroby
- miesto, kde budeme antigravitačnú svalovú relaxáciu vykonávať
- celkový počet ošetrení v sérií
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenia pre fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom daného liečebného postupu

P2

Antigravitačnú svalovú relaxáciu vykonáva pacient v sede, v stoji alebo v ľahu. Cvičenie začíname od
hlavy.

P3

AGR je vlastne modifikovaná metóda postizometrickej relaxácie liečebného úkonu, kde odpor daného
svalu dosiahneme prirodzeným odporom váhy zdvihnutej končatiny, hlavy, či trupu.

P4

Podstatou AGR je svalová /pracovná/ kontrakcia, ktorou pacient nehybne nesie hmotnosť zdvihnutej
končatiny, či trupu proti zemskej gravitácii, po dobu 21 – 28 sekúnd.

P5

Pacienta naučíme pohmatom zisťovať napnutie svalu. To umožní presné nasmerovanie na bolestivý
sval, ktorý chceme ovplyvniť.

P6

Podmienkou úspechu AGR je nehybnosť zaujatej liečebnej polohy – výdrže a čas výdrže, ale aj druhá,
pasívna fáza AGR, čiže fáza relaxácie – najmenej 21 sekúnd.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Od daného liečebného úkonu očakávame uvoľnenie svalových spazmov jednotlivých svalových skupín, teda aj odstránenie bolesti.

V2

Zlepšenie pohyblivosti celého úseku chrbtice , končatinových kĺbov a ich následné uvoľnenie.

V3

Cvičením AGR vieme často nahradiť účinky analgetík, antireumatík a sedatív.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika
štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

1. Ultrazvuk aplikovaný na tkanivo v terapeutických dávkach sa komplexne prejavuje
ako mikromasáž tkanív s ich súčasným zohrievaním a fyzikálno-chemickými účinkami.
Hĺbka prieniku ultrazvuku pri danej intenzite závisí od jeho frekvencie a od absorpcie
tkanivami.
2. Na účinok mikromasáže a tepla nadväzuje hyperémia so všetkými dôsledkami, vrátane zvýšenia permeability, tkanivovej difúzie, zlepšenia výživy tkanív, analgézie, antispazmotického a resorpčného účinku, ako aj vzdialených reflexných účinkov.

Skupina
starostlivosti:

Pacienti s diagnózou osteoartrózy, chronické zápalové ochorenie kĺbov okrem tuberkulóznej artritídy, obmedzenie hybnosti kĺbov pri opuchu a tvorbe väziva, periartritídy,
epikodylitídy, akútny a chronický svalový reumatizmus, spastické obrny, Sudeckov syndróm, kontraktúry, jazvové kontraktúry, poúrazové stavy, zle sa hojace zlomeniny, neuralgie, neuritídy, trofické vredy kože, omrzliny, sklerodermia, chronické zápaly rodidiel,
poruchy menštruačného cyklu a jazvy po operáciách. Pri interných indikáciách sa očakáva úspech predovšetkým na báze reflexného účinku, napr. pri bronchiálnej astme.

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

elektroliečba

Š3

Pomôcky :

ultrazvukový prístroj so zdrojom vysokofrekvenčných prúdov a s jednou alebo
dvoma ozvučovacími hlavicami, kontaktné médium / parafínový alebo olivový
olej, vazelína, Heparoid, rozličné špeciálne gély, vanička s vodou /, štvorce buničitej vaty 4ks

Š4

Dokumentácia :

zdravotná
V liečebnom predpise ultrazvuku majú byť uvedené:
všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
miesto aplikácie ultrazvuku
forma aplikácie / kontinuálna, impulzná /
spôsob aplikácie / lokálna, neurálna /
kontaktný prostriedok
intenzita a jej zmeny v priebehu liečby
čas / prípadne jeho zmeny /
frekvencia
celkový počet ošetrení v sérii
dátum kontrolného vyšetrenia
iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry; má pociťovať iba pohyb ozvučovacej
hlavice, ktorá je pri dlhšej prevádzke mierne teplá

P2

Ozvučovanie sa robí u relaxovaného sediaceho alebo ležiaceho pacienta

P3

Na obnažené miesto aplikácie sa nanesie kontaktný prostriedok, priloží sa hlavica a nastaví sa časový
spínač, ako aj predpísaná intenzita ultrazvuku

P4

Po liečbe sa zotrie kontaktný prostriedok

P5

Aplikačná technika ultrazvuku závisí od rozsahu tkaniva, ktoré chceme zasiahnuť
Podľa toho rozoznávame ozvučenie:
a/ dynamické – keď sa ozvučovacia hlavica pomaly (krúživo, priamočiaro alebo v lomenej čiare) pohybuje po liečebnej oblasti, ktorej plocha je 50 až 100 cm, výnimočne viac. Pri tomto prípustná vyžarovaná energia ultrazvuku je 1,2 W/cm, zriedka viac.
b/ semistatické – keď hlavica vykonáva len malé pohyby okolo jedného bodu. Takto sa liečia bolestivé
body, gangliá, bolestivé svalové myogelózy a miesta s ohraničeným vápenatením tkanív. Prípustná
vyžarovaná energia ultrazvuku je do 0,6 W/cm.
c/ statické – toto ožiarenie je zriedkavé hlavica zostáva na jednom mieste, ako napríklad pri paravertebrálnom ozvučení nervových koreňov. Prípustná energia ultrazvuku je 0,3 W/cm.

P6

Ultrazvuk sa aplikuje buď miestne, keď sa pôsobí priamo na postihnuté tkanivá, alebo neurálne, keď
sa chorobný proces ovplyvňuje ožarovaním koreňových oblastí, bolestivých bodov, ganglií,
postihnutého segmentu, hyperalgických zón alebo oblasti periferných nervov.

P7

Okrem neprerušovaného / kontinuálneho / ultrazvuku možno modernými prístrojmi aplikovať
ultrazvuk v impulznej forme, pri ktorej sa uplatňujú skôr jeho mechanické a fyzikálne účinky než
tepelné. Pri impulznej prevádzke musí pracovať ultrazvukový prístroj so zvýšeným výkonom. Pomer
impulzu, ktorý trvá zvyčajne 2 - 10 ms, je k prestávke 1 : 1 až 1 : 10.

P8

Vo vzťahu k množstvu tkanivom absorbovanej energie je dávkovanie dosť ťažké a preto sa obmedzuje
na určenie času a energie ultrazvuku vyžarovaného aplikátorom podľa údajov wattmetra.

P9

Rozoznávame energetické úrovne nízke – do 0,5 W/cm, stredné – od 0,5 do 1 W/cm a vysoké – nad
1 W/cm. Energia ultrazvuku sa volí podľa miesta, hĺbky tkanivových štruktúr, druhu a štádia choroby,
ako aj podľa subjektívnej tolerancie pacienta na ultrazvuk.

P10

Podľa trvania aplikácie poznáme časy krátke – do 3 min., stredné – 3 až 8 min. a dlhé – 8 – 15 min.

P11

Ožarovanie sa vždy začína malou energiou, ktorá sa postupne zvyšuje. Pri akútnych stavoch sa
predpisujú nízke energie, krátke časy, prípadne len impulzná aplikácia / napr. akútne koreňové
syndrómy, neuralgie/. Ozvučujeme denne v sérii 6 až 8 aplikácií. Pri chronických chorobách sa
používajú stredné až vysoké energie, stredné časy frekvencia procedúry je 2 – 3 –krát týždenne, séria
8 – 12 ozvučení, výnimočne 20. Dlhé aplikačné časy sa používajú pri zásahu veľkých plôch. Po sérii
aplikácií je potrebná prestávka 4 – 8 týždňov.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Aplikácia ultrazvuku

Platné od:

01.11.2014

SPP SZ/FRO/02

Strana

3z3

P12

Opatrnosť v dávkovaní je nevyhnutná u starých a vegetatívne labilných ľudí, ktorí majú zníženú odolnosť . Bolesti , prípadne ich zvýšenie pri ožarovaní sú príznakom predávkovania. Pacienti
s nadmernou vnímavosťou na ultrazvuk sa sťažujú na bolesti hlavy, závraty a poruchy spánku vtedy je
vhodnejšie liečbu ultrazvukom prerušiť.

P13

Kontraindikácie – epifýzy rastúcich kostí u mladých ľudí, nádorové tkanivá a miesta po operácii nádoru, tuberkulózne ložiská, gravidná maternica, gonády, oblasť endoprotéz, klincov, dláh a zástrelov,
pokročilejšie štádia porúch prekrvenia, miesta porušenej citlivosti, akútne povrchové zápaly
a zapálené kĺby, tromboflebitídy, flebotrombózy, varixy. Ultrazvuk neaplikujeme u pacientov slabých,
vychudnutých, pri akútnych horúčkových ochoreniach, aktívnej tuberkulóze, pokročilej arterioskleróze, angína pectoris, obehovej nedostatočnosti, pri krvácavých stavoch a u pacientov
s kardiostimulátormi.
Vyhýbame sa intenzívnemu ozvučovaniu v oblasti srdca, mozgu, očí, pečene, obličiek, volárnej časti
zápästia a v blízkosti veľkých nervových kmeňov, kostných výstupkov, oblasti nad tŕňovými výstupkami chrbtice, zákolennej a lakťovej jame, oblasti slabín a nad hranicou vlasatej časti hlavy.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Nízka intenzita - má analgetický a hyperemizačný účinok, zvyšuje tkanivový metabolizmus, podporuje
resorpciu a zmäkčovanie tkaniva

V2

Stredné intenzity - pôsobia aj spazmoliticky a detonizačne

V3

Veľké intenzity - možno využiť na deštrukciu výrastkov, ostrôh a zvápenatených búrz, alebo na ozvučenie hlboko uložených štruktúr, ako je napríklad bedrový kĺb.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Pôsobením striedavého podtlaku a pretlaku lieči trofické poruchy dolných alebo horných končatín vznikajúcich na podklade ischemickej choroby alebo chronických lymfedémov.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou:
 Ischemická choroba dolných končatín
 M. Raynaud
 Akrocyanóza
 Chronické opuchy
 Lymfedém
 Trofické poruchy kože

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Elektroliečba

Š3

Pomôcky :

Vakuokompresívny prístroj

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry

P2

Postihnutá končatina je vzduchotesne uložená v pracovnom valci prístroja. V tomto valci sa
v nastaviteľných časových intervaloch strieda pretlak /eliminačná fáza/ a podtlak s nastaviteľnými
časovými parametrami /fázou pasívnej hyperémie/.

P3

Najdôležitejším kritériom je subjektívne vnímanie procedúry pacientom. Pokiaľ pacient opakovane
neznáša zaškrtenie končatiny tesniacou manžetou, nemôžeme procedúru aplikovať.

P4

Hodnoty pretlaku a podtlaku sa nastavujú podľa subjektívnych pocitov, vo fáze pasívnej hyperémie
aj podľa farby končatiny.

P5

Zvyšovanie účinku vždy s ohľadom na diagnózu sa vykonáva:
 zvyšovaním hodnôt pretlaku a podtlaku,
 predlžovaním času jednotlivých fáz,
 zvyšovaním rýchlosti zmeny tlaku,
 predlžovaním celkového času aplikácie, vhodným polohovaním končatiny počas terapie /u
ischemie mieri končatina šikmo dole, u lymfedému šikmo hore/.

P6

Čas aplikácie sa pohybuje v intervale 25 – 35 minút, liečbu vždy prerušíme pri vzniku subjektívnych
ťažkostí.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P7

Ide o liečbu dlhodobú, 4-6 týždňov. Aplikujeme spočiatku denne, neskôr 3x týždenne.

P8

Kontraindikácie: trombózy
tromboflebitídy
rozsiahle varixy

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Urýchlenie žilového návratu /vytlačovanie kapilárneho riečišťa/

V2

Zlepšenie prívodu tepnovej krvi /nasávanie krvi/

V3

Zvýšenie lymfatickej drenáže /zvýšený odtok lymfy/

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard

Revízia č.:

1

Aplikácia diadynamických prúdov

Platné od:

01.11.2014

SPP SZ/FRO/04

Strana

1z5

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Mimoriadne účinky súčasnej aplikácie galvanického a faradického alebo
impulzného prúdu. Účinok takýchto zmiešaných / superponovaných/
prúdov zvyšuje účinok jeho jednotlivých zložiek, najmä hyperemizačný
a analgetický.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou neuralgie, syndróm CB a LI, neuralgia:
n.glossopharyngeus, n.occipitalis, n.facialis, n.trigeminus, neuralgia po
herpes zoster, artrózy, spondylózy, periarthritis humeroscapuláris,
epikondylitídy, myalgia, lumbago, torticollis, potraumatické stavy,
Raynaudova choroba, poruchy periférneho prekrvenia, Sudekov
syndróm, potrombotický syndróm, varikozita, akrocyanóza, stavy po
omrzlinách, spastická obstipácia, atonická obstipácia, dysmenorea,
amenorea, adnexitída

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Elektroliečba

Š3

Pomôcky :

Zdroj diadynamických prúdov obsahujúci zdroj galvanického prúdu a zdroj impulzných prúdov. Oba majú osobitne pre každú zložku ovládací prvok intenzity
a miliampérmeter. Na aplikáciu diadynamických prúdov sa používa niekoľko typov
elektród:
a) dvojelektróda – sú to dve kruhové elektródy s farebným
označením polarity, ktoré sú pohyblivo upevnené na ramenách držadla. Ramená umožňujú rozličné nastavenie vzdialenosti medzi elektródami. Priemer dotykovej plochy elektródy
je približne 3 cm.
b) plošné kovové elektródy – ktoré sa upevňujú gumenými popruhmi
c) kombinácia malej aktívnej elektródy s veľkou inaktívnou
elektródou
Styk všetkých elektród s kožou umožňuje viskózna špongia, ktorá sa pred každou
aplikáciou dôkladne prepláchne v teplej vode a pred priložením sa z nej vytlačí
prebytočná voda.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
- V liečebnom predpise zoraďujeme jednotlivé druhy prúdov tak, aby
sme maximálne využili všetky možnosti ovplyvnenia chorobného procesu, a to:
a) diaľkovo – prekrvenie poškodenej oblasti ( DF )
b) miestne – prekrvenie, analgézia ( DF, CP, LP )
c) prídavne – iradiácia bolestí, bolestivé body ( LP )
d) tonizačne – hybnosť, trofika ( MF, RS, CP )

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry

P2

Diadynamické prúdy sa aplikujú:
1. transregionálne na kĺby, miesta úrazu a poškodenia,
2. paravertebrálne (radikulárne),
3. segmentálne na Haedove zóny,
4. na bolestivý bod,
5. na gangliá,
6. pozdĺž cievy alebo nervu,
7. na niektoré orgány, prípadne svaly.

P3

Pri aplikácii diadynamických prúdov sa kombinujú viaceré formy prúdu, napr. DF, CP, LP, prípadne sa
robí prepólovanie elektód, aby sa uplatnil účinok obidvoch pólov. Pri použití tejto série prúdov dáme
najprv sériu a potom ju opakujeme po prepólovaní. Prepólovanie sa nerobí pri paravertebrálnej aplikácii, keď je anóda proximálne a katóda distálne, pri aplikácii na bolestivý bod, keď naň pôsobíme
katódou, kým anóda je v blízkosti, pri pozdĺžnej aplikácii na cievu alebo nerv, keď je anóda proximálne
a katóda distálne, a pri gangliotropnej aplikácii, keď anódu dávame na oblasť ganglia a katódu blízko,
distálne.

P4

Ako najjednoduchšie sa dá vyznačiť v predpise typ prúdu a čas celkovej aplikácie, ktorý sa podčiarkne,
čo znamená, že po uplynutí polovice vyznačeného času sa má prepólovať. Napr DF 1 CP 4LP 3

P5

Prepólovanie sa robí ručne tak, že najprv sa zníži intenzita impulzného a potom galvanického prúdu,
prepóluje sa a opäť sa nastaví potrebná intenzita.

P6

Dávkovanie diadynamických prúdov –
Intenzitu prúdu nastavujeme, podľa pocitu pacienta. Po priložení elektród sa nastaví hodnota galvanickej zložky – tzv. báza, ktorá je približne 1 – 3 mA a vyvolá u pacienta prahový, niekedy sotva postrehnuteľný pocit prúdu vo forme mravčenia alebo brnenia. Potom sa nastaví hodnota zvolenej impulznej zložky tzv. dóza. Na úvod volíme zvyčajne prúd DF, pričom v priebehu asi 30 sekúnd zvyšujeme jeho intenzitu na hranicu maxima znesiteľnosti, t.j. tolerancie, ale nie do bolesti. Podľa veľkosti
elektród intenzita impulznej zložky je 3 – 12 mA.
Trvalá kontrakcia svalstva v mieste aplikácie je neprípustná a znamená predávkovanie.
Pri prietoku prúdu CP a LP možno zvýšiť intenzitu natoľko, že v mieste elektród pri prietoku prúdu o 50 Hz
pozorujeme zvýšenie svalového tonusu, ktoré po prechode na frekvenciu 100 Hz musí vymiznúť. Svalová kontrakcia je prípustná len pri použití prúdov RS a MM, ktoré aplikujeme pri elektrogymnastike.
Počas jedného sedenia sa môže výkon urobiť aj na viacerých miestach. Čas aplikácie prúdu na jedno
miesto je 3 – 5 minút pri aplikácii aj na ďalšie miesta sa skracuje o jednu minútu. Celkový čas procedúry nemá presiahnuť 12 – 15 minút. Pri akútnych stavoch aplikujeme výkon aj 2-krát denne inak
každý deň. Ak po 5 – 8 aplikáciách nepozorujeme zlepšenie, robíme 10-dňovú prestávku
a pokračujeme ďalšou kúrou.

P7

Aplikácia diadynamických prúdov:
1. Na členok:
a) bilaterálne dvojelektródou alebo plošnými elektródami CP 3, LP 3

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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b) elektródy môžeme priložiť na členok predozadne, zadnú elektródu nad pätu na postihnutú
stranu
2. Na koleno:
a) na prekrvenie oblasti kolena sa priloží najprv veľká dvojelektróda paravertebrálne v lumbálnej
oblasti na strane postihnutého kolena, + vo výške L, - vo výške L, prúd DF 2 minúty potom
b) veľká elektróda alebo plošné elektródy bilaterálne na koleno, DF 1, CP 3, LP 4
Predozadná aplikácia elektród na koleno je zriedkavá, robí sa najčastejšie tak, že jedna elektróda príde vpredu nad koleno, druhá pod zákolennú jamu.
3. Pri lumboischiadickom syndróme s vyžarovaním doprava:
a) veľká dvojelektróda paravertabrálne + L, - S, CP 3 po oboch stranách chrbtice potom
b) veľká dvojelektróda transvertebrálne v priestore L - S, LP 4, anóda vpravo možno pridať
c) pozdĺž priebehu sedacieho nervu vpravo na stehne, LP 3, anóda proximálne
d) na hypotrofické svaly, veľká alebo malá dvojelektróda, RS 1 - 3, monopolárne alebo bipolárne podľa veľkosti svalu.
4. Pri miestnej bolesti pri lumbalgii:
a) paravertebrálne po oboch stranách chrbtice veľkou dvojelektródou + L, - S, DF 1, CP 2, LP
3 potom
b) naprieč chrbticou (transvertebrálne ) veľká dvojelektróda v úrovni intervertebrálneho priestoru L - L, L - L, L - S, prúd LP po 3 minúty s prepólovaním.
5. Na vyvolanie blokády ganglion stellati:
anóda na laterálnom okraji v strede m. sternocleidomastoidei, katóda v strede nad kľúčovou
kosťou, DF 1 - 3. Pacienta treba upozorniť na pocit tepla a brnenia v celej hornej končatine a krku.
Blokádu ganglia môžeme robiť prakticky pred každou aplikáciou diadynamických prúdov na
hornej končatine najmä vtedy, keď chceme dosiahnuť celkové prekrvenie končatiny.
6. Pri cervikobrachiálnom syndróme s vyžarovaním do pravej ruky:
a) blokáda ganglion stellati podľa rozhodnutia lekára
b) veľká dvojelektróda paravertebrálne, + záhlavie, - Th, aplikovať obojstranne CP 3, LP 3, potom
c) pozdĺžne veľkou dvojelektródou, + paravertebrálne vľavo vo výške intervertebrálneho priestoru C - C, vonkajšia strana ramena, LP.
7. Na bolestivé rameno ( ohmalgia ):
a) veľká dvojelektróda, jedna elektróda v pazuchovej jame, druhá na hornej časti ramenného kĺbu, DF 1, CP 3, LP 3 ak ide o postihnutie celého kĺbu, potom s prepólovaním alebo
b) uloženie elektród predozadne (veľká dvojelektróda alebo plošné elektródy), DF 1,
CP 3, LP 3.
8. Na lakťový kĺb ( poúrazový stav ):
a) veľká dvojelektróda z bočných strán, CP 5, LP 4,  alebo
b) veľká dvojelektróda predozadne, CP 2, LP 4.
9. Na zápästie:
a) veľká dvojelektróda predozadne CP 3, LP 3  alebo
b) veľká dvojelektróda bilaterálne, CP 3, LP 3.
10. Pri bolesti šije a záhlavia:
a) veľká dvojelektróda, + záhlavie, - Th, paravertebrálne na obidve strany, CP 3 potom
b) obe elektródy naprieč chrbticou v oblasti záhlavia na hranici vlasatej časti, CP 4 pridať
c) pozdĺž vyžarovania bolesti, napr. + záhlavie vľavo, - čelo alebo spánková oblasť,
CP 3.
UPOZORNENIE:
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11. Pri herpes zoster intercostalis:
a) veľká dvojelektróda, + paravertebrálne v postihnutom medzirebrí, - v strednej axilárnej alebo
až parasternálnej čiare CP 3, LP 4 alebo
b) pri postihnutí viacerých medzirebrových priestorov použijeme plošné elektródy. Elektródy
nesmú prísť na miesto, kde sú pustulky.
12. Na hyperalgickú zónu:
a) na výstup koreňa paravertebrálne LP 3
b) na miesto reflexnej zmeny veľkou dvojelektródou transregionálne CP 3, LP 4.
13. Na prekrvenie hornej končatiny:
a) blokáda ganglion stellata potom
b) na končatinu pozdĺžne DF 1, CP 3
c) miestne na ruku DF 3, CP 3.
14. Na bedrový kĺb:
a) paravertebrálne na postihnutú stranu + L, - S, DF 2 potom
b) plošné elektródy predozadne na bedrový kĺb, CP 4, LP 4.
15. Na prekrvenie dolnej končatiny:
a) paravertebrálne na postihnutú stranu + L, - S, DF 2 potom
b) plošné elektródy na bočnú alebo zadnú stranu predkolenia DF 3, CP 4.
16. Pri neuralgii trojklanného nervu:
na miesta výstupu trojklanného nervu v oblasti bolesti príde katóda, o niekoľko centimetrov
proximálnejšie anóda aplikujeme len prúd CP 3 na každý bod ( LP nepoužívame pre nebezpečenstvo
zvrátenia analgetického účinku)
P8

Kontraindikácie: Hnisavé ochorenia a defekty kože, pacemakery, tuberkulózne a nádorové tkanivá
v mieste alebo blízkosti miesta aplikácie a tromboflebitída. Relatívnou kontraindikáciou sú aj poruchy
citlivosti. Neaplikujeme LP v oblasti hlavy pre možnosť zvrátenia analgetického účinku, ani CP pri bolestiach brušnej dutiny pre možnosť zvýšenia spazmov. O priebehu procedúry a pocitoch pacienta
vopred informujeme. Po prvej aplikácii sa môže na niekoľko hodín bolesť zvýšiť.

P9

Diadynamické prúdy vzhľadom na ich jednosmerný tok galvanickej bázy aj impulznej dózy možno
využiť i na súčasnú ionoforézu, pravdaže, pri použití plošných elektród, elektródových podložiek
s liečebbným a ochranným roztokom, s intenzitou a aplikačným časom ako pri ionoforéze. Pri takto
kombinovanej metóde sa uplatní nielen účinok galvanického prúdu a impulznej zložky diadynamických
prúdov, ale aj účinok liečiva.

P10

Diadynamické prúdy sa kombinujú aj s aplikáciou ultrazvuku, takže sa tu uplatnia účinky obidvoch
liečebných metód.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pri harmonických a impulzných prúdoch možno pozorovať vcelku dva typy rozdielneho účinku, a to
účinok inhibičný alebo facilitačný. Uplatnenie toho-ktorého účinku závisí od frekvencie, intenzity,
trvania prúdu, ako aj od vlastností tkaniva a chorobných zmien. K prúdom s prevažne inhibičným
účinkom patrí prúd 100 Hz jeho prah účinku adaptáciou tkanív stúpa a je vhodnejší na ovplyvnenie
senzitívnej zložky. Prúd s facilitačným účinkom (excitácia, facilitácia, tonizácia) má frekvenciu 50 Hz.

V2

Všeobecne možno povedať, že tieto prúdy majú hyperemizačný, analgetický, resorpčný, protiedémový, antiflogistický, trofotropný, tonizačný, ale aj relaxačný účinok. Z týchto účinkov niektoré sa
viažu prevažne na určitú formu prúdu.
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V3

Analgetický účinok sa uplatňuje najviac pri prúde LP.
Povrchová, ale aj hĺbková hyperémia sa viaže prevažne na prúd CP.
Účinok na vegetatívnu nervovú sústavu sa prejavuje predovšetkým depresívnym účinkom prúdu DF
na sympatikus.

V4

Tonizačný účinok sa viaže na prúdy MF, RS, MM a CP, kým relaxačný nastáva po aplikácii prúdu LP,
prípadne DF.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie liečebných účinkov reflexnej masáže na odstránenie chorobných
zmien na koži a v tkanivách. Liečebný účinok dosahujeme
prostredníctvom nervových spojov cez reflexné oblúky. Masáž pôsobí na
nervový systém, ktorý je hlavným riadiacim systémom v organizme
človeka. Cieľom masáže je vyhmatať a masírovať zmeny na koži, podkoží,
fascií, svaloch, perioste a určiť miesta so zmenenou kožnou citlivosťou.
Reflexnou cestou dosiahneme liečivé účinky, t. j. odstránime ťažkosti
vyvolané ochorením.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
- funkčné a chronické ochorenia vnútorných orgánov (stenokardie,
chronická tracheobronchitída, spastická bronchitída, bronchiálna astma, stavy po pneumóniach, chron. gastritídy, enteritídy, stavy po
operáciach žlčníka, žalúdka, dvanástnika,..)
- poruchy prekrvenia,
- funkčné, degeneratívne a niektoré chronické reumatické ochorenia
chrbtice a kĺbov, Bechterevova choroba, stavy po zlomeninách stavcov a po operáciach chrbtice, postihnutia medzistavcovej platničky –
poranením, degeneratívnymi zmenami;
- poúrazové a pooperačné stavy,
- vegetatívne a endokrinné dysregulácie, postihnutia medzistavcovej
platničky, tzv. krčná migréna
- bolestivé stavy chrbtice – cervicobrachiálny, cervicocraniálny
a lumbosacrálny syndróm

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Masér

Š2

Prostredie:

Oddelenie masáži

Š3

Pomôcky :

Reflexná masáž sa robí nasucho, bez použitia masážnych prostriedkov
- dve otáčavé stoličky bez operadiel

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise reflexnej masáže majú byť uvedené :
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- celkový počet a frekvencia masáži
- miesto aplikácie masáže
- čas ( prípadne jeho zmeny )
- dátum ďalšej kontroly
- iné mimoriadne upozornenia pre maséra

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry, s upozornením pacienta o potrebe hlásiť
každý nepríjemný pocit počas procedúry a bolestivé miesta. Pacient je oboznámený o možnej reakcii
na procedúru a v prípade zhoršenia stavu nutnosť hlásiť sa u lekára.

P2

Procedúra sa aplikuje u relaxovaného pacienta, v polohe v sede na otáčavej stoličke tak, aby mal
chodidlá položené celými plochami na podlahe. Časť sedacích svalov mu voľne prečnieva cez okraj
stoličky. Horné končatiny má voľne pri tele a ruky si pacient položí na svoje stehná, hlavu má vzpriamenú, ale nesedí strnulo a nepohodlne.

P3

Aplikujeme hmaty reflexnej masáže zostavy: torakálna zostava
1. prísuvná špirála
2. masáž sterna a kľúčnej kosti
3. masáž medzirebria
4. masáž okrajov lopatky a zadnej plochy trapézového svalu
5. masáž infraspinátu a supraspinátu
6. masáž linea nuche terminális
7. trapézový hmat
8. uvoľňovanie hrudníka

P4

Hmaty reflexnej masáže sa vykonávajú pomaly. Pri rýchlejšom tempe a súčasnom zrýchlení sklzu po
koži môže uniknúť veľa pohmatových zmien, čo znižuje účinok masáži. Sila hmatov je v prvých dňoch
slabšia, v ďalších dňoch tlak postupne zvyšujeme. Sprvu uvoľňujeme povrchové zmeny, neskôr hlbšie
uložené.

P5

Pacienta musí byť suchá, bez kožných defektov.

P6

Dávkovanie reflexnej masáže je rozdielne. Zásadne sa riadime celkovou reakciou pacienta, stavom
podráždenia organizmu, typom telesnej stavby, vekom, pohlavím, druhom zamestnania, prejavmi
a zmenami tkanív, štádiom a dĺžkou ochorenia...
Počet masáži určí lekár. Jedna zostava reflexnej masáže trvá približne 20 minút.
Najčastejšie sa masáž vykonáva obdeň a ak je to možné v rovnakom čase.

P7

Kontraindikácie :
- procedúru nevykonávame v akútnom štádiu choroby, pri akútnych zápaloch tkanív alebo orgánov, ktoré vyžadujú neodkladné chirurgické riešenie
- pri stavoch vyžadujúcich absolútny pokoj na posteli ( čerstvý infarkt myokardu, akútna dna,
otras mozgu, akútne postihnutie chrbtice a pod. )
- pri horúčkových a infekčných ochoreniach
- v povrchových tkanivách postihnutých akútnym zápalom
- panvová zostava sa nepoužíva v tehotnosti a pri menštruácii
- uvoľňovanie hrudníka je kontraindikované pri stavoch po resekcii rebier v pokročilejších štádiách ankylopoetickej spondylartritídy, pri pneumothoraxe,
- nesmie sa masírovať oblasť výskytu nádoru

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Zlepšenie prekrvenie v tkanivách

V2

Uvoľnenie škodlivých produktov látkovej výmeny z tkanív

V3

Uvoľnenie svalových spazmov a reflexných zmien na koži, v podkoží, fascií, ...

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie liečebných účinkov reflexnej masáže na odstránenie chorobných
zmien na koži a v tkanivách. Liečebný účinok dosahujeme
prostredníctvom nervových spojov cez reflexné oblúky. Masáž pôsobí na
nervový systém, ktorý je hlavným riadiacim systémom v organizme
človeka. Cieľom masáže je vyhmatať a masírovať zmeny na koži, podkoží,
fascií, svaloch, perioste a určiť miesta so zmenenou kožnou citlivosťou.
Reflexnou cestou dosiahneme liečivé účinky, t. j. odstránime ťažkosti
vyvolané ochorením.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
- funkčné a chronické ochorenia vnútorných orgánov (stenokardie,
chronická tracheobronchitída, spastická bronchitída, bronchiálna astma, stavy po pneumóniach, chron. gastritídy, enteritídy, stavy po
operácii žlčníka, žalúdka, dvanástnika,.. )
- poruchy prekrvenia,
- funkčné, degeneratívne a niektoré chronické reumatické ochorenia
chrbtice a kĺbov, Bechterevova choroba, stavy po zlomeninách stavcov a po operáciách chrbtice, postihnutia medzistavcovej platničky –
poranením, degeneratívnymi zmenami;
- poúrazové a pooperačné stavy,
- vegetatívne a endokrinné dysregulácie, postihnutia medzistavcovej
platničky – tzv. krčná migréna
- bolestivé stavy chrbtice – cervicobrachiálny, cervicocraniálny
a lumbosacrálny syndóm

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Masér

Š2

Prostredie:

Oddelenie masáži

Š3

Pomôcky :

Reflexná masáž sa robí nasucho, bez použitia masážnych prostriedkov
- dve otáčavé stoličky bez operadiel

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise reflexnej masáže majú byť uvedené :
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- celkový počet a frekvencia masáži
- miesto aplikácie masáže
- čas (prípadne jeho zmeny)
- dátum ďalšej kontroly
- iné mimoriadne upozornenia pre maséra

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry, s upozornením pacienta o potrebe hlásiť
každý nepríjemný pocit počas procedúry a bolestivé miesta. Pacient je oboznámený o možnej reakcii na
procedúru a v prípade zhoršenia stavu nutnosť hlásiť sa u lekára.

P2

Procedúra sa aplikuje u relaxovaného pacienta, v polohe v sede na otáčavej stoličke tak, aby mal chodidlá položené celými plochami na podlahe. Časť sedacích svalov mu voľne prečnieva cez okraj stoličky.
Ruky si pacient položí na svoje stehná, hlavu má vzpriamenú, ale nesedí strnulo a nepohodlne.

P3

Aplikujeme hmaty reflexnej masáže zostavy : hlava - šija
1. prísuvná špirála
2. masáž okrajov lopatky a zadného trapézového svalu
3. masáž m. infraspinátu a supraspinátu
4. trapézový hmat
5. masáž šijového svalstva
6. masáž linea nuche terminális
7. masáž čela
8. masáž klenby lebky

P4

Hmaty reflexnej masáže sa vykonávajú pomaly. Pri rýchlejšom tempe a súčasnom zrýchlení sklzu po
koži môže uniknúť veľa pohmatových zmien, čo znižuje účinok masáži. Sila hmatov je v prvých dňoch
slabšia, v ďalších dňoch tlak postupne zvyšujeme.
Sprvu uvoľňujeme povrchové zmeny, neskôr hlbšie uložené.

P5

Koža pacienta musí byť suchá, bez kožných defektov.

P6

Dávkovanie reflexnej masáže je rozdielne. Zásadne sa riadime celkovou reakciou pacienta, stavom podráždenia organizmu, typom telesnej stavby, vekom, pohlavím, druhom zamestnania, prejavmi
a zmenami tkanív, štádiom a dĺžkou ochorenia...
Počet masáži určí lekár. Jedna zostava reflexnej masáže trvá približne 20 minút.
Najčastejšie sa masáž vykonáva obdeň a ak je to možné v rovnakom čase.

P7

Kontraindikácie:
- procedúru nevykonávame v akútnom štádiu choroby, pri akútnych zápaloch tkanív alebo orgánov,
ktoré vyžadujú neodkladné chirurgické riešenie
- pri stavoch vyžadujúcich absolútny pokoj na posteli (čerstvý infarkt myokardu, akútna dna, otras
mozgu, akútne postihnutie chrbtice a pod. )
- pri horúčkových a infekčných ochoreniach
- v povrchových tkanivách postihnutých akútnym zápalom
- panvová zostava sa nepoužíva v tehotnosti a pri menštruácii
- uvoľňovanie hrudníka je kontraindikované pri stavoch po resekcii rebier, v pokročilejších štádiách
ankylopoetickej spondylartritídy, pri pneumothoraxe,
- nesmie sa masírovať oblasť výskytu nádoru

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Zlepšenie prekrvenie v tkanivách

V2

Uvoľnenie škodlivých produktov látkovej výmeny z tkanív

V3

Uvoľnenie svalových spazmov a reflexných zmien na koži, v podkoží, fascií, ...

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Účinok tejto dlhodobej terapie je v jednom stálom aplikovaní zníženia teploty
tkaniva, čo sa spája so znížením nadbytočného krvného obehu následkom
traumy alebo chirurgického zákroku. Týmto spôsobom sa redukuje flogistický
metabolizmus a je vyvinutý čistý analgetický účinok a je znížená aj intenzita
posttraumatického a pooperačného opuchu.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou :
1. ORTOPÉDIA, TRAUMATOLÓGIA:
Zranenia – distorzie, pomliaždeniny, zatvorené zlomeniny, natrhnutia svalov
Postraumatické stavy – lymfatické edémy, natiahnutia kĺbov, hematómy
Ortopedické ochorenia – periartropatie, aktivované artrózy, zápaly tendovaginálneho tkaniva, hnisavé vačky na kĺboch a šľachách, myogelózy
Pooperačné stavy – analgézia a prevencia edémov, analgézia a uvoľnenie svalov
Športová medicína – zranenia po 48 hod., zranenia ligamentózneho
a pohybového aparátu ako aj svalové zranenia po 48 hod., entezopatie, cervikálna migréna
2. REHABILITÁCIA:
Pred fyzioterapiou a ergoterapiou – kontrakcie, zvýšený svalový tonus, chabá
paréza, liečba spúšťacích bodov,
Poortopedická chirurgia – operácie kĺbov, synovektómie, artroskopická chirurgia, operácie šliach,
Po mobilizáciách kĺbov – rameno, lakeť , koleno, chodidlo,
3. REUMATOLÓGIA :
Zápalové ataky – chronické polyartritídy, aktivovaná artróza, akútne záchvaty
dny, mono/oligo – artritída, inserčná tendinitída,
Akútne tumory mäkkého tkaniva – akútna myozitóza, akútna tendinitída, tendovaginitída, burzitída,
Akútne periartopatitídy – rameno, koleno, lakeť
Akútne záchvaty bolesti – akútny torticolis, lumbalgia
Reflex – dystrofický syndróm – Sudeckova choroba
4. NEUROLÓGIA :
Neuralgia
Poapopletické stavy
Akútna neuritída
Migréna
Liečba svalov brady

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Elektroliečba

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Š3

Pomôcky :

Kryotur 600 – kde sa chlad prenáša na pacienta vymeniteľnými aplikátormi.
Kryomanžety rozličných tvarov – schladenie tkaniva na minimum + 12°C, chladiaca hlava, vrátane tvarovaných pripojení kontaktu – schladenie na minimálne
– 10,až – 35°C

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise magnetoterapie majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- miesto aplikácie
- použitý aplikátor – hlavica, manžeta
- čas / prípadne jeho zmeny /
- aplikovaný program liečby
- celkový počet ošetrení v sérii
- dátum kontrolného vyšetrenia iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry, pri ktorej pacient pociťuje
chlad rôznej intenzity podľa predvoleného programu

P2

Procedúra sa aplikuje u relaxovaného sediaceho alebo ležiaceho pacienta podľa typu aplikátora.
Aplikátor musí byť priložený čo najbližšie k exponovanej oblasti tela.

P3

Prekontrolujeme úroveň chladiva v prístroji a použité aplikátory, či dobre tesnia. Zapneme hlavný
spínač. Počkáme na koniec automatického testu prístroja.

P4

Zvolíme prevádzkový mód klávesom MÓD (2,- 6) Na displeji sa ukážu nastavené body zvoleného
Módu. Poloha parametra, ktorý sa má špecifikovať bliká. Parameter sa nastaví na požadovanú
hodnotu pomocou klávesníc +, -, Zmena na ďalší parameter, ktorý sa má nastaviť sa urobí klávesom Štart, Stop. Nasledujúci parameter už bliká a môže byť nastavený.

P5

Liečba sa naštartuje alebo preruší klávesom Štart alebo Stop. Regulárny koniec liečby je indikovaný
vtedy, keď bliká parameter, na 30 sek. Sa ozýva pípanie, taktiež aj LED v klávese Štart/Stop bliká.

P6

Dĺžka procedúry závisí od zvoleného programu a od predpisu lekára

P7

Kontraindikácie :
- alergia na chlad
- hemoglobinúria na chlad
- angína pectoris
- averzia ľudí citlivých na chlad
- abdominálne ochorenie
- Raynaudova choroba
- arteriálne obehové poruchy
- pacienti pociťujúci chlad alebo studeno (nebezpečenstvo podchladenia )
- priamo na hmatateľných kostiach
- oči (dutina, rohovka)

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Pri pôsobení 30sek.-1 min. : ovplyvnenie reflexných mechanizmov vychádzajúcich
z receptorov kože

V2

Pri pôsobení 20 – 30 min. : účinky chladu sa prejavia i v hlbších vrstvách - redukcia metabolizmu,
znížený prísun kyslíka, zníženie lokálneho prekrvenia, zníženie kapilárneho tlaku, menšia tendencia
na tvorbu opuchov, detonizácia svalov, spomalenie svalovej činnosti, spomalenie rýchlosti vedenia
vzruchov v nervoch

V3

Pri intermitentnej terapii: ústup spazmov, zmiernenie bolesti, zlepšenie pohyblivosti, normalizácia
svalových tonusov v okolitých svaloch

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie liečebného účinku stálych a pulzujúcich magnetických polí,
vytvorených pomocou trvalých magnetov rozličnej veľkosti alebo
prietokom elektrického prúdu cievkou. Biologicky najúčinnejšie sú
nízkofrekvenčné impulzné magnetické polia s frekvenciou do 100Hz.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou:
- poúrazové stavy, kontúzie, distorzie, zle sa hojace zlomeniny, pseudoartrózy, pooperačné stavy, vhojenie endoprotéz
- chronické zápalové a degeneratívne ochorenia pohybovo - podporného systému, najmä artrózy nosných kĺbov aj s príznakmi zápalovej
aktivity, bolesti v oblasti chrbtice a mimokĺbové formy reumatických
ochorení;
- neuralgie, neuritídy, obrny nervov (aj tvárového );
- poruchy prekrvenia, najmä vazoneuritídy, migréna, vred predkolenia, varixy;
- sinusitídy, tracheitídy, bronchitídy, bronchiálna astma, vredová choroba žalúdka a dvanástnika, chronické gynekologické ochorenia, hypertrofia prostaty a iné;

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Elektroliečba

Š3

Pomôcky :

Pulzný magnetoterapeutický prístroj zložený z elektronickej riadiacej časti
a aplikátorov, ktorých tvar prispôsobíme podľa miesta aplikácie – diskové,
kruhové, trojdielne, ohybná dvojdeka a deka s podhlavníkom

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise magnetoterapie majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- miesto aplikácie
- čas /prípadne jeho zmeny/
- aplikovaný program liečby
- celkový počet ošetrení v sérii
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným štandardom
1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry

P2

Procedúra sa aplikuje u relaxovaného sediaceho alebo ležiaceho pacienta podľa typu
aplikátora. U diskových aplikátorov – priložením plochej časti diskového aplikátora na miesto, kde
chceme nechať pôsobiť pulzné magnetické pole. Pri kruhových aplikátoroch vsunie pacient končatinu
do aplikátora, pri trojdielnom aplikátore sa priloží jedna časť aplikátora zozadu a druhá spredu pričom
použitím cievok proti sebe sa zvyšuje terapeutické pôsobenie.

P3

Aplikátor musí byť priložený čo najbližšie k exponovanej oblasti tela. Nevadí vrstva odevu, obväz
a pod.

P4

Ak je magnetoterapia indikovaná pri akútnych vertebrog. sy. je účelné exponovať spúšťacie body.

P5

Celková denná doba expozície by nemala prekročiť 60 minút, jednotlivá expozičná 40 minút. Magnetoterapia by mala byť aplikovaná v prvých 5 sedeniach denne, alebo 2x denne. Potom možno odporučiť postupné predlžovanie expozičných intervalov.
Minimálna expozičná doba je 10 min. , maximálny počet expozícií je 10 – 15x.

P6

Asi u 1/3 reumatikov spravidla býva zhoršenie po prvých 3 procedúrach, nie je to však dôvod
k prerušeniu liečby, ale k úprave režimu – znížením frekvencie.

P7

Na magnetoterapeutickom prístroji nastavíme program – hodnotu frekvencie, čas v minútach
a zapneme prístroj tlačidlom Štart.

P8

Kontraindikácie:
- absolútne: tehotenstvo, kardiostimulátor, hyperfunkcia štítnej žľazy, hyperfunkcia nadobličiek,
myastenia gravis, krvácivé stavy akéhokoľvek pôvodu, ochorenia hypotalamu a hypofýzy, ťažké
pliesňové ochorenia, akútne vírusové ochorenia, aktívna tuberkulóza, zhubné nádory
i v anamnéze, psychózy
- relatívne : záchvatovité neurologické ochorenia, ťažká ateroskleróza

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Nízka intenzita - má analgetický účinok na hladké i kostrové svalstvo, reflexnou cestou sa pri ožiarení
vyvolá vazodilatácia a následne hyperemizačný účinok, zvyšuje sa tkanivový metabolizmus, podporuje
resorpciu a zmäkčovanie tkaniva

V2

Stredné intenzity - pôsobia aj spazmoliticky a detonizačne,

V3

Vyššie intenzity - vyvolajú potenie až hyperémiu

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Tento liečebný postup je zameraný hlavne na zmenšenie, alebo
odstránenie svalových spazmov, pre zmiernenie bolesti pri svalových
spazmov. Ďalej pre nešpecifickú mobilizáciu chrbtice, končatinových
kĺbov a odstráneniu bolestivých svalových úponov.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou vertebro-algický syndróm, spondylózy, artrózy, artritídy, myalgie, zlomeniny, poúrazové stavy.

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Fyzioterapeut

Š3

Pomôcky :

Daný liečebný postup vykonáva fyzioterapeut /manuálne/

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia choroby
- miesto, kde budeme postizometrickú svalovú relaxáciu vykonávať
- celkový počet ošetrení v sérií
- frekvencia procedúr ( denne, obdeň )
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenia pre fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom daného liečebného postupu

P2

Postizometrická svalová relaxácia sa vykonáva u relaxovaného sediaceho alebo ležiaceho pacienta.

P3

Každým začatím liečebného úkonu musíme dosiahnuť predpätie daného svalu. V tejto polohe predpätia vyzveme pacienta , aby kládol odpor minimálnou silou/izometricky/ a pomaly sa nadychoval. Tento odpor držíme 4 až 6 sekúnd. Potom pacient vydýchne a daný sval sa uvoľňuje. Čiže dochádza
k predĺženiu svalu / dekontrakcií /.Počas výdychu prevedieme pasívny pohyb do opačného smeru
jemným tlakom , alebo ťahom. Na konci pohybu jemne niekoľkokrát doprúžime. Doba relaxácie trvá
tak dlho ,pokiaľ cítime že sa sval predlžuje. Opakujeme 3 až 4 krát.

P4

Odpor kladieme v smere a osi pohybu. Veľkosť odporu je závislá od stupňa spazmu daného svalu , na
ktorý odpor kladieme. Odpor kladieme plochou ruky, čiže dlaňou.

P5

Pacient nesmie použiť veľkú , alebo maximálnu silu. Väčšiu silu používa vtedy, keď je i náš odpor
veľký.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU

V1

Od daného liečebného úkonu očakávame uvoľnenie svalových spazmov jednotlivých svalových skupín , teda aj ich bolestivý priebeh.

V2

Zlepšenie pohyblivosti celého úseku chrbtice , končatinových kĺbov a ich následné uvoľnenie.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Zmierniť bolestivé stavy a zároveň dosiahnuť úľavu pri krčných, hrudných
a driekových ochoreniach.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou vertebroalgický syndróm, myalgie, poúrazové stavy.

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Telocvičňa

Š3

Pomôcky :

Túto liečebnú techniku vykonáva fyzioterapeut manuálne.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- miesto aplikácie trakčnej liečby
- frekvencia procedúr ( denne, obdeň )
- celkový počet ošetrení v sérii
- dátum kontrolného vyšetrenia iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry
P2

Trakcia sa robí u pacienta relaxovaného v ľahu na chrbte , bruchu , alebo v sede

P3

Trakcia krčnej chrbtice v sede :
- chorí sedí na stoličke, oprieme si ho chrbtom o náš hrudník ,aby sme mu pomohli sa uvoľniť. Chytíme hlavu chorého obidvoma rukami takže sa predlaktím opierame o jeho ramená. Palce smerujú mediálne pod jeho záhlavie, ostatné prsty k dolnej čeľusti. Najdôležitejšie je aby jeho tvár spočívala v našich uvoľnených dlaniach. Keď zistíme predpätie v zmysle trakcie prikážeme mu, aby sa
pozrel očami hore a pomaly zhlboka sa nadýchol. Pri nádychu cítime že sa napätie zvyšuje. Na
konci nádychu pacientovi prikážeme, aby zadržal dych a potom sa pozrel očami dole a vydýchol.
Pri výdychu cítime uvoľnenie a ľahké predĺženie krku. Opakujeme 3 až 4 krát..

P4

Trakcia krčnej chrbtice na chrbte:
- hlava pacienta presahuje cez okraj stola. Postavíme sa za chorého a hlavu oprieme o naše stehno.
Obidve ruky, ktoré sú v supinácii, položíme na záhlavie. Pacienta vyzveme aby sa očami pozrel
k čelu, zhlboka sa nadýchol a zadržal dych. Potom mu prikážeme aby sa uvoľnil a pomaly vydychoval. Ku koncu výdychu dochádza k relaxácií a krk sa mierne predlžuje. Opakujeme 3 až 4 krát.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P5

Trakcia dolnej hrudnej chrbtice:
- pacient sedí na lôžku s rukami prekríženými na hrudníku a dlaňami položenými nad lakťami.
Postavíme sa za pacienta a extendovanými rukami podhmatom uchopíme dlaňami jeho lakte
a chrbát si oprieme o jeho hrudník. Trup pozvoľne nakloníme, zväčšujeme trakciu, ktorá je najprv
v dolnej hrudnej chrbtici. Pri trakcií pacienta nenadvihujeme od podložky. Opakujeme 3 až 4 krát.

P6

Trakcia strednej hrudnej chrbtice:
- pacient skríži ruky cez hrudník, pokiaľ dosiahne, môže priložiť krížom dlane na ramená. Dlaňami
uchopíme jeho lakte, pričom jeho ruky neodďaľujeme od hrudníka, chrbát si oprieme o svoj
hrudník. Záklonom nášho trupu a ťahom končatín prevedieme trakciu hrudnej chrbtice. Nesmieme pacienta zdvíhať od podložky. Opakujeme 3 až 4 krát.

P7

Trakcia driekovej chrbtice v ľahu na chrbte do flexie:
- pacient leží s flektovanými dolnými končatinami /asi 45°/ chodidlá sú na okraji stola. Stojíme rozkročmo na okraji stola. Chodidlá pacienta si oprieme o naše stehná, ruky priložíme podhmatom
oboma predlaktiami do podkolenných jamiek. Zakláňame trup, súčasne predlaktiami dvíhame
dolné končatiny a panvu pacienta od podložky, pričom sa drieková chrbtica dostáva do flekčného
postavenia. Pozvoľna ťah uvoľňujeme. Opakujeme 3 - 4x.

P8

Trakcia driekovej chrbtice v ľahu na bruchu:
- trakciu driekovej chrbtice v polohe na bruchu používame vtedy, ak je táto poloha úľavová. Pacient leží na bruchu, stojíme na okraji postele. Uchopíme obidve dolné končatiny nad členkovými
kĺbmi. Trakciu prevedieme ťahom za končatiny pacienta /nesmieme zväčšovať flexiu v kolenách/
a súčasne zakláňame trup. Záklonom trupu dosiahneme väčšieho ťahu. Ťah pozvoľna povoľujeme
a vraciame sa do vzpriameného postavenia. Pokiaľ je pacient správne relaxovaný, môžeme na
konci ťahu ľahko zaprúžiť. Relaxáciu pacienta sledujeme na uvoľnených sedacích svalov. Opakujeme 3 až 4 krát.

P9

Trakcia driekovej chrbtice pomocou postizometrickej relaxácie:
- pacient leží na bruchu s hlavou na konci postele. Stojíme pri hlave pacienta, položíme dlane natiahnutých horných končatín na krížovú časť zhora. Chorému prikážeme, aby pomaly vydychoval
a pri tom cítime, ako sa odpor zväčšuje. Potom ho vyzveme, aby sa pomaly a hlboko nadýchol
a zisťujeme, ako sa krížová časť pohybuje kaudálne a drieková lordóza sa oplošťuje. Potom nasleduje hlboký pomalý výdych a opäť sa kríže pohybujú kraniálne a lordóza sa prehlbuje. Počas tejto
fázy kladieme odpor, opäť dochádza k relaxácií a kaudálnemu pohybu krížovej oblasti počas nádychu. Odpor proti kraniálnemu pohybu krížovej časti počas výdychu zakaždým zosiluje trakciu,
ktorú môžeme tiež prevádzať repetetívne, t.j. že v odporovej, výdychovej fáze prúžime proti krížovej časti. Tento výdychovo – nádychový mechanizmus spočíva v dýchacej synkinézií, pri ktorej
sa vzpriamovače trupu pri lordóze kontrahujú počas hlbokého výdychu.

P10

Trakciu nie je vhodné prevádzať
1. ak sa pri trakcií zväčšujú bolesti
2. ak pri trakcií vyžaruje bolesť do končatiny
3. ak sa zväčšuje bolesť v končatine, alebo sa zväčšujú či objavujú parestézie v končatine bolesť
nesmie byť prítomná ani na začiatku, v priebehu trakcie a ani pri povoľovaní ťahu.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Od daného liečebného úkonu očakávame uvoľnenie svalových spazmov v jednotlivých úsekov
chrbtice, teda aj odstránenie bolesti.

V2

Zlepšenie pohyblivosti celého úseku chrbtice a jej následné uvoľnenie.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie liečebných účinkov reflexnej masáže na odstránenie chorobných
zmien na koži a v tkanivách. Liečebný účinok dosahujeme
prostredníctvom nervových spojov cez reflexné oblúky. Masáž pôsobí na
nervový systém, ktorý je hlavným riadiacim systémom v organizme
človeka. Cieľom masáže je vyhmatať a masírovať zmeny na koži, podkoží,
fascií, svaloch, perioste a určiť miesta so zmenenou kožnou citlivosťou.
Reflexnou cestou dosiahneme liečivé účinky, t. j. odstránime ťažkosti
vyvolané ochorením.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou:
• funkčné a chronické ochorenia vnútorných orgánov (stenokardie,
chronická tracheobronchitída, spastická bronchitída, bronchiálna astma, stavy po pneumóniach, chron. gastritídy, enteritídy, stavy po operáciach žlčníka, žalúdka, dvanástnika,.. )
• poruchy prekrvenia,
• funkčné, degeneratívne a niektoré chronické reumatické ochorenia
chrbtice a kĺbov, Bechterevova choroba, stavy po zlomeninách stavcov
a po operáciach chrbtice, postihnutia medzistavcovej platničky – poranením, degeneratívnymi zmenami;
• poúrazové a pooperačné stavy,
• vegetatívne a endokrinné dysregulácie, postihnutia medzistavcovej
platničky – tzv. krčná migréna
bolestivé stavy chrbtice – cervicobrachiálny, cervicocraniálny a
lumbosacrálny syndróm

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Masér

Š2

Prostredie:

Oddelenie masáži

Š3

Pomôcky :

Reflexná masáž sa robí nasucho, bez použitia masážnych prostriedkov: dve
otáčavé stoličky bez operadiel, masážna lavica, ktorej povrch má mať tuhú
podložku (čalúnenie a pod.)

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise reflexnej masáže majú byť uvedené :
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- celkový počet a frekvencia masáži
- miesto aplikácie masáže
- čas (prípadne jeho zmeny)
- dátum ďalšej kontroly
- iné mimoriadne upozornenia pre maséra

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1
Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry, s upozornením pacienta o potrebe hlásiť
každý nepríjemný pocit počas procedúry a bolestivé miesta. Pacient je oboznámený o možnej reakcii
na procedúru a v prípade zhoršenia stavu nutnosť hlásiť sa u lekára.
P2
Procedúra sa aplikuje u relaxovaného pacienta, v polohe najprv v sede, potom v ľahu. Pacient sedí na
otáčavej stoličke tak, aby mal chodidlá položené celými plochami na podlahe. Časť sedacích svalov mu
voľne prečnieva cez okraj stoličky. Ruky si pacient položí na svoje stehná, hlavu má vzpriamenú, ale
nesedí strnulo a nepohodlne. Potom sa pacient presunie do polohy v ľahu. Pacient leží na bruchu,
nohy a členky mu voľne visia cez okraj masážnej lavice. Horné končatiny sú voľné pozdĺž tela dlaňami
nahor. Hlavu má pootočenú a tvárovú časť má položenú na masážnej lavici. Pri ťažkostiach položíme
pod hlavu podložku alebo vyvýšime časť masážnej lavice.
P3

Aplikujeme hmaty reflexnej masáže zostavy: panvová zostava
A) v ľahu sa robia tieto hmaty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

masáž krížovej kosti
prísuvná špirála
medzitŕňový hmat
pílovitý hmat
posúvne chvenie
pretriasanie panvy

B) v sede sa robia tieto hmaty:
7. masáž gluteov
8. masáž hrebeňa bedrovej kosti
9. masáž iliaka
10. masáž lonovej kosti a slabín
11. pretriasanie panvy
P4

Hmaty reflexnej masáže sa vykonávajú pomaly. Pri rýchlejšom tempe a súčasnom zrýchlení sklzu po
koži môže uniknúť veľa pohmatových zmien, čo znižuje účinok masáži. Sila hmatov je v prvých dňoch
slabšia, v ďalších dňoch tlak postupne zvyšujeme. Sprvu uvoľňujeme povrchové zmeny, neskôr hlbšie
uložené.

P5

Koža pacienta musí byť suchá, bez kožných defektov.

P6

Dávkovanie reflexnej masáže je rozdielne. Zásadne sa riadime celkovou reakciou pacienta, stavom
podráždenia organizmu, typom telesnej stavby, vekom, pohlavím, druhom zamestnania, prejavmi a
zmenami tkanív, štádiom a dĺžkou ochorenia... Počet masáži určí lekár. Jedna zostava reflexnej masáže
trvá približne 20 minút. Najčastejšie sa masáž vykonáva ob deň a ak je to možné v rovnakom čase.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Kontraindikácie :
• procedúru nevykonávame v akútnom štádiu choroby, pri akútnych zápaloch tkanív alebo orgánov,
ktoré vyžadujú neodkladné chirurgické riešenie
• pri stavoch vyžadujúcich absolútny pokoj na posteli ( čerstvý infarkt myokardu, akútna dna, otras
mozgu, akútne postihnutie chrbtice a pod. )
• pri horúčkových a infekčných ochoreniach
• v povrchových tkanivách postihnutých akútnym zápalom
• panvová zostava sa nepoužíva v tehotnosti a pri menštruácii
• uvoľňovanie hrudníka je kontraindikované pri stavoch po resekcii rebier, v pokročilejších štádiach
ankylopoetickej spondylartritídy, pri pneumothoraxe,
• nesmie sa masírovať oblasť výskytu nádoru

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Zlepšenie prekrvenie v tkanivách

V2

Uvoľnenie škodlivých produktov látkovej výmeny z tkanív

V3

Uvoľnenie svalových spazmov a reflexných zmien na koži, v podkoží, fascií, ...

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie liečebných účinkov reflexnej masáže na odstránenie chorobných
zmien na koži a v tkanivách. Liečebný účinok dosahujeme
prostredníctvom nervových spojov cez reflexné oblúky. Masáž pôsobí na
nervový systém, ktorý je hlavným riadiacim systémom v organizme
človeka. Cieľom masáže je vyhmatať a masírovať zmeny na koži, podkoží,
fascií, svaloch, perioste a určiť miesta so zmenenou kožnou citlivosťou.
Reflexnou cestou dosiahneme liečivé účinky, t.j. odstránime ťažkosti
vyvolané ochorením.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
• funkčné a chronické ochorenia vnútorných orgánov (stenokardie,
chronická tracheobronchitída, spastická bronchitída, bronchiálna
astma, stavy po pneumóniach, chron. gastritídy, enteritídy, stavy po
operáciach žlčníka, žalúdka, dvanástnika,..)
• poruchy prekrvenia,
• funkčné, degeneratívne a niektoré chronické reumatické ochorenia
chrbtice a kĺbov, Bechterevova choroba, stavy po zlomeninách stavcov
a po operáciach chrbtice, postihnutia medzistavcovej platničky
poranením, degeneratívnymi zmenami;
• poúrazové a pooperačné stavy,
• vegetatívne a endokrinné dysregulácie, postihnutia medzistavcovej
platničky - tzv. krčná migréna
• bolestivé stavy chrbtice – cervicobrachiálny, cervicocraniálny a
lumbosacrálny syndróm

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Masér

Š2

Prostredie:

Oddelenie masáži

Š3

Pomôcky :

Reflexná masáž sa robí nasucho, bez použitia masážnych prostriedkov: dve
otáčavé stoličky bez operadiel, masážna lavica, ktorej povrch má mať tuhú
podložku (čalúnenie a pod.)

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise reflexnej masáže majú byť uvedené :
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- celkový počet a frekvencia masáži
- miesto aplikácie masáže
- čas (prípadne jeho zmeny)
- dátum ďalšej kontroly
- iné mimoriadne upozornenia pre maséra

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1
Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry, s upozornením pacienta o potrebe hlásiť
každý nepríjemný pocit počas procedúry a bolestivé miesta. Pacient je oboznámený o možnej reakcii
na procedúru a v prípade zhoršenia stavu nutnosť hlásiť sa u lekára.
P2

Procedúra sa aplikuje u relaxovaného pacienta, v polohe vľahu. Pacient leží na bruchu, nohy a členky
mu voľne visia cez okraj masážnej lavice. Horné končatiny sú voľné pozdĺž tela dlaňami nahor. Hlavu
má pootočenú a tvárovú časť má položenú na masážnej lavici. Pri ťažkostiach položíme pod hlavu
podložku alebo vyvýšime časť masážnej lavice.

P3

Aplikujeme hmaty reflexnej masáže zostavy: dorzálna zostava
1. prísuvná špirála
2. medzitŕňový hmat
3. pílový hmat
4. posúvne chvenie
5. prerušovaný ťah vidličkou
6. masáž okrajov lopatky a zadnej plochy trapézového svalu
7. masáž infraspinátu a supraspinátu
8. plošná vibrácia chrbta

P4

Hmaty reflexnej masáže sa vykonávajú pomaly. Pri rýchlejšom tempe a súčasnom zrýchlení sklzu po
koži môže uniknúť veľa pohmatových zmien, čo znižuje účinok masáži. Sila hmatov je v prvých dňoch
slabšia, v ďalších dňoch tlak postupne zvyšujeme. Sprvu uvoľňujeme povrchové zmeny, neskôr hlbšie
uložené.

P5

Koža pacienta musí byť suchá, bez kožných defektov.

P6

Dávkovanie reflexnej masáže je rozdielne. Zásadne sa riadime celkovou reakciou pacienta, stavom
podráždenia organizmu, typom telesnej stavby, vekom, pohlavím, druhom zamestnania, prejavmi a
zmenami tkanív, štádiom a dĺžkou ochorenia... Počet masáži určí lekár. Jedna zostava reflexnej masáže
trvá približne 20 minút. Najčastejšie sa masáž vykonáva ob deň a ak je to možné v rovnakom čase.

P7

Kontraindikácie :
• Procedúru nevykonávame v akútnom štádiu choroby, pri akútnych zápaloch tkanív, alebo orgánov,
ktoré vyžadujú neodkladné chirurgické riešenie
• Pri stavoch vyžadujúcich absolútny pokoj na posteli (čerstvý infarkt myokardu, akútna dna, otras
mozgu, akútne postihnutie chrbtice a pod. )
• Pri horúčkových a infekčných ochoreniach
• V povrchových tkanivách postihnutých akútnym zápalom
• Uvoľňovanie hrudníka je kontraindikované pri stavoch po resekcii rebier,
• V pokročilejších štádiach ankylopoetickej spondylartritídy, pri pneumothoraxe,
• Nesmie sa masírovať oblasť výskytu nádoru

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard
Aplikácia reflexnej masáže
Dorzálna zostava
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Zlepšenie prekrvenie v tkanivách

V2

Uvoľnenie škodlivých produktov látkovej výmeny z tkanív

V3

Uvoľnenie svalových spazmov a reflexných zmien na koži, v podkoží, fascií, ...

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard
Hydroterapia – vírivý kúpeľ na horné
končatiny

Revízia č.:

1

Platné od:
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie liečebného účinku vody a vodného prostredia s cieľom
preventívnym, liečebným a rehabilitačným. Pri hydroterapii sa na
organizmus pôsobí nielen energiou tepelnou, ale aj pohybovou, prípadne
špeciálnymi látkami, ktoré sa vyskytujú vo vodnom prostredí. Pri vírivom
kúpeli ide o čiastočný kúpeľ pre horné alebo dolné končatiny v osobitne
tvarovaných vaničkách, prípadne môže ísť o celkový vírivý kúpeľ. Voda je
izotermická alebo ľahko hypertermická (36-38°C) a víri sa pomocou
elektricky poháňaného vodného čerpadla. Okrem tepla tu má liečivý
účinok aj jemná masáž víriacou vodou.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
• stavy po úrazoch svalov a kĺbov
• stavy po operáciách pohybového aparátu
• stavy po poliomyelitíde
• svalové atrofie
• periférne parézy
• artrózy
• trofické zmeny na horných končatinách
• myalgie

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut, sanitár

Š2

Prostredie:

Vodoliečba

Š3

Pomôcky :

Osobitne tvarovaná vaňa s elektricky poháňaným čerpadlom.
Voda izotermickej prípadne mierne hypertermickej teploty (36 – 38°C)

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- čas /prípadne jeho zmeny /
- frekvencia procedúr (denne, ob deň)
- miesto aplikácie
- celkový počet ošetrení v sérii
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta, sanitára

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard
Hydroterapia – vírivý kúpeľ na horné
končatiny

Revízia č.:

1
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1
Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry. Počas vodoliečebnej procedúry nesmie mať
pacient nepríjemné pocity, ani pocity výrazného chladu ani tepla. Ak sa v priebehu procedúry dostaví
trasenie, nevoľnosť, procedúra sa ihneď preruší a pacient sa uloží na lôžko
P2

Procedúra sa aplikuje u relaxovaného pacienta sediaceho na otáčavej stoličke pri vani. Na termostate
sa nastaví požadovaná teplota vody: 36 – 38°C. Plniacim ventilom sa vaňa naplní až po otvory pre
trysky. Pri aplikácií vírivého kúpeľa pacient ponorí horné končatiny do vody a počas celej procedúry
ich nechá ponorené. Priestor vo vaničke dovoľuje pacientovi robiť počas procedúry aj jednoduché
cvičenia.

P3

Procedúra sa aplikuje denne 10 – 15 min.

P4

Po nastavení času, tlačidlom ŠTART sa spúšťa čerpadlo a začína sa liečebná procedúra, o čom
informuje blikanie kontrolky. Procedúra sa končí automaticky expozičnými hodinami, pričom prístroj
prestane pracovať a voda sa prestane víriť. Tlačidlom ŠTART / STOP možno tiež kedykoľvek prerušiť
aplikáciu vírivého kúpeľa.

P5

Kontraindikácie :
1 - otvorene a nezhojené rany na koži, kožné lézie a niektoré kožné ochorenia
2 - akútne zápalové ochorenia žilového systému ( tromboflebitídy), chronická reumatická
polyartritída )
3 - akútne ochorenia
4 - dekompenzované srdcové ochorenia

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Uvoľnenie kostrového svalstva, pocit príjemného prehriatia, prekrvenie tkanív, výrazný relaxačný a
masážny účinok, relaxačný účinok teplého kúpeľa, pocit príjemnej únavy

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard
Hydroterapia – vírivý kúpeľ na dolné
končatiny

Revízia č.:

1

Platné od:
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie liečebného účinku vody a vodného prostredia s cieľom
preventívnym, liečebným a rehabilitačným. Pri hydroterapii sa na
organizmus pôsobí nielen energiou tepelnou, ale aj pohybovou, prípadne
špeciálnymi látkami, ktoré sa vyskytujú vo vodnom prostredí. Pri vírivom
kúpeli ide o čiastočný kúpeľ pre horné alebo dolné končatiny v osobitne
tvarovaných vaničkách, prípadne môže ísť o celkový vírivý kúpeľ. Voda je
izotermická alebo ľahko hypertermická (36-38°C) a víri sa pomocou
elektricky poháňaného vodného čerpadla. Okrem tepla tu má liečivý
účinok aj jemná masáž víriacou vodou.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
- stavy po úrazoch svalov a kĺbov
- stavy po operáciach pohybového aparátu
- stavy po poliomyelitíde
- svalové atrofie
- periférne parézy
- artrózy
- trofické zmeny na končatinách
- myalgie

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut, sanitár

Š2

Prostredie:

Vodoliečba

Š3

Pomôcky :

Osobitne tvarovaná vaňa s elektricky poháňaným čerpadlom.
Voda izotermickej prípadne mierne hypertermickej teploty (36 – 38°C)

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- čas /prípadne jeho zmeny /
- frekvencia procedúr (denne, ob deň)
- miesto aplikácie
- celkový počet ošetrení v sérii
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta, sanitára

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard
Hydroterapia – vírivý kúpeľ na dolné
končatiny

Revízia č.:

1
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1
Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry. Počas vodoliečebnej procedúry nesmie mať
pacient nepríjemné pocity, ani pocity výrazného chladu ani tepla. Ak sa v priebehu procedúry dostaví
trasenie, nevoľnosť, procedúra sa ihneď preruší a pacient sa uloží na lôžko
P2

Procedúra sa aplikuje u relaxovaného pacienta sediaceho na otáčavej stoličke pri vani. Na termostate
sa nastaví požadovaná teplota vody: 36 – 38°C. Plniacim ventilom sa vaňa naplní až po otvory pre
trysky. Pri aplikácií vírivého kúpeľa pacient ponorí dolné končatiny do vody a počas celej procedúry ich
nechá ponorené. Priestor vo vaničke dovoľuje pacientovi robiť počas procedúry aj jednoduché
cvičenia.

P3

Procedúra sa aplikuje denne 10 – 15 min.

P4

Po nastavení času, tlačidlom ŠTART sa spúšťa čerpadlo a začína sa liečebná procedúra, o čom
informuje blikanie kontrolky. Procedúra sa končí automaticky expozičnými hodinami, pričom prístroj
prestane pracovať a voda sa prestane víriť. Tlačidlom ŠTART / STOP možno tiež kedykoľvek prerušiť
aplikáciu vírivého kúpeľa.

P5

Kontraindikácie :
1 - otvorene a nezhojené rany na koži, kožné lézie a niektoré kožné ochorenia
2 - akútne zápalové ochorenia žilového systému ( tromboflebitídy), varikózna ulcerácia
3 - chronická reumatická polyartritída
4 - akútne ochorenia
5 - dekompenzované srdcové ochorenia

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Uvoľnenie kostrového svalstva, pocit príjemného prehriatia, prekrvenie tkanív, výrazný relaxačný
a masážny účinok, relaxačný účinok teplého kúpeľa, pocit príjemnej únavy

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Ošetrovateľský štandard
Hydroterapia – perličkový kúpeľ
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1
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie liečebného účinku vody a vodného prostredia s cieľom
preventívnym, liečebným a rehabilitačným. Pri hydroterapii sa na
organizmus pôsobí nielen energiou tepelnou, ale aj pohybovou,
prípadne špeciálnymi látkami, ktoré sa vyskytujú vo vodnom prostredí.
Pri perličkovom kúpeli ide o celkový vírivý kúpeľ. Voda je izotermická
alebo ľahko hypertermická (36 – 38°C) a víri sa pomocou elektricky
poháňaného vodného čerpadla. Okrem tepla tu má liečivý účinok aj
jemná masáž víriacou vodou.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
- stavy po úrazoch svalov a kĺbov
- stavy po operáciách pohybového aparátu
- nespavosť
- svalové atrofie
- artrózy
- trofické zmeny na končatinách
- myalgie
- neurologické ochorenia
- vazomotorická a klimakterická neuróza

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut, sanitár

Š2

Prostredie:

Vodoliečba

Š3

Pomôcky :

Osobitne tvarovaná vaňa s elektricky poháňaným čerpadlom.
Voda
izotermickej prípadne mierne hypertermickej teploty (36 – 38°C)
Špeciálny dierkovaný trubkový rošt, ktorým sa privádza stlačený vzduch pod
tlakom približne 0,15 MPa.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- čas /prípadne jeho zmeny/
- frekvencia procedúr (denne, obdeň)
- celkový počet ošetrení v sérii
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta, sanitára

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Ošetrovateľský štandard
Hydroterapia – perličkový kúpeľ

Revízia č.:

1
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry. Počas vodoliečebnej procedúry nesmie
mať pacient nepríjemné pocity, ani pocity výrazného chladu alebo tepla. Ak sa v priebehu procedúry
dostaví trasenie, nevoľnosť, procedúra sa ihneď preruší a pacient sa uloží do suchého zábalu na
lôžko.

P2

Procedúra sa aplikuje u relaxovaného pacienta ležiaceho vo vani. Na termostate sa nastaví
požadovaná teplota vody: 36 – 38°C. Plniacim ventilom sa vaňa naplní až po otvory pre trysky. Pri
aplikácií vírivého kúpeľa pacient ponorí končatiny do vody a počas celej procedúry ich nechá
ponorené. Priestor vo vaničke dovoľuje pacientovi robiť počas procedúry aj jednoduché cvičenia.

P3

Procedúra sa aplikuje 10 až 15 minút

P4

Po nastavení času, tlačidlom ŠTART sa spúšťa čerpadlo a začína sa liečebná procedúra, o čom
informuje blikanie kontrolky. Procedúra sa končí automaticky expozičnými hodinami, pričom prístroj
prestane pracovať a voda sa prestane víriť. Tlačidlom ŠTART / STOP možno tiež kedykoľvek prerušiť
aplikáciu vírivého kúpeľa.

P5

Kontraindikácie :
1 - otvorene a nezhojené rany na koži, kožné lézie a niektoré kožné ochorenia
2 - akútne zápalové ochorenia žilového systému ( tromboflebitídy), varikózna ulcerácia
3 - chronická reumatická polyartritída
4 - akútne ochorenia
5 - dekompenzované srdcové ochorenia

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Uvoľnenie kostrového svalstva, pocit príjemného prehriatia, prekrvenie tkanív, výrazný relaxačný a
masážny účinok, relaxačný účinok teplého kúpeľa, pocit príjemnej únavy

V2

Sedatívny účinok na organizmus

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Ošetrovateľský štandard
Hydroterapia – subaquálna masáž
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1
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie liečebného účinku vody a vodného prostredia s cieľom
preventívnym, liečebným a rehabilitačným. Pri hydroterapii sa na
organizmus pôsobí nielen energiou tepelnou, ale aj pohybovou,
prípadne špeciálnymi látkami, ktoré sa vyskytujú vo vodnom prostredí.
Pri subaquálnej masáži sa spája účinok celkového teplého kúpeľa,
masáže a aktívnych a pasívnych pohybov, čo spôsobuje uvoľnenie
kostrového svalstva.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
- stavy po úrazoch svalov a kĺbov
- stavy po poliomyelitíde
- svalové atrofie
- lumboischiálny syndróm
- artrózy
- morbus Bechterev
- morbus Burger
- myalgie

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut, sanitár

Š2

Prostredie:

Vodoliečba

Š3

Pomôcky :

Veľká viacúčelová vaňa naplnená vodou s teplotou 35 – 37 °C.
Vodný prúd s tlakom 0,2 – 0,4 Mpa vo vzdialenosti 10 – 15 cm od tela, sklon
trysky je 30 – 60 °

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- čas /prípadne jeho zmeny/
- frekvencia procedúr (denne, obdeň)
- celkový počet ošetrení v sérii
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta, sanitára

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry. Počas vodoliečebnej procedúry nesmie
mať pacient nepríjemné pocity, ani pocity výrazného chladu ani tepla. Ak sa v priebehu procedúry
dostaví trasenie, nevoľnosť, procedúra sa ihneď preruší a pacient sa uloží do suchého zábalu na lôžko

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P2

Procedúra sa aplikuje u relaxovaného pacienta ležiaceho vo vani naplnenej vodou teplou 35 – 37°C.
Jeho telo masíruje sanitár vodným prúdom vytekajúcim z násadca masážnej hadice pod vopred
určeným tlakom 20 – 49 kPa. Ak má násadec malý prierez, účinok je viac do hĺbky, pri väčšom
priereze je viac povrchový. Normálna vzdialenosť násadca je 10 – 15 cm, ale je možné upraviť ju
podľa pocitov pacienta. Zmenou vzdialenosti môžeme meniť účinok. Postupne zvyšujeme tlak
zmenšovaním odstupu od tela. Okrem tlakového účinku môžeme pri masáži uplatniť aj sací účinok.

P3

Postup subaqálnej masáže :
- na končatinách postupujeme tak, že aktívny úkon má centripetálny smer a centrifugálne sa
vraciame mimo tela späť na perifériu.
- na chrbte a hrudníku robíme ležaté osmičky
- na bruchu postupujeme v smere priebehu hrubého čreva
- zásadne sa vyhýbame oblasti srdca, pŕs a genitálií

P4

Celková denná doba aplikácie procedúry by nemala prekročiť 20 minút. Aplikuje sa denne 10 - 15
min. alebo obdeň. Potom možno odporučiť postupné predlžovanie expozičných intervalov.

P5

V prípadne mierneho zhoršenie po prvej procedúre, nie je dôvod k prerušeniu liečby, postačí úprava
režimu – znížením tlaku oddialením násadca od tela. Ak sú ťažkosti väčšie alebo sa zhoršujú, aplikáciu
procedúry prerušíme.

P6

Tlačidlom ŠTART sa začína liečebná procedúra, o čom informuje blikanie kontrolky. Procedúra sa
končí automaticky expozičnými hodinami, pričom prístroj upozorní obsluhu o ukončení trvalým
akustickým signálom, ktorý možno prerušiť stlačením tlačidla STOP. Tlačidlom STOP možno tiež
kedykoľvek prerušiť aplikáciu subaquálnej masáže.

P7

kontraindikácie :
1 - akútne zápaly
2 - hemoragická diatéza
3 - nádory kože a podkožia
4 - gravidita
5 - stavy po infarkte myokardu a poruchy kardiovaskulárneho aparátu
6 - hypertenzia nad 200/100 mmHg
7 - ochorenia obličiek
8 - varixy, stavy po tromboflebitíde, stavy po ulcus cruris

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Nižší tlak vody - mierne uvoľnenie kostrového svalstva, relaxačný účinok, pocit príjemného prehriatia

V2

Vyšší tlak vody – prekrvenie tkanív, výrazný relaxačný a masážny účinok, relaxačný účinok teplého
kúpeľa, pocit príjemnej únavy

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Zmierniť bolestivé stavy a zároveň dosiahnuť úľavu pri krčných, hrudných
a driekových ochoreniach.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou vertebroalgický syndróm, myalgie, poúrazové stavy.

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Telocvičňa

Š3

Pomôcky :

Ťahový prístroj

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- miesto aplikácie trakčnej liečby
- frekvencia procedúr (denne, obdeň)
- celkový počet ošetrení v sérii
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta, sanitára

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry.

P2

Trakcia sa robí u pacienta relaxovaného v ľahu na chrbte alebo v sede

P3

Trakcia krčnej chrbtice v sede
- pre trakciu krčnej chrbtice používame Glissonovu slučku
- pacient sedí chrbtom k operadlu
- ak je pacient pohodlne usadený, nasadíme hlavové popruhy spolu s ťahovou páskou,
ktorú spojíme so spojovacím lankom
- navolíme si uhol ťahu
- hlavu pacienta podoprieme krčnou podperou
- skontrolujeme lanko krčnej jednotky a lanko prístroja
- nastavíme na prístroji požadovaný program a spustíme liečebnú procedúru
- dĺžka trakcie je10-20 minút.
- počet trakcií sa riadi klinickým stavom chorého

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P4

Trakcia driekovej chrbtice
- pri trakcii driekovej chrbtice používame hrudné a driekové popruhy
- pacient leží na chrbte
- popruhy sú súmerne umiestnené na chrbte pacienta
- hrudný popruh by mal byť umiestnený súmerne cez spodnú časť hrudného koša
- horný okraj panvového popruhu by mal byť približne 5 cm nad slabinami alebo vyššie v
závislosti zo stavom pacienta
- trojuholník panvového popruhu sa zachytí k lanku ťahového prístroja
- nastavíme na prístroji požadovaný program a spustíme liečebnú procedúru
- dĺžka trakcie je 15-20min.
- po skončení je vhodné aby pacient zostal v horizontálnej polohe ďalších 20 min.
- počet trakcií sa riadi klinickým stavom chorého

P5

Druhy programov
Program 1 – Statický
Program 2 – Progresívne-regresívny,statický
Program 3 – Prerušovaný
Program 4 – Progresívne-regresívny,prerušovaný po krokoch
Program 5 – Progresívne-regresívny,prerušovaný
Program 6 – Cyklický,prerušovaný
Program 7 – Cyklický,statický

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Od daného liečebného úkonu očakávame uvoľnenie svalových spazmov jednotlivých svalových
skupín, teda aj odstránenie bolesti.

V2

Zlepšenie pohyblivosti celého úseku chrbtice, oddialenie kĺbnych plôšok a zlepšenie trofiky medzi
stavcových platničiek a funkčných segmentových jednotiek chrbtice.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Aplikácia fango – parafínových
zábalov

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

SPP SZ/FRO/18

Strana

1z3

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Liečba fango - parafínom je jedna z foriem teploliečby, kde sa využívajú
dve základné vlastnosti:
1. teplom, ktorým sa časť tela v mieste aplikácie prehrieva, nastáva
prekrvenie /hyperémia/
2. súpravy na spracovanie fanga sa používajú na spracovanie fango
materiálov zmiešaných s parafínom, ktoré sa môžu sterilizovať.
Takéto zmesi sa sterilizujú na opätovné použitie zohriatím na
130°C a nemajú sa použiť viac ako 30-40 krát. Predlžované
použitie zmesi neprináša prospešné liečebné účinky.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
- poúrazové stavy kostí a kĺbov
- reumatické a degeneratívne ochorenia kĺbov
- polyomyelitis
- neurogénne spastické stavy
- choroby svalov, šliach a ligament
- chronické zápalové ochorenia dýchacích ciest – aplikácia
medzi lopatky

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sanitár

Š2

Prostredie:

Miestnosť na aplikáciu parafínových zábalov

Š3

Pomôcky :

Miešacia súprava na spracovanie fanga, ktorá pozostáva zo zásobníka fanfo
parafínu s vypúšťacím ventilom, pracovný /nerezový/ stolík, zásobník s plechmi
tzv. piecku na udržiavanie správnej teploty 50°C,špeciálna igelitová fólia,
igelitová prikrývka, vrecká s pieskom na zaťaženie, plachta na zakrytie pacienta

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia choroby
- miesto, kde budeme parafínové zábaly podávať
- celkový počet v sérií
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenia pre sanitára, fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Aplikácia fango - parafínového zábalu sa začína oboznámením pacienta s procedúrou.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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P2

Po spracovaní fanga v zásobníku sa spodným vypúšťacím ventilom napĺňajú pripravené
plechy, pokryté špeciálnou fóliou.

P3

Stuhnutý fango parafín sa prenáša do piecky, kde sa udržiava primeraná teplota.

P4

Pred aplikáciou fango - parafínového zábalu si pacient obnaží aplikované miesto
podľa potreby si ľahne, alebo sadne na pripravené lôžko.

P5

Po vybratí z piecky sa vrchnou časťou prikladá celý plát fango – parafínu, alebo jeho časť, podľa
veľkosti aplikovaného miesta, na príslušné miesto.

P6

Prekryjeme igelitovou prikrývkou a plachtou a nakoniec zaťažíme vreckami s pieskom pre istejšiu
stabilitu.

P7

Doba aplikácie je 20 minút.

P8

Po uplynutí doby sa fango – parafín opäť spracúvava v zásobníku, kde sa následne topí a sterilizuje.

P9

Aplikované miesto nakoniec očistíme buničitou vatou od zvyšku parafínu.

P10

Kontraindikácie:
– poruchy citlivosti kože
– kožné choroby ahnisavé defekty
– zápalové ochorenia v akútnom štádiu

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Zvýšením teploty tkanív možno dosiahnuť celý rad terapeuticky dôležitých funkčných stimulov. Tieto
aktivácie biochemických procesov sú cenné pri spomalenej premene (napr. pri artrotických kĺbov,
ischémiách následkom zúženia ciev, jazvách alebo pri hypotyreóze.) Aj pri zápalových procesoch
treba často použiť hypertermiu.

V2

ÚČINOK TEPLA NA KOŽU:
– koža sa najintenzívnejšie zúčastňuje na výmene tepla medzi telom a okolím. Tepelné procedúry
vyvolávajú na koži tepelné pocity (subjektívne údaje pacienta
– horúci, teplý, indiferentný, chladný alebo studený pocit) a mení jej teplotu. Rozšírenie ciev,
ktoré vznikne prívodom tepla, vyvolá pokles cievneho odporu najmä v cievach kože. Prívod a
strata tepla majú vplyv i na rýchlosť prúdenia krvi.

V3

ÚČINOK TEPELNÝCH PODNETOV NA KRVNÝ OBEH:
– tepelné vplyvy na cievny systém pôsobia týmito mechanizmami:
1. priamym účinkom teploty na cievy
2. tvorbou lokálnych látok pôsobiacich na cievy
3. miestnymi reflexmi z nervových zakončení v koži
4. cestou miechových a vyšších reflexov z kožných receptorov
5. účinkom teploty cez hypotalamus

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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V4

UČINOK TEPELNÝCH PODNETOV NA KRVNÝ OBRAZ:
– po horúčke a hypertermií sa zvýši počet leukocytov, ktorý sa zisťuje asi 6 hodín po ústupe
teploty. Vysoká teplota (hyperpyrexia) pomáha v boji proti infekcií.

V5

ÚĆINOK TEPELNÝCH PODNETOV NA OBLIĆKY:
– artérie obličiek reagujú na mierne tepelné podnety podobne ako cievy

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie dráždivého účinku nízkofrekvenčných prúdových impulzov alebo
nízko frekvenčne modulovaných impulzov stredno frekvenčného prúdu.
Z hľadiska poruchy funkcie by sa mohla elektrostimulácia priečne
pruhovaného svalu rozdeliť na:
1. elektrogymnastiku, ktorá sa zameriava na cvičenie zdravých,
alienovaných a čiastočne denervovaných svalov,
2. funkčnú elektrostimuláciu, ktorá sa sústreďuje na korekciu alebo
kompenzáciu zlej či stratenej funkcie,
3. selektívnu elektrostimuláciu úplne denervovaných svalov pri
prerušení nervového vlákna.
Jej použitie má viac efektov:
· posilnenie svalov, ich trofiky, zväčšenie ich objemu
· zlepšenie trofiky v danej oblasti,
· spätná väzba potrebná na vyvolanie a zlepšenie vôľovej motoriky,
· zníženie spasticity antagonistov,
· zlepšenie pasívnej pohyblivosti,
· fixácia kĺbových štruktúr.

Skupina starostlivosti:

Pacienti:
1. pri fixácii končatín v sadrovom obväze
2. v prevencii tromboembolických komplikácií, najmä po brušných
operáciách
3. s chronickou zápchou, na posilňovanie uvoľnených svalov brušnej
steny a obnovu črevnej peristaltiky.
4. s ťažkosťami pri dýchaní, keď dráždením obidvoch prsných svalov
vyvolávame vdych a dráždením priamych svalov brucha a
ostatného svalstva brušnej steny výdych
5. pri artrózach na vytvorenie svalového korzetu
6. s NCMP, pri peroneálnej stimulácii
7. so spastickou obrnou,
8. s poruchami močenia
9. so skoliózou
10. so slabosťou zvieračov močového mechúra a konečníka.
11. s poruchami citlivosti, ale aplikujeme podprahovú intenzitu
veľkými plošnými elektródami.
12. s parézou n. Facialis s ptózou viečka
- v kozmetike: regeneračné účinky u starnúcej pleti alebo pleti
vystavovanej nepriaznivému vplyvu

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Elektroliečba

Š3

Pomôcky :

Elektroliečebný prístroj zn. PHYACTION série 780 s možnosťou aplikácie
pomocou plošných alebo vákuových elektród alebo kombináciou plošnej a
bodovej elektródy

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise na elektrostimuláciu majú byť uvedené:
· všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia choroby,
· miesto aplikácie,
· čas /prípadne jeho zmeny/
· celkový počet ošetrení v sérii
· dátum kontrolného vyšetrenia
· iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry.

P2

Miestom kontaktu s pacientom je zvyčajne dvojelektróda – sú to dve kruhové elektródy s farebným
označením polarity. Priemer dotykovej plochy elektródy je približne 3 cm.
a) plošné elektródy – ktoré sa upevňujú gumenými popruhmi
b) kombinácia malej aktívnej elektródy s veľkou inaktívnou elektródou
Styk všetkých elektród s kožou umožňuje viskózna špongia, ktorá sa pred každou aplikáciou dôkladne
prepláchne v teplej vode a pred priložením sa z nej vytlačí prebytočná voda.
Aplikačná technika:
1. Monopolárna forma dráždenia. Aktívna elektróda je katóda s malou plochou, ktorá ma tvar
guličky alebo terčíku. Druhá, inaktívna elektróda – anóda má plochu veľkú asi 100 cm² a
prikladá sa na iné miesto na tele. Je vhodná na krátkodobú stimuláciu malých svalov.
2. Bipolárna forma dráždenia. Veľkosť elektród závisí u tejto formy dráždenia od veľkosti svalu či
svalovej skupiny. Elektródy sú rovnako veľké a prikladajú sa na začiatok a koniec svalu alebo
svalovej skupiny, pričom je katóda uložená vždy distálne. Je vhodná na dlhšiu stimuláciu
jednotlivých veľkých svalov alebo svalových skupín.

P3

Využívame liečebný účinok presne tvarovaných prúdových impulzov. Variabilita tvaru impulzu sa týka
predovšetkým celkového trvania, strmosti nástupu a tvaru zostupnej časti. Prúdy z terapeutického
hľadiska delíme na dve skupiny:
· prúdy s kolmým alebo len mierne zošikmeným nástupom – využívame na elektrostimuláciu
motorických nervov.
· prúdy so šikmým pozvoľným nástupom využívame:
o na selektívne dráždenie nervov pri periférnych parézach,
o ovplyvnenie vegetatívnych nervov
o dráždenie hladkých svalov
o pri bolestivých syndrómoch, neuralgiách, fantómových bolestiach, kauzalgiách
o pri ušných šelestoch

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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o v diagnostike.
P4

Kontraindikácie:
· Pacienti s implantovaným kardiostimulátorom
· Akútne horúčkové stavy akejkoľvek etiológie
· Manifestujúca kardiopulmonárna insuficiencia
· Poruchy citlivosti
· Mentálne poruchy zabraňujúce komunikácii s pacientom
· Tehotenstvo
· Kovové implantáty v prúdovej dráhe
· Krvácavé stavy
· Trombózy, tromboflebitídy, rozsiahle varixy /v prúdovej dráhe/
· Veľké plošné alebo keloidné jazvy v mieste priloženia elektród
· Ekzémy a iné kožné choroby, alergie

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Výsledok terapie závisí vždy od správnosti aplikácie.

V2

Fyzioterapeut kontroluje pacienta počas celej aplikácie procedúry

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie účinkov liečebného biostimulačného svetla, pracujúceho na
princípe polarizačného svetla vyžarovaného halogénovou žiarovkou.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
• dermatológia: ložiskové ekzémy, herpes genitalis, detské atopické
ekzémy, herpes simplex, akne vulgaris, herpes zoster, ulcus cruris,
neurodermatitída, dermatitída, lichen ruber planus, alopecia
areata,
• chirurgia: pooperačné jazvy, staré jazvy vrátane keloidných, liečba
popálenín, liečba diabetickej gangrény, dekubity, liečba fistuly,
• ortopedia: na zmiernenie bolesti v oblasti šije, pri úrazoch,
chronické poruchy pohybového aparátu, pri liečbe opuchov, pri
reflexných zmenách, dekubity,
• stomatológia: herpex simplex, zápaly v ústnej dutine, hojenie rán
po extrakcii zubov, dentitio difficile, plnenie korenového kanálika,
otlaky po snímateľných protézach, alveolitis,
• kozmetika: regeneračné účinky u starnúcej pleti alebo pleti
vystavovanej nepriaznivému vplyvu

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Elektroliečba

Š3

Pomôcky :

Bioptronová lampa - zdroj liečebného biostimulačného svetla, pracujúceho na
princípe polarizačného svetla vyžarovaného halogénovou žiarovkou.
Stojan na bioptronovú lampu

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- miesto aplikácie
- čas / prípadne jeho zmeny /
- celkový počet ošetrení v sérii
- frekvencia procedúr ( denne, obdeň )
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry, o vnímaní tepla počas procedúry – pac.
nepociťuje teplo

P2

Procedúra sa aplikuje u relaxovaného sediaceho alebo ležiaceho pacienta

P3

Procedúra sa aplikuje na obnaženú časť tela

P4

Bioptronová lampa sa nastaví do požadovanej vzdialenosti a nastaví sa časový spínač

P5

Tlačidlom PUSH - STLAC sa začína liečebná procedúra. Procedúra sa končí automaticky expozičnými
hodinami, pričom prístroj upozorní obsluhu o ukončení krátkym signálom. Tlačidlom PUSH -STOP
možno tiež kedykoľvek prerušiť aplikáciu bioptronovej lampy.

P6

Kontraindikácie –
- fotoalergie
- ekzema solare acutum
- akútne infekčné ochorenie
- ulcus ventriculi a duodeni
- krvácavé stavy

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Ovplyvnenie zdravého vývoja buniek, zlepšenie regenerácie buniek a tkanív, ovplyvnenie hojenia rán,
jaziev, ovplyvnenie liečby dekubitov

V2

Zmiernenie opuchov

V3

Zmiernenie bolesti v oblasti šije, driekovej oblasti, oblasti periférnych kĺbov

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Liečba parafínom je jedna z foriem teploliečby , kde sa využívajú dve
základné vlastnosti:
1. teplo, ktorým sa časť tela v mieste aplikácie prehrieva, je teplo
vznikajúce pri prechode tekutého skupenstva parafínu do tuhého
2. malá vodivosť parafínu, vďaka čomu teplo z tuhnúceho parafínu
preniká do tela pomaly, a tak sa tkanivá dôkladne prehrievajú.
Preto sa tiež aplikuje parafín ohriaty na 55 – 60°C. (Bod topenia
parafínu je medzi 52 – 55°C )

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
- poúrazové stavy kostí a kĺbov
- reumatické a degeneratívne ochorenia kĺbov
- polyomyelitis
- neurogénne spastické stavy
- choroby svalov, šliach a ligament
- chronické zápalové ochorenia dýchacích ciest – aplikácia
medzi lopatky

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Sanitár

Š2

Prostredie:

Miestnosť na aplikáciu parafínových zábalov

Š3

Pomôcky :

Zásobník na parafín,
1 ks rúška z gázy,
igelitová prikrývka,
vrecká s pieskom na zaťaženie,
plachta

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia choroby
- miesto, kde budeme parafínové zábaly podávať
- celkový počet v sérií
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenia pre sanitára, fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Aplikácia parafínového zábalu sa začína oboznámením pacienta s procedúrou.

P2

Vodný kúpeľ postavíme na pracovný povrch úzkou stranou k stane tak, aby sa veko otváralo smerom
k stene a aby sa o ňu mohlo opierať.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P3

Vytiahneme vnútorný zásobník a naplníme hlavný zásobník vodou do výšky asi 20 mm. Vnútorný
zásobník potom vrátime späť na miesto a zapneme ho dvomi uzávermi. Ak sa pritom vytlačí voda,
môžeme otvoriť vypúšťací ventil na vypustenie prebytočnej vody.

P4

Zapneme zariadenie kolískovým spínačom. Vypínač sa presvieti. Podľa druhu terapie treba teplotu
nastaviť medzi 49 – 53°C. Vodný kúpeľ ohreje pravidelne dookola celý zásobník. Náhodný dotyk na
stenu zásobníka nespôsobí poranenie.

P5

Teraz sa môže parafín naplniť. Na liečbu sa používa biely parafín (parafínum durum). Do roztopeného
parafínu pridáme jednorázovo 5% parafínového oleja, čím sa zabráni vytrhaniu chĺpkov pri
odstraňovaní tuhého parafínu na konci procedúry. Tejto komplikácií možno zabrániť aj tak, že
pokožku pred aplikáciou parafínu potrieme vazelinou.

P6

Zariadenie je vždy zapnuté, takže parafín je vždy temperovaný. Keď je veko a dobrá izolácia, spotreba
energie je veľmi nízka.

P7

Hladinu vody treba preveriť minimálne raz za týždeň. Otvoríme dva uzávery. Ak nadvihne vnútorný
zásobník tak jej je tam dosť.

P8

Pred aplikáciou parafínového zábalu si pacient obnaží aplikované miesto a podľa potreby si ľahne,
alebo sadne na pripravené lôžko.

P9

Rúška z gázy, ktoré sú v zásobníku s parafínom sa vyberú na pripravený podnos, necháme odkvapkať
a aplikujeme na príslušné miesto.

P10

Prekryjeme igelitovou prikrývkou a plachtou a nakoniec zaťažíme vreckami s pieskom pre istejšiu
stabilitu.

P11

Doba aplikácie je 20 minút.

P12

Po uplynutí doby sa gáza spätne ukladá do parafínového zásobníka.

P13

Aplikované miesto nakoniec očistíme buničitou vatou od zvyšku parafínu.

P14

Kontraindikácie:
– poruchy citlivosti kože
– kožné choroby a hnisavé defekty
– zápalové ochorenia v akútnom štádiu

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Zvýšením teploty tkanív možno dosiahnuť celý rad terapeuticky dôležitých funkčných stimulov. Tieto
aktivácie biochemických procesov sú cenné pri spomalenej premene (napr. pri artrotických kĺbov,
ischémiách následkom zúženia ciev, jazvách alebo pri hypotyreóze.) Aj pri zápalových procesoch
treba často použiť hypertermiu.

V2

ÚČINOK TEPLA NA KOŽU:
koža sa najintenzívnejšie zúčastňuje na výmene tepla medzi telom a okolím. Tepelné procedúry
vyvolávajú na koži tepelné pocity (subjektívne údaje pacienta – horúci, teplý, indiferentný, chladný
alebo studený pocit) a mení jej teplotu. Rozšírenie ciev, ktoré vznikne prívodom tepla, vyvolá pokles
cievneho odporu najmä v cievach kože. Prívod a strata tepla majú vplyv i na rýchlosť prúdenia krvi.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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V3

ÚČINOK TEPELNÝCH PODNETOV NA KRVNÝ OBEH:
tepelné vplyvy na cievny systém pôsobia týmito mechanizmami:
1. priamym účinkom teploty na cievy
2. tvorbou lokálnych látok pôsobiacich na cievy
3. miestnymi reflexmi z nervových zakončení v koži
4. cestou miechových a vyšších reflexov z kožných receptorov
5. účinkom teploty cez hypotalamus

V4

UČINOK TEPELNÝCH PODNETOV NA KRVNÝ OBRAZ:
po horúčke a hypertermií sa zvýši počet leukocytov, ktorý sa zisťuje asi 6 hodín po ústupe teploty .
Vysoká teplota (hyperpyrexia) pomáha v boji proti infekcií.

V5

ÚĆINOK TEPELNÝCH PODNETOV NA OBLIĆKY:
artérie obličiek reagujú na mierne tepelné podnety podobne ako cievy

V6

ÚĆINOK TEPELNÝCH PODNETOV NA BAZÁLNY METABOLIZMUS:
pri vzostupe telesnej teploty o 1°C stúpne metabolizmus o 7%.

V7

ÚČINOK TEPELNÝCH PODNETOV NA ENDOKRINNÝ SYSTÉM:
po teplom podnete s potením nastáva zvýšené vylučovanie hormónov regulujúcich metabolizmus
vody a minerálnych látok. Chlad aj teplo stimulujú dreň nadobličiek, pričom sa zvýši vylučovanie
adrenalínu a noradrenalínu.

V8

ÚĆINOK TEPELNÝCH PODNETOV NA DÝCHANIE:
pri zvýšení telesnej teploty o 1 °C stúpne frekvencia o 5 až 6 dychov.

V9

ÚĆINOK TEPELNÝCH PODNETOV NA TRÁVENIE:
miestna aplikácia tepla sa používa pre jeho antispastický a analgetický účinok pri spazmoch hladkého
svalstva, črevných stien žlčníka, močového mechúra, močovodu a maternice. Teplé procedúry znižujú
sekréciu žalúdočnej šťavy. Teplo sa najčastejšie používa ako fyzikálny faktor pre jeho relaxačný účinok
pri spazmoch. Aplikácia tepla na brušnú stenu znižuje nielen prietok krvi v črevách, ale aj zmenšuje aj
ich peristaltiku.

V10

ÚĆINOK TEPELNÝCH PODNETOV NA NERVOVÚ SÚSTAVU:
teplé procedúry pôsobia na senzitívne zakončenia v koži (receptory ) – Ruffiniho a Krauseho telieska.
Chladové Krauseho telieska sú uložené viac na povrchu než telieska Ruffiniho, čím sa vysvetľuje, že
pocit chladu vznikne okamžite, kým pocit tepla si uvedomujeme pomalšie. Teplé podnety pôsobia
súčasne aj na vegetatívnu nervovú sústavu, a to sympatikovú a vagovú.

V11

ÚĆINOK TEPELNÝCH PODNETOV NA SVALY:
teplo pôsobí relaxačne na kostrové svaly, najmä na ich spazmus, na reflexné stiahnutie pri
poliomyelitídach (detská obrna), lumbagu (bolesti v krížoch) a reumatickej artritíde (reumatickom
zápale kĺbov). Reflexný účinok tepla na prične pruhované svaly sa využíva pri neurogénne vyvolaných
svalových kontraktúrach, pri kontraktúrach z kĺbovej blokády, z algických podnetov a pod., ako
príprava na redresívne a manipulačné výkony, klasickú a reflexnú masáž, ako aj na pasívnu a aktívnu

UPOZORNENIE:
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kinezioterapiu.
V12

ÚĆINOK TEPLA NA POCIT BOLESTI:
teplom môžeme pôsobiť i na svalové proprioreceptory, receptory bolesti, respektíve na voľné
zakončenia senzitívnych nervov.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie účinkov infračerveného žiarenia a účinkov tepla v liečebnom
procese.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
Vertebrogénne bolestivé syndrómy: artrózy, chronické artritídy,
burzitídy, tendovaginitídy, lumbalgie, myalgie; čelová a čeľustná
sinusitída, stavy po extrakcii zubov; incipientné hnisavé ochorenia kože –
furunkulóza, karbunkul, hydrosadentitída, panarícia; urýchlenie
kolikvácie hnisavých procesov: zápalové infiltráty (analgetický
a resospčný účinok) ; tracheitída, tracheobronchitída, chronická
bronchitída, bronchiálna astma; spazmy hladkého svalstva; obezita, dna

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Elektroliečba

Š3

Pomôcky :

Infračervená lampa so žiarovkou s príkonom 400 W, ktorej vlákna sa rozžeravia
na teplotu 200 - 3 000°C. Vysoká teplota vlákna zaručuje maximálny
podiel prenikavého žiarenia IR – A vo vyžarovanom spektre. Možnosť využitia
filtrov pri ožarovaní. Najpoužívanejšie sú červené a modré. Červený filter
obmedzuje intenzívne viditeľné svetlo žiarovky žiariča, prepúšťa však prenikavú
časť žiarenia. Modrý filter obmedzuje aj prenikanie žiarenia, preto sa používa
tam, kde chceme zmierniť účinok ožiarenia.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise infračervenej lampy – soluxu majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- miesto aplikácie
- čas /prípadne jeho zmeny/
- celkový počet ošetrení v sérii
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry, o vnímaní tepla počas procedúry – pac. má
pociťovať príjemné teplo

P2

Procedúra sa aplikuje u relaxovaného sediaceho alebo ležiaceho pacienta

P3

Procedúra sa aplikuje na obnaženú časť tela

P4

Infračervená lampa sa nastaví do požadovanej vzdialenosti a nastaví sa časový spínač
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P5

Opatrnosť pri aplikácií je nevyhnutná u starých a vegetatívne labilných ľudí, ľudí so zníženou
citlivosťou. V prípade zvýraznenia bolestí po procedúre je vhodnejšie liečbu infračervenou lampou
prerušiť.

P6

Kontraindikácie :
vysoký krvný tlak, pokročilé sklerotické zmeny, srdcové chyby, febrilné stavy, pac. So srdcovou
slabosťou. Miestna aplikácia je kontraindikovaná pri poruche teplocitu a obehovej insuficiencii.
Nevhodná je taktiež aplikácia u pac. s nízkym tlakom, po iných teploliečebných procedúrach, ako aj
u chorých s prevahou tonusu blúdivého nervu u neurastenikov.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Nízka intenzita - má analgetický účinok na hladké i kostrové svalstvo, reflexnou cestou sa pri ožiarení
vyvolá vazodilatácia a následne hyperemizačný účinok, zvyšuje sa tkanivový metabolizmus,
podporuje resorpciu a zmäkčovanie tkaniva.

V2

Stredné intenzity - pôsobia aj spazmoliticky a detonizačne

V3

Vyššie intenzity - vyvolajú potenie až hyperémiu

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Ošetrovateľský štandard
LTV pri periférnej paréze nervu
facialis

Revízia č.:

1

Platné od:

01.11.2014

SPP SZ/FRO/23

Strana

1z3

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Tento liečebný postup je zameraný nielen na úplný návrat funkcií svalov,
ktoré inervuje nervus faciális ako pred príhodou , ale ide predovšetkým
o celkovú aktiváciu a o návrat základnej motoriky.

Skupina starostlivosti:

Ide o periférne poškodenie tvárového nervu /nervus faciális/, t.j. obrnu
mimických svalov, ktorá vzniká poškodením jadra nervu v mozgovom
kmeni a vlastného kmeňa nervu. Obrna vzniká často. Rozoznávame:
1. primárnu - kde je príčina neznáma, vzniká poškodením na periférií,
označovaná ako obrna „e frigore“ t.j. z prechladnutia
2 .sekundárnu – je spôsobená známou príčinou, ako je infekcia,
úraz, zlomenina spodiny lebečnej.

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Telocvičňa

Š3

Pomôcky :

Pacient používa vlastný krém, celú procedúru vykonáva fyzioterapeut manuálne

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia choroby
- miesto, kde budeme tento liečebný postup vykonávať
- celkový počet ošetrení v sérií
- frekvencia procedúr ( denne, obdeň )
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenia pre fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Pred začatím rehabilitácie musíme vedieť , odkiaľ dané svaly, ktoré inervuje nervus faciális,
odstupujú, kde sa upínajú a aká je ich funkcia
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P2

Základné delenie mimických svalov:
HORNÁ ČASŤ
1. m. frontális
2. m. corrugátor glabelle
3. m. orbiculáris oculi
STREDNÁ ČASŤ
1. m. nasalis
2. m. levátor nasi
3. m. orbiculáris oris
4. m. levátor anguli oris
5. m. zygomaticus maior
6. m. risorius
7. m. levátor labií superior
8. m. depresor labií inferior
9. m. depresor anguli oris/ trianguláris
DOLNÁ ČASŤ
1. m. mentális
2. m. buccinátor
3. platyzma

P3

Táto terapia sa vykonáva u pacienta ležiaceho na chrbte

P4

Konkrétny rehabilitačný program pozostáva z týchto častí: aplikácia tepla – používame Kenny zábaly
alebo naparovač. Doba naparovania alebo zábalu je 15 minút

P5

Masáž, vyťahovanie, stimulácia a vlastný pohyb

P6

Masáž – začíname malými krúživými pohybmi po celom priebehu svalových vlákien od hornej časti
tváre, t.j. čela, v trvaní 2-3 minút

P7

Potom nasleduje vyťahovanie daného svalu, ktoré sa vykonáva proti smeru svalových vlákien

P8

Stimulácia – jemným chvením v smere svalových vlákien

P9

Vlastný pohyb – vychádzame vždy z trvalej relaxácie .Ide nám o kvalitu pohybu, nie kvantitu. Preto
pohyb opakujeme 5-6 krát kvôli tomu, lebo paretický sval má rýchlejšiu tendenciu k presileniu
a únave.

P10

Tieto štyri základné zložky spolu vykonávame postupne na každom paretickom svale. Začíname od
čela, prechádzame na obočie, oko, nos, ústa, líca a bradu

P11

Nakoniec precvičujeme vyslovovanie problematických samohlások, spoluhlások, pískanie, cerenie
zubov, nafúknutie líc

P12

Celá táto procedúra sa musí vykonávať jemne, ale primeranou silou, ktorá je prísne individuálna
u každého pacienta
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Ďalšou súčasťou rehabilitácie je aj elektroliečba. Pre ňu platia iné pravidlá, než pri iných parézach. Pri
končatinových obrnách stimulujeme plegické svaly hneď od začiatku. Pri obrne nervus faciális
počkáme s elektroliečbou približne mesiac, aj keď ide o úplnú obrnu, preto lebo očakávame
spontánnu úpravu a prílišným dráždením nechceme zvyšovať riziko vzniku hyperkinezií a kontraktúr.
Neplatí to však pri plégiách tvárového nervu inej etiológie než „e frigore“. Vtedy nemožno čakať, lebo
denná stimulácia je nevyhnutná od samého začiatku.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Od daného liečebného úkonu očakávame úplný návrat funkcií príslušných svalov

V2

Znovu prinavrátenie pacienta do normálneho života, pretože paréza nervu facialis má aj kozmetický
defekt.

V3

Snaha po rýchlom efekte a používania drastických dráždivých podnetov, najmä elektroterapie
a masáži je najčastejšou chybou a spôsobuje častý výskyt patologických synkinéz t.j. súhybov, ktoré
z práve prebiehajúcim účelným pohybom funkčne nesúvisia.
Môže ísť o :
1. súhyby vo svaloch funkčne a anatomicky blízkych /zatváranie oka – vraštenie čela/
2. funkčne a anatomicky vzdialených /zatváranie oka – cerenie ústneho kútika/
3. bizarné synkinézy / zatváranie oka – otáčanie hlavou /
Nepríjemnou komplikáciou sú aj kontraktúry, ktoré bránia mimike tváre.

UPOZORNENIE:
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Tento vyšetrovací postup informuje o sile jednotlivých svalov, alebo
svalových skupín, ktoré tvoria funkčnú jednotku. Pomáha pri určovaní
rozsahu a lokalizácie lézie nervu a stanovenie postupnej regenerácie.

Skupina starostlivosti:

Ide o periférne poškodenie tvárového nervu /nervus faciális/, t.j. obrnu
mimických svalov, ktorá vzniká poškodením jadra nervu v mozgovom
kmeni a vlastného kmeňa nervu. Obrna vzniká často. Rozoznávame:
1. primárnu - kde je príčina neznáma, vzniká poškodením na periférií,
označovaná ako obrna „e frigore“ t.j. z prechladnutia
2 .sekundárnu – je spôsobená známou príčinou, ako je infekcia,
úraz, zlomenina spodiny lebečnej.

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Telocvičňa

Š3

Pomôcky :

Toto vyšetrenie vykonáva fyzioterapeut manuálne

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia choroby
- miesto, kde budeme tento liečebný postup vykonávať
- celkový počet ošetrení v sérií
- frekvencia procedúr (denne, obdeň)
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenia pre fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1
Pred začatím rehabilitácie musíme vedieť , odkiaľ dané svaly, ktoré inervuje nervus faciális,
odstupujú, kde sa upínajú a aká je ich funkcia
P2

Základné delenie mimických svalov:
HORNÁ ČASŤ
1. m. frontális
2. m. corrugátor glabelle
3. m. orbiculáris oculi
STREDNÁ ČASŤ
1. m. nasalis
2. m. levátor nasi
3. m. orbiculáris oris
4. m. levátor anguli oris
5. m. zygomaticus maior
6. m. risorius
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mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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7. m. levátor labií superior
8. m. depresor labií inferior
9. m. depresor anguli oris/ trianguláris
DOLNÁ ČASŤ
1. m. mentális
2. m. buccinátor
3. platyzma
P3

Svalový test mimických svalov je trochu odlišný od všeobecného svalového testu. Hodnotenie nie je
založené na sile príslušného svalu, ale na rozsahu pohybu v porovnaní so zdravou stranou. Aby sme
dosiahli lepšiu relaxáciu pacienta, testujeme stupeň 0 – 2 v ľahu na chrbte. Svalový test na 3 –5
stupeň testujeme v sede.

P4

Rozoznávame 6 základných stupňov:
Stupeň 5 - normálny sťah, nie je asymetria oproti zdravej strane
Stupeň 4 - takmer normálny sťah, asymetria oproti zdravej strane je nepatrná
Stupeň 3 - sťah postihnutej svalovej skupiny je asi v polovici rozsahu oproti zdravej strane
Stupeň 2 – na chorej strane sa sval sťahuje iba do štvrtiny rozsahu
Stupeň 1 – pri pokuse o pohyb javí sval zreteľný zášklb
Stupeň 0 – pri pokuse o pohyb nepostrehneme žiadny zášklb

P5

Testovať začíname od hornej časti tváre, t. j. od čela. Pohyb musí vychádzať z úplnej relaxácie svalu.

P6

Pacienta vyzveme, aby urobil daný pohyb, napr. zdvihol obočie. Po porovnaní so zdravou stranou
zapíšeme zistený stupeň do špeciálneho tlačiva

P7

Ak sval dosiahol druhý stupeň svalového testu, prechádzame na testovanie v sede a zisťujeme, či
nedosiahne tretí, prípadne až štvrtý stupeň svalového testu, ale až po skončení celého testovania
v ľahu na chrbte, aby sme pacienta zbytočne nepreháňali

P8

Takýmto spôsobom pokračujeme ďalej, až kým všetky svaly neotestujeme v ľahu na chrbte
a prechádzame do polohy v sede

P9

Fyzioterapeut sedí oproti vyšetrovanému v tesnej blízkosti, aby mohol optimálne určiť svalovú silu
príslušného svalu

P10

Po skončení testovania špeciálne tlačivo podpíšeme pre prípadnú konfrontáciu

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Základným kritériom svalového testu a jeho objektívneho výsledku je rozsah pohybu, ktorý musí byť
prevedený v celom možnom aktívnom rozsahu.

V2

Testovať sa má v tichej a teplej miestnosti, aby sa vyšetrovaný mohol sústrediť.

V3

Vyšetrovací stôl musí byť tvrdý, dostatočnej veľkosti, dĺžky a výšky

V4

Svalový test sa nehodí ako vyšetrovacia metóda pre centrálne /spastické/ obrny a tiež pri primárnych
svalových onemocneniach /myopatiách/, kde je výrazne obmedzený pohyb.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie liečebného účinku vody a vodného prostredia s cieľom
preventívnym, liečebným a rehabilitačným. Pri hydroterapii sa na
organizmus pôsobí nielen energiou tepelnou, ale aj pohybovou,
prípadne špeciálnymi látkami, ktoré sa vyskytujú vo vodnom prostredí.
Voda je izotermická alebo ľahko hypertermická (36 - 38 °C) a pomocou
elektricky poháňaného vodného čerpadla prúdi voda cez trisky. Okrem
tepla tu má liečivý účinok aj jemná masáž víriacou vodou.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
- na otužovanie, zvyšovanie odolnosti organizmu
- pri niektorých ochoreniach dýchacích ciest
- prevencia chorôb z nachladnutia
- funkčné cirkulačné poruchy
- ľahké reumatické ochorenia
- migréna
- klimakterické ťažkosti

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut, sanitár

Š2

Prostredie:

Vodoliečba

Š3

Pomôcky :

Hydromasážny parný box – CARIBIC,
- voda izotermickej prípadne mierne hypertermickej teploty (36 – 38 °C)

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- aplikovaný program procedúry
- čas / prípadne jeho zmeny /
- frekvencia procedúr ( denne, obdeň )
- celkový počet ošetrení v sérii
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta, sanitára

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry. Počas vodoliečebnej procedúry nesmie mať
pacient nepríjemné pocity, ani pocity výrazného chladu ani tepla. Ak sa v priebehu procedúry dostaví
trasenie, nevoľnosť, procedúra sa ihneď preruší a pacient sa uloží na lôžko.

P2

Procedúra sa aplikuje u relaxovaného pacienta pacienta sediaceho sedadle v parnom boxe, prípadne

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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stojaceho-podľa zvolenej procedúry. Na termostate sa nastaví požadovaná teplota vody : 36 – 38°C.
Plniacim ventilom sa spodná vanička naplní po max. objem vaničky cca 4 cm pod okrajom vaničky.
Počas procedúry pacient ponorí dolné končatiny do vody a počas celej doby ich nechá ponorené.
Priestor vo vaničke dovoľuje pacientovi robiť počas procedúry aj jednoduché cvičenia.
P3

Procedúra sa aplikuje denne 10 – 20 min.

P4

Pri aplikácii parného boxu nie je nutné naplnenie vaničky vodou, ale z dôvodu príjemného pocitu
tepla doporučuje sa mať vaničku napúšťanú. Nastavenie parného kúpeľa : na displeji stlačíme tlačidlo
PARA, čím sa aktivuje parný kúpeľ a na displeji sa objaví aktuálna teplota vo vnútri boxu. Teplotu
nastavíme na hodnoty: 24 – 48°C, nastavíme dĺžku parnej procedúry na 5 až 30 min. Po nastavení
všetkých parametrov, stisnutím tlačidla PARA sa spustí parný kúpeľ. Po dosiahnutí požadovanej
teploty sa začne odčítavať nastavený čas.

P5

Pri aplikácií hydromasáže je nutné mať napustenú vaničku vodou izotermickej teploty 36-38 °C. Voda
sa dá napúšťať manuálnym alebo elektronickým spôsobom.
Nastavíme intenzitu prúdu vody 65 MA a dĺžku masáže: 2 – 30 min.
Vyberieme typ masáže. Jednotlivé trisky je možné používať jednotlivo alebo ich medzi sebou
kombinovať a to aj v priebehu chodu masáže.
Parný box obsahuje tieto trisky: bočné – 8 trisky, vodopád – 1 triska, bodové chrbtové trisky – 8,
bodové ramenné – 2 trisky.
Stačením jedného alebo všetkých tlačidiel sa rozsvieti žltá dióda – signalizuje prípravu spustenia
masáže.
Potvrdením opakovaného stlačenia sa rozsvieti zelená dióda, ktorá spustí nastavený program
hydromasáže.
Červená dióda signalizuje ukončenie procedúry. Procedúra sa ukončí po uplynutí nastaveného času
alebo v prípade skoršieho ukončenia stisnutím tlačidla STOP, čím sa vypnú všetky aktívne sekcie
trisiek. Taktiež pri otvorení dvier počas procedúry sa proces automaticky ukončí.
Hydromasážny box obsahuje 3 predvolené programy, ktoré sa môžu počas chodu procedúry
upravovať. Programy : Blue line, Fitness, Relax. Hydromasážny parný box obsahuje taktiež aj
rádio a osvetlenie boxu.

P6

Kontraindikácie :
1 - otvorene a nezhojené rany na koži, kožné lézie a niektoré kožné ochorenia
2 - akútne zápalové ochorenia žilového systému ( tromboflebitídy), varikózna ulcerácia
3 - chronická reumatická polyartritída
4 - akútne ochorenia
5 - dekompenzované srdcové ochorenia, stavy po akútnom infarkte myokardu do 6
mesiacov, hypertenzia nad 200 mmHg
6 - epilepsia
7 - zápalové a degeneratívne ochorenia obličiek
8 - neurastenie

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Uvoľnenie kostrového svalstva, pocit príjemného prehriatia, prekrvenie tkanív, výrazný relaxačný
a masážny účinok, relaxačný účinok teplého kúpeľa, pocit príjemnej únavy

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Zachovanie alebo znovu prinavrátenie hybnosti v bedrovom kĺbe, nácvik
a zdokonalenie chôdze, návrat do pracovnej činnosti a spoločenského
uplatnenia
Totálna endoprotéza - náhrada bedrového kĺbu umelou hlavicou
a jamkou
1. cementovaná náhrada – u starších pacientov
2. necementovaná náhrada – u mladších pacientov

Skupina starostlivosti:

koxartrózy, reumatické ochorenia, úrazy a nádory

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Nemocničná izba (prvé dni po operácii), telocvičňa

Š3

Pomôcky :

Posteľ, vyšetrovací stôl, polohovací valec, manžety so závažím

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia choroby
- predpis cvičení
- celkový počet ošetrení v sérii
- frekvencia procedúr ( denne, obdeň )
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenia pre fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

LTV PRED OPERÁCIOU:
Predoperačná vyšetrenia :
- antropometrické vyšetrenie – dĺžky a obvody DK
- goniometrické vyšetrenie – flexia, extenzia, rotácie
- svalový test – svalstva bedrového kĺbu
- vyšetrenie skrátených svalov - flexia , addukcia
Predoperačná rehabilitačná príprava :
- kondičné cvičenia zamerané na zlepšenie celkového stavu pacienta
- posilňovanie zdravej dolnej končatiny a oboch horných končatín pre nácvik
chôdze o barlách.
- cviky striedať s dýchacou gymnastikou, ktorá pozostáva s precvičenia horného,

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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stredného bočného a brušného dýchania
- nácvik izometrických kontrakcií m. qadriceps femoris a m. glutei
P2

REHABILITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ PO OPERÁCII:
1. deň a/ polohovanie operovanej DK - mierna abdukcia a flexia v bedrovom kĺbe,
- klinový vankúš medzi a pod kolenným kĺbom
b/ dýchacia gymnastika
2. deň a/ stredné antirotačné postavenie operovanej DK
b/ kondičné cvičenia s HK – hlavne posilovanie extenzorov lakťa, dôležité pre
nácvik sedu, stoja a chôdze s nemeckými barlami
c/ posilovanie zdravej DK
d/ izometrické kontrakcie m. qadriceps femoris a m. glutei
3. – 4. deň a/ kondičné a izometrické cvičenia na operovanej DK
b/ nácvik flexie a abdukcie v operovanom bedrovom kĺbe s dopomocou
c/ po dohode s lekárom – nácvik sedu so spustenými DK ( pozor na
ortostatický kolaps ) prípadne nácvik stoja a chôdze s nemeckými barlami
bez zaťaženia
5. deň a / aktívne cvičenia v operovanom bedrovom kĺbe s dopomocou – flexia
a abdukcia
b/ nácvik chôdze s nemeckými barlami bez zaťažovania - trojdobá chôdza
6. – 11. deň a/ aktívne cvičenia operovanej DK
b/ nácvik sebaobsluhy – sed na stoličke, WC s prednoženou operovanou DK
c/ nácvik pretáčania na bok a brucho cez zdravú stranu s polohovacím
vankúšikom medzi kolenami
d/ nácvik chôdze po schodoch :
hore schodmi : zdravá DK – barle – prisunúť operovanú DK
dole schodmi : barle – operovaná DK – zdravá DK

Zásady : - pri chôdzi pacient nesmie vytáčať končatinu do vonkajšej rotácie
- dĺžka kroku a rytmus chôdze musia byť rovnaké
- vhodná obuv – pevná obuv s pevnou pätou a podpätkom 3 cm, nie papuče
- zákaz addukcie a rotácie do oboch strán
- pri chôdzi hore schodmi je fyzioterapeut za pacientom pri chôdzi dole
schodmi je fyzioterapeut pred pacientom

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Požadovaný terapeutický efekt závisí vždy od správnosti aplikácie, dosiahnuté terapeutické účinky sú
individuálne.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
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V2

Správny pohybový režim je nutné dodržiavať každý deň aj po prepustení do domáceho ošetrenia.
Odporúča sa naďalej cvičiť pravidelne aspoň 2x denne.

V3

Doporučené je vyvarovať sa sedeniu v hlbokom kresle, nepreťažovať umelý kĺb dlhými náročnými
prechádzkami, vyvarovať sa poskokom, práci v drepe a hlbokom predklone

V4

Vhodné je plávanie a jazda na bicykli.

V5

Od daného liečebného úkonu a následnej rehabilitačnej starostlivosti očakávame úplný návrat funkcií
príslušných svalov, znovu prinavrátenie pacienta do normálneho života.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie nízkofrekvenčných bifazických prúdov na tlmenie bolesti
u pacienta.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou:
1. akútna a chronická bolesť známej etiológie
2. pooperačná bolesť
3. obmedzenie pohyblivosti
4. cirkulačné poruchy
5. hysterická paralýza
6. edémy, hematómy

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Elektroliečba

Š3

Pomôcky :

Elektroliečebný prístroj zn. PHYACTION série 780 s možnosťou aplikácie
pomocou plošných alebo vákuových elektród

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise na podávanie TENS prúdov majú byť uvedené:
· všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia choroby,
· miesto aplikácie,
· čas /prípadne jeho zmeny/
· celkový počet ošetrení v sérii
· frekvencia procedúr ( denne, obdeň )
· dátum kontrolného vyšetrenia
· iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry. Keďže chceme potlačiť bolesť, je vhodné
vyberať moduláciu prúdov podľa škály bolesti. Tzn., že pacient indikuje silu bolesti od 0 do 10, keď 0
znamená žiadnu bolesť a 10 bolesť neznesiteľnú.

P2

Vysvetlenie účinkov TENS prúdov:
1. Vrátková teória rozlišuje:
tučné nervové vlákna typu A, vedúce jemnú diskriminačnú citlivosť,
tenké nervové vlákna typu C, ktoré vedú bolesť.
Je dokázané, že selektívna stimulácia tučných vlákien /dotykom, elektroterapiou/ vedie k inhibícii
prenosu bolestivých podnetov. Je to možné preto, že tučné nervové vlákna sú selektívne stimulované
krátkymi impulzmi / 0,1 ms / a vyššou frekvenciou /nad 50 Hz/
2. Endorfínová teória vysvetľuje analgetický účinok tvorbou látok typu morfínu. Pre tento
účel sú vhodnejšie impulzy nad 0,1 ms sa s nízkou frekvenciou /pod 9 Hz/

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P3

Vhodný priebeh modulácie vyberáme podľa škály bolesti, ktorú nám určí pacient takto:
Rozmedzie 1-3 škály bolesti: TENS kontinuálny, dĺžka impulzu 0,1-03 ms, frekvencia 1-45 Hz,
spektrum 0 Hz. Intenzita na hranici znesiteľnosti.
Rozmedzie 4 – 7 škály bolesti: TENS skupinový, dĺžka impulzu 0,1 –02 ms, frekvencia 100 Hz,
skupinová frekvencia 2 Hz. Intenzita na hranici znesiteľnosti.
Rozmedzie 8 – 10 škály bolesti: TENS kontinuálny, dĺžka impulzu 0,01 –0,07 ms, frekvencia 100 Hz.
Zvyšujte intenzitu, kým pacient ucíti ostré pichanie pod elektródami /dolná hranica/. Ďalším
zvyšovaním intenzity dosiahnete bolesť alebo svalovú kontraciu /horná hranica/. Optimálna dávka je
medzi týmito dvoma hranicami.
Pokiaľ dôjde počas liečby k návyku, zvolíme spektrum alebo randomizovanú. moduláciu /náhodný
TENS/. Pre elektrofyzioterapiu u urogynekologických dysfunkcií sa využíva TENS rázový, podobne
i u pacientov s ťažkým nervovým poranením.

P4

Fyzioterapeut kontroluje pacienta počas celej aplikácie procedúry

P5

Kontraindikácie:
· Pacienti s implantovaným kardiostimulátorom
· Akútne horúčkové stavy akejkoľvek etiológie
· Manifestujúca kardiopulmonárna insuficiencia
· Poruchy citlivosti
· Mentálne poruchy zabraňujúce komunikácii s pacientom
· Tehotenstvo
· Kovové implantáty v prúdovej dráhe
· Krvácavé stavy
· Trombózy, tromboflebitídy, rozsiahle varixy /v prúdovej dráhe/
· Veľké plošné alebo keloidné jazvy v mieste priloženia elektród
· Ekzémy a iné kožné choroby, alergie

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Výsledok terapie závisí vždy od správnosti aplikácie.

V2

Ordinácia s intenzitou podprahovo algickou má predpokladaný analgetický účinok tým, že sa zvyšuje
vylučovanie endorfínov – zvlášť transcutánna elektroneurostimulácia, Träbertov prúd. Aplikáciou
TENS prúdov ovplyvňujeme nielen bolesť aktiváciou aferentnej dráhy a vplyvom na mozgové
indorfíny, ale uvoľňujú i hypertonus a svalové stuhnutie.

V3

Intenzita kontinuálneho TENS – nadprahovo senzitívna, na hranici znesiteľnosti pri aplikácii na trigger
points alebo na svaly spazmu pozitívne ovplyvňuje trofiku a odstraňuje bolesť.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie tepelných účinkov krátkovlnnej diatermie tkanive, ktoré vznikajú
pôsobením elektromagnetického poľa s frekvenciou viac ako 300 kHz.
Termické efekty - následkom tepla dochádza k lokálnej látkovej premene
v bunkách, transportu cez bunkovú membránu a mení sa obsah kyslíka,
kysličníka uhličitého a pH. Pri vzostupe teploty dôjde v koži pôsobením
hypothalamu k reflexnej vazodilatácii, zvýšenie elasticity spojivového
tkaniva kože, svalov, ligament, kĺbnych puzdier a šliach.
Atermické efekty - prostredníctvom lokálnej vazodilatácie dochádza
k obnove tkaniva /hojenie rán/, normalizácii pH, zvýšenie dráždivosti
v bunkových membránach, zníženie obsahu glykogénu, zvýšenie počtu
lymfocitov a leukocytov

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
 Postraumatické stavy: distorzia, kontúzia, ruptúra, fraktúra,
hematóm, odrenina
 Pooperačné stavy
 Zápaly: artritída /nie aktívne štádium/, chronický zápal kostí,
burzitída, sinusitída, tendinitída,
 Degeneratívne choroby: artróza, reumatická artritída
 Ochorenia periférnych nervov: parézy, neuritídy, neuralgie,
herpes zoster
 Gynekologické a urologické ochorenia
 Kožné ochorenia

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Elektroliečba

Š3

Pomôcky :

Elektroliečebný prístroj s pulzovou frekvenciou, ktorá môže byť u tohto prístroja
nastavená v 10 krokoch v rozpätí od 26 do 400Hz použitím rôznych druhov
elektród.

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise na podávanie krátkovlnnej diatermie majú byť uvedené:
· všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia choroby,
· miesto aplikácie,
· čas – dĺžka procedúry /prípadne jeho zmeny/
· celkový počet ošetrení v sérii
· intenzita procedúry ( program )
· dátum kontrolného vyšetrenia
· iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry, o vnímaní tepla počas procedúry.

P2

Procedúra sa aplikuje u relaxovaného sediaceho alebo ležiaceho pacienta.

P3

Dôležité upozornenie – v oblasti aplikácie procedúry pacient nesmie mať kovové predmety a tie sa
nesmú nachádzať ani v blízkosti prístroja, nakoľko sa zvýši koncentrácia energie vo
vysokofrekvenčnom poli.

P4

Procedúra sa aplikuje v priamom kontakte na predpísanú časť tela, ktorá je krytá tenkou vrstvou
bavlnenej textílie.

P5

Po zapnutí prístroja sa automaticky urobí autotest. Následne nastavíme dĺžku trvania impulzu,
frekvenciu, výkon a dĺžku trvania samotnej procedúry. Jednotlivé parametre sa nastavujú buď pre
jednu elektródu alebo pre obidve.

P6

Terapiu začneme stlačením tlačidla START/STOP. Pri nedostatočnom kontakte elektród s telom
pacienta zaznie zvukový signál a liečba sa preruší. Po obnovení kontaktu terapia pokračuje.

P7

Po ukončení nastavenej doby aplikácie procedúry zaznie krátky zvukový signál a nastavené
hodnoty klesnú na 0.

P8

V prípade zvýraznenia bolestí alebo svalového napätia počas terapie, je nutné znížiť dávku pulzovej
frekvencie, prípadne procedúru ukončiť.

P9

Kontraindikácie:
absolútne: pacemaker, zhubný nádor, gravidita, tuberkulóza, horúčka, bakteriálne infekcie
relatívne: kovové časti v tele, nilon a iné látky neabsorbujúce vlhkosť, krvácanie, ochorenie srdca,
akútny zápal, menštruácia, plný žalúdok, mentálne postihnutie

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Požadovaný terapeutický efekt závisí vždy od správnosti aplikácie, od nastavenej dĺžky trvania
impulzu a pulzovej frekvencii.

V2

Účinky tepla na organizmus sú v závislosti od nastavenej hodnoty a podľa pociťovania tepla zaradené
do 4 stupňov:
1. Dosis submitis: nepociťuje sa žiadne teplo
2. Dosis mitis: pociťuje sa mierne teplo
3. Dosis normalis: pociťuje sa príjemné teplo
4. Dosis fortis: pociťuje sa silné, ale nie nepríjemné teplo

V3

Dosiahnuté terapeutické účinky sú využitím priamych a nepriamych dôsledkov lokálneho ohrevu
tkaniva.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie mechanických liečebných účinkov vodného prostredia na
organizmus. Škótsky strek patrí k najradikálnejším procedúram so
striedavou teplotou. Ide o striedanie teplého a studeného streku (38°C
a 12-18°C) s opakovaním 6-8 krát. Studené a mechanické podnety vedú
k uvoľneniu tzv. H-látok v koži. V teplej časti procedúry sa uvoľňuje
acetylcholín. Objavuje sa rozsiahla vasodilatácia kožných kapilár, taktiež
aj kapilár uložených nižšie. Dochádza k zmene celkového tonusu
a zmene výkonu srdca.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
· Depresívne neurasténie, psychasténie, obsedantné neurózy, hystéria
· Pseudoneuózy, arteriosklerotické posttraumatické a postinfekčné
a intoxikačné stavy
· Migréna a iné bolestí hlavy
· Pseudoanginózne bolesti
· Vasoneurózy a vegetatívna distónia
· Hypotenzia
· Myalgie, lumbago – chronické štádium
· Odtučňovanie
· Otužovanie
· Atonická obstipacia

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut, sanitár

Š2

Prostredie:

Vodoliečba

Š3

Pomôcky :

Škótske streky : - teplý strek 38°C ,
- studený strek 12 - 18 °C
- plachta a deka na suchý zábal po ukončení procedúr

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise na podávanie škótskych strekov majú byť uvedené:
· všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia choroby,
· spôsob aplikácie
· dĺžka procedúry / prípadne jeho zmeny /
· frekvencia procedúry - denne, obdeň
· celkový počet ošetrení v sérii
· dátum kontrolného vyšetrenia
· iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry a o dôležitých zásadách, ktoré je nutné
dodržiavať počas procedúry

P2

Pacient vstupuje nahý do priestorov vyhradených na aplikáciu škótskych strekov

P3

Procedúra začína teplým strekom 38 - 42°C v dĺžke 30 sekúnd, potom studenou vodou 25 - 10°C
v dĺžke 5 - 10 sekúnd.
- striedanie niekoľkokrát opakujeme
- fáza teplého streku je 3 x dlhšia ako studeného
- procedúra sa končí studeným strekom

P4

Prúd vody z strekov aplikujeme na pacienta pod rozličným tlakom podľa tvaru násadca. Priemerný
tlak je 3 atmosféry.

P5

Aplikácia strekov :
- dolné končatiny - od stupaji nôh po oblasť slabín
- horné končatiny - od prstov po plecia
- brucho - v smere priebehu hrubého čreva
- hrudník - chrbte vytvárame obraz stromčeka
Vždy vynechávame prsníky a oblasť pohlavných orgánov.
Celú procedúru aplikujeme opakovane spredu a zozadu 6 – 8 krát.

P6

Celá procedúra trvá zhruba 10 – 15 min.

P7

Po ukončení procedúry dostane pacient suchý zábal v deke, ktorý trvá 15 min.

P8

V prípade akýchkoľvek kardiálnych, respiračných, neurotických ťažkostí alebo závratí počas terapie, je
nutné procedúru ukončiť a daný stav ohlásiť lekárovi.

P9

Kontraindikácie:
- plesňové a iné chytľavé choroby kože
- hypertónia
- organické choroby srdca – chlopňové a cievne
- gravidita
- stavy so zvýšenou psychickou dráždivosťou
- výrazná vasospastická alebo vasoparalytická reakcia po postreku
- organické choroby GITu a žlčových ciest
- zápalové a kameňové ochorenia močových ciest
- výraznejšia asténia
- hyperthyreóza

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
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mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU

V1

Požadovaný terapeutický efekt závisí vždy od správnosti aplikácie, dosiahnuté terapeutické účinky sú
individuálne.

V2

Čím je rozdiel teplôt väčší, tým je procedúra dráždivejšia

V3

Výsledným efektom celej aplikácie je vznik intenzívneho erytému, pocitu teplej kože.

V4

Stimulovaná je činnosť srdca a zvyšuje sa metabolizmus.

V5

Pri aplikácii sa riadime individuálnou reakciou pacienta na prvú procedúru.

V6

Dôležité je zachovať smer od periférie k centru na končatinách a príslušný smer na trupe.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
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Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Procesuálny štandardný výkon


Cieľ:








Využitie liečebných účinkov CO2 na organizmus vo vodnom
prostredí.
Uhličitý kúpeľ - je vodný kúpeľ s primiešaním CO2, kde voda
obsahuje minimálne 1 gr voľného CO2 na 1 liter H2O.
Aplikáciou uhličitého kúpeľa vzniká výrazná hyperémia kože
nakoľko dochádza k presunu krvi na perifériu.
Dochádza k zmenám v kardiálnom systéme - v arteriálnom
ramienku kapilár stúpa TK, stúpa aj systolický a minútový objem
srdca až o 30-50 %, zmenšuje sa tlaková práca srdca a zvyšuje sa
jeho objemová práca.
V uhličitom kúpeli klesá taktiež indiferentný tepelný bod na 3233°C, preto bez pocitu chladu dochádza k poklesu telesnej
teploty, k poklesu BM, spotreby O2, klesá počet pulzov.
Uhličitý kúpeľ má zároveň aj pozitívny sedatívny účinok na
nervovú sústavu.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
· esenciálna a sklerotická hypertenzia
· angína pectoris
· kompenzované chlopňové chyby
· poruchy myokardu po infekčných chorobách bez dekompenzácie
· srdcové arytmie
· arterioskleróza
· M. Burger
· M. Raynaud a funkčné spazmy ciev

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut, sanitár

Š2

Prostredie:

Vodoliečba

Š3

Pomôcky :

- medicinálna vaňa s objemom 180 l
- Saturátor – na miešanie vody s CO2
- CO2 bomby
- suchý uterák – na zachytávanie unikajúceho CO2 z kúpeľa
- plachta a deka na suchý zábal po ukončení procedúr

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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Zdravotná
V liečebnom predpise na podávanie uhličitých kúpeľov majú byť uvedené:
• všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia choroby,
• čas – dĺžka procedúry / prípadne jeho zmeny /
• frekvencia procedúry - denne, obdeň
• celkový počet ošetrení v sérii
• dátum kontrolného vyšetrenia
• iné mimoriadne upozornenie pre fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry a o dôležitých zásadách, ktoré je nutné
dodržiavať počas kúpeľa.

P2

Na prípravu uhličitého kúpeľa je potrebný miešací prístroj, v ktorom sa studená voda presycuje
priemyselne vyrobeným oxidom uhličitým.

P3

Presýtená voda sa pomaly vypúšťa do vane vopred naplnenej obyčajnou teplou vodou. Konečná
teplota uhličitého kúpeľa je 24-35°C. Indiferentný bod pre uhličitý kúpeľ je nižší než v bežnej vode, je
to teplota 32-33°C.

P4

Procedúra sa aplikuje u relaxovaného pacienta ležiaceho vo vani

P5

Dôležité upozornenie: pacient si do uhličitého kúpeľa sadá veľmi opatrne, aby zbytočne nezvíril vodu,
aby CO2 nevyprchal

P6

V kúpeli sedí pokojne a vždy s hlavou nad okrajom vane, aby neinhaloval CO2 unikajúci z kúpeľa.

P7

Po usadení do kúpeľa sa do vane položí suchý uterák, ktorý je jedným koncom ponorený do vody
a druhým je preložený cez okraj vane.

P8

Kúpeľ trvá 10 – 20 min.

P9

Pri výstupe z kúpeľa pre veľkú vasodilatáciu periférie ľahko vzniká kolaps, preto je nutné, aby pacient
vystupoval z vane pomoci fyzioterapeuta, alebo sanitára.

P10

Po ukončení procedúry dostane pacient suchý zábal v deke, ktorý trvá 30 – 60 min.

P11

V prípade akýchkoľvek kardiálnych, respiračných, alebo neurotických ťažkostí, prípadne závratov
počas terapie, je nutné procedúru ukončiť a daný stav ohlásiť lekárovi..

P12

Kontraindikácie:
- srdcové dekompenzácie
- čerstvý infarkt myokardu
- endocarditis s pericarditis
- pokročilá arterioskleróza
- neurózy, hysteria (pre častý paradoxný účinok pri neurózach)
- TBC pľúc
- epilepsia
- plesňové choroby kože

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Požadovaný terapeutický efekt závisí vždy od správnosti aplikácie. Dosiahnuté terapeutické účinky sú
individuálne, dosiahnuté využitím liečivých účinkov CO2 a vodného prostredia

V2

V kúpeli sa usadzuje CO2 na kožu pacienta v podobe vrstvy plynových bubliniek a nastáva veľká kožná
hyperémia, ktorá je ostro ohraničená čiarou ponorenia.

V3

Uhličitý kúpeľ má tým väščí účinok, čím viac je voda nasýtená CO2 a čím je nižšia teplota kúpeľa.

V4

Zo začiatku liečby sa zvyčajne aplikujú slabšie a teplejšie kúpele, neskôr postupne teplotu vody
znižujeme

V5

Na začiatku kúpeľa môže vzniknúť centrálna autotransfúzia – preplnenie pľúcnych ciev, čo u kardiakov
môže spôsobiť edém pľúc.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Vyšetrenie a meranie rozsahu pohyblivosti v periférnych kĺboch, ktoré
nás informuje o pasívnej alebo aktívnej pohyblivosti v jednotlivých
segmentoch tela.

Skupina starostlivosti:

Posttraumatické stavy: distorzia, kontúzia – s opuchom alebo krvným
výronom, ruptúra, fraktúra, luxácia
· Traumatické stavy riešené operačnou formou
· Stav po artroskopii kolenného a členkového kĺbu
· Stavy po endoprotéze bedrového a kolenného kĺbu

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Telocvičňa

Š3

Pomôcky :

Vyšetrovací stôl s nastaviteľnou výškou,
stolička
Goniometer – z rozličného materiálu ( hliník alebo plexisklo)
Viacpolohový dvojramenný uhlomer používame na meranie veľkosti uhla medzi
pohybovými segmentami, prípadne odchýlkami pohybovanej časti od
stanovenej pevnej roviny. Uhlomer má tri stupnice, ktoré ukazujú zvyšovanie
veľkosti uhla od nuly pri 3 základných polohách ramien. Veľkosti uhla meriame
z 3 východiskových polôh.
1.stupnica - na meranie kĺbu členkového typu, východisková poloha 90°
2.stupnica - na meranie kĺbu lakťového (kolenného) typu východisková poloha
180°
3.stupnica - na meranie kĺbu ramenného typu východisková poloha 0°

Š4

Dokumentácia :

Namerané goniometrické hodnoty rozsahu v kĺbe sa zaznamenávajú do
príslušného tlačiva (viď. príloha v závere štandardu) .V zázname musia byť
uvedené:
· všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy
· vyznačenie pohybu – aktívny / pasívny
· vyznačenie miesta – príslušný periférny kĺb
· vyznačenie strany ľudského tela – ľavá / pravá
· nameraná hodnota rozsahu v kĺbe
· dátum merania
· podpis
· iné mimoriadne upozornenie ( bolesť , opuch , ...)

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry.

P2

Meranie sa robí v ľahu na vyšetrovacom stole alebo v sede pri ňom.

P3

Pacient je v pohodlnej polohe, aby bol uvoľnený. Vybraná poloha má pomôcť fixovať proximálnejšie
segmenty vyšetrovaného úseku. Zároveň musí dovoliť vhodné postavenie vyšetrujúceho
fyzioterapeuta tak, aby mohol s pacientom komunikovať, sledovať jeho reakcie a správne uchopiť
pohybované segmenty.

P4

Vyšetrovanému pacientovi zrozumiteľne vysvetlíme postup pri meraní.

P5

Pacienta vyzveme previesť vyšetrovaný pohyb - meranie aktívneho pohybu. - jednou končatinou
pevne uchopíme pohybovaný úsek tak, aby sa nedržal “cez dva kĺby“ a druhou končatinou fixujeme
spravidla proximálnejší segment – meranie pasívneho pohybu.

P8

Vyšetrujúci fyzioterapeut si zvolí východiskovú polohu a stupnicu uhlomeru. Na daný vyšetrovaný kĺb
priložíme goniometer. Dvojramenným uhlomerom sa meria ak, že sa jeho ramená prikladajú
rovnobežne s pozdĺžnymi osami segmentov, ktoré sa oproti sebe pohybujú.

P9

Odporúča sa meranie niekoľkokrát ( 2 – 3 krát ) zopakovať, kvôli objektivizácii nameranej hodnoty

P10

Namerané hodnoty zapíše vyšetrujúci fyzioterapeut do príslušného tlačiva.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Výsledok terapie závisí vždy od správnosti aplikácie.

V2

Objektívne zaznamenané hodnoty umožňujú sledovať hranice pohybu v jednotlivých kĺboch

V3

Pri nameraných hodnotách nutné zohľadniť, že po rozcvičení je rozsah pohyblivosti väčší.

V4

Pretože pohybovaný segment nemožno presne zredukovať na priamku, treba počítať s chybou pri
meraní a výsledok zaokrúhliť. V praxi sa meria s presnosťou na 5°.

V5

V rámci podmienok na príslušnom oddelení, vstupné a kontrolné merania by mal vykonávať ten istý
vyšetrujúci fyzioterapeut za štandardných podmienok .

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Office: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

PRÍLOHA:
REHABILITAČNÝ ZÁZNAM PRI TRAUMATOLOGICKO-ORTOPEDICKO-CHIRURGICKÝCH OCHORENIACH
DÁTUM :
POHYB : aktívny – pasívny
KĹB

POHYB

NORMÁL.

BEDRO

FLEXIA

0 -130

EXTENZIA

0 - 30

ABDUKCIA

0 - 45

ADDUKCIA

0 - 20

EXT.ROTÁCIA

0 - 30

INT.ROTÁCIA

0 - 30

KOLENO

FLEX./ EXTEN.

0-130

ČLENOK

DORZ.FLEXIA

0 - 20

PLANT.FLEXIA

0 - 50

EVERZIA

0 - 30

INVERZIA

0 - 40

FLEXIA

0-180

EXTENZIA

0 - 50

ABDUKCIA

0-180

ADDUKCIA

0 - 50

EXT.ROTÁCIA

0 - 90

RAMENO

INT.ROTÁCIA

0 - 90

LAKEŤ

FLEXIA

0-150

PREDLAKTIE

SUPINÁCIA

0 - 90

PRONÁCIA

0 - 90

DORZ.FLEXIA

0 - 70

PALM.FLEXIA

0 - 80

RAD.DUKCIA

0 - 30

ULN.DUKCIA

0 - 45

FLEXIA

0 - 90

ZÁPASTIE

1.PRST

A-P

A-P

A-P

A-P

A-P

P-Ľ

P-Ľ

P-Ľ

P-Ľ

P-Ľ

A-P
P-Ľ

MP
IP

2.PRST

MP
PIP
DIP

3.PRST

MP
PIP
DIP

4.PRST

MP
PIP
DIP

5.PRST

MP
PIP
DIP

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Vyšetrenie a meranie dĺžky a obvodov jednotlivých častí ľudského tela
a ich porovnávanie.

Skupina starostlivosti:

Posttraumatické stavy:
 distorzia, kontúzia – s opuchom alebo krvným výronom, ruptúra,
fraktúra, luxácia, ...
 Traumatické stavy riešené operačnou formou
 Stav po artroskopii kolenného a členkového kĺbu
 Stavy po endoprotéze bedrového a kolenného kĺbu

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Telocvičňa

Š3

Pomôcky :

Vyšetrovací stôl s nastaviteľnou výškou, stolička
• synoptická metóda – meranie vzdialenosti medzi dvoma
antropometrickými bodmi
• páskový (krajčírsky) meter
• dermografické kriedy alebo ceruzky (na vyhľadanie orientačných bodov)

Š4

Dokumentácia :

Namerané goniometrické hodnoty rozsahu v kĺbe sa zaznamenávajú do
príslušného tlačiva (viď. príloha v závere štandardu). V zázname musia byť
uvedené:
· všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy
· vyznačenie strany ľudského tela – ľavá / pravá
· namerané hodnoty dĺžky alebo obvodu končatiny
· dátum merania
· podpis
· iné mimoriadne upozornenie ( bolesť , opuch , ...)

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry - vyšetrovanému pacientovi zrozumiteľne
vysvetlíme postup pri meraní .

P2

Merania na hornej končatine sa robia v stoji alebo sede, pri dolnej končatine sa merania robia v ľahu
na chrbte.

P3

Pacient je uložený v pohodlnej polohe, aby bol uvoľnený - dermografickou kriedou alebo ceruzkou
vyznačíme orientačné body na tele a krajčírskym metrom odmeriame príslušnú dĺžku končatiny.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P4

DĹŽKY A OBVODY HORNEJ KONČATINY
dĺžka celej HK: akromion – daktylion na voľne spustenej HK s vystretými prstami
dĺžka ramena : akromion - radiálny epikondyl humeru na HK zohnu v lakti
dĺžka predlaktia : olecranon – ulnárny processus styloideus na HK zohnutej v lakti
dĺžka ramena s predlaktím : akromion – stylion
dĺžka ruky : spojnica mediál/lateral. epikondyl – daktylion
obvod pleca : v axilárnej rovine, na upaženej HK
obvod ramena: najširšie miesto v oblasti m. biceps brachii
obvod predlaktia: najširšie miesto predlaktia v jeho hornej tretine
obvod ruky : v úrovni metakarpálnych kostí ( pri opuchu )

P5

DĹŽKY A OBVODY DOLNEJ KONČATINY
dĺžka celej DK:
- anatomická : trochanter maior – dolný okraj laterálneho členka
- funkčná : spina iliaca ant.sup.- dolný okraj mediálneho členka
- umbilikomaleolárna : pupok – dolný okraj mediálneho členka
dĺžka stehna : trochanter maior – štrbina kolenného kĺbu
dĺžka predkolenia : hlavica fibuly – vonkajší členok
dĺžka nohy : päta – najdlhší palec
obvod stehna : - v proximálnej polovici – 15 – 20 cm nad horným okrajom pately
- v distálnej tretine stehna – 5 – 8 cm nad horným okrajom pately
obvod predkolenia : 13 cm pod dolným okrajom pately – najširšie miesto na lýtku
obvod členka : vo výške mediálneho a laterálneho maleolu ( pri opuchu )

P6

Odporúča sa meranie niekoľkokrát ( 2 – 3 krát ) zopakovať, kvôli objektivizácii nameranej hodnoty

P7

Namerané hodnoty zapíše vyšetrujúci fyzioterapeut do príslušného tlačiva.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Výsledné hodnoty meraní závisia vždy od správnosti merania.

V2

V rámci podmienok na príslušnom oddelení, vstupné a kontrolné merania by mal vykonávať ten istý
vyšetrujúci fyzioterapeut za štandardných podmienok .

V3

Pri nameraných hodnotách je nutné zohľadniť, v prípade asymetrie pri nameraných dĺžkach,
zošikmenie panve v stoji, alebo prípadné vývojové chyby na končatinách.

V4

Pretože pohybovaný segment nemožno presne zredukovať na priamku, treba počítať s chybou pri
meraní a výsledok zaokrúhliť. V praxi sa meria s presnosťou + 1cm.
- Najpresnejšie je meranie vzdialeností na RTG snímke končatiny.

V5

Obvody sa merajú bilaterálne a namerané hodnoty sa porovnávajú.
- U manuálne pracujúcich treba počítať s tým, že dominantná horná končatina môže byť silnejšia
o 1-2 cm.
- Pri dolných končatinách môže byť jedna z nich viac zaťažovaná a tým prirodzene silnejšia - tzv.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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odrazová noha.
V6

Namerané hodnoty nás objektívne informujú o zmenách konfigurácie vyvolané úbytkom svalovej
hmoty (hypotrofiou až atrofiou), jej pribúdaním (hypertrofiou) alebo o zmenách obrysov
spôsobených opuchom.

V7

Rozsiahle a difúzne opuchy ( lymfedémy ) sa merajú na niekoľkých miestach rovnomerne od seba
vzdialených – v 4 cm intervaloch.

V8

Do dokumentácie sa zaznamenáva vzdialenosť – miesto, v ktorom sa obvod meral, aby sa predišlo
chybným meraniam pri opakovaných meraniach.

V9

Presnosť merania je dôležitá napr. pri predpisovaní ortopedických pomôcok.

PRÍLOHA :

OBVODY A DĹŽKY HORNÝCH KONČATÍN

PRAVÁ STRANA

ĽAVÁ STRANA

Dĺžka celej HK
Dĺžka ramena
Dĺžka predlaktia
Dĺžka ramena s predlaktím
Dĺžka ruky
Obvod pleca
Obvod ramena
Obvod predlaktia
Obvod ruky
OBVODY A DĹ ŽKY DOLNÝCH KONČATÍN PRAVÁ
STRANA

ĽAVÁ STRANA

Dĺžka celej DK - anatomická
- funkčná
- umbilikomaleolárna
Dĺžka stehna
Dĺžka predkolenia
Dĺžka nohy
Obvod stehna
Obvod predkolenia
Obvod členku
UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Dýchaciu gymnastiku využívame na ovplyvnenie morfologických,
štrukturálnych a funkčných vlastností dýchacích orgánov, ovplyvnenie
dýchania, obnoviť dychovo – pohybové funkcie dýchacích svalov ako aj
ostatných systémov organizmu.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
- kardiovaskulárne, pulmonálne, bronchiálne ochorenia
- poúrazové stavy

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Telocvičňa, prípadne nemocničné lôžko

Š3

Pomôcky :

Posteľ, vyšetrovací stôl, žinenka

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise dýchacej gymnastiky majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia choroby
- predpis cvičení
- celkový počet ošetrení v sérii
- frekvencia procedúr (denne, ob deň)
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenia pre fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry, s upozornením pacienta o potrebe hlásiť
každý nepríjemný pocit počas procedúry a bolestivé miesta.

P2

Príprava :
cvičenie sa prevádza v dobre vetranej miestnosti, pacient má pohodlné oblečenie. Určí sa východzia
poloha pacienta. Vždy najskôr sa precvičí uvoľnenie. Cvičenie nie je veľmi intenzívne, cviky radšej
opakujeme častejšie v priebehu dňa
v kratšom čase.

P3

Dýchacia gymnastika sa delí na:
A / Základná - zameraná na prirodzený rytmus dýchania a zlepšenie pohyblivosti hrudníka
B/ Špeciálna - zameraná na hĺbku dychu, typ dýchania, zväčšenie rozdielu medzi dýchacími polohami
hrudníka v inspíriu a expíriu
 celkové statické dýchanie
zamerané na inspiračné a expiračné svaly a prehĺbenie dýchania
 celkové dynamické dýchanie

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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zamerané na prehĺbenie dýchania v kombinácii s pohybmi chrbtice a HK.
- pohyby musia byť skoordinované s jednotlivými fázami dýchacieho cyklu
 lokalizované dýchanie – je zamerané na pohyby určitej časti hrudníka
- využívame dýchanie proti odporu / napr. priložením dlane /
- podľa o ktorú časť sa jedná, rozoznávame:
horné, stredné, bránicové, postranné dolné lokalizované hrudníkové dýchanie, zadné lokalizované
hrudníkové dýchanie jednostranné lokalizované dýchanie
P4

Východzie polohy pre dýchaciu gymnastiku :
1. vertikálna poloha v sede - v uvoľnenej polohe pacient spontánne dýcha, ruky sú opreté
o operadlo stoličky alebo sú položené na stehnách
- aktivuje sa dolné hrudníkové dýchanie, pri vzpriamenom sede horné hrudníkové dýchanie
2. horizontálna poloha na chrbte – hlava je ľahko vyvýšená, krk nesmie byť lordotizovaný, telo leží
rovno a uvoľnene, DK sú flektované, HK voľne pri tele.
- V tejto polohe môžeme precvičiť horné lokalizované dýchanie, dynamické dýchanie
v kombinácii s HK
3. horizontálna poloha na boku –
- v tejto polohe je silnejšie ventilovaná hore ležiaca časť, bránica na strane opory je
vyklenutá, jej pohyblivosť nie je obmedzená
- možný súhyb dýchania s pohybom hornej končatiny
4. horizontálna poloha na bruchu –
- vyrovnáva sa lordóza HK sú voľne vedľa tela
- v tejto polohe pac. voľne dýcha na chrbtovej strane
5. vertikálna poloha v stoji –
- hrudník sa môže pohybovať všetkými smermi, telo je stredne napäté
- môžeme využiť taktiež súhyb s HK všetkými možnými smermi

P5

Dôležitou súčasťou rehabilitačného programu je relaxácia, zaraďujeme ju na začiatku a po skončení
každého cviku.

P6

Pri dýchacej gymnastike využívame dýchanie proti odporu: dotyk, mierny tlak alebo len sústredenie
pozornosti na niektorú oblasť hrudníka.
- podľa intenzity tlaku dosiahneme rôzne účinky:
- mierny tlak pôsobí aktivačne
- stredný tlak núti pacienta zvýšiť svalovú silu – pôsobí posilňujúco
- veľký tlak obmedzí pohyby stláčanej oblasti a tým vyvolá kompenzačné zvýšenie
pohybov v susednej oblasti.

P7

Okrem základných prvkov dýchacej gymnastiky sa využívajú cvičenia pletenca HK, trupu, brušných
svalov a nácvik rovnováhy. Cvičenie sa vedie tak, aby prebiehalo súhlasne s pohybom. Na rytmizáciu
dýchania môžeme využiť správnu chôdzu, chôdzu po schodoch.

P8

Cvičenie je zostavované pre každého pacienta individuálne. Nesmie byť unavujúce.

P9

Kontraindikácie –
- Dýchaciu gymnastiku možno využiť aj tam, kde je LTV kontraindikovaná, pretože natoľko pacienta
nezaťažuje
- V prípade ťažkej respiračnej insuficincie obmedzíme svalové cvičenie.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Dýchacia gymnastika má uľahčiť dychovú prácu a zlepšiť utilitáciu plynov – znamená to uvoľnenie
dýchacieho svalstva a kože na hrudníku, zvýšenie svalovej sily, zlepšenie pohyblivosti bránice a rebier,
mobilizácia chrbtice.

V2

Pacient sa učí ľahšie a šetrnejšie vykašľať bronchiálny sekrét.

V3

Zníži sa psychické napätie a harmonizuje sa vegetatívny nervový systém.

V4

Pohyblivosť hrudníka počas expíria môže byť limitovaná viacerými faktormi – skrátené svaly (napr.
medzireberné,.) znížená kĺbna pohyblivosť kostovertebrálnych kĺbov, bolesť, chybné držanie tela
a bránice, ..

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
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(2)
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Zlepšenie výkonnosti kardiopulmonálneho systému, zvyšovanie kondície
a návrat do pracovnej činnosti a spoločenského uplatnenia, prevencia
žilových trombóz, pľúcnych embólií, metabolických porúch a svalových
atrofií.

Skupina starostlivosti:

Ide o náhle vzniknuté ochorenie, ktoré ohrozuje život pacienta a preto si
vyžaduje okamžitú hospitalizáciu na intenzívnej koronárnej jednotke. Ide
o nekrózu srdcového svalu spôsobenú ireverzibilnou myokardiálnou
ischémiou. Príčinou býva obturujúci koronárny trombus, ktorý vzniká v
mieste narušeného aterosklerotického plátu.

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Nemocničné lôžko - telocvičňa

Š3

Pomôcky :

Vyšetrovací stôl,
polohovací valec,
manžety so závažím

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené :
- všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia choroby
- predpis cvičení
- celkový počet ošetrení v sérii
- frekvencia procedúr (denne, obdeň)
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenia pre fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

LTV PRI NEKOMPLIKOVANOM IM: Rehabilitácia začína 24 hodín po prijatí
1. deň
 pred cvičením prevedieme vstupné vyšetrenie pulzu a tlaku krvi,
 cvičíme malé svalové skupiny horných a dolných končatín a dychové cvičenie,
 dbáme na to, aby dýchanie bolo pravidelné, pokojné nie hlboké
2. - 3. deň
 pridávame sed na posteli a v kresle s vykonávaním prvkov sebaobsluhy (jedenie, hygiena a
toaleta),
 cvičenie HK, DK a cvičenia v sede
4. - 5. deň
 pacient absolvuje stoj a chôdzu po izbe, cvičenia v stoji so zameraním na HK a DK od
distálnych svalových skupín k proximálnym

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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6. - 7. deň
 prechádzame na chodbu, pacient chodí po chodbe 2 - 3 krát denne po 20 minút
8. - 9. - 10. deň


pacient absolvuje pol poschodia a neskôr celé poschodie

Pri nekomplikovanom IM môže byť pacient prepustený do domáceho liečenia na 7. až 10. deň.
P2

LTV PRI KOMPLIKOVANOM IM:
Rehabilitácia sa začína neskôr približne 4. až 5. deň, cvičíme podobne ako pri nekomplikovanom IM.
Zásady - cvičíme individuálne,
- pulzová frekvencia nesmie byť vyššia ako 90 pulzov za minútu
- krvný tlak sa nesmie zvýšiť o viac ako 20 torr.
- pozvoľne zvyšujeme intenzitu cvičenia
- cviky sú prevádzané v rytme kľudného, normálneho a pravidelného dýchania

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Požadovaný terapeutický efekt závisí vždy od správnosti aplikácie, dosiahnuté terapeutické účinky sú
individuálne.

V2

Správny pohybový režim je nutné dodržiavať každý deň aj po prepustení do domáceho ošetrenia.
Doporučuje sa naďalej cvičiť pravidelne aspoň 2x denne.

V3

Doporučené je absolvovať denné prechádzky s tempom 3 km za hodinu

V4

Od daného liečebného úkonu a následnej rehabilitačnej starostlivosti očakávame úplný návrat funkcií
príslušných svalov, znovu prinavrátenie pacienta do normálneho života.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie liečebných postupov, ktoré stimulujú a koordinujú činnosť
kostrového svalstva ako jedného funkčného celku s využitím poznatkov,
že sa na riadení motoriky človeka podieľajú prakticky všetky oddiely CNS
začínajúc mozgovou kôrou a končiac miechou. Ovplyvňujú reflexný
svalový tonus ako parameter motorickej funkcie a automatické riadenie
držania tela.

Skupina starostlivosti:

-

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

pacienti s poruchami CNS, koordinačnými poruchami,
s poruchami hrubej i jemnej motoriky,
periférne motorické poruchy,
úrazy mozgu, poruchy držania tela, skoliózy, torticollis,
dysplázie coxy

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Telocvičňa

Š3

Pomôcky :

Daný liečebný postup vykonáva fyzioterapeut /manuálne/

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom daného liečebného postupu.

P2

Pacienta uložíme do východzej polohy na cvičebný stôl.

P3

Využívame inhibičné alebo stimulačné techniky podľa jednotlivých rehabilitačných postupov.

P4

Tieto postupy rešpektujú ontogenetický vývoj - to znamená, že sa cvičí v tých polohách, ktoré pacient
posturálne zvládne, pričom sa nesmie provokovať patologická svalová aktivita.

P5

Vyhýbame sa neistým pozíciám a postojom ako i patologický svalovým zreťazeniam, aby sme
nefixovali patologický pohybový stereotyp.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Od daného liečebného úkonu očakávame aktívne zapojenie kineziologických koordinačných
komplexov.

V2

Úspech liečby závisí od časovej sumácie, ktorú terapeut nemôže zabezpečiť, preto je potrebné
inštruovať príbuzných /Bobath, Vojta/, prípadne rodičov detí, musíme preto zabezpečiť dostatok času
na inštruktáž.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Znovu prinavrátenie hybnosti v danom kĺbe, návrat do pracovnej
činnosti a spoločenské uplatnenie.

Skupina starostlivosti:

Stavy po úrazoch – fraktúry, luxácie, ruptúry, niektoré zápalové
ochorenia ciev a šliach, ....

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Telocvičňa

Š3

Pomôcky :

cvičebné lôžko,
vyšetrovací stôl,
polohovací valec,
manžety so závažím,

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia
rekonvalescencie
- predpis cvičení
- celkový počet ošetrení v sérii
- frekvencia procedúr (denne, obdeň)
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenia pre fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Procedúra začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry

P2

Liečebný proces začíname:
· goniometrické merania
· antropometrické merania (obvody - pri výraznej atrofii svalov alebo opuchu)
Na základe zistených výsledkov meraní stanovíme liečebný postup.

P3

Polohovanie končatiny do zvýšenej polohy :
- prevencia pri výrazných opuchoch, predovšetkým na dolných končatinách
Koordinácia základných pohybov
- s počiatku bývajú pohyby kŕčovité, bolestivé a svalový sťah býva veľmi slabý
- pacient vykonáva aktívne pohyby za súčasnej fixácii proximálnej časti končatiny
- pohyb nesmie bolieť
Uvoľnenie obmedzeného kĺbneho rozsahu pomocou post izometrickej relaxácie
- vychádzame z krajnej nebolestivej polohy, nasleduje izometrická kontrakcia antagonistov

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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proti ľahkému odporu, rovnako dlhá relaxácia a končíme izotonickou kontrakciou
agonistov
dosiahnutý pohyb držíme a izometrickú kontrakciu opakujeme

Posilnenie oslabeného svalstva
- volíme takú východziu polohu, ktorá zodpovedá svalovej sile príslušných svalov
- v odľahčení, aktívny pohyb, pohyb proti odporu
- využívame polohy horizontálne, na boku, na bruchu, v sede, v stoji
- používame náradie a náčinie a rehabilitačné pomôcky
Vlastná reedukácia postihnutej funkcie končatiny
- cvičíme funkčné pohyby – HK : nácvik úchopových schopností ruky
DK : nácvik chôdze
Zásady :
- uprednostňujeme odcvičenie všetkých pohybov v jednej polohe, aby sme s pacientom
zbytočne nemanipulovali
- pri každom pohybe fixujeme proximálny úsek a správne vedieme pohyb
- rešpektujeme bolesť a psychickú a fyzickú únavu
- u pacientov s KVS ochorením kontrolujeme pulz
- inštruktáž pacienta na domáce cvičenie

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Požadovaný terapeutický efekt závisí vždy od správnosti aplikácie, dosiahnuté terapeutické účinky sú
individuálne.

V2

Správny pohybový režim je nutné dodržiavať každý deň aj po prepustení do domáceho ošetrenia.
Doporučuje sa naďalej cvičiť pravidelne aspoň 2x denne.

V3

Od daného liečebného úkonu a následnej rehabilitačnej starostlivosti očakávame úplný návrat funkcií
príslušných svalov, znovu prinavrátenie pacienta do normálneho života.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Kondičné cvičenie zvyšuje svalovú silu, rozsah a koordináciu pohybu,
 zlepšuje celkovú fyzickú zdatnosť,
 zabraňuje svalovej atrofii, prípadne upravuje vzniknuté atrofické
zmeny
 prispieva k ekonomike cirkulácie pri záťaži strednej
a submaximálnej intenzity
 pôsobí ako najmenej škodlivý prostriedok regulácie napätia
a stresu
 udržuje optimálnu telesnú hmotnosť a znižuje podiel
nadmerného tuku o 8-10%
 znižuje riziko vzniku vertebrogénnych syndrómov a komplikácií
 zabraňuje odvápňovaniu kostí a znižuje riziko zlomenín, udržiava
pohyblivosť kĺbov
 podporuje činnosť srdcovo- cievneho systému

Skupina starostlivosti:

Dátum kontroly

- pacienti schopní aktívneho cvičenia s pomerne malým funkčným
obmedzením,
- pacienti, u ktorých zápalový proces buď vyhasol, alebo je len málo
aktívny.
(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Telocvičňa

Š3

Pomôcky :

Cvičebné lôžko, vyšetrovací stôl, žinenka

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a štádia rekonvalescencie
- predpis cvičení
- celkový počet ošetrení v sérii
- frekvencia procedúr (denne, obdeň)
- dátum kontrolného vyšetrenia
- iné mimoriadne upozornenia pre fyzioterapeuta

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Procedúra začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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P2

Rešpektujeme bolesť a psychickú a fyzickú únavu
- u pacientov s KVS ochorením kontrolujeme pulz
- uprednostňujeme odcvičenie všetkých pohybov v jednej polohe, aby sme
s pacientom zbytočne nemanipulovali
- kontrolujeme správne technické ovládnutie činnosti, správna metodika prevedenia
činnosti, postupnosť nadväzovania činnosti, regeneračná fáza nasleduje po každej
aktívnej činnosti

P3

Využívame cvičenia v skupinkách 8 – 10 pacientov. Ťažších pacientov s vyvinutými deformitami
a s ustáleným chorobným procesom pomerne nízkej aktivity, ktorí by pre funkčné poruchy nezvládli
tempo skupinového cvičenia, zaraďujeme na individuálne skupinové cvičenie.

P4

Dĺžka kondičného cvičenia : 30 – 40 minút

P5

Časti kondičného cvičenia :
Úvod – cvičenia zamerané na uvoľnenie svalstva, mäkkých tkanív a rozohriatie
organizmu : chôdza, švihové cviky končatín, dychové cviky
Hlavná časť – systematické precvičovanie všetkých kĺbov tela, vo všetkých smeroch
a v plnom rozsahu: aktívne cvičenia, cvičenia proti odporu, vo dvojiciach, s náčiním
a na náradí
- fyzioterapeut kontroluje správnosť vykonania pohybov v plnom rozsahu a podľa
potreby pomáha doťahovať niektorým chorým končatiny do krajnej polohy.
Záver - pohyby, ktorými sa snažíme priviesť chorých do stavu upokojenia : chôdza,
dychové cvičenia, ...

P6

Kontraindikácie :
- obehové insuficiencie, poruchy srdcového rytmu a dráždivosti myokardu, TK 200/120 mm
Hg, angína pectoris, poruchy funkcii srdca organického pôvodu,
- pľúcne ochorenia s veľkou záťažou v malom obehu
- všetky akútne ochorenia, znovuaktivovanie chronických ochorení
- obličková, pečeňová insuficiencia

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Požadovaný terapeutický efekt závisí vždy od správnosti aplikácie cvičení, dosiahnuté terapeutické
účinky sú individuálne.

V2

Správny pohybový režim je nutné dodržiavať každý deň. Doporučuje sa cvičiť pravidelne aspoň 2x
denne.

V3

Intenzitu a dĺžku cvičenia určujeme podľa celkovej a miestnej aktivity chorobného procesu a tomu
prispôsobíme aj rehabilitačný program.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Využitie liečebných účinkov klasickej masáže na odstránenie chorobných
zmien na koži a v tkanivách. Masáž pôsobí na nervový systém, ktorý je
hlavným riadiacim systémom v organizme človeka. Cieľom masáže je
vyhmatať a masírovať zmeny na koži, podkoží, fascií, svaloch, perioste
a určiť miesta so zmenenou kožnou citlivosťou, priaznivo ovplyvniť
chorobný proces, odstrániť následky zranenia a telesnú únavu. Ako
liečebná metóda má mimoriadny význam pri liečení a doliečovaní
chorých a preto má byť súčasťou komplexnej liečby.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou:
 rekonvalescencia po telesnom vyčerpaní a ťažkých chorobách
 obrna HK a DK, niektorých svalových skupín trupu
 niektoré druhy neuróz
 ochorenia tráviaceho traktu - zápchy na nervovom podklade
 stavy po úrazoch, operáciách, popáleninách,
 chronické choroby dýchania s následkami stuhnutia hrudníka
a pomocného dýchacieho svalstva
 niektoré cievne a srdcové ochorenia
 chybné držanie tela – skolióza, kyfóza,
 chronické degeneratívne ochorenia kĺbov, šliach, .. .
 relaxačná indikácia masáží

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Masér

Š2

Prostredie:

Masáže

Š3

Pomôcky :

lôžko, otáčacia stolička, masážna emulzia – Emspoma, ( základná, chladivá,
hrejivá ), masážny olej - Relax

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
• všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
• miesto aplikácie
• frekvencia procedúr ( denne, obdeň )
• celkový počet ošetrení v sérii
• dátum kontrolného vyšetrenia
• iné mimoriadne upozornenie

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry, upozornením pacienta o potrebe hlásiť
každý nepríjemný pocit počas procedúry a bolestivé miesta. Pacient je oboznámený o možnej reakcii
na procedúru a v prípade zhoršenia stavu nutnosť hlásiť sa u lekára.

P2

Procedúru aplikujeme u relaxovaného pacienta :
A: v polohe v ľahu na bruchu :
pacient leží na bruchu, nohy a členky mu voľne visia cez okraj masážnej lavice. Horné
končatiny sú voľné pozdĺž tela dlaňami nahor. Hlavu má pootočenú a tvárovú časť má
položenú na masážnej lavici. Pri ťažkostiach položíme pod hlavu podložku alebo vyvýšime
časť masážnej lavice
B: v polohe v sede :
pacient sedí na otáčavej stoličke tak, aby mal chodidlá položené celými plochami na
podlahe. Časť sedacích svalov mu voľne prečnieva cez okraj stoličky. Ruky si pacient položí na
svoje stehná, hlavu má vzpriamenú, ale nesedí strnulo a nepohodlne

P3

Základné hmaty podľa mechanizmu účinku :
1. trecie – celou plochou ruky ( dlaňou, prstami ), bruškami prstov, bruškami palcov
2. vytieracie a roztieracie – celou dlaňou, pätkou dlane, jazdcový hmat, hánkami
prstov, vidličkou, žliabkom, palcami, bruškami prstov,
3. hnietivé - vlnovité hnietenie, krúživé hnietenie, váľanie – preváľanie, prerušovaný
stisk a pretláčanie
4. nárazové – tepanie hrsťou, tepanie dlaňou, vejárovité tepanie, tepanie štipkou,
tepanie bruškami prstov, šklbanie a zmetanie
5. vibračné – chvenie dlaňou, chvenie štipkou alebo vidličkou, otriasanie, natriasanie
a prehadzovanie brušnej steny

P4

Všeobecné zásady masáže :
smer masážnych hmatov – v smere toku žilovej krvi a lymfy, v smere k srdcu
- končatiny: od prstov smerom k pletencom horných a dolných končatín
- hrudník a chrbát : priečne a pozdĺžne na os trupu
- brucho: v smere peristaltiky čriev, od oblasti pravej slabiny, popod pravé podrebrie,
k ľavému oblúku a k ľavej slabine
poradie a sled hmatov – vzostupná alebo zostupná masáž
- hmaty na seba plynule naväzujú a pravidelne sa striedajú namáhavejšie s ľahšími. Tým
dosiahneme stimulačný – dráždivý, alebo sedatívny – tlmivý účinok

P5

Kontraindikácie:
- horúčky a infekčné ochorenia, akútne zápalové ochorenia, zlyhávanie životne dôležitých funkcií,
- infekcie kože a plesňové ochorenia
- bezprostredne po najedení
- na postihnutom mieste po zápaloch mieste po zápaloch žíl a trombózach
- hnačkové ochorenia a ochorenia krvácaním v stolici
- naplnený močový mechúr
- tehotenstvo, 2 mesiace po pôrode, menštruácia – pri masáži brucha
- neuralgie , neuritídy – v akútnom štádiu
- miesta nádorov, materských znamienok a rôznych výrastkov na koži

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Čas aplikácie sa pohybuje v intervale 10 - 15 minút, celková masáž trvá 60 minút. Dĺžka masáže
a doba jednotlivých hmatov môže byť individuálna v závislosti od veku, citlivosti pacienta. Liečbu vždy
prerušíme pri vzniku subjektívnych ťažkostí.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Účinok liečebnej masáže závisí nielen od priameho ovplyvnenia jednotlivých častí organizmu, najmä
svalov, ale predovšetkým od pôsobenia cez CNS, ktorý je hlavným riadiacim systémom v organizme
človeka.

V2

miestny účinok :
- podporuje sa prekrvenie - urýchlenie žilového návratu /vytlačovanie kapilárneho riečišťa/
- odtokom žilovej krvi sa urýchľuje odstránenie nepotrebných produktov látkovej výmeny
- hnietením svalov – zvýšenie alebo zníženie svalového tonusu, zvýšenie svalovej výkonnosti,
zníženie bolestivosti a zlepšenie funkcie
- mechanické odstránenie povrchových zrohovatených vrstiev kože – uvolnenie vývodov
miazgových a potných žliaz,
- zvýšenie lymfatickej drenáže /zvýšený odtok lymfy/,
celkový účinok :
- zlepšenie prietoku krvi na periférii
- ovplyvnenie činnosti srdca – zrýchlením toku žilovej krvi
- zlepšuje sa výmena O2 a CO2 v pľúcach, vnútorné dýchanie a termoregulačné procesy
- celkový povzbudzujúci účinok na telesnú výkonnosť, spánok a na stav CNS
- prekrvenie vnútorných orgánov

V3

Požadovaný terapeutický efekt závisí vždy od správnosti aplikácie, dosiahnuté terapeutické účinky sú
individuálne.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Liečba porúch lymfatického systému tela.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou:
· Ischemická choroba končatín
· Posttrombotický syndróm
· Chronické opuchy
· Lymfedém
· Varixy

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Masér - lymfoterapeut

Š2

Prostredie:

Masáže

Š3

Pomôcky :

lôžko, stolička

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise majú byť uvedené:
•
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
•
- miesto aplikácie
•
- frekvencia procedúr (denne, obdeň)
•
- celkový počet ošetrení v sérii
•
- dátum kontrolného vyšetrenia
•
- iné mimoriadne upozornenie

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry.

P2

Pacient sa uvoľní na lôžku, resp. stoličke a obnaží si postihnutú časť tela.
Na prvý pohľad by mal terapeut rozoznať, o aký edém ide:
· opuch začína centrálne - sekundárny lymfedém
· opuch začína periférnejšie - primárny lymfedém
Pred samotnou aplikáciou lymfodrenáže je dôležité zmerať postihnutú končatinu a porovnať ju so
zdravou.
- opticky a palpačne prehliadneme danú časť tela a hľadáme viditeľné zmeny na koži:
1. iné sfarbenie
2. jazvy
3. asymetrie
4. varixy
5. svalové atrofie
6. kožné zmeny
7. zmeny vlhkosti a teploty pokožky

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
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- po určení a overení lymfedému prejdeme k samotnej aplikácií lymfodrenáži.
- liečenie technikou manuálnej lymfodrenáže sa skladá z 5 základných hmatov, od ktorých sa tvorí
niekoľko variácii podľa anatomických vzťahov:
I. hmat – stojace kruhy
- prsty alebo celá ruka sa ukladá veľkoplošne na príslušnú časť tela a s príslušným tlakom na
pokožku, aby sa táto oblasť pohybovala kruhovitým pohybom.
- kruhové pohyby musia byť vykonávané so stúpajúcim tlakom hore (bližšie k srdcu) a klesajúcim
dole (ďalej od srdca) s dodržaním nulovej fázy (v strede)
- hmat je prevádzaný pravidelne v intervale 5 – 7 x.
- smer kruhových pohybov podmieňuje smer práce, ktorý je závislý od topografie poškodenej
časti, stále však craniálne.
- mimo klasické stojace kruhy poznáme ešte nasledujúce varianty:
a) 4 vedľa a plocho položené prsty
b) 4 vedľa a stojace prsty
c) ruka cez ruku
d) kruhy prevádzané palcami paralelne alebo striedavo
II. hmat – protismerný pohyb ( pumpovací )
- tento pohyb sa odohráva v zápästí
- prsty sú natiahnuté, palec stojí v opozičnom postavení
- priebeh pohybu zodpovedá rozsahu medzi ulnárnou abdukciou a radiálnou abdukciou
- pri prechode z ulnárnej do radiálnej abdukcie stupňujeme tlak, počas ktorého natiahnuté prsty
idú pred
- pri maximálnej radiálnej abdukcii je tlak maximálny, pri maximálnej ulnárnej abdukcii je tlak
nulový
- protismerný pohyb robíme : 1. jednoručne
2. dvojručne – A/ paralelne
B/ striedavo
III. vypudzovací
- terapeut hľadí do svojej dlane
pohyb začína flexiou v lakti a zároveň v palmárnej flexii, prechodom do pomalého
natiahnutia v lakti a súčasne prevedenej dorzálnej flexii v lakti
- pri tom vzniká rotujúci pohyb v zápästí
- tieto pohyby sa opakujú od distálnych častí k proximálnym
- vypudzovací hmat robíme: 1. jednoručne
2. obojručne – striedavo
IV. hmat – jednosmerný ( otáčavý )
- východzia poloha je plocho ležiaca ruka, kde sa špičky prstov dotýkajú kože
- prsty sa pohybujú proximálnym smerom bez tlaku, palec zostáva stáť
- poklesom ruky dosiahneme stupňovaný tlak
- vyrovnaním ruky vzniká krúživé posunutie pokožky v smere špičiek prstov
- jednosmerný pohyb robíme : 1. jednoručne
2. obojručne - A/ paralelne
B/ striedavo
V. hmat – priečny
- ide o hmat kombinovaný z dvoch
- jedna ruka prevádza protismerný pohyb a druhá ruka vytvára stojace kruhy
UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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-

tieto dva pohyby robíme súčasne

P3

Tlak na lymfatické cievy je najmenej 20 kPa / cm a najviac 80 kPa / cm

P4

Kontraindikácie: trombózy
tromboflebitídy
rozsiahle varixy

P5

Čas aplikácie sa pohybuje v intervale 25 – 35 minút, liečbu vždy prerušíme pri vzniku subjektívnych
ťažkostí.

P6

Ide o liečbu dlhodobú, 4-6 týždňov. Aplikujeme spočiatku denne, neskôr 3x týždenne

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Urýchlenie žilového návratu / vytlačovanie kapilárneho riečišťa /

V2

Zlepšenie prívodu tepnovej krvi / nasávanie krvi /

V3

Zvýšenie lymfatickej drenáže / zvýšený odtok lymfy /

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Vyšetrovanie kvantity pohybového prejavu hornej a dolnej končatiny
v rámci flekčnej a extenčnej synergie. Na základe hodnotenia obnovy
motorickej funkcie následné využitie reflexných facilitačných postupov v
rehabilitácii hemiparetickej končatiny.

Skupina starostlivosti:

Stavy po NCMP, hemiparézy, hemiplégie

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Nemocničná posteľ, vyšetrovací stôl - telocvičňa

Š3

Pomôcky :

Vyšetrovací stôl s nastaviteľnou výškou

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
Namerané hodnoty sa zaznamenávajú do príslušného tlačiva (viď. príloha
v závere štandardu).
V zázname musia byť uvedené:
· všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy a začiatku ochorenia
· vyznačenie končatiny ľudského tela – HK, DK - ľavá / pravá
· namerané hodnoty
· dátum merania
· podpis
iné mimoriadne upozornenie (bolesť, opuch , ...)

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry - vyšetrovanému pacientovi zrozumiteľne
vysvetlíme postup pri cvičení

P2

Uzdravovanie hemiplegika Brunnstromová rozdeľuje do 6 štádií podľa stavu citlivosti, vôľovej
hybnosti, pasívnej hybnosti, spasticity a rýchlosti vykonania vôľových pohybov.

P3

Vyšetrenie citlivosti
- vyšetrenie polohocit, pohybocit, lokalizácia dotyku na ruke a určí tlaku na podošve nohy
- test prebieha najprv za zrakovej kontroly , potom so zavretými očami.
- Ide len o orientačné vyšetrenie, ktoré nenahradzuje podrobné odborné vyšetrenie

P4

Vyšetrenie motoriky
izolované pohyby v jednotlivých kĺboch pri hemiparéze nemožno vykonávať pokiaľ trvá
spasticita , preto testujeme pohybové vzorce a nie izolované pohyby
- klasický svalový test sa pri vyšetrení motoriky u hemiparézy nepoužíva
- návrat motoriky prebieha vo forme synergií
flekčná synergia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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- súhyb tých svalov, ktoré pri kontrakcii spôsobujú skrátenie celej končatiny
- pohyb rukou smerom k homolaterálnemu uchu demonštruje flekčnú synergiu na HK
extenčná synergia
- súhyb tých svalov, ktoré spôsobujú predĺženie končatiny
- priloženie ruky na kontralaterálne koleno reprezentuje pohyby v rámci extenčnej
synergie na HK
P5

Štádia obnovy motorickej funkcie
1. štádium
 úplná plégia, pacient nevykoná s postihnutou končatinou žiadny aktívny pohyb – ide
o pseudochabé štádium
2. štádium
 náznaky aktívneho pohybu – zášklby – vo forme synergií
 v tomto štádiu sa súhyby prejavia iba náznakom pohybu, objektivizujú sa palpáciou
 objavuje sa ľahká spasticita
3. štádium
 aktívne vôľové pohyby v kĺboch v rámci synergií – úplné alebo neúplné,
 sú dostatočne zreteľné, možná kombinácia z oboch typov synergií
 rozsah pohybov v jednotlivých kĺboch hodnotíme odhadom – ¼, ½, ¾, 1,
 vôľové pohyby rúk – tzv. mass flexia
 spasticita – dosahuje maximum, hodnotíme odhadom / 1, 2, 3 /
4. štádium
 schopnosť vykonávať väčší počet pohybových kombinácií odvodených zo základných synergií
5. štádium
 ovládanie stále zložitejších kombinácií , realizácia vôľových pohybov,
6. štádium
 takmer normálna koordinácia pohybov, základné končatinové synergie nerušia pohybové
kombinácie
 spasticita takmer vymizla
 možná slabá neobratnosť najmä jemnej motoriky
 koordináciu HK testujeme skúškou „ prst – nos „ DK päta – koleno „

P6

Testovanie chôdze :
Podrobná analýza je možná až keď pacient chodí samostatne. Dovtedy popisujeme: chôdza s Gaparátom, s chodítkom, s barlami, s paličkou, ...

P7

Test rýchlosti :
Na HK testujeme pacientov v IV., V., VI. Štádiu v smere základných končatinových synergií.
Zaznamenávame počet plných exkurzií /tam a späť/ ktoré pacient vykoná za 5 sekúnd na zdravej
a potom na postihnutej končatine.

P8

Namerané hodnoty zapíše vyšetrujúci fyzioterapeut do príslušného tlačiva.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Výsledné hodnoty meraní závisia vždy od správnosti merania.

V2

V rámci podmienok na príslušnom oddelení, vstupné a kontrolné merania by mal vykonávať ten istý
vyšetrujúci fyzioterapeut za štandardných podmienok .

V3

Čas potrebný na prechod z nižšieho štádia do vyššieho je variabilný a ďalší progres sa môže zastaviť
v ktoromkoľvek štádiu

V4

Hranice medzi jednotlivými štádiami nie sú úplne ostré, lebo úprava motoriky prebieha postupne –
jedno štádium plynule prechádza do druhého.

V5

V danom štádiu často nie je možné vykonať všetky testované pohyby v plnom rozsahu

V6

Rýchlosť úpravy funkcie a dosiahnutie štádia, v ktorom sa motorický návrat zastaví, závisí od
závažnosti poškodenia mozgu.

V7

Metodiky vyšetrovania a hodnotenia hemiparézy majú v reedukačnom procese významnú úlohu –
poskytujú kontrolu efektívnosti postupu a výsledkov rehabilitačnej liečby.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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PRÍLOHA :
HEMIPLÉGIA –TEST OBNOVY FUNKCIE HK PODĽA BRUNNSTROMOVEJ
HORNÁ KONČ. : PRAVÁ – ĽAVÁ
MENO: __________________

ZAČ. OCHORENIA:___________
ZAČIATOK LIEČBY: __________

VEK: _______

HLBOKÁ CITLIVOSŤ / raz za 14 dní /
– POLOHOCIT:______________________
– POHYBOCIT : (flexia -extenzia) Rameno _________ Lakeť
_________Zápästie________
Tvar predmetov: guľa________ , kocka ________ , pero __________
MOTORICKÉ FUNKCIE :
I.
BEZ AKTÍVNEHO POHYBU / v ľahu / : __________
PRVÉ ZNÁMKY AKTÍVNEHO POHYBU: ________začína spasticita

II.

Flekčná synergia :
__ Abdukcia ramena
__ Extrarotácia
__ Flexia lakťa
__ Supinácia
III:

Extenčná synergia :
__ Addukcia ramena
__ Intrarotácia
__ Extenzia lakťa
__ Pronácia

VOĽOVÉ VYKONANIE SYNERGIÍ :
v sede :

1. rozsah : 0, ¼, ½, ¾, 1,
2. spasticita : 0, 1, 2, 3,

mass flexia prstov _______________
hákovitý úchop __________________

Dátum:
Synergia :

Kĺb :

Pohyb :

Flekčná
Rameno
synergia
/ ruka na ucho
Lakeť
/
Predlaktie

Abdukcia

Extenčná
Rameno
synergia / ruka
na protiľahlé
Lakeť
koleno/
Predlaktie

Addukcia

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Extrarotácia
Flexia
Supinácia
Intrarotácia
Extenzia
Pronácia

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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IV.

POHYBY ODVODENÉ ZO ZÁKLADNÝCH SYNERGIÍ : v posturálnych polohách
Ruka na lumbálnu oblasť ______________________________
Predpaženie vystretej HK __________pron. - supin. predlaktia / flexia lakťa
/_____________
Laterálny úchop – úchop papierika _____________
Ústup spasticity ____________________________

V.

UVOĽNENIE ZÁVISLOSTI NA SYNERGIÁCH : pri vystretej HK
Stoj : upaženie _________ vzpaženie ____________pron. supin. _______________
mas extenzia prstov_________ izolov. pohyby palca a prstov ______________
valcový úchop ____________
ústup spasticity ____________

VI.
KOORDINÁCIA POHYBOV TAKMER NORMÁLNA :
VII.
Guľovitý úchop __________ úchop do špičky __________ hodenie loptičky ____________
HEMIPLÉGIA –TEST OBNOVY FUNKCIE DK PODĽA BRUNNSTROMOVEJ
DOLNÁ KONČ. : PRAVÁ – ĽAVÁ
ZAČ. OCHORENIA : _______________
MENO: ____________________VEK:______________ ZAČIATOK LIEČBY: ______________
HLBOKÁ CITLIVOSŤ / raz za 14 dní / :
– POLOHOCIT: ____________________________
– POHYBOCIT: (Flexia - Extenzia ) Bedro_______ Koleno _______Členok
_______Palec_______
Pocit z podošvy______________ / stred., tib., fib. okraj, naprieč /
MOTORICKÉ FUNKCIE :
III.
BEZ AKTÍVNEHO POHYBU / v ľahu /: _____________________
IV.

PRVÉ ZNÁMKY AKTÍVNEHO POHYBU : _______začína spasticita
Flekčná synergia :
Extenčná synergia :
__ Flexia v bedre
__ Addukcia v bedre
__ Extrarotácia
__ Intrarotácia
__ Flexia v kolene
__ Extenzia v kolene
__ Dorzálna flexia v členku

III:

VOĽOVÉ VYKONANIE SYNERGIÍ :
v sede :
1. rozsah : 0, ¼, ½, ¾, 1,
2. spasticita : 0, 1, 2, 3,

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Dátum :
Synergia :

Kĺb :

Pohyb :

Flekčná
synergia
/ trojflexia /

Bedrový
kĺb

Flexia

Koleno

Flexia

Členok

Dorzál. flexia

Bedrový
kĺb

Addukcia

Koleno

Extenzia

Extenčná
synergia

VIII.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Extrarotácia

Intrarotácia

POHYBY ODVODENÉ ZO ZÁKLADNÝCH SYNERGIÍ : v posturálnych polohách
Sed : Flexia coxy nad 90°_____________________________________________
Flexia kolena nad 90°/ noha pod stoličkou / __________________________
Izolovaná dorzálna flexia v členku _________________________________
Ústup spasticity ________________________________________________

UVOĽNENIE ZÁVISLOSTI NA SYNERGIÁCH :
Sed :_______
Stoj : ______
Everzia členku
__________
Izolovaná dorz. flexia nohy
_____________________
Izolovaná flexia kolena s extend.stehnom__________
Spasticita ustupuje_______________________
IX.

X.

KOORDINÁCIA POHYBOV TAKMER NORMÁLNA :
Stoj : Izolované pohyby hlavne v coxe ___________
Everzia v členku
_______________________

Chôdza : G-aparát ________barla ________palička _________schody ________

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Mäkké techniky sú využívané v podstate ako masážne prvky. Pomocou
mäkkých techník pôsobíme na reflexné zmeny vo svaloch a v podkoží.
Znižujeme
bolestivosť
a
umožníme
následné
prevedenie
mobilizácie. Mäkké techniky pôsobia na nervový systém, ktorý je
hlavným riadiacim systémom v organizme človeka. Cieľom mäkkých
techník je vyhmatať zmeny na koži, podkoží, fascií, svaloch a určiť miesta
so zmenenou kožnou citlivosťou. Touto cestou dosiahneme liečivé
účinky, t. j. odstránime ťažkosti vyvolané ochorením.

Skupina starostlivosti:

Pacienti s diagnózou
 funkčné
a chronické
ochorenia
vnútorných
orgánov
(stenokardie,
chronická
tracheobronchitída,
spastická
bronchitída, bronchiálna astma, stavy po pneumóniach, chron.
gastritídy, enteritídy, stavy po operáciách žlčníka, žalúdka,
dvanástnika,.. )
 poruchy prekrvenia,
 funkčné, degeneratívne a niektoré chronické reumatické
ochorenia chrbtice a kĺbov, Bechterevova choroba, stavy po
zlomeninách stavcov a po operáciách chrbtice, postihnutia
medzistavcovej platničky – poranením, degeneratívnymi
zmenami;
 poúrazové a pooperačné stavy,
 vegetatívne
a endokrinné
dysregulácie,
postihnutia
medzistavcovej platničky – tzv. krčná migréna
 bolestivé stavy chrbtice – cervicobrachiálny , cervicocraniálny
a lumbosacrálny syndóm

Dátum kontroly

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

FRO

Š3

Pomôcky :

Mäkké techniky sa robia nasucho, bez použitia masážnych prostriedkov

Š4

Dokumentácia :

Zdravotná
V liečebnom predpise pre vykonávanie mobilizácií mäkkých častí majú byť
uvedené:
- všeobecné údaje o pacientovi vrátane diagnózy a štádia choroby
- celkový počet a frekvencia procedúry
- miesto aplikácie procedúry
- čas ( prípadne jeho zmeny )
- dátum ďalšej kontroly
- iné mimoriadne upozornenia pre fyzioterapeuta

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
mlčanlivosti vyplývajúcej zo Zákonníka práce, ktoré bude kvalifikované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
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KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry, s upozornením pacienta o potrebe hlásiť
každý nepríjemný pocit počas procedúry a bolestivé miesta. Pacient je oboznámený o možnej reakcii
na procedúru a v prípade zhoršenia stavu nutnosť hlásiť sa u lekára.

P2

Procedúra sa aplikuje u relaxovaného pacienta, v polohe ležmo.

P3

Aplikujeme hmaty techniky, ktoré slúžia k diagnostike a k liečbe. Ide o veľmi účinnú techniku ktorej
popis je veľmi ťažký, pretože záleží na citlivosti terapeuta, ktorý musí presne poznať napätie v tkanive
a chvíľu, kedy napätie povoľuje:
1. Kiblerova riasa - použitím tejto techniky získame jednak palpačný kontakt a súčasne
vyvoláme bolestivú reakciu u pacienta. Medzi palcom a prstami vytvárame kožnú riasu, ktorú
posúvame od lumbálnej časti smerom k cervikálnej časti. V oblasti hyperalgických - tzv.
Headových zón (HAZ) cítime zvýšený odpor proti riase. Riasa je hrubšia a vidíme reakciu
pacienta na vyvolanú bolesť. Ak opakujeme uvedený postup a použijeme správnu silu
môžeme pozorovať, že sa stav postupne zlepšuje, riasa je tenšia a bolesť ustupuje.
2. Leubeová - Dickeová riasa - pri tejto riase špičku prsta zaboríme do kože a miernym tlakom
riasu posúvame. Pred prstom sa vytvára plytká riasa. Pokiaľ táto plytká riasa sa posúva v
normálnom tkanive, pacient ju málo cíti a odpor proti prstu je tiež malý. Naproti tomu v HAZ
je odpor zvýšený, pred prstom sa nám vytvára pevný a drsný kožný val, pričom posúvanie
prsta sa stáva bolestivé a to až niekedy do takej miery, že pacient má pocit ako keby sme mali
miesto prstu ostrý predmet. Tento hmat je veľmi bolestivý, ale veľmi účinný. Často sa využíva
v metodike reflexnej liečby.
Naťahovanie kože - keďže kožu môžeme riasiť, môžeme ňou aj pohybovať a naťahovať ju. Zisťujeme
pritom, že pohyblivosť kože je v rôznych smeroch rôzna. Pokiaľ naťahujeme kožu na symetrických
miestach rovnakým smerom, potom je naťahovanie prípadne pohyblivosť kože rovnaká. V miestach
HAZ je zvýšený odpor proti pohybu kože. Keď naťahujeme kožu veľmi malou silou dosiahneme určitú
hranicu, ktorá sa nazýva bariéra. Keď túto silu zväčšíme, daná bariéra nebude absolútna, koža začne
pružiť a bez väčšieho násilia kožu môžeme natiahnuť aj napriek bariére. U pacienta to nevyvoláva
bolesť.

P4

Gläserova riasa - technika - ľahkým dotykom pohybujeme najvrchnejšou vrstvou kože rôznym
smerom a pritom zisťujeme odpor. V HAZ býva tento odpor zväčšený.

P5

Skin dragg - táto metóda spočíva v tom, že úplne jemne prechádzame prstom po koži v mieste HAZ
zisťujeme, že prst neprechádza cez kožu tak ľahko, ale ako keby koža pohyb prsta brzdila. Koža
pacienta musí byť suchá, bez kožných defektov.

P6

Kontraindikácie:
Procedúru nevykonávame v akútnom štádiu choroby, pri akútnych zápaloch tkanív alebo orgánov.
Pri stavoch vyžadujúcich absolútny pokoj na posteli (čerstvý infarkt myokardu, akútna dna, otras
mozgu, akútne postihnutie chrbtice a pod.)
Pri horúčkových a infekčných ochoreniach
V povrchových tkanivách postihnutých akútnym zápalom

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
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KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Zlepšenie prekrvenie v tkanivách

V2

Uvoľnenie škodlivých produktov látkovej výmeny z tkanív

V3

Uvoľnenie svalových spazmov a reflexných zmien na koži, v podkoží, fascií, ...

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
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Charakteristika štandardu:

Procesuálny štandardný výkon

Cieľ:

Je to analytická pomocná vyšetrovacia metóda:
 zameraná na vyšetrenie a určenie svalovej sily priečne
pruhovaného svalstva jednotlivých svalových skupín a ich
porovnávanie.
 pomáha pri určení rozsahu a lokalizácie plégie motorických
periférnych nervov a stanovenie postupu regenerácie
 pomáha pri analýze jednoduchých pohybových stereotypov



Skupina starostlivosti:


Dátum kontroly

Postraumatické stavy spojené s neurologickým poškodením
Parézy, plégie svalu – porucha funkcie svalu a zníženie až strata
schopnosti kontrakcie vláken zapríčinené poruchou NS alebo
prevodu na nervosvalovej platničke
Oslabenie svalu – zhoršená schopnosť kontrakcie svalových
vláken , nedostatočná výživa svalu, bolesť, neúmerné zaťaženie

(najmenej 2x za rok, priebežne, nepravidelne)

KRITÉRIÁ ŠTRUKTÚRY
Š1

Pracovníci:

Fyzioterapeut

Š2

Prostredie:

Telocvičňa

Š3

Pomôcky :

Vyšetrovací stôl s nastaviteľnou výškou,
stolička
Príslušné tlačivo svalového testu

Š4

Dokumentácia :

Namerané hodnoty rozsahu svalovej sily sa zaznamenávajú do príslušného tlačiva
(viď. príloha v závere štandardu). V zázname musia byť uvedené:
· všeobecné údaje o pacientovi, vrátane diagnózy
· vyznačenie strany ľudského tela – ľavá / pravá
· namerané hodnoty svalovej sily príslušných svalov
· dátum merania
· podpis
iné mimoriadne upozornenie ( bolesť , opuch , ...)

KRITÉRIÁ PROCESU
P1

Začína sa oboznámením pacienta s priebehom procedúry - vyšetrovanému pacientovi zrozumiteľne
vysvetlíme dôvod vyšetrovania svalovej sily, postup pri meraní a jednotlivé pohyby.

P2

Testujeme v teplej, tichej miestnosti, ktorá dovoľuje dobré sústredenie.

P3

Testujeme na vyšetrovacom stole s tvrdou rovnou podložkou.

UPOZORNENIE:
(1) Nie je povolené robiť kópie dokumentov. Právo vyhotovovať kópie riadených dokumentov má iba správca dokumentácie aj to iba v súlade s procesným
štandardom 1.SMK.RD Riadenie dokumentácie. Po vytlačení dokumentu zo siete ide o neriadenú kópiu.
(2)
Akákoľvek distribúcia tohto dokumentu mimo organizácie, ktorá nie je distribúciou podľa bodu (1), sa považuje za únik informácií a porušenie povinnosti
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P4

Merania sa robia v stoji, sede alebo v ľahu na chrbte, v závislosti od vyšetrovaného svalu alebo
stupňa svalovej sily.

P5

Zvolíme si príslušnú polohu pre daný pohyb podľa stupňa svalovej sily a vyzveme pacienta, aby pohyb
previedol.

P6

Takýmto spôsobom pokračujeme ďalej, až kým všetky svaly neotestujeme v ľahu na chrbte
a prechádzame do polohy v sede.

P7

6 stupňami :
0 - žiaden pohyb, ani zášklb, sval neprejavuje žiadne známky pohybu
1 - zášklb ( hmatný alebo viditeľný ) bez pohybového efektu vyjadruje zachovanie
približne 10% svalovej sily
2 - sval zrealizuje pohyb pri vylúčení gravitácie ( napr. po podložke )sval zodpovedá
25% sily normálneho svalu
3 - sval zrealizuje pohyb proti gravitácii v plnom rozsahu sval zodpovedá 50% sily
normálneho svalu
4 - sval prekoná mierny odpor sval zodpovedá 75% sily normálneho svalu
5 - sval vykoná odpor proti príslušnému maximálnemu odporu v plnom rozsahu
sval zodpovedá 100% normálu

P8

Ak ukazuje sval prechodnú hodnotu, pridáme ku stupni testu znamienko + (plus) alebo - (mínus) čo
predstavuje približne 5 – 10 % svalovej sily.

P9

Zásady testovania :
 testovať pokiaľ je to možné celý rozsah pohybu nielen jeho začiatok alebo koniec pohybu
 pohyb vykonávame pomaly, v celom rozsahu, rovnakou rýchlosťou a snažíme sa vylúčiť švih
 pri fixácií nestáčame šľachu alebo bruško hlavného svalu
 odpor kladieme v celom rozsahu pohybu, kolmo na smer pohybu
 odpor kladieme stále rovnakou silou a v priebehu pohybu ju nemeníme
 odpor nekladieme cez dva kĺby pokiaľ je to možné
 pohyb žiadame previesť tak, ako je vyšetrovaný zvyknutý a až po zistení kvality prevedenia
pohybu dávame inštruktáž alebo pohyb nacvičujeme

P10

Namerané hodnoty zapíše vyšetrujúci fyzioterapeut do príslušného tlačiva. Hodnoty uvádzame
zásadne arabskými číslicami, nepoužívame uvedené hodnoty v %. Ak ukazuje sval prechodnú
hodnotu, pridáme ku stupni testu znamienko + (plus) alebo - (mínus) čo predstavuje približne 5 –
10 % svalovej sily.

KRITÉRIÁ VÝSLEDKU
V1

Výsledné hodnoty meraní závisia vždy od správnosti merania.

V2

V rámci podmienok na príslušnom oddelení, vstupné a kontrolné merania by mal vykonávať ten istý
vyšetrujúci fyzioterapeut za štandardných podmienok.

V3

Význam opakovaného merania je dvojaký : ukazuje vývoj ochorenia, rýchlosť zlepšovania alebo
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zhoršovania a je ukazovateľom správnosti alebo chýb liečebného procesu.
V4

Táto vyšetrovacia metóda sa nehodí pre centrálne (spastické) obrny a pri vyšetrovaní primárnych
svalových ochorení – myopatia

V5

Vyšetrovanie svalovej sily je sťažené alebo obmedzené a niekedy aj vylúčené vtedy, ak je prítomná
bolesť alebo je obmedzený pohyb spôsobený kostno-kĺbnou príčinou alebo na podklade
svalovej prípadne väzivovej kontraktúry

V6

Najpresnejšie je meranie svalovej sily elektromyografom.
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