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Kdo je nejvíce ohrožen pádem?
• děti

• senioři

↓

 osoby s kardiovaskulárním onemocněním

 osoby s neurologickým onemocněním 

 osoby s onemocněním pohybového aparátu

 osoby se smyslovými poruchami (poruchy zraku, sluchu)

 osoby s psychiatrickými nemocemi

 osoby užívající více léčiv najednou nebo užívající riziková léčiva



Riziková léčiva – zvyšující riziko pádu

• na spaní nebo na úzkost

• silná léčiva proti bolesti

• snižující krevní tlak (tzv. antihypertenziva)

• léčiva na epilepsii

• léčiva na problémy se srdcem

• na odvodnění (tzv. diuretika)

• tlumivá léčiva (tzv. sedativa)

• antidepresiva a léčiva na manickou poruchu

• na psychózu a/nebo delirium

Konzultace se zdravotníkem



Následky pádů – proč se zabývat prevencí pádů?

 zlomeniny (následkem pádu až u 85 %) 

 poranění hlavy a mozku

 tržné rány

 podchlazení

 popáleniny, opařeniny

 úzkost, deprese 

 snížení aktivity a sociální izolace následkem obav z dalšího pádu



Strach z pádu u seniorů

REGULI, Z. – SVOBODOVÁ, D. 2011. Česká 
verze diagnostiky strachu z pádů u seniorů –

FES-I (Falls Efficacy Scale International)

minimálně 16 bodů (žádné obavy z pádu) 
maximálně 64 bodů (vážné obavy z pádu)

Bez 
obav

Mírná 
obava

Vážná 
starost/ 
veký
strach

FES-I 16 -19 20 - 27 28 - 64



Jak upravit domácí prostředí – na co si dát pozor?

• KOUPELNA / WC

Protiskluzové pomůcky – madla, protiskluzové podložky do vany

Vanová sedačka

Zajistit sezení ve sprše

Barevné odlišení stěna/ručník

Neabrazivní omítka

Nástavce na WC

Bez koberečků



Jak upravit domácí prostředí – na co si dát pozor?

• KUCHYNĚ

Neumisťovat předměty do nepraktické výšky

Kontrola podlahy – ! vylité tekutiny, nekluzký povrch, bez koberečků

Umožnit sezení u pracovní plochy

Pracovní plocha je dobře osvětlena

Pracovní plocha je dostatečně prostorná



Jak upravit domácí prostředí – na co si dát pozor?

• LOŽNICE A OBYTNÉ PROSTORY

Nepoužívat malé kusové koberečky, případně je zajistit proti skluzu

Zabezpečit volně ležící přívodné kabely od elektrospotřebičů

Vhodné osvětlení s jednoduchým ovládáním, popř. pohybové čidlo či detektor rozsvícení 

Dosažitelné osvětlení místnosti z lůžka

Trasa z lůžka na WC bez překážek

Nepřeplňovat místnosti nábytkem



Jak upravit domácí prostředí – na co si dát pozor?

• LOŽNICE A OBYTNÉ PROSTORY

Nepoužívat nestabilní nábytek s kolečky bez možnosti zabezpečení

Neumisťovat věci běžné potřeby do vysokých pozic

 ! drsnou strukturu výmalby (riziko zranění při pádu)

Schody jsou volně průchodné

Neumisťovat věci na schody a schodiště vybavit pevným zábradlím

Okraje schodů barevně odlišit a vybavit protiskluzovým okrajem

Dveřní prahy v úrovni podlahy

Ochranné chrániče na ostré rohy 

 ! na nábytek se skleněnými výplněmi



Obecná doporučení

Vhodná obuv → bez vysokých podpatků

s protiskluzovou podrážkou

ve správné velikosti

případně jen protiskluzové ponožky

Pohodlné oblečení → nevhodné jsou dlouhé sukně 

a příliš dlouhé nohavice

Při používání kompenzačních pomůcek zvážit případné zábrany / rozměry pomůcky…

Užívat předepsaná léčiva dle rozpisu → případné vedlejší účinky vždy konzultovat se 

zdravotníkem



Obecná doporučení

Vyhodnocení každého proběhlého pádu → příčiny a prevence opakování

Využívání systémů nouzové signalizace 

Rehabilitační posilování adaptačních mechanismů → pro zlepšení 

rovnováhy 

Nácvik vstávání po pádu a posilování svalů 

Používání ochranných pomůcek → chrániče kyčlí



Zdroj - obrázky: https://hipguard.eu; https://en.helite.com/hipguard/



Signalizační zařízení monitoring 
opuštění lůžka





Medicínská doporučení

Léčba chorob zvyšujících riziko pádu 

Řešení podiatrické problematiky

Korekce zrakového deficitu

Optimalizace medikace

Používání kompenzačních pomůcek

Edukace seniorů a jejich rodinných příslušníků 

Suplementace vitaminu D



Používat vhodné kompenzační pomůcky

Většinu hradí ZP (úplně či částečně)

Předepisuje praktický lékař, popř. neurolog, ortoped, geriatr, RHC lékař

U některých pomůcek musí schválit platbu revizní lékař

Vyzvednout v lékárně či zdravotnických potřebách

Jednorázový příspěvek na pořízení pomůcky → Příspěvek na zvláštní 

pomůcku (Úřad práce dle TP)

https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-zvlastni-pomucku

Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, část první 

hlava III § 9



Pohybová aktivita
„ Jako zásadní pro kvalitu kostí se ukazuje fyzická aktivita od dětství do zhruba 30 let věku 
člověka. V tomto období se díky zatížení skeletu zásadně zvyšuje podíl kostní hmoty 
jedince. “ (Neville et al., 2002)

VHODNÁ ! nadměrná míra fyzické aktivity vs. Nečinnost

Nečinnost či naopak nadměrná míra pohybové aktivity přispívá k vyššímu 
množství pádů.

Plavání

Jízda na kole 

Práce na zahrádce

Pravidelná chůze

Lehká turistika či Nordic walking

Tai chi



Co dělat v případě pádu?

• Přesvědčte se, zda nejste zraněni – pokud ano, zavolejte pomoc

Jak bezpečně vstát po pádu, pokud jste se přesvědčili, že zraněni nejste a cítíte, že jste 

schopni vstát: 

nevstávejte najednou, nejdříve se přetočte, klekněte si na kolena a opřete se 

rukama o zem 

„po čtyřech“ se přesuňte k nejbližší stabilní možné opoře, na kterou si můžete 

sednout, opatrně se zvedejte a posaďte se. Poté chvíli odpočívejte vsedě a teprve 

potom opatrně zkuste vstát

při chůzi se pro jistotu ještě chvíli přidržujte jiné osoby nebo nějaké opory



„Motivace je to, díky čemuž začnete. 
Zvyk je to, díky čemuž v tom budete pokračovat.“ Jim Ryan
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